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ABSTRAK 

PENGARUH PENYULUHAN TERHADAP MINAT IBU DALAM 

PELAKSANAAN PIJAT BAYI 

( Di di Desa Badas Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang) 

 

Oleh : 

AISMAWATI 

 

Pijat bayi mempunyai manfaat yang besar bagi bayi, namun kenyataanya banyak 

ibu yang tidak melakukan pijat bayi sendiri. Mereka memijatkan bayinya pada dukun 

pijat bayi ketika bayi mereka rewel atau sakit saja. Hal ini disebabkan karena kurangnya 

pengetahuan tentang manfaat pijat bayi.Tujuan penelitian adalah untuk Mengetahui 

Pengaruh penyuluhan terhadap  minat ibu dalam  pelaksanaan pijat bayi Di Desa Badas 

Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. 

 

Desain penelitian yang digunakan adalah metode pra eksperimental dengan 

rancangan penelitian ” one group pre test post test design”populasi dalam penelitian ini   

SemuaIbu yang memiliki bayi usia 0-12 bulan  di Desa Badas Kecamatan Sumobito 

Kabupaten Jombang 63 responden dan sampel Sebagian Ibu yang memiliki  Bayi usia 0-

12 bulan  di Desa Badas Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang sejumlah 54 

responden dengan menggunakan proportional random sampling. Variabel Independent 

adalah Penyuluhan tentang pijat bayi Variabel dependent minat ibu dalam pelaksanaan 

pijat bayi. Pengumpulan data dengan menggunakan editing. Coding dan tabulating. 

Analisa data menggunakan Uji Wilcoxon. 

Hasil penelitian minat ibu dalam pelaksanaan pijat bayi di Desa Badas kecamatan 

Sumobito Kabupaten Jombang. Bahwa 54 responden menunjukkan sebagian besar Minat 

ibu dalam pelaksanaan pijat bayi sebelum di beri penyuluhan rendah sejumlah 35 

(64,8%).dan Minat ibu dalam pelaksanaan pijat bayi sesudah di beri penyuluhan tinggi 

sejumlah 29 responden  (53,7%). Pada  uji analisa data  uji statistik wilcoxon  didapat p-

value (signifikasi) sebesar 0,000 < @0.05 maka Hi diterima. 

Kesimpulan pada penelitian ini ada Pengaruh penyuluhan terhadap minat ibu 

dalam pelaksanaan pijat bayi. 

  

Kata kunci : penyuluhan, pijat bayi, minat  
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ABSTRACT 

INFLUENCE EFFECT ON MOTHER INTEREST IN IMPLEMENTATION OF BABY 

MASSAGE 

(In the Village Badas District Sumobito Jombang) 

 

By: 

AISMAWATI 

 

 Baby massage has great benefits for babies, but in fact many mothers do not do 

their own baby massage. They massage their babies in the infant massage shaman when 

their baby is fussy or sick. This is due to lack of knowledge about the benefits of baby 

massage. The purpose of the study was to Know the influence of counseling on maternal 

interest in the implementation of infant massage In the Village Badas Sumobito District 

Jombang 

 The research design used was pre experimental method with research design 

"one group pre test post test design" population in this study All mothers who have 

infants aged 0-12 months in Badas Village Sumobito District Jombang Regency 63 

respondents and samples Some mothers who have babies Age 0-12 months in Badas 

Village Sumobito Sub-District Jombang regency a number of 54 respondents by using 

proportional random sampling. Independent Variable is counseling about baby massage 

Variable dependent interest in the implementation of baby massage. Data collection using 

editing. Coding and tabulating. Data analysis using Wilcoxon Test. 

 

 Result of research of mother interest in baby massage implementation in Badas 

Village Sumobito Sub-district Jombang Regency. Whereas 54 respondents indicated most 

of the mother's interest in baby massage before giving low counseling amount 35 

(64,8%), and mother interest in baby massage massage after being given counseling was 

29 respondents (53,7%). In the test of wilcoxon statistical test data obtained p-value 

(signification) of 0.000 <@ 0.05 then Ho rejected and Hi accepted that there is influence 

of counseling against 

 Conclusion in this research there is influence of counseling to mother interest 

in baby massage implementation. 

 

Keywords: counseling, baby massage, interest 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pijat bayi mempunyai manfaat yang besar bagi bayi, namun 

kenyataanya banyak ibu yang tidak melakukan pijat bayi sendiri. Mereka 

memijatkan bayinya pada dukun pijat bayi ketika bayi mereka rewel atau sakit 

saja. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang manfaat pijat 

bayi, dan ternyata mereka melakukan pijat bayi berdasarkan pengalaman saja 

tanpa dibekali pengetahuan tentang cara pijat bayi yang benar (Briones, et all., 

2006 dalam Bukit, 2015). 

Ibu juga enggan untuk melakukan pemijatan secara rutin kepada 

bayinya apalagi diawal – awal kelahiran karena mereka beranggapan bahwa bayi 

tidak boleh sering dipijat, dan badannya masih terlalu kecil. Mereka akan 

memijatkan bayinya pada saat rewel dan anak terlihat lelah dan keseleo ( Roesli, 

2008 dalam Sasmi, 2014). 

Di Indonesia lebih dari 30% menilai masih kurang pengetahuan ibu-ibu 

tentang pijat bayi yang benar, sehingga sangat berpengaruh terhadap perilaku 

ibu dalam melakukan pijat bayi (Ariffudin, 2015). Penelitian (Endah Ernawati 

2012) Di Posyandu Desa Kencong Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri 

menunjukkan ada pengaruh demonstrasi tentang pijat bayi terhadap Minat Ibu 

Untuk Melakukan Pijat Bayi Secara Mandiri sebelum demonstrasi pijat bayi 

sebagian besar pada kategori sedang dan setelah demonstrasi pijat bayi 

sebagian besar pada kategori tinggi. 

       Profil  Dinas kabupaten kota  Jombang di laporkan data bayi usia 0 – 12 bulan pada 

tahun 2015  sebanyak 4.760 bayi (107,48%). Data bayi usia 0 – 12 bulan pada tahun 

2016 di Puskesmas Jogoloyo sebanyak 651 bayi (103,21%). Data bayi usia 0 – 12 bulan 

pada tahun 2016 di Desa Badas sebanyak 70 (1,53%%) bayi dari 6 desa di wilayah 

pukesmas jogoloyo. saja Menurut penelitian yang dilakukan Ainul tahun 2014 di Desa 

Trawasan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang dapat di lakukan yang mempunyai 

bayi di dapatkan hasil bahwa 12% ibu memijat bayinya sendiri dan 88% ibu tidak pernah 

melakukan pijat bayinya dan memijatkan ke dukun bayi bila bayinya sedang sakit. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 19 februari 2017 pada 5 ibu 

balita secara wawancara  di Desa Badas Kecamatan Sumobito hasilnya 3 orang 

mengatakan tidak pernah memijat bayinya sendiri karena takut, dan belum mengetahui 

teknik memijat bayi yang benar sedangkan 2 orang mengatakan bahwa sudah 

mengetahui teknik pijat bayi yang benar. 

      Faktor menyebabkan minat ibu kurang dalam pelaksanaan pijat bayi karena 

kurangnya pengalaman tentang  pijat bayi terutama tentang manfaat dan teknik pijat 

bayi dan  cara memijat bayi yang benar  sehingga dampaknya ibu tidak berminat untuk 



 

 
. 

melakukan pijat bayi di karenakan banyak ibu yang belum mengetahui tentang teknik 

pijat bayi yang benar (Suparyanto,2011). 

      Upaya agar masyarakat berminat untuk melakukan pijat bayi maka petugas 

kesehatan perlu melakukan penyuluhan pijat bayi. Salah satu metode penyuluhan 

adalah metode demonstrasi dikarenakan metode ini merupakan salah satu cara 

pendekatan pada masyarakat yang baik dan efektif. Sasaran  penyuluhan dipilih para ibu 

dengan harapan akan meningkatkan pemahamannya tentang  pijat bayi. 

       Uraian diatas memperlihatkan bahwa pijat bayi memberikan efek yang positif bagi 

bayi. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka peneliti ingin meneliti tentang 

“Pengaruh penyuluhan terhadap  minat ibu dalam  pelaksanaan pijat bayi Di Desa Badas 

Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. 

1.2 Rumusan Masalah 

       Rumusan masalah dalam penelitian ini  adalah apakah ada Pengaruh penyuluhan 

terhadap minat ibu dalam  pelaksanaan pijat bayi Di Desa Badas Kecamatan Sumobito 

Kabupaten Jombang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

       Mengetahui Pengaruh penyuluhan terhadap  minat ibu dalam  pelaksanaan pijat 

bayi Di Desa Badas Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi minat ibu dalam pelaksanaan pijat bayi sebelum 

diberikan penyuluhan di Desa Badas Kecamatan Sumobito Kabupaten 

Jombang 

2. Mengidentifikasi minat ibu dalam pelaksanaan pijat bayi setelah di 

berikan penyuluhan di Desa Badas Kecamatan Sumobito Kabupaten 

Jombang. 

3. Menganalisis pengaruh penyuluhan terhadap minat ibu dalam 

pelaksanaan pijat bayi di Desa Badas Kecamatan Sumobito Kabupaten 

Jombang. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

       Sebagai tambahan bahasan studi dalam  pengetahuan serta pengalaman dalam 

melakukan pijat bayi. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi ibu 

Diharapkan Ibu untuk lebih menambah wawasan dan meningkatkan 

keterampilan dalam melakukan pijat bayi.  

2. Bagi bidan  

Meningkatkan keterampilan pendidikan  kepada ibu yang tidak memijatkan 

bayinya agar termotivasi untuk memijatkan bayinya 

3. Bagi Stikes Icme Jombang 

Kepada institusi kesehatan untuk lebih memodifikasi kurikulum 

penyuluhan. Perpustakaan lebih dilengkapi dengan buku atau poster.  

4. Bagi Peneliti selanjutnya 

Meningkatkan minat ibu tentang  peningkatan kesehatan bayi terutama 

dengan cara pemijatan bayi yang dilakukan secara mandiri. 

 

BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep  Penyuluhan  Kesehatan 

2.1.1 Pengertian   

Penyuluhan kesehatan adalah penambahan pengetahuan dan 

kemampuan seorang melalui teknik praktek belajar atau instruksi dengan 

tujuan mengubah atau mempengaruhi perilaku manusia secara individu, 
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kelompok maupun masyarakat untuk dapat lebih mandiri dalam mencapai 

tujuan hidup sehat (Depkes, 2014) 

Penyuluhan kesehatan adalah gabungan berbagai kegiatan dan 

kesempatan yang berlandaskan prinsip-prinsip belajar untuk mencapai suatu 

keadaan, dimana individu, keluarga, kelompok atau masyarakat secara 

keseluruhan ingin hidup sehat, mengetahui bagaimana caranya dan 

melakukan apa yang bisa dilakukan, secara perseorangan maupun secara 

kelompok dengan meminta pertolongan (Effendy, 2015). 

2.1.2 Sasaran 

Sasaran penyuluhan kesehatan mencakup individu, keluarga, 

kelompok dan masyarakat. Penyuluhan kesehatan pada individu dapat 

dilakukan di rumah sakit, klinik, puskesmas, posyandu, keluarga binaan dan 

masyarakat binaan. Penyuluhan kesehatan pada keluarga binaan. 

Penyuluhan kesehatan pada keluarga diutamakan pada keluarga resiko 

tinggi, seperti keluarga yang menderita penyakit menular, keluarga dengan 

sosial ekonomi rendah, keluarga dengan keadaan gizi yang buruk sanitasi 

lingkungan yang buruk dan sebagainya. 

Penyuluhan kesehatan pada sasaran kelompok dapat dilakukan pada 

kelompok ibu hamil, kelompok ibu yang mempunyai anak anak balita. 

Kelompok masyarakat yang rawan terhadap masalah kesehatan seperti 

kelompok lansia, kelompok yang ada di berbagai institusi pelayanan 

kesehatan seperti anak sekolah, pekerja dalam perusahaan dan lain-lain. 

Penyuluhan kesehatan pada sasaran masyarakat dapat dilakukan pada 



 

 
. 

masyarakat binaan puskesmas, masyarakat nelayan, masyarkat pedesaan, 

masyarakat yang terkena wabah dan lain-lain (Effendy, 2015). 

2.1.3  Materi/pesan 

Materi atau pesan yang di sampaikan kepada sasaran hendaknya 

disesuaikan dengan kebutuhan kesehatan dari individu, keluarga kelompok 

dan masyarakat, sehingga materi yang disampaikan dapat dirasakan 

langsung manfaatnya. Materi yang disampaikan sebaiknya menggunakan 

bahasa yang mudah di mengerti, tidak terlalu sulit untuk mempermudah 

pemahaman dan untuk menarik perhatian sasaran (Effendy,2010).     

2.1.4 Metode Penyuluhan 

Menurut Notoatmodjo (2013). Metode penyuluhan merupakan salah 

satu faktor yang mempengaruhi tercapainya suatu hasil penyuluhan secara 

optimal. Metode yang dikemukakan antara lain : 

1. Metode penyuluhan perorangan (individual) 

Dalam penyuluhan kesehatan metode ini di gunakan untuk membina 

perilaku baru atau seseorang yang telah mulai tertarik pada suatu 

perubahan perilaku atau inovasi. Dasar di gunakan pendekatan 

individual ini karena setiap orang mempunyai masalah natau yang 

berbeda-beda sehubungan dengan penerimaan atau perilaku baru 

tersebut. Bentuk dari pendekatan ini antara lain : 

a. Bimbingan dan penyuluhan  

Dengan cara ini kontak antara klien dengan petugas lebih 

intensif.Setiap masalah yang dihadapi oleh klien dapat dikoreksi 

dan dibantu penyelesaian.Akhirnya klien akan dengan sukarela, 
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berdasarkan kesadaran dan penuh pengertian akan menerima 

perilaku tersebut. 

b. Wawancara 

Cara ini sebenernya merupakan bagian dari bimbingan dan 

penyuluhan. Wawncara antara petugas kesehatan dengan klien 

untuk menggali informasi mengapa ia tidak atau klien belum 

menerima perubahan, ia tertaarik atau belum menerima perubahan, 

untuk mempengaruhi apakah perilaku yang sudah atau akan 

diadopsi itu mempunyai dasar pengertian dan kesadaran yang kuat, 

apabila belum maka perlu penyuluhan yang lebih mendalam lagi.  

2. Metode penyuluhan kelompok  

Dalam memilih metode penyuluhan kelompok harus mengingat 

besarnya kelompok sasaran serta tingkat pendidikan formal pada 

sasaran untuk kelompok kecil. Efektifitas suatu metode akan tergantung 

pula pada besarnya sasaran penyuluhan. Metode ini mencakup : 

a. Kelompok besar, yaitu apabila peserta penyuluhan kurang dari 15 

orang kelompok ini adalah ceramah dan seminar. 

1. Ceramah  

Metode  ini  baik untuk sasaran yang berpendidikan tinggi maupun 

rendah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan 

metode ceramah adalah :  

a. .Persiapan  
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Ceramah yang berhasil apabila penceramah itu sendiri 

menguasai materi apa yang akan diceramahkan, untuk itu 

penceramah harus mempersiapkan diri. Mempelajari materi dengan 

sistematika yang baik. Lebih baik lagi kalau disusun dalam diagram 

atau skema dan mempersiapkan alat-alat bantu pengajaran. 

b. Pelaksanaan  

Kunci keberhasilan pelaksanaan ceramah adalah apabila 

penceramah dapat menguasai sasaran Untuk dapat menguasai 

sasaran penceramah dapat menunjukkan sikap dan penampilan 

yang meyakinkan. Tidak boleh bersikap ragu-ragu dan gelisah. 

Suara hendaknya cukup keras dan jelas. Universitas Sumatera 

UtaraPandangan harus tertuju ke seluruh peserta. Berdiri di depan 

dipertengahan,seyogianya tidak duduk dan menggunakan alat bantu 

lihat semaksimal mungkin.  

  2.Seminar  

Metode ini hanya cocok untuk sasaran kelompok besar deng 

pendidikan menengah ke atas. Seminar adalah suatu penyajian dari 

seseorang ahli atau beberapa orang ahli tentang suatu topik yang 

dianggap penting dan dianggap hangat di masyarakat. 

b. Kelompok kecil, Yaitu apabila peserta penyuluhan kurang dari 15 

orang.Metode yang cocok untuk kelompok ini adalah diskusi 

kelompok, curah pendapat, bola salju memainkan peranan, 

permainan simulasi. 
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3. Metode penyuluhan massa 

Dalam metode ini penyampaian informasi ditujukan kepada masyarakat 

yang sifatnya massa atau publik. Oleh karena itu sasaran bersifat umum 

dalam arti tidak membedakan golongan umur, jenis kelamin, pekerjaan, 

status ekonomi, tingkat pendidikan dan sebagainya, maka pesan 

kesehatan yang akan disampaikan harus di rancang sedemikian rupa 

sehingga dapat di tangkap oleh massa tersebut. Pada umumnya bentuk 

pendekatan masa ini tidak langsung, biasanya menggunakan media 

massa. Beberapa contoh dari metode ini adalah ceramah umum, pidato 

melalui media massa, stimulasi dialog antara pasien dan petugas 

kesehatan, sinetron tulisan di majalah atau koran, billi board yang di 

pasang di pinggir jalan spanduk, poster dan sebagainya . 

2.1.5 Media Penyuluhan  

Media Penyuluhan adalah semua sarana atau upaya untuk        

menampilkan pesan informasi yang ingin di sampaikan oleh komunikasi 

sebagai sasaran dapat meningkat pengetahuannya yang akhirnya diharapkan 

dapat berubah perilakunya ke arah positif terhadap kesehatan penyuluhan 

kesehatan tak dapat lepas dari media karena melalui media pesan yang 

disampaikan dapat lebih menarik dan dipahami, sasaran dapat mempelajari 

pesan tersebut sehingga dapat memutuskan untuk mengadopsinya ke 

perilaku yang positif. Tujuan atau alasan mengapa media sangat diperlukan 

di dalam pelaksanaan penyuluhan keadaan antara lain : 

1. Media dapat mempermudah penyampaian informasi  

2. Media dapat menghindari kesalahan persepsi 
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3. Media dapat memperjelas informasi 

4. Media dapat mempermudah pengertian  

5. Media dapat mengurangi komunikasi vertalistik 

6. Media dapat menampilkan objek yang tidak dapat  di tangkap dengan 

mata 

7. Media dapat memperlancar komunikasi 

Berdasarkan fungsinya sebagai penyuluhan pesan kesehatan, media ini 

di bagi menjadi 2 yakni : 

1. Media cetak 

Media ini mengutamakan pesan-pesan visual, biasanya terdiri dari 

gambaran sejumlah kata, gmbar atau foto dalam tata warna. Yang 

termasuk dalam media ini adalah booklet, leaflet, flyor (selebaran), flip 

chart (lembar balik), rubrik atau tulisan pada surat kabar atau majalah, 

poster, foto yang mengungkapkan informasi kesehatan. Ada beberapa 

kelebihan media cetak antara lain tahan lama, mencakup banyak orang, 

biaya rendah, dapat dibawa kemana-mana, tidak perlu listrik, 

mempermudah pemahaman dan dapat meningkatkan gairah belajar. 

Media cetak memiliki kelemahan yaitu tidak dapat menstimulir efek 

gerak dan efek suara dan mudah terlipat. 

2. Media elektronik 

Media ini merupakan media yang bergerak dan dinamis, dapat dilihat 

dan di dengar dan penyampaiannya melalui alat bantu elektronika. 

Yang termasuk dalam media ini adalah televisi, radio, vidio film, 

cassetle, CD, VCD . seperti halnya media cetak, elektronik ini memiliki 
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kelebihan antara lain lebih mudah dipahami, lebih menarik, sudah 

dikenal masyarakat, bertatap muka, mengikuti sertakan (Effendy,2014). 

     . 3 . Media luar ruang  

Media menyampaikan pesannya di luar ruang, bisa melalui media cetak 

maupun elektronik misalnya papan reklame, spanduk, pameran, banner 

dan televisi layar lebar. Kelebihan dari media ini adalah lebih mudah 

dipahami, lebih menarik, sebagai informasi umum dan hiburan, bertatap 

muka, mengikutsertakan seluruh panca indera, penyajian dapat 

dikendalikan dan jangkauannya relatif besar. Kelemahan dari media ini 

adalah biaya lebih tinggi, sedikit rumit, perlu alat canggih untuk 

produksinya, persiapan matang, peralatan selalu berkembang dan 

berubah, memerlukan keterampilan penyimpanan dan keterampilan 

untuk mengoperasikannya 

2.1.6. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penyuluhan  

Keberhasilan suatu penyuluhan kesehatan dapat dipengaruhi oleh 

faktor penyuluh, sasaran dan proses penyuluhan.  

1. Faktor penyuluh, misalnya kurang persiapan, kurang menguasai materi 

yang akan dijelaskan, penampilan kurang meyakinkan sasaran, bahasa 

yang digunakan kurang dapat dimengerti oleh sasaran, suara terlalu 

kecil dan kurang dapat didengar serta penyampaian materi penyuluhan 

terlalu monoton sehingga membosankan. 

2. Faktor sasaran, misalnya tingkat pendidikan terlalu rendah sehingga 

sulit menerima pesan yang disampaikan, tingkat sosial ekonomi terlalu 

rendah sehingga tidak begitu memperhatikan pesan-pesan yang 
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disampaikan karena lebih memikirkan kebutuhan yang lebih mendesak, 

kepercayaan dan adat kebiasaan yang telah tertanam sehingga sulit 

untuk mengubahnya, kondisi lingkungan tempat tinggal sasaran yang 

tidak mungkin terjadi perubahan perilaku. 

3. Faktor proses dalam penyuluhan, misalnya waktu penyuluhan tidak 

sesuai dengan waktu yang diinginkan sasaran, tempat penyuluhan dekat 

dengan keramaian sehingga menggangu proses penyuluhan yang 

dilakukan, jumlah sasaran penyuluhan yang terlalu banyak, alat peraga 

yang kurang, metoda yang  

digunakan kurang tepat sehingga membosankan sasaran serta bahasa 

yang digunakan kurang dimengerti oleh sasaran. 

2.2 KONSEP DASAR MINAT 

2.2.1 Pengertian 

Minat adalah suatu disposisi yang terorganisir melalui pengalaman 

yang mendorong seseorang untuk memperoleh objek khusus, aktivitas, 

pemahaman, dan ketrampilan untuk tujuan perhatian atau pencapaian. Hal 

penting pada minat adalah intensitasnya, secara umum minat termasuk 

karakteristik afektif yang memiliki intensitas tinggi (Depdiknas, 2009). 

Minat merupakan sumber motivasi yang mendorong orang untuk 

melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Bila 

mereka melihat bahwa sesuatu akan menguntungkan, mereka merasa 

berminat. Ini kemudian mendatangkan kepuasan. Bila kepuasan berkurang, 

minat pun berkurang. Sebaliknya, kesenangan merupakan minat yang 

sementara. Ia berbeda dari minat bukan dalam kualitas melainkan dalam 
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ketetapan (persistence). Selama kesenangan itu ada, mungkin intensitas itu 

ada, mungkin intensitas dan motivasi yang menyertainya sama tinggi 

dengan minat. Namun ia segera berkurang karena kegiatan yang 

ditimbulkannya hanya memberi kepuasan yang sementara. Minat lebih tetap 

(persistent) karena minat memuaskan kebutuhan yang penting dalam 

kehidupan seseorang (Hurlock, 2014) 

2.2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi minat 

Menurut Sukmadinata (2013) Faktor-faktor yang mempengaruhi 

minat yaitu: 

1. Pengetahuan 

Pengetahuan merupakan hasil tahu yang terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan 

terjadi melalui panca indra manusia, yaitu: indra penglihatan, 

pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan 

manusia diperoleh melalui pendidikan, pengalaman orang lain, media 

massa maupun lingkungan (Notoatmodjo, 2010). 

2. Pengalaman 

Pengalaman sebagai sumber pengetahuan adalah suatu cara 

untuk memperoleh kebenaran pengetahuan dengan cara mengulang 

kembali pengetahuan yang diperoleh dalam memecahkan masalah yang 

dihadapi masa lalu. 

3. Informasi  

Secara umum informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari 

pengolahan data dalam suatubentuk yang lebih berguna dan lebih 
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berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian 

yang nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Informasi 

merupakan data yang telah diklasifikasikan atau diolah atau 

diinterpretasi untuk digunakan dalam proses pengabilan keputusan. 

Minat terbagi menjadi 3 aspek, yaitu:  

1. Aspek Kognitif 

Berdasarkan atas pengalaman pribadi dan apa yang pernah 

dipelajari baik di rumah, sekolah dan masyarakat serta dan berbagai 

jenis media massa. 

2. Aspek Afektif 

Konsep yang membangun aspek kognitif, minat dinyatakan dalam 

sikap terhadap kegiatan yang ditimbulkan minat. Berkembang dari 

pengalaman pribadi dari sikap orang yang penting. yaitu orang tua, guru 

dan teman sebaya terhadap kegiatan yang berkaitan dengan minat 

tersebut dan dari sikap yang dinyatakan atau tersirat dalam berbagai 

bentuk media massa terhadap kegiatan itu. 

3. Aspek Psikomotor 

Berjalan dengan lancar tanpa perlu pemikiran lagi, urutannya tepat. 

Namun kemajuan tetap memungkinkan sehingga keluwesan dan 

keunggulan meningkat meskipun ini semua berjalan lambat (Hurlock, 

2013). 
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2. Faktor Timbulnya Minat 

Faktor timbulnya minat dilihat dari internalnya, menurut Crow 

and Crow (1982) dalam Purwanto (2012), terdiri dari tiga faktor : 

a. Faktor Dorongan Dari Dalam 

1) Yaitu rasa ingin tahu atau dorongan untuk menghasilkan sesuatu 

yang baru dan berbeda. Dorongan ini dapat membuat seseorang 

berminat untuk mempelajari ilmu mekanik, melakukan 

penelitian ilmiah, atau aktivitas lain yang menantang. 

2) Faktor dorongan dalam adalah : (a) persepsi seseorang mengenai 

diri sendiri; (b) harga diri; (c) harapan pribadi; (d) kebutuhan; 

(e) keinginan; (f) kepuasan; (g) prestasi yang diharapkan 

(Sudrajat, 2007). 

b. Faktor Motivasi Sosial 

1) Yakni minat dalam upaya mengembangkan diri dari dan dalam 

ilmu pengetahuan, yang mungkin diilhami oleh hasrat unutk 

mendapatkan kemampuan dalam bekerja, atau adanya hasrat 

untuk memperolah penghargaan dari keluarga atau teman. 

2) Motivasi sosial adalah suatu dorongan untuk bertindak yang 

tidak kita pelajari, namun kita pelajari dalam kelompok sosial di 

mana kita hidup. Motivasi sosial ini mencerminkan pula 

karakteristik dari seseorang dan merupakan komponen yang 

penting dari kepribadiannya. Karena motivasi sosial ini 

dipelajari, maka kuatnya kebutuhan berbeda dari satu orang 

kepada orang lain. Semua ini bergantung pada pengalaman 
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hidup yang dipelajarinya dan hal ini akan mencerminkan 

keunikan kepribadian individu (Notoatmodjo, 2011). 

c. Faktor Emosional 

1) Yakni minat yang berkaitan dengan perasaan dan emosi. 

Misalnya, keberhasilan akan menimbulkan perasaan puas dan 

meningkatkan minat, sedangkan kegagalan dapat 

menghilangkan minat seseorang. 

2) Kata emosi adalah kata serapan dari bahasa inggris, yakni 

“emotion”. Dalam kamus, kata “emotion” digunakan untuk 

menggambarkan perasaan yang sangat mnyenangkan atau 

sangat mengganggu. Misalnya anda merasakan perasaan yang 

kuat akan sesuatu dan menyanangkan saat bersama seseorang, 

mungkin anada menganggap diri anda sedang dalam keadaan 

emosi. Jenisnya, emosi cinta (Mendatu, 2011) 

Faktor timbulnya minat dilihat dari eksternalnya menurut Crow 

and Crow (1982) dalam Purwanto (2012) : 

a. Sosial Budaya 

Lingkungan sosial budaya mengandung dua unsur, yaitu yang berarti 

interaksi antara manusia dan unsur budaya yaitu bentuk kelakuan 

yang sama terdapat di keluarga. Manusia mempelajari kelakuannya 

dari orang lain di lingkungan sosialnya. Budaya ini diterima dalam 

keluarga meliputi bahasa dan nilai-nilai kelakuan adaptasi kebiasaan 

dan sebagainya yang nantinya berpengaruh pada pendidikan 

seseorang. 
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b. Lingkungan 

Lingkungan adalah seluruh kondisi yang ada di sekitar manusia dan 

pengaruhnya yang dapat mempengaruhi perkembangan dan perilaku 

orang atau kelompok. Lingkungan adalah input kedalam diri 

seseorang sehingga sistem adaptif yang melibatkan baik faktor 

internal maupun faktor eksternal. Seseorang yang hidup dalam 

lingkungan berpendidikan tinggi akan cenderung mengikuti 

lingkungannya. 

2.2.3 Kondisi Yang Mempengaruhi Minat 

Menurut Crow and Crow (1982) dalam Purwanto (2010) adalah: 

1. Status ekonomi 

a. Hurlock (2011), Apabila status ekonomi membaik, orang 

cenderung memperluas minat mereka untuk mencakup hal yang 

semula belum mampu mereka laksanakan. Sebaliknya kalau status 

ekonomi mengalami kemunduran karena tanggung jawab keluarga 

atau usaha yang kurang maju, maka orang cenderung untuk 

mempersempit minat mereka. 

b. Menurut Benyamin Luminto (2012), bahwa tingkat pencapaian 

pelayanan medis ditentukan oleh biaya yang meningkat, sehingga 

faktor ekonomi menjadi penyebab naik turunnya tingkat 

pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan, terutama oleh si 

miskin.Dalam mengukur kondisi ekonomi seseorang, ada dua 

konsep pokok yang paling sering digunakan yaitu pendapatan dan 

kekayaan. Pendapatan menunjukkan jumlah seluruh uang yang 
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diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu 

tertentu (biasanya satu tahun). Pendapatan terdiri dari upah atau 

penerimaan tenaga kerja, pendapatan dari kekayaan seperti sewa, 

bunga dan dividen serta pembayaran transfer atau penerimaan dari 

pemerintah seperti tunjangan sosial (Samuelson dan William, 

2010). 

c. Distribusi pendapatan adalah pengukuran untuk mengukur 

kemiskinan relatif. Distribusi pendapatan biasanya diperoleh 

dengan menggabungkan seluruh individu dengan menggunakan 

skala pendapatan perorang kemudian dibagi dengan jumlah 

penduduk kedalam kelompok- kelompok berbeda yang berdasarkan 

pengukuran atau jumlah pendapatan yang mereka terima (Remi dan 

Tjiptoherijanto, 2015).  

d. Pendapatan rumah tangga amat besar pengaruhnya terhadap tingkat 

konsumsi. Biasanya makin tinggi tingkat pendapatan, tingkat 

konsumsi makin tinggi. Karena ketika pendapatan meningkat, 

kemampuan rumah tangga untuk membeli aneka kebutuhan 

konsumsi menjadi makin besar. Atau mungkin juga pola hidup 

menjadi makin konsumtif, setidak-tidaknya semakin menuntut 

kualitas yang baik. Saat ini standar UMR adalah Rp 670. 000.. 

e. Pembagian Status Ekonomi masyarakat Jombang tahun 2010 

menurut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang adalah : 

1) Tingkat Ekonomi Atas : > Rp. 2.000.000/bulan. 

2) Tingkat Ekonomi Menengah :Rp.1.000.000 Rp2.000.000/bulan 
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3) Tingkat Ekonomi Rendah : < Rp.1.000.0000/bulan 

2. Pendidikan 

a. Semakin tinggi dan semakin formal tingkat pendidikan yang 

dimiliki seseorang maka semakin besar pula kegiatan yang bersifat 

intelek yang dilakukan. Seperti yang dikutip Notoatmojo dari L.W. 

Green mengatakan bahwa “Jika ada seseorang yang mempunyai 

pengetahuan yang baik, maka ia mencari pelayanan yang lebih 

kompeten atau lebih aman baginya”.  

b. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pelayanan 

kesehatan akan mempengaruhi pemanfaatan fasilitas pelayanan 

yang ada sehingga berpengaruh pada kondisi kesehatan mereka 

(Notoatmodjo, 2013). 

c. Pendidikan adalah suatu proses ilmiah yang terjadi pada manusia. 

Menurut Dictionary of Education, pendidikan dapat diartikan suatu 

proses dimana seseorang mengembangkan kemampuan sikap dan 

bentuk tingkah laku lainnya dalam masyarakat dan kebudayaan. 

Pendidikan dapat diperoleh melalui pendidikan formal dan 

pendidikan nonformal. Pendidikan formal mepunyai sumbangan 

yang sangat berharga bagi perubahan dalam masyarakat, dapat 

memajukan masyarakat dan pembangunan. Sedangkan pendidikan 

nonformal dapat diperoleh anggota keluarga dan masyarakat 

sepanjang hayat baik di lingkungan keluarga maupun dilingkungan 

masyarakat sekitar. Kaitan proses pendidikan dengan pembangunan 

khususnya pembangunan manusia, dijelaskan bahwa pendidikan 
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dapat diperoleh melalui jenjang pendidikan yaitu pendidikan pra-

sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan 

tinggi. lebih lanjut, jenjang (tingkat) pendidikan terdiri atas 

pendidikan pra-sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, 

dan pendidikan tinggi (Soedijarto, 2014). 

d. Tingkat pendidikan adalah lamanya pendidikan seseorang yang 

didasarkan atas kemampuan dan kesempatan seseorang mengikuti 

satuan pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan belajar 

mengajar. Satuan pendidikan merupakan bagian dari pendidikan 

yang berjenjang dan berkesinambungan. 

e. Jenjang pendidikan adalah tingkatan pendidikan persekolahan yang 

berkesinambungan antara satu jenjang dengan jenjang yang 

lainnya. Jenjang pendidikan yang termasuk jalur pendidikan 

sekolah terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan 

pendidikan tinggi (Mudyahardjo, 2011).  

Jenjang pendidikan menurut Undang-Undang Sisdiknas No 2 

tahun 1989 ialah: 

a. Pendidikan Dasar  

Pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap 

dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan 

dasar yang diperlukan untuk hidup dimasyarakat serta 

mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk 

mengikuti pendidikan menengah.  
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b. Pendidikan Menengah  

Pendidikan menengah diselenggarakan untuk melanjutkan dan 

meluaskan pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didik 

menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan 

mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, 

budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan 

lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi. 

c. Pendidikan Tinggi  

1) Pendidikan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah 

yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi 

anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik 

dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan /atau 

kesenian.  

2) Makin tinggi tingkat pendidikan seseorang makin mudah 

menerima informasi sehingga diharapkan makin banyak pula 

pengetahuan yang dimiliki. Dapat diartikan bahwa pendidikan 

sangat mempengaruhi perilaku seseorang. Jadi dapat dikatakan 

bahwa pendidikan itu membuat manusia dapat mengisi 

kehidupannya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. 

Pendidikan diperlukan untuk mendapatkan informasi misalnya 

hal-hal yang menunjang kesehatan, sehingga dapat 

meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup. 
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3. Situasional (Orang dan Lingkungan) 

Berhubungan dengan ancaman konsep diri terhadap perubahan 

status, adanya kegagalan, kehilangan benda yang dimiliki, dan kurang 

penghargaan dari orang lain. 

4. Keadaan Psikis 

a. (Perry, 2013) Keadaan psikis yang mempunyai pengaruh paling 

besar terhadap minat adalah kecemasan. Kecemasan merupakan 

suatu respon terhadap stres, seperti putusnya suatu hubungan yang 

penting atau bencana yang mengancam jiwa. Kecemasan juga bisa 

merupakan suatu reaksi terhadap dorongan seksual atau dorongan 

agresif yang tertekan, yang bisa mengancam pertahanan psikis 

yang secara normal mengendalikan dorongan tersebut. Pada 

keadaan ini, kecemasan menunjukkan adanya pertentangan psikis. 

b. Kecemasan bisa timbul secara mendadak atau secara bertahap 

selama beberapa menit, jam atau hari. Kecemasan bisa berlangsung 

selama beberapa detik sampai beberapa tahun. Beratnya juga 

bervariasi, mulai dari rasa cemas yang hampir tidak tampak sampai 

letupan kepanikan. 

2.2.4 Aspek Minat 

Krathwolh dkk dalam Purwanto (2014) mengemukakan bahwa minat 

termasuk dalam afektif (istilahnya Bloom). Sikap adalah merupakan reaksi 

atau respons seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau 

objek. Taksonomi Bloom dalam Notoatmodjo (2007) meliputi lima 

kategori: 
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1. Penerimaan (receiving) yang terdiri dari sub-kesadaran kemauan untuk 

menerima perhatian yang terpilih. Merupakan masa dimana kita 

menerima rangsangan melalui panca indra. 

2. Menanggapi (responding) yang terdiri dari sub-kategori persetujuan 

untuk menanggapi kemauan dan kepuasan. 

3. Penilaian (valuting) yang terdiri dari sub-kategori penerimaan, 

pemilihan dan komitmen terhadap nilai-nilai tertentu. 

4. Organisasi (organization) yaitu kemampuan dalam melakukan 

penyusunan langkah terhadap nilai baru yang diterima. 

5. Pencirian (characterization) kemamuan dalam memahami ciri dari nilai 

baru yang diterima. 

2.2.5 Cara Menimbulkan Minat 

 Minat dapat ditimbulkan dengan cara: (Effendi dan Praja, 2011) 

1. Membangkitkan suatu kebutuhan. 

2. Menghubungkan dengan pengalaman yang lampau. 

3. Memberikan kesempatan untuk mendapat hasil yang lebih baik 

2.2.6 Macam-macam Minat  

Minat dapat digolongkan menjadi beberapa macam Wahab (2007 dalam 

Nisak, 2016): 

1. Berdasarkan timbulnya, minat dapat dibedakan menjadi: 

a. Minat primitif  

Minat primitif adalah minat yang timbul karena kebutuhan biologis 

atau jaringan-jaringan tubuh misalnya kebutuhan akan makanan, 

perasaan enak atau nyaman, kebebasan beraktivitas dan seks. 
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b. Minat kultural atau minat sosial  

Minat kultural atau minat sosial adalah minat yang timbulnya 

karena minat ini tidak secara langsung berhubungan dengan diri 

kita. Sebagai contoh minat belajar, individu punya pengalaman 

bahwa masyarakat atau lingkungan akan lebih menghargai orang-

orang terpelajar dan pendidikan tinggi, sehingga hal ini akan 

menimbulkan minat individu untuk belajar dan berprestasi agar 

mendapat penghargaan dari lingkungan, hal ini mempunyai arti 

yang sangat penting bagi harga dirinya. 

2. Berdasarkan arahnya, minat dapat dibedakan menjadi: 

a. Minat intrinsik  

Minat intrinsik adalah minat yang langsung berhubungan dengan 

aktivitas itu sendiri, ini merupakan minat yang lebih mendasar atau 

minat asli.  

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi minat seseorang 

dalam melakukan pemeriksaan kesehatan antara lain :  

1) Menjaga Kesehatan 

Dorongan seseorang untuk menjaga kesehatan akan 

memunculkan minat melakukan pemeriksaan kesehatan.  

2) Cita-cita atau keinginan untuk sehat 

Cita-cita adalah sesuatu yang diharapkan tercapai oleh seseorang 

di masa yang akan datang. Individu yang bercita-cita tentang 

kesehatan, maka ia akan menaruh minat pada kesehatan. 

3) Kebutuhan akan kesehatan   
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Kecenderungan minat timbul apabila individu tertarik kepada 

sesuatu karena sesuai dengan kebutuhan atau merasakan bahwa 

sesuatu akan dipelajari bermakna dari dirinya.  

4) Minat untuk mengisi waktu luang     

Diketahui juga bahwa dalam mengisi waktu luang mereka juga 

didasari karena adanya faktor kesenangan, mendapatkan teman, 

waktu luang, dan untuk menjaga kesehatan. Tentunnya rasa 

senang atau tertarik yang dimiliki oleh setiap individu akan 

timbul pada seseorang bilamana bidang-bidang yang ditawarkan 

pada dirinya dirasa akan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.  

b. Minat ekstrinsik.  

Minat ekstrinsik adalah minat yang berhubungan dengan tujuan akhir 

dari kegiatan tersebut, apabila tujuannya sudah tercapai ada 

kemungkinan minat tersebut hilang (Saleha, 2005 dalam baiti 2016). 

1) Tenaga Kesehatan 

Tenaga kesehatan merupakan unsur manusiawi dalam dunai 

kesehatan yang mempunyai fungsi, peran dan tugas yang 

berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu tenaga 

kesehatan dengan segala penampilan, kepribadian dan kualifikasi 

profesionalismenya merupakan faktor eksternal yang dapat 

mempengaruhi minat seseorang melakukan pemeriksaan 

kesehatan. 
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2) Pelaksanaan kegiatan/program kesehatan 

Pelaksanaan kegiatan atau program kesehatan kepada 

masyarakatakan suatu penyakit dapat mendorong seseorang 

untuk berminat melakukan pemeriksaan kesehatan tersebut. 

3) Media  

Bentuk-bentuk mass media antara lain adalah buku-buku tentang 

kesehatan, majalah, surat kabar, radio, televisi dan bentuk-bentuk 

lain yang sangat berpengaruh terhadap minat seseorang dalam 

menjaga dan melakukan pemeriksaan kesehatan.  

4) Keluarga 

Keluarga dengan segala kondisi dan karakteristiknya menjadi 

faktor eksternal yang dapat mempengaruhi minat seseorang 

terhadap pemeriksaan kesehatan. Pengaruh keluarga ini dapat 

diasumsikan relatif besar, karena selain ada hubungan biologis 

juga seseorang lebih banyak waktunya dan berkomunikasi di 

lingkungan keluarga.  

5) Masyarakat 

Lingkungan masyarakat di sekitar tempat tinggal siswa maupun di 

sekitar sekolah juga termasuk salah satu faktor eksternal yang 

dapat mempengaruhi minat siswa terhadap kegiatan olahraga. Hal 

ini logis karena setiap individu hidup berkembang di lingkungan 

masyarakat, bahkan memiliki hasrat untuk beradaptasi dengan 

kondisi dan karakteristik masyarakatnya 
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2.2.7 Kriteria Minat 

Menurut Nursalam (2012), minat seseorang dapat digolongkan 

menjadi : 

1. Rendah. Jika seseorang tidak menginginkan obyek minat. 

2. Sedang. Jika seseorang menginginkan obyek minat akan tetapi tidak 

dalam waktu segera. 

3. Tinggi. Jika seseorang sangat menginginkan obyek minat dalam waktu 

segera. 

Menurut Damin (2010), jenis skala pengukuran minat yaitu dengan 

menggunakan skala ordinal. Skala ini merupakan penomoran pada objek 

yang disusun menurut besar atau urutan (range), tetapi nomor tersebut tidak 

menunjukkan jarak yang sama antar dua nomor.Minat diukur dengan 

menggunakan kuesioner atau dengan menggunakan wawancara. Dalam 

TRA (Theory of Reasoned Action), minat merupakan bagian dari intense 

sehingga belum nampak kegiatannya dan tidak dapat dilakukan observasi 

secara langsung. (Fishben, 2010). Hasil pengukuran minat menurut Ajzen 

(2011), dapat dikategorikan menjadi minat tinggi (67 – 100%), minat 

sedang (34 – 66%), dan minat rendah (0 –33%). 

2.2.8 Cara Mengukur Minat 

Menurut Ajzen (2008 dalam Nisak, 2016), minat diukur dengan 

menggunakan kuesioner atau dengan menggunakan wawancara. Dalam 

TRA (Theory of Reasoned Action), minat merupakan bagian dari intense 

sehingga belum nampak kegiatannya dan tidak dapat dilakukan observasi 

secara langsung.  
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Dalam pengukuran atau penilaian minat ada beberapa jenis inventori 

yang terkenal, diantaranya: 

2. The strong vocational interest blank 

Inventori ini terdiri dari 400 item. Responden diminta untuk 

memberikan jawaban dengan jalan memberi tanda (L) terhadap 

aktivitas-aktivitas atau obyek-obyek yang disenangi, memberi tanda 

(I) apabila ia ragu-ragu dan memberi tanda (D) apabila ia tidak 

menyenangi aktivitas atau obyek tersebut. 

3. Kuder Preference Record 

Inventori ini mula-mula diterbitkan pada tahun 1939. kemudian 

mengalami revisi dan tambahan item-item baru. Kuder memulai 

dengan mengadakan analisa item tunggal berdasarkan kelompok-

kelompok minat (cluster of interest) dan menyusun item-item tersebut 

dalam skala deskriptif.  

Kuesioner yang digunakan dalam pengukuran minat dalam 

penelitian ini menggunakan kuesioner tertutup dengan pertanyaan 

terstruktur yang diajukan langsung kepada subyek, subyek tinggal 

memilih jawaban yang telah tersedia ya dan tidak.                                       

Hasil jawaban yang telah diberi skor dijumlahkan dan  

dibandingkan  dengan  jumlah  yang tertinggi lalu dikalikan 100 % :  

             

 

 

P    =    Sp   x 100% 

                Sm 
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Keterangan : 

P = Prosentase 

Sp = Skor yang didapat  

Sm= Skor maksimal 

Hasil pengukuran minat, menurut Ajzen (2008 dalam Nisak, 2016) 

dikategorikan menjadi: 

a. Minat tinggi (67–100%)  

b. Minat sedang (34 – 66%) 

c. Minat rendah (0 – 33%). 

2.3 KONSEP DASAR  PIJAT BAYI 

2.3.1 Pengertian 

Pijat adalah terapi sentuh tertua yang dikenal manusia dan yang 

paling popular. Pijat adalah seni perawatan kesehatan dan pengobatan yang 

di praktekkan sejak berabad – abad silam lamanya. Bahkan diperkirakan 

ilmu ini telah dikenal sejak awal manusia diciptakan didunia, mungkin 

karena pijat berhubungan sangat erat dengan kehamilan dan proses 

kelahiran manusia (Roesli, 2011). Pijat bayi biasa disebut dengan stimulus 

touch. Pijat bayi dapat diartikan sebagai sentuhan komunikasi yang nyaman 

antara ibu dan bayi. 

Pijat bayi adalah seni perawatan kesehatan pada bayi dengan terapi 

sentuh dengan teknik – teknik tertentu sehingga manfaat pengobatan dan 

kesehatan tercapai. 
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Pengalaman pijat yang 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 ke suatu dunia dengan kebebasan gerak 

tanpa batas, yang menakutkan tanpa sentuhan – sentuhan yang nyaman dan 

aman di sekelilingnya seperti hal nya ketika berada diruang rahim 

(Suririnih, 2009). 

Stimulasi merupakan hal yang penting dalam tumbuh kembang anak. 

Anak yang mendapat stimulasi yang terarah dan teratur akan lebih cepat 

berkembang dibandingkan dengan anak yang kurang atau tidak mendapat 

stimulasi. 

Sentuhan ibu juga akan direspon oleh bayi sebagai bentuk 

perlindungan, perhatian dan ungkapan cinta. Semakin padat frekuensi 

sentuhan, semakin dekat hubungan batin yang terjalin. Oleh sebab itu, 

pemijatan sebaiknya dilakukan oleh ayah, kakek atau nenek agar bayi tidak 

semakin tinggi ketergantungannya hanya terhadap ibu (Subakti dan 

Anggraini, 2010). 

Masalahnya, sampai saat ini masih ada orang tua yang menganggap 

pijat bukanlah sebuah bentuk terapi ilmiah sekaligus alamiah bagi bayi. 

Sebagian ibu berpendapat pijat hanya perlu dilakukan ketika sikecil 

mengalami sakit flu dan masuk angin. Namun fakta sejarah menyebutkan 

adalah pijat merupakan metode terapi sentuh tertua di Indonesia. 
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Namun, pemijatan juga mengoptimalkan tumbuh kembang bayi 

dengan resiko tinggi misalnya berat lahir kurang dari 2000 gram atau bayi 

prematur. Lebih dari itu, pijat bayi juga mengurangi kambuhnya penyakit 

kronis seperti asma dan juga dapat membantu bayi mengusir gejala 

kembung atau kolik (Maharani, 2009). 

Menurut Subakti dan Anggraini (2012) ada beberapa perbedaan 

antara pijat bayi tradisional dan modern sebagai berikut: 

1. Pijat tradisional dilakukan oleh dukun pijat dengan ilmu yang katanya 

turun temurun. Sedangkan pijat modern justru dilakukan oleh ibunya 

sendiri, ayah, nenek atau kakek yang merupakan orang terdekat dengan si 

kecil. 

2. Pijat tradisional menggunakan ramuan – ramuan pemijatan yang kadang 

tidak terjamin aman bagi kulit bayi, misalny parutan jahe, bawang atau 

dedaunan yang dihancurkan. Ramuan ini mengandung minyak astiri yang 

dapat menyebabkan rasa gatal, panas atau perih pada kulit bayi. Bedanya 

dengan pijat modern yang hanya menggunakan baby oil (minyak bayi), 

minyak zaitun murni atau lotion yang dianjurkan oleh dokter. 

3. Pijat tradisional hanya ditujukan untuk menyembuhkan penyakit dan 

kadang disertai dengan jamu. Sedangkan pijat modern adaah terapi sehat 

tanpa jamu atau obat apapun. 

4. Karena ditujukan untuk mengatasi penyakit, pijat tradisional sering 

dipaksakan. Akibatnya bayi menangis keras dan meronta – ronta. Setelah 

dipijat, bayi tidur lelap karena kelelahan menangis, bukan karena tenang. 

Sedangkan pijat modern justru ibu yang menunggu kesiapan bayi. Hal ini 
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akan membuat bayi senang. Setelah itu menjadi santai dan tidur karena 

puas dan nyaman. 

2.3.2 Fisiologi Pijat Bayi  

Fisiologi pijat bayi atau mekanisme pemijatan dasar memang belum 

banyak di ketahui. Namun, saat ini para pakar sudah mempunyai beberapa 

teori yang menerangkan mekanisme dasar pijat bayi, menurut Roesli (2010) 

antara lain: 

1. Betha endhorpin mempengaruhi mekanisme pertumbuhan 

Pijatan akan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak. 

Tahun 1989, Schanberg dari Duke University Medical School melakukan 

penelitian pada bayi – bayi tikus dan ditemukan bahwa jika hubungan 

taktil (jilatan – jilatan) ibu tikus kepada bayinya terganggu akan 

menyebabkan hal – hal berikut ini: 

a. Penurunan enzim ODC (ornithine decarboxylase) suatu enzim yang 

menjadi petunjuk peka bagi pertumbuhan sel dan jaringan. 

b. Penurunan pengeluaran hormon pertumbuhan. 

c. Penurunan kepekaan ODC jaringan terhadap pemberian hormon 

pertumbuhan. 

Pengurangan sensasi taktil akan meningkatkan pengeluaran suatu 

neurochemical betha-endorphine, yang akan mengurangi pembentukan 

hormon pertubumbuhan karena menurunnya jumlah dan aktivitas ODC 

jaringan. 
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a. Pijat bayi,VASODILTASI Pembuluh darah,aliran darah lancar  

asupan nutrisi tersebar baik keseluruh tubuh dan zat penyebab tubuh 

pegal (asam laktat) bisa diangkut dan daur ulang. 

b. Pijat bayi Merangsang sel – sel untuk mengeluarkan endorphine 

(morfin endogen: zat yang membuat badan terasa lebih segar dan 

nyaman). 

c. Pijat bayi Merangsang Humunculus Cerebri, sehingga meningkatkan 

proses perkembangan otak. 

2. Aktivitas Nervus Vagus mempengaruhi mekanisme penyerapan makanan 

Penelitian Field dan Schanberg (2013) menunjukkan bahwa pada 

bayi yang dipijat mengalami peningkatan tonus nervus vagus (syaraf otak 

ke 10) yang akan menyebabkan peningkatan kadar enzim penyerapan 

gastrin dan insulin. Dengan demikian, penyerapan makanan yang 

menjadi lebih baik. Itu sebabnya mengapa berat badan bayi yang dipijat 

meningkat lebih banyak dari pada yang tidak dipijat.  

3. Aktivitas Nervus Vagus meningkatkan volume ASI 

Penyerapan makanan menjadi lebih baik karena peningkatan 

aktivitas nervus vagus menyebabkan bayi cepat lapar sehingga akan lebih 

sering menyusu pada ibunya. Akibatnya ASI akan semakin banyak 

diproduksi jika semakin banyak diproduksi. Seperti diketahui, ASI akan 

semakin banyak diproduksi jika semakin banyak diminta. Selain itu, ibu 

yang memijat bayinya akan merasa lebih tenang dan hal ini berdampak 

positif pada peningkatan volume ASI. 

4. Produksi serotonin meningkatkan daya tahan tubuh 
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Pemijatan akan meningkatkan aktivitas neurotransmiter serotonin, 

yaitu meningkatkan kapasitas sel reseptor yang berfungsi mengikat 

glucocorticoid (adrenalin, suatu hormon stres). Proses ini akan 

menyebabkan terjadinya penurunan kadar hormon adrenalin (hormon 

stres). Penurunan kadar hormon stres ini akan meningkatkan daya tahan 

tubuh, terutama IgM dan IgG. 

5. Pijatan dapat mengubah gelombang otak 

Pijat bayi akan membuat bayi tidur lebih lelap dan meningkatkan 

kesiagaan (alertness) atau konsentrasi. Hal ini disebabkan pijatan dapat 

mengubah gelombang otak. Pengubahan ini terjadi dengan cara 

menurunkan gelombang alpha dan meningkatkan gelombang beta serta 

tetha, yang dapat dibuktikan dengan penggunaan EEG (electro 

encephalogram) 

2.3.3 Tujuan Pijat Bayi 

Tujuan pijat bayi dalam sudut pandang fisioterapis menurut Maharani 

(2009) adalah: 

1. Mencegah posisi yang salah. 

2. Mencegah terjadinya kontraktur. 

3. Memperbaiki tonus otot. 

4. Meningkatkan visual dan auditory reaction. 

5. Pendidikan otang tua dalam cara menggendong dan memandikan bayi. 
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2.3.4 Manfaat Pijat Bayi 

Dewasa ini, para pakar telah dapat membuktikan secara ilmiah tentang 

apa yang telah lama dikenal manusia, yaitu terapi sentuh dan pijat pada bayi 

mempunyai banyak manfaat. 

Terapi sentuh, terutama pijat menghasilkan perubahan fisiologis yang 

menguntungkan dan dapat diukur secara ilmiah, antara lain melalui 

pengukuran kadar cortisol ludah, secara kortisol plasma secara 

radiommunoassay, kadar hormon stres (catechola – mine) air seni dan 

pemeriksaan EEG (electro encephalogram, gambaran gelombang otak). 

Walaupun masih perlu penelitian lanjutan untuk memastikan hasil – 

hasil penelitian terhadap terapi sentuh / pijatan, penemuan – penemuan yang 

telah dihasilkan sudah cukup menjadi alasan untuk dilakukannya pijat bayi 

secara rutin guna mempertahankan kesehatan bayi. Apalagi pijat bayi ini 

terbukti murah, mudah dan telah terbiasa dilakukan di Indonesia sehingga 

bukan hal yang baru bagi kultur kita. 

Efek biokimia dan fisik yang positif 

Efek biokimia yang positif dari pijat antara lain: 

1. Menurunkan kadar hormon stres (catecholamine) dan, 

2. Meningkatkan kadar serotonin. 

Selain efek biokimia, pijatan memberikan efek fisik / klinis sebagai berikut: 

1. Meningkatkan jumlah dan sitotoksisitas dari sistem immunitas (sel 

pembunuh alami). 

2. Mengubah gelombang otak secara positif. 

3. Memperbaiki sirkulasi darah dan pernafasan. 
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4. Merangsang fungsi pencernaan serta pembuangan. 

5. Meningkatkan kenaikan berat badan. 

6. Mengurangi depresi dan ketegangan. 

7. Meningkatkan kesiagaan. 

8. Membuat tidur lelap. 

9. Mengurangi rasa sakit. 

10. Mengurangi kembung dan kolik (sakit perut). 

11. Meningkatkan hubungan batin antara orang tua dan bayinya (bonding). 

12. Meningkatkan volume air susu ibu. 

Berikut ini beberapa hasil laporan penelitian para pakar mengenai 

manfaat pijat bayi: 

1. Meningkatkan berat badan 

Penelitian yang dilakukan oleh Prof. T. Field dan Scafidi (1986 dan 

1990) menunjukkan bahwa pada 20 bayi prematur (berat badan 1280 dan 

1176 gram), yang dipijat 3 x 15 menit selama 10 hari, mengalami 

kenaikan berat badan per hari 20% - 47% lebih banyak dari yang tidak 

dipijat. Penelitian pada bayi cukup bulan yang berusia 1 – 3 bulan, yang 

dipijat 15 menit, 2x seminggu selama 6 minggu didapatkan kenaikan 

berat badan yang lebih dari kontrol. 

2. Meningkatkan pertumbuhan 

Schanberg (2013) melakukan penelitian pada tikus dan menemukan 

bahwa tanpa dilakukannya rangsangan raba / taktil pada tikus telah 

terjadi penurunan hormon pertumbuhan. 
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3. Meningkatkan daya tahan tubuh 

Penelitian terhadap penderita HIV yang dipijat sebanyak 5 kali dalam 

seminggu selama 1 bulan, menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah 

dan toksisitas, sel pembunuh alami (natural killer cells). Hal tersebut 

dapat mengurangi kemungkinan terjadinya infeksi sekunder pada 

penderita AIDS. 

4. Meningkatkan konsentrasi bayi dan membuat bayi tidur lebih lelap 

Umumnya, bayi yang dipijat akan tertidur lebih lelap, sedangkan pada 

waktu bangun konsentrasinya akan lebih penuh. Di Touch Research 

Institute, Amerika, dilakukan penelitian pada kelompok anak dengan 

pemberian soal matematika. Selain itu dilakukan pemijatan pada anak – 

anak tersebut selama 2x15 menit, setiap minggunya selama jangka waktu 

5 minggu. Selanjutnya, pada anak – anak tersebut diberikan lagi soal 

matematika lain. Ternyata, mereka hanya memerlukan waktu 

penyelesaian setengah dari waktu yang dipergunakan untuk 

menyelesaikan soal terdahulu, dan ternyata pula tingkat kesalahannya 

hanya sebanyak 50% dari sebelum dipijat. 

5. Membina ikatan kasih sayang orang tua dan anak (bounding) 

Sentuhan dan pandangan kasih orang tua pada bayinya akan mengalirkan 

kekuatan jalinan kasih sayang diantara keduanya. Pada perkembangan 

anak, sentuhan orang tua adalah dasar perkembangan komunikasi yang 

akan memupuk cinta kasih secara timbal balik. Semua ini akan menjadi 

penentu bagi anak untuk secara potensial menjadi anak berbudi pekerti 

baik yang percaya diri. 
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6. Meningkatkan produksi ASI 

Berdasarkan penelitian Cyntia Mersmann, ibu yang memijat bayinya 

mampu memproduksi ASI perah lebih banyak dibandingkan kelompok 

kontrol. Pada saat menyusui bayinya, mereka merasa kuwalahan karena 

ASI terus menerus menetes dari payudara yang tidak disusukan. Jadi pijat 

bayi dapat meningkatkan volume ASI peras sehingga periode waktu 

pemberian ASI secara eksklusif dapat ditingkatkan, khususnya oleh ibu – 

ibu karyawati (Roesli, 2010). 

7. Melakukan pijat bayi meskipun tidak perlu biaya  

Biaya sangat dipemgaruhi oleh terjadinya perubahan pola minat 

masyarakat terutama pada minat seorang dalam pelaksanaan pijat bayi 

karena Keadaan ekonomi keluarga yang tinggi mendorong ibu untuk 

tidak memijatkan bayinya ibu lebih memilih rumah sakit atau tempat 

kesehatan jika terjadi sesuatu pada bayinya. Ibu yang memiliki ekonomi 

rendah cenderung berfikir hemat jadi mereka hanya memijatkan bayinya 

saat rewel saja. Sebaliknya meskipun juga tidak perlu mengeluarkan 

biaya apapun maka cenderung mempersempit minat mereka Menurut 

teori Notoadmojdo (2010),  . 

 

Manfaat lain dari pijat bayi menurut Roesli 2011: 

1. Orang tua yang masih remaja (teenage parents) 

Orang tua yang masih remaja, umumnya tidak atau belum siap untuk 

menjadi orag tua karena mereka sendiri belum cukup dewasa. Pada kasus 

seperti ini pijat bayi akan meningkatkan kepercayaan diri mereka, 
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meningkatkan rasa penerimaan atas keadaannya menjadi orang tua, dan 

meningkatkan harga diri mereka sebagai orang tua. 

2. Orang tua yang rasa keterikatan dengan bayinya kurang 

Hal ini biasanya terjadi pada kasus – kasus berikut: 

a. Kehamilan dan kelahiran anak yang tidak dikehendaki atau tidak 

direncanakan. 

b. Komplikasi kehamilan dan atau kelahiran. 

c. Pemisahan ibu dan bayi untuk waktu tertentu karena kesehatan fisik 

atau mental atau kesehatan bayinya. 

       Apalagi jika orang tua tersebut mengikuti kelas pijat bayi bersama 

beberapa orang tua lain. Dalam kelas pijat bayi, mereka akan merasa 

mendapat dukungan dan perhatian serta melihat bagaimana orang tua lain 

bergaul penuh kasih sayang dengan bayinya. Mereka akan meniru cara 

hubungan kasih sayang yang lemah lembut tersebut. Akhirnya akan 

timbul rasa percaya diri dan keinginan untuk mempunyai hubungan 

mesra dengan bayinya sendiri. 

3. Orang tua angkat 

       Oleh 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. 
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4. Bedah caesar 

       Bayi yang dilahirkan melalui bedah sesar tidak akan menerima 

rangsangan taktil seperti bayi yang dilahirkan normal. Disamping itu, 

umumnya bayi ini akan kurang siaga (alert) karena pengaruh obat – 

obatan yang diberikan pada ibu. Untuk beberapa waktu mungkin ibu dan 

bayi tidak akan bersama – sama. Ibu akan merasa kesakitan dan tidak 

nyaman, sedangkan ayah tidak mungkin akan mempunyai perasaan 

bersalah atau sedih karena istrinya harus operasi. Pijat bayi akan lebih 

cepat menyatukan orang tua dan bayinya, serta akan menolong mereka 

melepaskan perasaan – perasaan negatif tersebut. 

5. Sakit perut (colic) 

       Colic atau sakit perut pada bayi ditunjukkan oleh bayi secara khas 

yaitu dengan “tangis sakit” yag melengking. Secara teori penyebab kolik 

yang menonjol antara lain susunan syaraf autonomm yang tidak 

seimbang, adanya gangguan pada pertumbuhan mekanisme kontrol tidur 

atau bangun, atau gangguan interaksi antara orang tua dan bayi. Kolik 

juga sering dihubungkan dengan adanya gangguan pada saluran 

pencernaan dan kesukaran makan. 

       Untuk mengurangi kolik ini, para orang tua dianjurkan untuk 

memijat bayinya pada waktu kolik berlangsung pad pada waktu 

menjelang tidur. Para peneliti juga menemukan baha bayi – bayi yang 

dipijat, interaksi dengan orang tuanya menjadi lebih positif, rasa gelisah 

berkurang dan dapat lebih teratur tidur atau bangunnya. 
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       Sebagai tambahan, para orang tua juga melaporkan bahwa 

kegelisahan mereka tentang perawatan bayi menjadi berkurang (misalnya 

lebih dapat menguasai keadaan). 

6. Asma 

       Asma sangat erat hubungannya dengan rangsangan fisik dari luar, 

seperti adanya serbuk atau debu tetapi juga dapat berhubungan dengan 

faktor psikologis seperti adanya kegelisahan. Pijat telah menunjukkan 

keberhasilan untuk melebarkan saluran nafas atau udara yang 

menyempit. 

       Pijat adalah terapi umum untuk relaksasi. Peneliti dewasa ini 

meneliyi akibat dari pijat pada bayi dan juga pada remaja. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa dengan pijat terjadi penurunan rasa 

gelisah dan depresi, disamping kurangnya serangan asma dan gangguan 

pada saluran nafas. 

7. Janin dari ibu pecandu kokain 

       Penelitian terakhir membuktikan bahwa pemijatan yang dilakukan 

terhadap bayi – bayi yang ibunya pecandu kokain menunjukkan 

berkurangnya kejadian komplikasi dan kenaikan berat badan yang lebih 

baik dari pada bayi yang tidak dipijat. Selain itu, berdasarkan hasil tes 

perkembangan, bayi – bayi yang dipijatkan menunjukkan perkembangan 

yang lebih baik dibandingkan bayi yang tidak dipijat. 

8. Bayi dari ibu HIV positif 

       Peneliti saat ini sedang mempelajari apakah terapi pijat dapat 

mempengaruhi peningkatan fungsi kekebalan tubuh pada bayi – bayi dari 
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ibu dengan HIV positif dan apakah terapi pijat yang diberikan oleh orang 

tua dengan meningkatkan perkembangan mental, motorik dan 

perkembangan sosial bayinya. Penelitian menyimpulkan bahwa 

pemijatan pada bayi dengan HIV positif menghasilkan kenaikan berat 

badan, perkembangan motorik yang lebih baik dan mendapat skala angak 

lebih pada tes Brazelton. 

9. Bayi yang dirawat dirumah sakit 

       Jarum suntik dan pemeriksaan – pemeriksaan yang menyakitkan 

dirumah sakit telah memberi kesan pada bayi adanya hubungan antara 

perabaan dan rasa sakit. Dengan pijat bayi mereka akan mengetahui 

bahwa perabaan dapat juga terasa menyenangkan, menenangkan dan 

penuh kasih sayang. Perlu diingat bahwa sangatlah penting untuk peka 

terhadap keinginan – keinginan bayi dan bayi hanya dipijat atau diusap 

apabila ia menghendakinya. 

10. Bayi kurang bulan (premature infant) 

       Bayi prematur mengalami kehangatan dan kenyamanan dalam 

kandungan ibu dalam waktu yang singkat. Selain itu mereka akan lebih 

sering disuntik dan mengalami pemeriksaan – pemeriksaan laboratorium 

yang menyakitkan. Dengan demikian, mereka harus belajar sejak awal 

bahwa perabaan dapat pula merupakan sesuatu yang menyenangkan serta 

penuh kasih sayang yang sejk sejak dari hari pertama. 

2.3.5 Waktu Pemijatan 

Murjito (2009) mengatakan pijat bayi dapat dilakukan sedini mungkin 

setelah bayi dilahirkan. Lebih cepat mengawali pemijatan, bayi akan 
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mendapat keuntungan yang lebih besar. Apalagi jika pemijatan dapat 

dilakukan setiap hari dari sejak kelahiran sampai bayi berusia 6 – 7 bulan. 

Menurut Roesli (2010) bayi dapat dipijat pada waktu – waktu yang 

tepat meliputi: 

1. Pagi hari, pada saat orang tua dan anak siap untuk memulai hari baru. 

2. Malam hari, sebelum tidur. Ini sangat baik untuk membantu bayi tidur 

lebih nyenyak. 

2.3.6 Tempat Pemijatan Bayi 

Tempat pemijatan bayi menurut Subakti dan Anggraini (2011) adalah: 

1. Ruangan yang hangat tapi tidak panas. 

2. Ruangan kering dan tidak pengap 

3. Ruangan tidak berisik. 

4. Ruangan yang penerangannya cukup. 

5. Ruangan tanpa aroma menyengat dan mengganggu. 

2.3.7 Suasana Yang Sangat Tenang Saat Pemijatan 

Menurut Subakti dan Anggraini (2013) agar suasana menjadi tenang 

saat pemijatan lebih baik dilakukan: 

1. Saat sikecil ceria. 

2. Saat kondisi perut yang sudah terisi makanan. 

3. Saat suasana hati pemijat tenang 

4. Dengan mimik wajah tersenyum dan menebar kasih sayang. 

5. Dengan memutar musik klasik. 
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2.3.8 Persiapan Sebelum Memijat 

Menurut Roesli (2011) sebelum melakukan pemijatan harus 

melakukan hal – hal berikut ini: 

1. Tangan bersih dan hangat. 

2. Hindari agar kuku dan perhiasan tidak mengakibatkan goresan pada 

kulit bayi. 

3. Ruang untuk memijat diupayakan hangat dan tidak pengap. 

4. Bayi sudah selesai makan atau sedang tidak lapar. 

5. Sediakan waktu untuk tidak diganggu minimal selama 15 menit guna 

melakukan seluruh tahap – tahap pemijatan. 

6. Duduklah pada posisi nyaman dan tenang. 

7. Baringkanlah bayi diatas permukaan kain yang rata, lembut dan bersih. 

8. Siapkanlah handuk, popok, baju ganti dan minyak bayi (baby oil dan 

lotion). 

9. Mintalah izin pada bayi sebelum melakukan pemijatan dengan cara 

membelai wajah dan kepala bayi sambil mengajaknya bicara. 

10. Akhiri dengan peregangan. Setelah melalukan persiapan itu, pemijatan 

bisa dimulai. 

2.3.9 Orang Yang Boleh Melakukan Pijat Bayi 

Sebaiknya pijat bayi dilakukan oelh orang tua (Maharani, 2009). 

Menurut Roesli (2010) selain kedua orang tua bayi, dianjurkan pula 

pemijatan dilakukan oleh kakek dan nenek bayi. Pada salah satu penelitian, 

sekelompok “kakek dan nenek” dengan sukarela memijat bayi – bayi 

terlantar yang berusia antara 3 dan 18 bulan. Penelitian tersebut 
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membuktikan bahwa para kakek dan nenek tadi mendapatkan keuntungan 

yang lebih banyak dari kegiatan memijat bayi tersebut. Kakek dan nenek 

dapat melakukanpemijatan pada cucunya.Hal ini mungkin dikarenakan 

pengalamannya terdahulu dalam menangani anak – anaknya. 

2.3.10 Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Melakukan Pemijatan 

1. Menurut Roesli (2010) selama pemijatan dianjurkan melakukan hal – hal 

berikut: 

a. Memandang mata bayi disertai pancaran kasih sayang selama 

pemijatan berlangsung. 

b. Bernyanyilah atau putarkanlah lagu – lagu yang tenang atau lembut, 

guna membantu menciptakan suasana tenang selama pemijatan 

berlangsung. 

c. Awalilah pemijatan dengan melakukan sentuhan ringan, kemudian 

secara bertahap tambahkanlah tekanan pada sentuhan yang dilakukan 

khususnya apabila anda sudah merasa yakin bahwa bayi mulai 

terbiasa dengan pijatan yang sedang terjadi. 

d. Sebelum melakukan pemijatan, lumurkan baby oil atau lotion yang 

lembut sesering mungkin dengan memastikan bayi tidak alergi 

terhadap minyak yang digunakan. 

e. Sebaiknya pemijatan dimulai dari kaki bayi karena umumnya bayi 

lebih menerima apabila dipijat pada daerah kaki. Dengan demikian 

akan memberi kesempatan pada bayi untuk membiasakan dipijat 

sebelum bagian lain dari badannya disentuh. Karenanya urutan 
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pemijatan bayi dianjurkan dimulai dari bagian kaki, perut, dada, 

tangan, muka dan di akhiri pada bagian punggung. 

f. Tanggaplah pada isyarat yang diberikan oleh bayi. Jika bayi 

menangis, cobalah untuk menenangkanlah sebelum melanjutkan 

pemijatan. Jika bayi menangis lebih keras hentikan pemijatan karena 

mungkin bayi mengharapkan untuk digendong, disusui atau sudah 

mengantuk dan saat ingin tidur. 

g. Memandikan bayi segera setelah pemijatan berakhir agar bayi merasa 

segar dan bersih setelah terlumur minyak bayi (baby oil). Namun 

kalau pemijatan dilakukan pada malam hari, bayi cukup diseka dengan 

air hangat agar bersih dengan minyak bayi. 

h. Lakukan konsultasi pada dokter atau perawat untuk mendapatkan 

keterangan lebih lanjut tentang pemijatan bayi. 

i. Hindarkan mata bayi dari baby oil.  

2. Menurut Roesli (2011) selama pemijatan tidak dianjurkan untuk 

melakukan hal – hal berikut: 

a. Memijat bayi langsung setelah selesai makan. 

b. Membangunkan bayi khusus untuk pemijatan 

c. Memijat bayi pada saat bayi tak mau dipijat. 

d. Memaksakan posisi pijat tertentu pada bayi. 

e. Memijat bayi pada saat bayi dalam keadaan tidak sehat. 

3. Menurut Roesli (2001) cara memijat harus sesuai dengan usia bayi yaitu: 
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a. Usia 0 – 1 bulan disarankan gerakan yang lebih mendekati usapan – 

usapan halus. Sebelum tali pusat lepas sebaiknya tidak dilakukan 

pemijatan didaerah perut. 

b. Usia 1 – 3 bulan desarankan gerakan halus disertai dengan tekanan 

ringan dalam waktu yang singkat. 

c. Usia 3 bulan sampai 3 tahun disarankan seluruh gerakan dilakukan 

dengan tekanan dan waktu yang semakin meningkat. 

2.3.11 Praktik Pijat Bayi 

Menurut Roesli (2001) urutan pijat bayi adalah sebagai berikut: 

1. Kaki 

a. Perahan cara India 

       Peganglah kaki bayi pada pangkal paha, seperti memegang 

pemukul softball. Gerakkan tangan kebawah secara bergantian, seperti 

memerah susu. 

 

Gambar 2.1 Perahan cara India 

b. Peras dan putar 

       Pegang kaki bayi pada pangkal paha dengan kedua tangan secara 

bersamaan. Peras dan putar kaki bayi denagn lembut dan dimulai dari 

pangkal paha searah mata kaki. 
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Gambar 2.2 Peras dan putar 

c. Telapak kaki 

       Urutlah telapak kaki bayi dengan kedua ibu jari secara bergantian, 

dimulai dengan tumit kaki menuju jari – jari diseluruh telapak kaki. 

 

Gambar 2.3 Telapak kaki 

 

 

d. Tarikan lembut jari 

       Pijatlah jari – jarinya satu persatu dengan gerakan memutar 

menjauhi telapak kaki, diakhiri denga tarikan kasih yang lembut pada 

tiap ujung hari. 
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Gambar 2.4 Tarikan lembut jari 

e. Gerakan peregangan (stretch) 

       Dengan mempergunakan sisi dari jari telunjuk, pijat telapak kaki 

mulai dari batas jari – jari kearah tumit. Dengan jari tangan lain 

regangkan dengan lembut punggung kaki pada daerah pangkal kaki 

kearah tumit. 

 

   Gambar 2.5 Gerakan peregangan 

f. Titik tekan 

       Tekan – tekanlah kedua ibu jari secara bersamaan diseluruh 

permukaan telapak kaki dari arah tumit ke jari – jari. 

 

Gambar 2.6 Titik tekan 

g. Punggung kaki 

Dengan mempergunakan kedua ibu jari secara bergantian pijatlah 

punggung kakidari pergelangan kaki kearah jari – jari secara 

bergantian. 
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Gambar 2.7 Punggung kaki 

h. Peras dan putar pergelangan kaki (ankle circles) 

       Buatlah gerakan seperti memeras dengan mempergunakan ibu jari 

dan jari – jari lainnya dipergelangan kaki bayi. 

 

Gambar 2.8 Peras dan putar pergelangan kaki 

 

 

i. Perahan cara Swedia 

       Peganglah pergelangan tangan bayi. Gerakkan tangan anda secara 

bergantian dari pergelangan tangan  
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Gambar 2.9 Perahan cara Swedia 

j. Gerakan menggulung 

       Pegang pangkal paha dengan kedua tangan anda. Buatlah gerakan 

menggulung dari pangkal paha menuju pergelangan kaki. 

 

Gambar 2.10 Gerakan menggulung 

k. Gerakan akhir 

       Setelah gerakan 1 sampai 10 dilakukan pada kaki kanan dan kiri 

rapatkan kedua kaki bayi. Letakkan kedua tangan anda secara 

bersamaan pada pantat dan pangkal paha. Usap kedua kaki bayi 

dengan tekanan lembut dari paha kearah pergelangan kaki. Ini 

merupakan gerakan akhir bagian kaki. 

 

Gambar 2.11 Gerakan akhir 

2. Perut 

a. Mengayuh sepeda 
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       Lakukan gerakan memijat pada perut bayi seperti mengayuh 

sepeda, dari atas kebawah perut, bergantian dengan tangan kanan dan 

kiri. 

 
Gambar 2.12 Mengayuh sepeda 

b. Mengayuh sepeda dengan kaki diangkat 

       Angkat kedua kaki bayi dengan salah satu tangan. Dengan tangan 

yang lain, pijat perut bayi dari perut bagian atas sampai ke jari – jari 

kaki. 

 
Gambar 2.13 Gerakan sepeda kaki diangkat 

c. Bulan Matahari 

       Buat lingkaran searah jarum jam dengan jari tangan kiri mulai 

dari perut sebelah kanan bawah (daerah usus buntu) keatas, kemudian 

kembali kearah kanan bawah (seolah membentuk gambar matahari 

(M)) beberapa kali. 

       Gunakan tangan kanan untuk membuat gerakan setengah 

lingkaran mulai dari bagian kanan bawah perut bayi sampai bagian 



 

 
. 

kiri perut bayi (seolah membentuk gambar bulan (B)), lakukan kedua 

gerakan ini bersama – sama. Tangan kiri selalu membuat bulatan 

penuh (matahari) sedangkan tangan kanan akan membuat gerakan 

setengah melingkar (bulan). 

 

Gerakan 2.14 Bulan Matahari 

d. Gerakan I – Love – U 

       I, Pijatlah perut bayi mulai dari bagian kiri atas ke bawah dengan 

menggunakan jari – jari tangan kanan membentuk huruf “I”. 

       Love, Pijatlah perut bayi membentuk huruf “L” terbalik, mulai 

dari kanan atas ke kiri atas, kemudian dari kiri atas ke kiri bawah. 

       You, Pijatlah perut bayi membentuk huruf “U” terbalik, mulai 

dari kanan bawah (daerah usus buntu) keatas, kemudian ke kiri, 

kebawah dan berakhir diperut kiri bawah. 

 

Gambar 2.15 Gerakan I Love U 

e. Gelembung atau jari – jari berjalan (walking fingers) 
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       Letakkan ujung jari – jari satu tangan pada perut bayi bagian 

kanan. Gerakan jari – jari anda pada perut bayi dari bagian kanan ke 

bagian kiri guna mengeluarkan gelembung – gelembung udara. 

 

Gambar 2.16 Gelembung 

3. Dada 

a. Jantung besar 

       Buatlah gerakan yang menggambarkan jantung dengan 

meletakkan ujung – ujung jari kedua telapak tangan anda ditengah 

dada bayi atau di ulu hati. Buat gerakan ke atas sampai di bawah 

leher, kemudian di samping diatas tulang selangka, lalu ke bawah 

membentuk jantung dan kembali ke ulu hati. 

 

Gambar 2.17 Jantung besar 

b. Kupu – kupu 

       Buatlah gerakan diagonal seperti gambar kupu – kupu, dimulai 

dengan tangan kanan membuat gerakan memijat menyilang dari 
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tengah dada atau ulu hati ke arah bahu kanan dan kembali ke ulu hati. 

Gerakan tangan kiri ke bahu kiri dan kembali ke ulu hati. 

 

   Gambar 2.18 Kupu - kupu 

4. Tangan 

a. Memijat ketiak (armpits) 

       Buatlah gerakan memijat pada daerah ketiak dari atas ke bawah. 

Perlu diingat, kalau dapat pembengkakan kelenjar di daerah ketiak, 

sebaiknya gerakan tidak dilakukan. 

 

Gambar 2.19 Memijat ketiak 

b. Perahan cara India 

       Arah pijatan cara India adalah pijatan yang menjauhi tubuh. Guna 

pemijatan cara ini adalah untuk relaksasi atau melemaskan otot. 

Peganglah lengan bayi bagian pundak dengan tangan kanan seperti 
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memegang pemukul soft ball, tangan kiri memegang pergelangan 

tangan bayi. 

       Gerakan tangan kanan mulai dari bagian pundak ke arah 

pergelangan tangan, kemudian gerakkan tangan kri dari pundak ke 

arah pergelangan tangan. 

       Demikian seterusnya, gerakan tangan kanan dan kiri ke bawah 

secara bergantian dan berulang – ulang seolah memerah susu sapi. 

 

Gambar 2.20 Perahan cara India 

c. Peras dan putar 

       Peras dan putar lengan bayi dengan lembut mulai dari pundak ke 

pergelangan tangan. 

 

Gambar 2.21 Peras dan putar 

d. Membuka tangan 
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       Pijat telapak tangan dengan kedua ibu jari, dari pergelangan 

tangan ke arah jari – jari. 

 

 

Gambar 2.22 Membuka tangan 

e. Putar jari – jari 

       Pijat lembut jari bayi satu per satu menuju ke arah ujung jari 

dengan gerakan memutar. Akhirilah gerakan ini dengan tarikan 

lembut pada tiap ujung jari. 

 

Gambar 2.23 Putar jari – jari 

 

f. Punggung tangan 

       Letakkan tangan bayi diantara kedua tangan. Usap punggung 

tangannya dari pergelangan tangan ke arah jari – jari dengan lembut. 

 

Gambar 2.24 Punggung tangan 
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g. Peras dan putar pergelangan tangan 

       Peraslah sekeliling pergelangan tangan dengan ibu jari dan jari 

telunjuk. 

 

Gambar 2.25 Peras dan putar pergelangan tangan 

h. Perahan cara Swedia 

       Arah pijatan cara Swedia adalah dari pergelangan tangan ke arah 

badan. Pijatan ini berguna untuk mengalirkan darah ke jantung dan 

paru – paru. 

1) Gerakkan tangan kanan dan kiri secara bergantian mulai dari 

pergelangan tangan kanan bayi kearah pundak. 

2) Lanjutkan dengan pijatan dari pergelangan kiri bayi kearah pundak. 

 

Gambar 2.26 Perahan cara Swedia 

i. Gerakan menggulung 

       Peganglah lengan bagian atas atau bahu dengan kedua telapak 

tangan. Bentuklah gerakan menggulung dari pangkal lengan menuju 

kearah pergelangan tangan atau jari – jari. 



 

 
. 

 

Gambar 2.27 Gerakan menggulung 

 

5. Muka 

a. Dahi: menyetrika dahi (open book) 

       Letakkan jari – jari kedua tangan pada pertengahan dahi. 

Tekankan jari – jari dengan lembut mulai dari tengah dahi keluar ke 

samping kanan dan kiri seolah menyetrika dahi atau membuka 

lembaran buku. 

       Gerakan kebawah ke daerah pelipis, buatlah lingkaran – lingkaran 

kecil didaerah pelipis, kemudian gerakkan kedalam melalui daerah 

pipi dibawah mata. 

 

Gerakan 2.28 Menyetrika dahi 

b. Alis: menyetrika alis 
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       Letakkan kedua ibu jari diantara kedua alis mata. Gunakan kedua 

ibu jari untuk memijat secara lembut pada alis mata dan diatas 

kelopak mata, mulai dari tengah kesamping seolah menyetrika alis. 

 

Gerakan 2.29 Menyetrika alis 

c. Hidung: senyum I 

       Letakkan kedua ibu jari pada pertengahan alis. Tekankan ibu jari 

dari pertengahan kedua alis turun melalui tepi hidung kearah pipi 

dengan membuat gerakan kesamping dan ke atas seolah membuat bayi 

tersenyum. 

 

Gerakan 2.30 Senyum I 

 

d. Mulut bagian atas: senyum II 

       Letakkan keuda ibu jari diatas mulut dibawah sekat hidung. 

Gerakkan kedua ibu jari dari tengah ke samping dan ke atas ke daerah 

pipi seolah membuat bayi senyum. 
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Gerakan 2.31 Senyum II 

e. Mulut bagian bawah: senyum III 

       Letakkan kedua ibu jari ditengah dagu. Tekankan dua ibu jari 

pada dagu dengan gerakan dari tengah ke samping, kemudian ke atas  

ke arah pipi seolah membuat bayi senyum. 

 

Gerakan 2.32 Senyum III 

f. Lingkaran kecil dirahang (small circles around jaw) 

       Dengan jari kedua tangan, buatlah lingkaran – lingkaran kecil di 

daerah rahang bayi. 

 

 

Gerakan 2.33 Lingkaran kecil dirahang 

g. Belakang telinga 
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       Dengan mempergunakan ujung – ujung jari, berikan tekanan 

lembut pada daerah belakang telinga kanan dan kiri. Gerakkan kearah 

pertengahan dagu dibawah dagu. 

 

Gambar 2.34 Belakang telinga 

6. Punggung 

a. Gerakan maju mundur (kursi goyang) 

       Tengkurapkan bayi melintang didepan dengan kepala disebelah 

kiri dan kaki disebelah kanan. Pijatlah sepanjang punggung bayi 

dengan gerkan maju mundur menggunakan kedua telapak tangan, dari 

bawah leher sampai kepantat bayi, lalu kembali lagi ke leher. 

 

Gambar 2.35 Gerakan maju mundur 

b. Gerakan menyetrika 

       Pegang pantat bayi dengan tangan kanan. Dengan tangan kiri, 

pijatlah mulai dari leher kebawah sampai bertemu dengan tangan 

kanan yang menahan pantat bayi seoalh menyetrika punggung. 
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Gerakan 2.36 Gerakan menyetrika 

 

 

 

c. Gerakan menyetrika dan mengangkat kaki 

       Ulangi gerakan menyetrika punggung, hanya kali ini tangan 

kanan memegang kaki bayi dan gerakan dilanjutkan sampai ke tumit 

kaki bayi. 

 
Gerakan 2.37 Gerakan menyetrika dan mengangkat kaki 

d. Gerakan melingkar 

       Dengan jari – jari kedua tangan, buatlah gerakan – gerakan 

melingkar kecil – kecil mulai dari batas temgkuk turun kebawah 

disebelah kanan dan kiri tulang punggung sampai pantat. Mulai 

dengan lingkaran – lingkaran kecil didaerah leher, kemudian lingkaran 

yang lebih besar didaerah pantat. 
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Gerakan 2.38 Gerakan melingkar 

e. Gerakan menggaruk 

       Tekankan dengan lembut kelima jari – jari tangan kanan anda 

pada punggung bayi. Buat gerakan menggaruk kebawah memanjang 

sampai kepantat bayi. 

 

Gerakan 2.39 Gerakan menggaruk 

7. Gerakan relaksasi 

       Teknik sentuhan relaksasi mudah dan sederhana. Dapat dikerjakan 

bersama – sama pijat bayi atau terpisar dari pijat bayi. Sentuhan relaksasi 

ini dapat dipakai untuk memulai gerakan pada setiap bagian badan bayi. 

       Membuat goyangan – goyangan ringan, tepukan – tepukan halus, 

dan melambung – lambungkan secara lembut adalah contoh gerakan 

relaksasi. Sentuhan relaksasi ini dapat dipakai untuk memulai gerakan 

pada setiap bagian badan bayi. 

 

 



 

 
. 

8. Gerakan peregangan perut 

       Gerakan – gerakan sederhana yang meregangkan tangan dan kaki 

bayi, memijat perut dan pinggul serta meluruskan tulang belakang bayi. 

Peregangan lembut ini dilakukan di akhir pemijatan atau diantara pijatan. 

Setiap gerakan peregangan dapat dilakukan sebanyak 4 – 5kali. 

a. Tangan disilangkan 

       Pegang kedua pergelangan tangan bayi dan silangkan keduanya di 

dada. Luruskan kembali kedua tangan bayi kesamping. Ulangi 

gerakan ini sebanyak 4 – 5 kali. 

b. Membentuk diagonal tangan – kaki 

       Pertemuan ujung kaki dan ujung tangan kiri bayi keatas tubuh 

bayi sehingga membentuk garis diagonal. Selanjutnya, tarik kembali 

kaki kanan dengan tangan kiri bayi ke posisi semula. Pertemukan 

ujung kaki kiri dengan ujung tangan kanan diatas tubuh bayi. 

Selanjutnya, tarik kembali tangan dan kaki bayi ke posisi semula. 

Gerakan membentuk diagonal ini dapat diulang sebanyak 4 – 5 kali. 

c. Menyilangkan kaki 

       Pegang pergelangan kaki kanan dan kaki kiri bayi, lalu silangkan 

ke atas. Buatlah silangan sehingga mata kaki kanan luar bertemu mata 

kaki kiri dalam. Setelah itu kembalikan posisi kaki pada posisi semula. 

       Pegang kedua pergelangan kaki bayi dan silangkan kedua kakinya 

keatas sehingga mata kaki kanan dalam bertemu dengan mata kaki 

luar. Setelah itu, kembalikan pada posisi semula. Gerakan ini dapat 

diulang sebanyak 4 – 5 kali. 



 

 
. 

d. Menekuk kaki 

       Pegang pergelangan kaki kanan dan kiri bayi dalam posisi kaki 

kurus, lalu tekuk lutut kaki perlahan menuju kearah perut. Gerakan 

menekuk lutut ini dapat diulang sebanyak 4 – 5 kali. 

e. Menekuk kaki bergantian 

       Gerakannya sama seperti menekuk kaki, tetapi dengan 

mempergunakan kaki secara bergantian. 

2.3.12 Faktor Yang Mempengaruhi Ibu Tidak Memijat Bayinya 

Faktor yang mempengaruhi ibu tidak memijatkan bayinay antara lain: 

1. Pengetahuan 

Pengetahuan merupakan dominan dari perilaku. Semakin tinggi 

tingkat pengetahuan seseorang maka perilaku akan lebih bersifat 

langgeng. Dengan kata lain ibu yang tahu dan paham tentang pijat bayi 

maka ibu akan berperilaku sesuai dengan apa yang ia ketahui. Ibu yang 

kurang pengetahuan akan mencari tahu manfaat serta dampak negatif 

yang ditimbulkan dari pijat bayi. 

2. Paritas 

Disini keinginan ibu untuk tidak memijatkan bayinya bisa ditinjau 

dari anak sebelumnya yang sudah pernah melaksanakan pijat bayi jika 

pada anak sebelumnya mengalami hal yang negatif maka ibu tidak akan 

pernah melaksanakan pemijatan bayi pada anak selanjutnya. 

3. Pendidikan 

Pendidikan berarti bimbingan yang diberikan oleh seseorang 

terhadap perkembangan orang lain menuju kearah suatu sila – sila 
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tertentu. Makin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka makin mudah 

dalam memperoleh menerima informasi sehingga kemampuan ibu dalam 

berfikir lebih rasional. Ibu yang mempunyai pendidikan tinggi akan lebih 

berfikir rasional bahwa untuk tidak memijatkan bayinya. 

4. Pekerjaan 

Pekerjaan adalah simbol status seseorang dimasyarakat. Pekerjaan 

jembatan untuk memperoleh uang dalam rangka memenuhi kebutuhan 

hidup dan untuk mendapatkan tempat pelayanan kesehatan yang 

diinginkan. Banyak anggapan bahwa status pekerjaan seseorang yang 

tinggi, ibu yang memeliki pekerjaan yang aktif tidak secara umum untuk 

mempunyai waktu untuk memijatkan bayinya. 

5. Keadaan Ekonomi 

Keadaan ekonomi keluarga yang tinggi mendorong ibu untuk tidak 

memijatkan bayinya ibu lebih memilih rumah sakit atau tempat kesehatan 

dan pada memijatkan bayinya jika terjadi sesuatu pada bayinya. Ibu yang 

memiliki ekonomi rendah cenderung berfikir hemat jadi mereka hanya 

memijatkan bayinya saat rewel saja. 

6. Latar Belakang Budaya 

Kultur universal adalah unsur – unsur kebudayaan yang bersifat 

universal, ada didalam semua kebudayaan didunia seperti pengetahuan 

bahasa, cara pergaulan sosial, adat – istiadat, kebudayaan telah 

menanamkan garis pengaruh sikap terhadap berbagai masalah. 

Kebudayaan telah mewarnai sikap anggota masyarakatnya, karena 

kebudayaan tersebut memberikan corak pengalaman individu – individu 
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yang menjadi anggota kelompok masyarakat asuhannya. Hanya 

kepercayaan individu yang telah mapan dan kuatlah yang dapat 

menyadarkan dominasi kebudayaan dalam pembentukan sikap 

individual. Latar belakang budaya yang mempengaruhi ibu untuk tidak 

memijatnya beranggapan bahwa semakin banyak jumlah anak maka 

makin banyak rejeki Pijat bayi merupakan cara yang sudah kuno, 

sehingga ibu lebih sering membawa anaknya ke dokter jika anaknya 

mengalami sakit (Suwanto, 2010). 

2.4 Penelitian-Penelitian yang relevan 

  Beberapa penelitian terkait pengaruh penyuluhan dan minat ibu 

dalam pelaksanaan pijat bayi sebagai berikut : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh dadang (2012), dengan judul  pengaruh 

penyuluhan dengan menggunakan metode demonstrasi dan terhadap 

minat  ibu  melakukan pijat bayi di tinjaudari paritas di BPS Lestari 

Desa patalan Joro,Kabupaten Sidorejo ”,Dari hasil penelitian dapat di 

simpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara dengan metode 

demonstrasi terhadap minat ibu  melakukan pijat bayi di Patalan, 

dengan p-value 0,043 Ã 0,05  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Arikunto (2000), dengan judul Pengaruh 

Demonstrasi Pijat Bayi Terhadap Minat Ibu Untuk Melakukan Pijat 

Bayi Secara Mandiri Di Posyandu Desa Kencong Kecamatan Kepung 

Kabupaten Kediri”, Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

nampak bahwa terjadi peningkatan jumlah responden yang memiliki 

minat tinggi. Hasil uji statistik dengan menggunakan Wilcoxon Test 
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diperoleh Z = -4,426 nilai p-value=0,00 dari α=0,05, sehingga H0 

ditolak dan H1 diterima.  

3. Penelitian yang dilakukan oleh Andini (2008),dengan judul pengaruh 

penyuluhan pijat bayi terhadap minat  ibu dalam melakukan pijat bayi 

secara mandiri di Dusun krajan  Wakuniran kabupaten trenggalek”, 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Ada perbedaan yang 

bermakna antara perilaku ibu dalam memijat bayi secara mandiri pada 

kelompok yang diberi penyuluhan dengan kelompok yang tidak diberi 

penyuluhan. Peningkatan perilaku ibu dalam melakukan pijat bayi 

yang diberi penyuluhan lebih tinggi dibandingkan dengan perilaku ibu 

yang tidak diberi penyuluhan. Hasil analisa data didapat nilai T hitung 

sebesar 0,007 dengan signifikansi 0,000 (p=0,000). 

BAB III 

4. KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

5. 3.1 Kerangka Konseptual 

 Kerangka Konseptual adalah suatu visualisasi hubungan atau 

kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lain atau antara variabel 

yang satu dengan yang lain dari masalah yang ingin 

diteliti,(Notoadmodjo,2010). 

 Kerangka konseptual dapat dilihat pada gambar 3.1 dibawah ini.  
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Keterangan: 

6.    : Diteliti 

7.    : Tidak diteliti 

 Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Pengaruh Penyuluhan terhadap 

minat ibu dalam pelaksanaan pijat bayi Di Desa Badas Kecamatan 

Sumobito Kabupaten Jombang. 

 

 

 

       3.2  HIPOTESIS PENELITIAN 

       Hipotesis adalah suatu pernyataan asumsi tentang hubungan antara 

dua atau lebih variabel yang di harapkan bisa menjawab suatu pernyataan 

dalam penelitian (Nursalam, 2016) 

HI: Ada pengaruh penyuluhan terhadap minat ibu dalam pelaksanaan pijat 

bayi Di  Desa Badas Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. 

BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memperoleh kebenaran ilmu 

pengetahuan atau pemecahan suatu masalah (Notoatmodjo, 2010). Pada bab ini akan 

diuraikan tentang: jenis penelitian, rancangan penelitian, waktu dan tempat penelitian, 

populasi/ sampel/ sampling, jalannya penelitian(kerangka kerja), identifikasi variabel, 

definisi operasional, serta pengumpulan dan analisis data serta etika penelitian. 

4.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah experimental yaitu penelitian yang 

memberikan perlakuan kepada objek yang dapat mengendalikan variabel dan 

secara tegas menyatakan adanya hubungan sebab akibat  (Hidayat, 2010). 

Berdasarkan ada tidaknya perlakukan, penelitian ini menggunakan penelitian pra 



 

 
. 

eksperimental. Penelitian ini adalah pra eksperimental merupakan penelitian 

yang memberikan perlakuan kepada objek yang dapat mengendalikan variabel 

dan secara tegas menyatakan adanya hubungan sebab akibat (Hidayat, 2010). 

Penelitian ini menggunakan pra eksperimental . 

4.2 Rancangan penelitian 

Rancangan penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik,dengan 

menggunakan rancangan” one group pre test post test design” yang merupakan 

penelitian eksperimen dimana tidak menggunakan kelompok pembanding (control), 

namun sebelumnya kelompok tersebut sudah dilakukan observasi pretest sehingga 

peneliti dapat membandingkan perubahan setelah dilakukan eksperimen 

(Notoadmojo,2012). Rancangan pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 4.1. 

  

 

 O₁ = Nilai pretest (sebelum di beri intervesi) 

O₂ = nilai posttest (setelah diberi intervensi) 

X  = perlakuan  

 

4.3 Waktu dan Tempat Penelitian 

4.3.1 Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari penyusunan proposal sampai 

penyusunan laporan akhir, sejak bulan Februari sampai bulan Juli 

2017. Pengambilan data mulai bulan juni  2017. 

4.3.2 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Badas Kecamatan Sumobito 

Kabupaten Jombang 

 

      O₁ X O₂ 
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4.4 Populasi, Sampel, Sampling 

4.4.1 Populasi   

Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian atau objek yang 

diteliti. Populasi dalam penelitian harus ditentukan dengan jelas 

kriteria atau batasan populasinya (Notoatmodjo, 2010). 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua ibu 

yang memiliki  bayi usia  0-12 bulan bisa baca tulis, tidak tuli, tidak 

mengalami gangguan jiwa. Di Desa Badas Kecamatan Sumobito 

Kabupaten Jombang sebanyak 63 orang. 

4.4.2 Sampel 

Sampel merupakan populasi yang diteliti atau sebagian jumlah dari 

karakteristik yang dimiliki populasi (Hidayat, 2012). Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagian ibu yang memiliki 

bayi usia 0-12 bulan  di Desa Badas Kecamatan Sumobito Kabupaten 

Jombang dengan rumus dan kriteria sampel sebagai berikut : 

)e (N.  I

N
 n 

2


 

 

544,54
1,16

63
 n 

 
Keterangan : 

n : Ukuran sampel 

N : Ukuran populasi 

e : kelonggaran ketidak teitian karena kesalahan pengambilan 

sampel yang di terolerir, misal 5% 

4.4.3 Sampling 

Teknik sampling merupakan suatu proses seleksi sampel yang 

digunakan dalam penelitian dari populasi yang ada, sehingga jumlah 

sampel akan mewakili keseluruhan populasi yang ada (Hidayat, 2010). 

Teknik sampling yang digunakan dalam  penelitian ini menggunakan 

probability sampling dengan metode  proportional random sampling. 

Teknik pengambilan sampel proporsi atau sampel yang dilakukan 

menyempurnakan penggunaan teknik sampel berstrata atau sampel 

wilayah. Ada kalanya banyaknya subyek yang terdapat pada setiap 

wilayah tidak sama. Oleh karena itu, untuk memperoleh sampel yang 

representatif pengambilan subyek dari setiap strata atau setiap wilayah 
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ditentukan seimbang dengan banyaknya subyek dalam masing-masing 

strata atau wilayah ( Nasir, 2011). 

 Menurut Nasir (2011) proposional sampel dapat dihitung dengan 

rumus sebagai berikut : 

Ni xn
N

Ni
  

 
Keterangan : 

ni : Jumlah sampel tiap desa 

n : Jumlah sampel seluruhnya  

Ni : Jumlah populasi 

N : Jumlah populasi seluruhnya 

 Maka sampel yang di ambil setiap kelas sebagai berikut ; 

a. Proporsi sampel ibu dan bayinya yang berusia 0-12 bulan di 

Dusun  Badas  = 
54

13
   x 54 = 13   

b. Proporsi sampel ibu dan bayinya yang berusia 0-12 bulan di 

Dusun  balongrejo = 
54

16
   x 54 = 16 

c. Proporsi sampel ibu dan bayinya yang berusia 0-12 bulan di 

Dusun  Gladakan = 
54

18
   x 54 = 18 

d. Proporsi sampel ibu dan bayinya yang berusia 0-12 bulan di 

Dusun  Kwadungan = 
54

11
   x 54 = 11 

 

4.5 Kerangka kerja (Frame Work) 

Proses penelitian dapat digambarkan dalam bentuk kerangka kerja (frame work). 

Kerangka kerja merupakan tahapan (langkah-langkah dalam aktivitas ilmiah) mulai 

dari penelitian populasi, sampel dan seterusnya yaitu kegiatan sejak awal penelitian 

yang akan dilaksanakan (Nursalam, 2010). Kerangka kerja pada penelitian ini dapat 

di lihat pada gambar 4.2. 
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Identifikasi masalah 

Penyusunan proposal 

Populasi  
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Gambar 4.2  Kerangka Kerja Penelitian Pengaruh Penyuluhan Terhadap Minat Ibu 

Dalam  Pelaksanaan Pijat  bayi di Desa Badas kecamatan Sumobito 

Kabupaten Jombang. 

4.6 Identifikasi Variabel 

Variabel adalah karakteristik subjek penelitian yang berubah dari 

satu subjek penelitian yang berubah dari satu subjek ke subjek lainnya 

(Hidayat, 2012). 

Dalam penelitian ini ada 2 jenis variabel penelitian, yaitu: 

4.6.1 Variabel Independent (Variabel Bebas) 

Variabel Independen ini merupakan variabel yang menjadi 

sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat). 

Variabel ini juga juga dikenal variabel bebas  artinya bebas dalam 

mempengaruhi variabel lain (Hidayat, 2012). 

Variabel Independent pada penelitian ini adalah Penyuluhan 

tentang pijat bayi . 

4.6.2 Variabel Dependent (Variabel Terikat) 

Variabel dependent atau tergantung atau terikat  adalah 

variabel respon atau out put (Nursalam 2008). Variabel dependent 

merupakan faktor yang di amati dan diukur untuk menentukan ada 

tidaknya variabel bebas. Variabel dependent dalam penelitian ini 

adalah minat dalam pelaksanaan pijat bayi 

4.7 Definisi Operasional 

Definisi Operasional adalah definisi berdasarkan karakteristik yang diamati dari 

sesuatu yang didefinisikan tersebut (Nursalam, 2008). 
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Tabel 4.1 Definisi Operasional Pengaruh Penyuluhan Terhadap Minat Ibu Dalam 

Pelaksanaan Pijat Bayi di Desa Badas Kecamatan Sumobito Kabupaten 

Jombang 

 

4.6 Pengumpulan data dan Analisa data 

4.6.1 Instrumen Penelitian 

Instrument adalah alat-alat yang digunakan untuk pengumpulan 

data (Notoadmodjo,2010). Instrument yang dipakai dalam 

penelitian ini menggunakan SAP dan Kuesioner. Kuesioner ini 

terdiri dari kuesioner minat ibu dalam pelaksanaan pijat bayi. 

Adapun kuesioner menggunakan uji validitas dan reabilitas. 

1. Uji validitas 

Uji validitas adalah tingkat keandalan dan kesahihan alat ukur 

yang digunakan instrument dikatakan valid berarti 

menunjukkan alat ukur yang dipergunakan untuk mendapatkan 

Variabel  Definisi 

Operasional 
Paremeter Alat Ukur    Skala Skor  / Kriteria 

Variabel 

independent : 

Penyuluhan 

pijat bayi 

Memberikan 

informasi 

tentang pijat 

bayi kepada ibu 

dan keluarga  

1. Pengertian 

Pijat bayi 

2. Tujuan pijat 

bayi 

3. Manfaat pijat 

bayi 

4. Hal-hal yang 

harus 

diperhatikan 

dalam memijat 

bayi 

5. Cara 

melakukan 

pijat bayi 

 

SAP -             - 

Variabel 

dependent : 

Minat  dalam 

pelaksanaan  

pijat bayi 

Ketertarikan 

atau 

kecenderungan 

ibu terhadap 

penerapan 

metode 

metode pijat 

bayi 
. 

1. Minat 

intrinsik 

2. Minat 

ekstrinsik 

Kuesioner Ordinal Pernyataan Positif: 

Ya      : 1 

Tidak : 0 

Pernyataan Negatif: 

Ya      : 0 

Tidak : 1 

 

Kriteria: 

Tinggi  : 67-100% 

Sedang : 34-66% 

Rendah : 0-33% 

(Ajzen, 2010). 
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data itu valid atau dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

seharusnya ukur. Pengujian validitas dilakukan dengan rumus 

product moment. Hasil dinyatakan valid jika koefisien korelasi 

mempunyai p-value  < 0,05 (Sugiyono, 2009). 

2. Uji reabilitas  

Uji reabilitas berguna untuk menetapkan apakah instrumen 

yang dalam hal ini kuesioner dapat digunakan lebih dari satu 

kali, paling tidak oleh responden yang sama akan menghasilkan 

data yang kosisten. Pengujian validitas dilakukan dengan rumus 

product moment. Hasil dinyatakan valid jika koefisien 

mempunyai p-value <0,05 (Sugiyono, 2009). Pengujian 

relibilitas dilakukan dengan rumus alpha-cronbatch. Hasil akan 

dinyatakan reliable jika nilai koefisien alpha-cronbach >- 0,7 

(Sugiyono, 2009). 

4.6.2 Prosedur Penelitian 

 Langkah – langkah pengambilan data adalah sebagai berikut: 

1. Mengurus perizinan surat pengantar penelitian di Stikes Icme 

jombang. 

2. Mengurus perizinan penelitian kepada Dinas Kesehatan di 

Kabupaten jombang. 

3. Mengurus perizinan penelitian kepada kepala Puskesmas Jogoloyo 

Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. 

4. Pada hari pertama peneliti menentukan responden, kemudian diberi 

penjelasan tentang penelitian dan di minta untuk menandatangani 

inform consent. 

5. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data dengan cara membagikan 

kuesioner yang berisikan pernyataan tentang pijat bayi dan diisi 

sendiri oleh ibu, dimana responden sendiri yang memilih jawaban 

pilihan yang tersedia sesuai dengan pilihan yang diinginkan 

responden. 
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6. Setelah diisi, Kuesioner di serahkan kembali kepada peneliti. 

7. Selanjutnya peneliti memberikan penyuluhan dan demo tentang 

pijat bayi dengan menggunakan leafleat dan SAP selama 30 menit.  

8. Sesudah dilakukan penyuluhan 30 menit tersebut responden 

melakukan kembali memijat bayinya. 

9. Setelah kuesioner terkumpul peneliti melakukan analisa data  

10. Penyusunan laporan hasil penelitian. 

4.6.3 Cara analisa data 

1. Editing 

Editing  adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah 

diserahkan oleh para pengumpul data. Tujuannya adalah 

mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada di daftar 

pertanyaan (Setiawan, 2010). 

2. Scoring 

Scoring yaitu pemberian skor 0 untuk jawaban salah dan skor 1 

untuk jawaban benar. Selanjutnya di analisis dengan cara 

deskriptif berupa persentase yang dilakukan untuk setiap 

alternatif jawaban (Setiawan,2010). 

Minat ibu dalam pelaksanaan pijat bayi 

Pernyataan positif 

Ya  :  Skor 1 

Tidak  :  Skor 0 

Pernyataan negatif 

Ya  :  Skor 0 
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Tidak  :  Skor 1 

3. Coding 

Coding adalah mengklasifikasi jawaban dari responden ke dalam 

kategori (Setiawan, 2010).  

Pada penelitian ini menggunakan kode data umum sebagai 

berikut: 

Data Umum 

a. Responden         No 

Responden 1 : 1 

Responden 2 : 2 

Responden n : n  

b. Jenis Kelamin Bayi 

Laki-laki        : 1 

Perempuan        : 2 

c. Pendidikan terakhir ibu 

SD : 1   

SMP  : 2 

SMA  : 3 

Perguruan tinggi : 4 

d. Paritas 

Primipara  : 1 

Multipara : 2 

Grande multipara  : 3 

e. Pekerjaan Ibu 
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Buruh  : 1 

Petani  : 2 

Swasta : 3 

PNS : 4 

IRT/Tidak bekerja : 5 

f. Pernah mendapat informasi tentang pijat bayi 

Pernah : 1  

Tidak pernah : 2  

g. Sumber informasi tentang pijat bayi 

Tenaga Kesehatan  : 1 

Media Elektronik  : 2   

Media Cetak : 3   

Lain-lain  : 4  

a. Data Khusus 

a) Kode Minat ibu dalam pelaksanaan pijat bayi sebelum di beri 

penyuluhan 

Tinggi   : 1 

Sedang   : 2 

Rendah.   : 3 
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b. Kode minat ibu dalam pelaksanaan pijat bayi sesudah di beri 

penyuluhan 

Tinggi   : 1 

Sedang   : 2 

Rendah.   : 3 

4. Tabulating 

Tabulating  adalah pekerjaan membuat tabel. Jawaban-jawaban 

yang sudah diberi kode kemudian dimasukkan kedalam tabel 

(Setiawan, 2010). 

Adapun hasil pengolahan data dapat diinterprestasikan 

dengan menggunakan skala kumulatif sebagai berikut ini : 

100% = Seluruhnya 

76% - 99% = Hampir seluruhnya 

51% - 75% = Sebagian besar 

50%  = Setengah responden 

26% - 49% = Hampir setengahnya 

1% - 25% = Sebagian kecil dari responden 

0%  = Tidak ada satupun dari responden 

(Arikunto, 2010) 
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4.6.4 Analisa data 

 Analisa data merupakan media untuk menarik kesimpulan dari 

seperangkat data hasil pengumpulan (Setiawan, 2010). Analisa data 

dapat dibedakan berdasarkan jumlah variabelnya yaitu:  

1. Analisis Univariate 

Pada analisis univariate, data yang diperoleh dari hasil 

pengumpulan dapat disajikan dalam bentuk tabel dan ditribusi 

frekuensi, ukuran tendensi sentral atau grafik. Jika data 

mempunyai distribusi normal, maka mean dapat digunakan 

sebagai ukuran pemusatan dan standar devisiasi (SD) sebagai 

ikuran penyebaran (Setiawan, 2010). Tujuan dari analisis 

univariate  adalah untuk menjelaskan karakterstik masing-

masing variable yang diteliti, pada penelitian ini adalah pengaruh 

penyuluhan tentang pijat bayi terhadap minat ibu dalam 

pelaksanaan pijat bayi. 

 

2. Analisis Bivariate 

Analisis bivariate merupakan analisis untuk mengetahui interaksi 

dua variabel, baik berupa komparatif, asosiatif maupun korelatif. 

Terdapat uji parametrik dan non parametrik pada analisis 

bivariat (Setiawan, 2010). Pada uji tersebut dapat menggunakan 

bantuan komputerisasi program SPSS (Statistic Product Service 

Solution) for windows release 17. Analisis yang digunakan untuk 

mengetahui Pengaruh Penyuluhan Terhadap Minat Ibu Dalam 
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Pelaksanaan Pijat Bayi di Desa Badas kecamatan Sumobito 

Kabupaten Jombang dengan pengambilan keputusan sebagai 

berikut: 

a. p <  = 0,05 maka ada  Pengaruh Penyuluhan Terhadap minat 

Ibu Dalam Pelaksanaan Pijat Bayi  di Desa Badas kecamatan 

Sumobito Kabupaten Jombang. 

b. p >  = 0,05 tidak ada Pengaruh penyuluhan Terhadap Minat 

Ibu Dalam Pelaksanaan Pijat bayi di Desa Badas kecamatan 

Sumobito kabupaten Jombang. 

4.8 Etika Penelitian 

4.8.1 Informed Consent 

Informed Consent merupakan bentuk persetujuan antara peneliti dengan 

responden penelitian dengan memberikan lembar persetujuan. Informed 

Consent diberikan sebelum penelitian dilakukan dengan memberikan 

lembar persetujuan untuk menjadi responden. Tujuan Informed Consent 

adalah agar subjek mengerti maksud dan tujuan penelitian. Jika subjek 

bersedia diteliti harus menandatangani  lembar persetujuan tersebut, 

tetapi jika tidak bersedia maka peneliti harus tetap menghormati hak 

responden (Hidayat, 2012). 

4.8.2 Tanpa nama (Anonimity) 

Penggunaan subjek penelitian dengan cara tidak memberikan atau 

mencantumkan nama responden pada lembar pengumpulan data atau 

hasil penelitian yang akan disajikan (Hidayat, 2012). 

4.8.3 Kerahasiaan (Confidentiality) 
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Kerahasiaan hasil penelitian, baik informasi maupun masalah-masalah 

lainnya. Semua informasi yang telah dikumpulkan dijamin kerahasiaan 

oleh peneliti, hanya kelompok data tertentu yang akan dilaporkan pada 

hasil riset (Hidayat, 2012). 

BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 Pada bab ini peneliti menyajikan hasil dan penelitian pembahasan dari 

pengumpulan data dengan judul “Pengaruh Penyuluhan  terhadap minat ibu dalam 

pelaksanaan pijat bayi  di Desa Badas Kecamatan Sumobito Kabupaten 

Jombang”. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2017 - 26 Juli 2017 di 

Desa Badas Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. Pada penelitian ini jumlah 

sampel adalah 54 responden Hasil penelitian akan disajikan dalam data umum dan 

data khusus. Data umum  menyajikan karakteristik responden yang meliputi jenis 

kelamin, pendidikan, pekerjaan, informasi tentang pijat bayi, sumber informasi, 

serta data khusus menyajikan tentang  Minat ibu dalam pelaksanaan pijat bayi 

sebelum diberikan penyuluhan, Minat ibu dalam pelaksanaan pijat bayi sesudah 

diberikan penyuluhan dan Pengaruh penyuluhan terhadap minat ibu dalam 

pelaksanaan pijat bayi”. 

5.1. Hasil Penelitian 

5.1.1. Gambaran Umum Tempat penelitian 

Di Desa Badas Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang ada 4 

Dusun sejumlah 54 responden Dusun Badas 13 responden , Dusun 
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Balongrejo 16 responden, Dusun gladakan 18 responden, Dusun 

Kwadungan 11 responden. 

 

 

 

5.1.2. Data Umum 

Data umum menyajikan karakteristik responden yang meliputi 

jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, informasi tentang pijat bayi  dan 

sumber informasi. 

1. Karakteristik reponden berdasarkan jenis kelamin bayi. 

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dibagi menjadi 

2 yaitu Laki-Laki dan perempuan yang dapat dilihat pada tabel 5.1. 

Tabel 5.1 Distribusi frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan jenis 

kelamin bayi di Desa Badas Kecamatan Sumobito kabupaten 

Jombang pada tanggal 22 – 26 Juli 2017 

No Jenis kelamin bayi Frekuensi (n) Persentase (%) 

1. 

2. 

Laki-laki 

Perempuan 

21 

33 

38,9 

61,1 

 Jumlah 54 100,0 

Sumber : Data Primer, 2017 

  

Berdasarkan tabel 5.1 menunjukkan bahwa karakteristik 

responden berdasarkan jenis kelamin, sebagian besar  jenis kelamin  

bayi perempuan  sejumlah 33 responden atau 61,1%. 

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 
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Karakteristik responden berdasarkan Pendidikan dibagi menjadi 4 

yaitu  SD, SMP, SMA, PT (Perguruan Tinggi) yang dapat dilihat 

pada tabel 5.2. 

Tabel 5.2 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan Di 

Desa Badas Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang pada 

tanggal 22 juli – 26 Juni 2017. 

No Pendidikan Frekuensi (n) Persentase % 

1 

2 

3 

4 

SD                            

SMP 

 SMA 

Perguruan Tinggi 

2 

13 

31 

8 

              3,7 

24,7 

57,4 

14,8 

 Jumlah 54 100,0 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pendidikan 

responden sebagian besar adalah pendidikan SMA sejumlah 31 

responden (57,4%). 

3. Karakteristik responden berdasarkan paritas 

Karakteristik responden berdasarkan Paritas dibagi menjadi 3 yaitu  

Primipara, Multipara, Grande Multipara  yang dapat dilihat pada 

tabel 5.3. 

Tabel 5.3 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Paritas Di Desa  

Badas Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang pada tanggal 

22 juli – 26 Juli 2017. 

No Paritas  Frekuensi (n) Persentase (%) 

1. 

2 

3. 

Primipara  

Multipara  

Grande multipara 

31 

23 

0 

57,4 

42,6 

- 

 Jumlah 54 100,0 

Sumber : Data Primer, 2017 

Berdasarkan tabel 5.3 menunjukkan bahwa karakteristik 

responden berdasarkan Paritas responden  sebagian besar yaitu 

primipara sejumlah 31 responden (57,4%). 

4. Distribusi Frekuensi responden berdasarkan pekerjaan ibu. 
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 Karakteristik responden berdasarkan Pekerjaan ibu dibagi menjadi 

5 yaitu  Petani, Wiraswasta, PNS, IRT,dan lain- lain  yang dapat 

dilihat pada tabel 5.4. 

Tabel 5.4. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pekerjaan Ibu di 

Desa Badas Kecamatan Sumobito kabupaten jombang pada 

tanggal 22 juli – 26 Juli 2017 

No Pekerjaan ibu Frekuensi (n) Persentase (%) 

1. 

2 

3. 

4 

5 

Petani   

Wiraswasta   

PNS 

IRT 

Lain-lain 

7 

3 

2 

33 

9 

13,0 

5,6 

3,7 

61,1 

16,6 

 Jumlah 54 100,0 

Berdasarkan tabel 5.3 menunjukkan bahwa karakteristik 

responden berdasarkan Pekerjaan ibu rumah tangga (IRT) reponden, 

sebagian besar jumlah 33 responden (61,1%). 

5. Karakteristik responden berdasarkan pernah mendapatkan    informasi 

tentang pijat bayi. 

Karakteristik responden berdasarkan informasi dibagi menjadi 2 yaitu  

Pernah dan tidak pernah  yang dapat dilihat pada tabel 5.5. 

Tabel 5.5 Distribusi Frekuensi responden berdasarkan mendapatkan 

informasi di Di Desa Badas Kecamatan Sumobito Kabupaten 

Jombang pada bulan 22 juli – 26 Juli 2017. 

No,      Informasi             Frekuensi (n)                 Persentase (%) 

 1           Pernah  16 29,6 

 2          Tidak pernah  38 70,4 

               Jumlah  54 100,0 

Sumber : Data primer juni 2017 

 Berdasarkan tabel 5.5. menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden tidak pernah mendapatkan informasi  tentang pijat bayi 

yaitu   sejumlah 38 responden (70,4%).  
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6. Karakteristik responden berdasarkan sumber informasi tentang pijat 

bayi. 

Karakteristik responden berdasarkan sumber informasi dibagi 

menjadi 3 yaitu  Tenaga kesehatan, Media elektronik dan Lain-lain  

yang dapat dilihat pada tabel 5.6. 

Tabel 5.6 Distribusi frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Sumber 

Informasi di Desa Badas Kecamatan Sumobito Kabupaten 

jombang pada 22 juli – 26 Juli 2017. 

No.  Sumber informasi          Frekuensi (n)        Persentase (%) 

1      Tenaga kesehatan 9 56,3 

2      Media elektronik 5 31,2 

3          Lain –lain 2 12,5 

Jumlah 16 100,0 

Sumber : Data Primer, 2017 

Berdasarkan tabel 5.6 menunjukkan bahwa karakteristik 

responden berdasarkan sumber informasi tentang pijat bayi sebagian 

besar responden mendapat sumber informasi tentang pijat bayi dari 

tenaga kesehatan sejumlah 9 responden (56,3%). 

5.1.3. Data Khusus 

Data khusus berikut akan menyajikan data tentang Minat ibu 

dalam pelaksanaan pijat bayi sebelum diberikan penyuluhan , Minat ibu 

dalam pelaksanaan pijat bayi sesudah diberi penyuluhan dan Pengaruh 

penyuluhan terhadap minat ibu dalam pelaksanaan pijat bayi di Desa 

Badas Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. Dari penelitian 54 

responden dengan menggunakan kuesioner hasil didapatkan sebagai 

berikut. 
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1. Minat ibu dalam pelaksanaan pijat bayi sebelum di beri penyuluhan 

Tabel 5.7 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan minat ibu dalam 

Pelaksanaan pijat bayi sebelum di beri penyuluhan di Desa Badas 

Kecamatan Sumobito Kabupaten jombang pada tanggal 22 Juli 

2017. 

No Minat ibu  Frekuensi (n) Presentase (%) 

1 Rendah 35 64,8 

2 Sedang 17 31,5 

3 Tinggi 2 3,7 

Jumlah 54 100,0 

Sumber : Data Primer, 2017 

 

Beradasarkan tabel 5.7 menunjukkan sebagian besar Minat 

ibu dalam pelaksanaan pijat bayi sebelum di beri penyuluhan 

rendah sejumlah 35 responden (64,8%). 

2. Minat ibu dalam pelaksanaan pijat bayi sesudah di beri penyuluhan 

Tabel 5.8 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan minat ibu dalam 

Pelaksanaan pijat bayi sesesudah di beri penyuluhan di Desa Badas 

Kecamatan Sumobito Kabupaten jombang pada 25 Juli -26  Juli 

2017. 

No Minat ibu  Frekuensi (n) Presentase (%) 

1 Sedang 25 46,3 

2 Tinggi 29 53,7 

3 Rendah 0 - 

Jumlah 54 100,0 

Sumber : Data Primer, 2017 

 

Berdasarkan tabel 5.8 menunjukkan sebagian besar Minat ibu dalam 

pelaksanaan pijat bayi sesudah di beri penyuluhan tinggi sejumlah 29 

responden  (53,7%).  

3. Pengaruh penyuluhan terhadap minat ibu dalam pelaksanaan pijat bayi di 

Desa Badas Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang 
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Tabel 5.9 Tabulasi silang Pengaruh penyuluhan terhadap minat ibu dalam 

pelaksanaan    pijat bayi di Desa Badas Kecamatan Sumobito 

Kabupaten Jombang pada tanggal 22 juli - 26  juli 2017. 

Minat Ibu dalam Pelaksanaan Pijat Bayi 

Minat                  Pre Test                                                Post Test 

                            N                    %                                N                  % 

 Tinggi                2                  3,7                               29                 53,7 

  Sedang             17                  31,5                             25                 46,7 

 Rendah              35                 64,8                               0                    - 

Jumlah              54    100,0                          54                 100,0 

                                 a =0,05%                          P=0,000 

Sumber : Data Primer, 2017 

Berdasarkan tabel 5.9 menunjukkan bahwa terjadi perubahan hasil 

minat responden terhadap pelaksanaan  pijat bayi  setelah diberikan 

penyuluhan sejumlah 29 responden (53,7%) dengan kriteria minat tinggi. 

Berdasarkan uji analisa data  uji statistik wilcoxon  didapat p-value 

(signifikasi) sebesar 0,000 < @0.05 maka Ho ditolak  dan Hi diterima. 

Dengan demikian dapat dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh skor 

yang signifikan antara hasil sebelum dan sesudah. Maka dapat disimpulkan 

bahwa ada pengaruh penyuluhan terhadap minat ibu dalam pelaksanaan 

pijat bayi di Desa Badas kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. 

5.2. Pembahasan 

5.2.1. Minat ibu terhadap pelaksanaan pijat bayi sebelum di beri penyuluhan 

di Desa Badas Kecamatan sumobito Kabupaten Jombang. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil minat 

ibu dalam pelaksanaan pijat bayi sebelum diberi penyuluhan sebagian 

besar minatnya rendah sejumlah 35 responden (64,8%) hasil tabulasi 

data presentase pada parameter intrinsik 52,4% dan ekstrinsik 47,6%. 

Minat responden rendah dalam pelaksanaan pijat bayi sebelum di beri 

penyuluhan disebabkan karena  rendahnya hasil jawaban responden 
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dalam parameter minat ektrinsik yang terdapat pada item pernyataan 

no.9 merupakan pernyataan positif yaitu “Saya akan melakukan pijat 

bayi setiap hari karena tidak perlu biaya.”. Dengan jumlah rata-rata 

0,22 pada soal no 9 yaitu 12 artinya dari 54 responden sejumlah 12 

responden menjawab “Ya” dan yang menjawab “Tidak” sejumlah 42 

responden. 

Menurut peneliti responden tidak ada keinginan untuk 

melakukan pijat bayi meskipun tidak diperlukan biaya dikarenakan 

pelaksanaan pijat bayi tidak dibutuhkan biaya jika dilakukan sendiri 

atau dilakukan keluarga selama memahami teknik pijat bayi. 

Menurut teori Notoadmojdo (2010), biaya sangat dipemgaruhi 

oleh terjadinya perubahan pola minat masyarakat terutama pada minat 

seorang dalam pelaksanaan pijat bayi karena Keadaan ekonomi 

keluarga yang tinggi mendorong ibu untuk tidak memijatkan bayinya 

ibu lebih memilih rumah sakit atau tempat kesehatan jika terjadi 

sesuatu pada bayinya. Ibu yang memiliki ekonomi rendah cenderung 

berfikir hemat jadi mereka hanya memijatkan bayinya saat rewel saja. 

Sebaliknya meskipun juga tidak perlu mengeluarkan biaya apapun 

maka cenderung mempersempit minat mereka. 

Minat responden rendah dalam pelaksanaan pijat bayi sebelum 

di beri penyuluhan disebabkan karena  rendahnya hasil jawaban 

responden dalam parameter minat ektrinsik yang terdapat pada item 

pernyataan no.8 dan 6 merupakan pernyataan negatif yaitu “.Saya 

akan melakukan pijat bayi jika bayi keseleo”.dan “Saya akan 
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melakukan pijat bayi jika panas” Dengan jumlah rata-rata 0,30 pada 

soal no 8 dan 6 yaitu 16 artinya dari 54 responden sejumlah 16 

responden menjawab “Ya” dan yang menjawab “Tidak” sejumlah 38 

responden. 

Menurut peneliti responden akan tetap  melakukan pijat bayi 

dikala bayi itu sedang keseleo dan panas karena menurut responden 

bayi yang sedang panas ataupun keseleo itu memang harus di pijat 

agar keadaan bayi semakin membaik. 

Menurut teori Roesli (2011) selama pemijatan tidak di anjurkan 

untuk memijatkan bayi pada saat bayi dalam keadaan tidak sehat 

seperti panas ataupun keseleo. Karena dikhawatirkan pemijatan yang 

dilakukan pada waktu tersebut dapat menimbulkan dampak negatif 

bagi kesehatan bayi. 

 Minat responden rendah dalam pelaksanaan pijat bayi sebelum 

di beri penyuluhan disebabkan karena  rendahnya hasil jawaban 

responden dalam parameter minat ektrinsik yang terdapat pada item 

pernyataan no.7 merupakan pernyataan positif yaitu “.Saya  akan 

melakukan  pijat  bayi karena di anjurkan oleh keluarga” Dengan 

jumlah rata-rata pada soal no 7 yaitu 0,33 artinya 18 dari 54 responden 

sejumlah 18 responden menjawab “Ya” dan yang menjawab “Tidak” 

sejumlah 36 responden. 

Menurut peneliti responden tidak ada keinginan untuk 

melakukan pijat bayi meskipun mendapat dukungan atau anjuran  dari 
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keluarga sendiri karena responden tidak mempunyai banyak waktu 

untuk melakukan pemijatan itu. 

Menurut Notoadmojo (2011) Dukungan keluarga sebagai suatu 

proses hubungan antara keluarga dengan lingkungan sosial. Dukungan 

keluarga tersebut bersifat terbuka atau sifat dan hubungan timbal 

balik, ataupun umpan balik. Pengaruh keluarga ini dapat diasumsikan 

relatif besar, karena selain ada hubungan juga seseorang lebih banyak 

waktunya dan berkomunikasi di lingkungan keluarga.  

Minat ibu dalam pelaksanaan pijat bayi dipengaruhi oleh 

beberapa faktor  yang pertama faktor paritas. Berdasarkan tabel 5.3 

bahwa sebagian besar adalah primipara sejumlah 31 responden 57,4%. 

Menurut peneliti, ibu yang baru melahirkan anak pertama 

belum mempunyai pengalaman yang baik dalam mengurus anak. 

Metode baru pijat bayi belum banyak diketahui oleh ibu terutama ibu 

yang baru mempunyai anak, sehingga ketertarikan ibu tersebut dalam 

pelaksanaan pijat bayi masih rendah. 

Menurut Notoadmodjo (2007), Disini keinginan ibu untuk 

tidak memijatkan bayinya bisa ditinjau dari anak sebelumnya yang 

sudah pernah melaksanakan pijat bayi jika pada anak sebelumnya 

mengalami hal yang negatif maka ibu tidak akan pernah 

melaksanakan pemijatan pada bayi dan pada anak selanjutnya jumlah 

anak merupakan sumber pengetahuan atau suatu cara untuk 

memperoleh kebenaran dan pengetahuan.  
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Minat ibu dalam pelaksanaan pijat bayi dipengaruhi oleh 

beberapa faktor  yaitu faktor pekerjaan. Berdasarkan tabel 5.4 bahwa 

hampir sebagian besar adalah IRT/tidak bekerja sejumlah 33 

responden 61,1%. 

Menurut peneliti status pekerjaan ibu rumah tangga itu sering 

mempengaruhi minat seseorang dan seorang ibu mempunyai peranan 

penting didalam keluarga sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-

anaknya. selain itu ibu disibukkan untuk melakukan pekerjaan sebagai 

ibu rumah tangga, sehingga kurangganya penerimaan informasi 

tentang pijat bayi baik dari teman, media (cetak/elektronik) maupun 

lingkungan tempat tinggalnya sehingga minat ibu untuk melakukan 

pijat bayi kurang . 

Secara teori  pekerjaan turut adil dalam mempengaruhi minat 

seseorang seperti misalnya pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. 

Adanya suatu pekerjaan pada diri seorang akan menyita banyak waktu 

dan tenaga untuk menyelesaikan pekerjaan yang di anggap lebih 

penting sehingga masyarakat yang sibuk  mengurusi pekerjaan rumah 

tangga mempunyai  sedikit waktu untuk memperoleh informasi.( 

Nursalam, 2004) 

Minat ibu dalam pelaksanaan pijat bayi dipengaruhi oleh 

beberapa faktor  yaitu faktor informasi tentang pijat bayi . 

Berdasarkan tabel 5.5 bahwa hampir seluruh adalah tidak pernah  29 

responden 70,4%. 
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Menurut peneliti informasi sangat penting dalam kehidupan 

karena dapat mempengaruhi sesorang dalam bertingkah laku, semakin 

sedikit informasi yang didapatkan maka kemampuan dalam 

memotivasi akan semakin rendah, sebaliknya semakin banyak 

informasi yang didapat tentang pijat bayi akan semakin baik. Karena 

dengan informasi sesorang akan lebih mengerti, memahami dan 

mampu melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan serta 

menghindari tindakan yang dapat merugikan diri sendiri dan bayinya. 

Sesuai dengan teori dan hasil penelitian dimana ada pengaruh 

antara sumber informasi dengan tingkat pengetahuan responden. 

Dengan mendapatkan informasi, dari sumber manapun membuat 

sesorang akan lebih paham tentang pijat bayi dari pada yang belum 

mendapatkan informasi Wied harry.(2014). 

5.2.2 Minat ibu terhadap pelaksanaan pijat bayi sesudah di beri penyuluhan di 

Desa Badas Kecamatan sumobito Kabupaten Jombang. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil minat 

ibu dalam pelaksanaan pijat bayi sesudah diberi penyuluhan sebagian 

besar minatnya tinggi sejumlah 29 responden (53,7%) hasil tabulasi 

data presentase pada parameter intrinsik 55,7% dan ekstrinsik 44,3%. 

Minat responden dalam pelaksanaan pijat bayi sesudah di beri 

penyuluhan disebabkan dari hasil jawaban responden dalam parameter 

minat intrinsik yang terdapat pada item pernyataan no.1 merupakan 

pernyataan positif yaitu “Saya ingin melakukan  pijat bayi setiap hari 
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supaya berat badan bayi bertambah” Dengan jumlah rata-rata pada 

soal no 5 yaitu 0,83 artinya 45 dari 54 responden sejumlah 45 

responden menjawab “Ya” dan yang menjawab “Tidak” sejumlah 9 

responden. 

Menurut peneliti responden memiliki keiginan yang sangat 

tinggi untuk melakukan pijat bayi karena dengan dilakukan pijat bayi 

berat badan bayi akan semakin bertambah dari sebelum dilakukan 

pijat bayi. 

Menurut teori Scafidi (1986 dan 1990) menunjukkan bahwa 

pada  bayi yang dipijat 3 x 15 menit selama 10 hari, mengalami 

kenaikan berat badan per hari 20% - 47% lebih banyak dari yang tidak 

dipijat. Penelitian pada bayi cukup bulan yang berusia 1 – 3 bulan, 

yang dipijat 15 menit, 2x seminggu selama 6 minggu didapatkan 

kenaikan berat badan yang lebih dari kontrol. 

Minat responden dalam pelaksanaan pijat bayi sesudah di beri 

penyuluhan disebabkan dari hasil jawaban responden dalam parameter 

minat intrinsik yang terdapat pada item pernyataan no.4 merupakan 

pernyataan positif yaitu “Saya ingin segera melakukan pijat bayi 

supaya air Asi lancar”. Dengan jumlah rata-rata pada soal no 4 yaitu 

0,81 yaitu 44 artinya dari 54 responden sejumlah 44 responden 

menjawab “Ya” dan yang menjawab “Tidak” sejumlah 10 responden. 

Menurut peneliti responden akan melakukan pijat bayi setiap 

hari karena dapat meperlancar produksi Asi bagi bayinya sendiri. 
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Menurut teori (Roesli, 2011). Pada saat menyusui bayinya, 

mereka merasa kuwalahan karena ASI terus menerus menetes dari 

payudara yang tidak disusukan. Jadi pijat bayi dapat meningkatkan 

volume ASI peras sehingga periode waktu pemberian ASI secara 

eksklusif dapat ditingkatkan, khususnya oleh ibu – ibu karyawati 

Minat ibu dalam pelaksanaan pijat bayi dipengaruhi oleh 

beberapa faktor  yang pertama faktor pendidikan. Berdasarkan tabel 

5.2 bahwa hampir sebagian besar adalah pendidikan SMA sejumlah 

31 responden  (57,4%). 

Menurut peneliti dengan pendidikan menengah  mempengaruhi 

ibu dalam mencari serta menerima informaasi tentang pijat, karena 

dalam pendidikan menengah  ibu lebih banyak menerima informasi 

dan lebih memiliki wawasan yang luas. Semakin tinggi pendidikan 

ibu, semakin mudah pula menerima dan mencerna informasi yang 

didapatkan  semakin baik 

 Sesuai dengan teori diatas, jika, dengan pendidikan tinggi 

maka sesorang akan cenderung untuk mendapatkan informasi, baik 

dari orang lain maupun media massa Pendidikan adalah suatu proses 

ilmiah yang terjadi pada manusia., pendidikan dapat diartikan suatu 

proses dimana seseorang mengembangkan kemampuan sikap dan 

bentuk tingkah laku lainnya dalam masyarakat dan kebudayaan. 

Pendidikan dapat dijelaskan bahwa pendidikan dapat diperoleh 

melalui jenjang pendidikan yaitu pendidikan pra-sekolah, pendidikan 

dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Semakin banyak 
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informasi yang masuk semakin banyak pola minat yang didapat 

tentang kesehatan termasuk minat ibu tentang pijat bayi (Soedijarto, 

2014). 

Minat ibu dalam pelaksanaan pijat bayi dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu faktor informasi tentang pijat bayi . Berdasarkan 

tabel 5.5. menunjukkan bahwa sebagian besar responden tidak pernah 

mendapatkan informasi  tentang pijat bayi yaitu   sejumlah 38 

responden (70,4%). 

Menurut peneliti informasi sangat penting dalam kehidupan 

karena dapat mempengaruhi motivasi sesorang dalam bertingkah laku, 

semakin sedikit informasi yang didapatkan maka kemampuan dalam 

memotivasi akan semakin rendah, sebaliknya semakin banyak 

informasi yang didapat tentang pijat bayi akan semakin baik. Karena 

dengan informasi sesorang akan lebih mengerti, memahami dan 

mampu melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan serta 

menghindari tindakan yang dapat merugikan diri sendiri dan bayinya. 

Sesuai dengan  teori  informasi dapat didefinisikan sebagai 

hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan 

lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-

kejadian yang nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan 

dimana informasi dapat diperoleh dari media ,lingkungan, lembaga 

kesehatan, rumah dan lain-lain(Roesli, 2009). 
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 Minat ibu dalam pelaksanaan pijat bayi dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu faktor sumber informasi tentang pijat bayi . 

Berdasarkan tabel 5.6 bahwa sebagian besar adalah dari tenaga 

kesehatan sebanyak 9 responden  (50,5%). 

Menurut peneliti informasi yang didapatkan dari tenaga 

kesehatan dan membuat hati responden terdorong dalam melakukan 

pijat bayi. Karena menurut mereka tenaga kesehatan adalah orang 

yang dapat dipercaya dan mengerti kesehatan dan kebutuhan nutrisi 

yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan bayinya. 

Sesuai  dengan teori dan hasil penelitian dimana ada pengaruh 

antara sumber informasi dengan tingkat pengetahuan responden. 

Dengan mendapatkan informasi, dari sumber manapun membuat 

sesorang akan lebih paham tentang pijat bayi dari pada yang belum 

mendapatkan informasi Wied harry.(2014). 

5.2.3  Pengaruh penyuluhan terhadap minat ibu dalam pelaksanaan pijat 

bayi 

Hasil penelitian ini diketahui bahwa sebelum di beri 

penyuluhan kategori memiliki minat rendah 35 responden ( 64,8%  ) dan 

sesudah diberi penyuluhan dan kategori minat tinggi 29 responden 

(53,7%). Perhitungan dengan uji wilcoxon dengan bantuan SPSS for 

windows  di dapat nilai Mean sebesar -733 dangan p-value (signifikasi) 

sebesar 0,000 < @0.05 maka Ho ditolak  dan Hi diterima. Dengan 

demikian dapat dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh skor yang 

signifikan antara hasil sebelum dan sesudah. Maka dapat disimpulkan 
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bahwa ada pengaruh penyuluhan terhadap minat ibu dalam pelaksanaan 

pijat bayi di Desa Badas kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.  

Menurut peneliti Dengan pemberian penyuluhan dengan media leaflet 

dan demo pijat bayi dapat menambah minat responden dari informasi yang 

diberikan. Hal ini dikarenakan semua responden diberikan perlakuan yang 

sama oleh peneliti yaitu diberikan penyuluhan dan demo pijat bayi, selain 

itu penyuluhan dan demo pijat bayi yang diberikan oleh peneliti lebih 

menarik karena peneliti juga menggunakan media yaitu leafleat dan 

boneka yang memudahkan ibu untuk menyerap informasi karena 

memperagakan, dan gambar sehingga otak lebih tertarik dan akan mudah 

dalam menghafal ataupun mengingat suatu materi. Tidak seperti 

sebelumnya dari media lain hanya menjelaskan saja tanpa media apapun 

dan ibu hanya mengingat apa yang diidapatkan sebelumnya sehingga tidak 

semua materi pijat bayi dapat di pahami oleh ibu. 

Menurut Notoatmodjo (2013). Metode penyuluhan merupakan salah 

satu faktor yang mempengaruhi tercapainya suatu hasil penyuluhan secara 

optimal. Metode penyuluhan perorangan (individual) Dalam penyuluhan 

kesehatan metode ini di gunakan untuk membina perilaku baru atau 

seseorang yang telah mulai tertarik pada suatu perubahan perilaku atau 

inovasi. Dasar di gunakan pendekatan individual ini karena setiap orang 

mempunyai masalah natau yang berbeda-beda sehubungan dengan 

penerimaan atau perilaku baru tersebut. 

Beberapa penelitian terkait pengaruh penyuluhan dan minat ibu dalam 

pelaksanaan pijat bayi sebagai berikut : 
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Penelitian yang dilakukan oleh dadang  (2012), dengan judul  

pengaruh penyuluhan dengan menggunakan metode demonstrasi dan 

terhadap minat  ibu  melakukan pijat bayi di tinjaudari paritas di BPS 

Lestari Desa patalan Joro,Kabupaten Sidorejo ”,Dari hasil penelitian dapat 

di simpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara dengan metode 

demonstrasi terhadap minat ibu  melakukan pijat bayi di Patalan, dengan p-

value 0,043 Ã 0,05  

Penelitian yang dilakukan oleh Arikunto (2000), dengan judul 

Pengaruh Demonstrasi Pijat Bayi Terhadap Minat Ibu Untuk Melakukan 

Pijat Bayi Secara Mandiri Di Posyandu Desa Kencong Kecamatan Kepung 

Kabupaten Kediri”, Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan nampak 

bahwa terjadi peningkatan jumlah responden yang memiliki minat tinggi. 

Hasil uji statistik dengan menggunakan Wilcoxon Test diperoleh Z = -4,426 

nilai p-value=0,00 dari α=0,05, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima.  

Penelitian yang dilakukan oleh Andini (2008),dengan judul pengaruh 

penyuluhan pijat bayi terhadap minat  ibu dalam melakukan pijat bayi 

secara mandiri di Dusun krajan  Wakuniran kabupaten trenggalek”, 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Ada perbedaan yang bermakna 

antara perilaku ibu dalam memijat bayi secara mandiri pada kelompok yang 

diberi penyuluhan dengan kelompok yang tidak diberi penyuluhan. 

Peningkatan perilaku ibu dalam melakukan pijat bayi yang diberi 

penyuluhan lebih tinggi dibandingkan dengan perilaku ibu yang tidak diberi 

penyuluhan. Hasil analisa data didapat nilai T hitung sebesar 0,007 dengan 

signifikansi 0,000 (p=0,000). 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengaruh penyuluhan terhadap 

minat ibu dalam pelaksanaan pijat bayi di Desa Badas Kecamatan Sumobito 

Kabupaten Jombang. 

1. Minat ibu dalam pelaksanaan pijat bayi sebelum diberikan penyuluhan 

sebagian besar adalah minat rendah Di  Desa Badas Kecamatan 

Sumobito Kabupaten Jombang.  

2. Minat ibu dalam pelaksanaan pijat bayi sebelum diberikan penyuluhan 

sebagian besar adalah minat sedang Di  Desa Badas Kecamatan 

Sumobito Kabupaten Jombang.   

3. Ada pengaruh Penyuluhan Terhadap minat ibu dalam pelaksanaan pijat 

bayi Di  Desa Badas Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.    

6.2. Saran  

a. Bagi Tenaga Kesehatan 

Setelah penelitian ini, tenaga kesehatan dapat mengaplikasikan 

tentang pijat bayi  dalam memberikan asuhan kebidanan pada ibu yang 

minat dalam pelaksanaan pijat bayi. 

b. Bagi Institusi STIKes ICMe 

Dapat digunakan sebagai acuan pengabdian bagi desa dan 

mahasiswa tentang pengaruh Penyuluhan terhadap minat ibu dalam 

pelaksanaan pijat bayi serta dapat memasukkan materi tentang terapi non 
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farmakologis yaitu salah satunya pijat bayi  kedalam kurikulum 

pendidikan kebidanan, sebagai tindakan mandiri bidan yang dapat 

digunakan dalam praktik pelayanan kebidanan. 

c. Bagi peneliti selanjutnya 

Diharapkan dapat memberikan masukan kepada peneliti 

selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh 

penyuluhan terhadap minat ibu dalam pelaksanaan pijat bayi, yang lebih 

menekankan minat pada parameter tentang pijat bayi karena minat 

tentang pelaksanaan pijat bayi  masih tergolong kurang dibandingkan 

dengan parameter yang lain, sehingga kecenderungan untuk menerapkan 

pijat bayi akan timbul. 
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Lampiran 6 

PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI RESPONDEN 

 

Judul : Pengaruh Penyuluhan Terhadap Minat Ibu Dalam Pelaksanaan 

Pijat bayi (Di Desa Badas Kecamatan Sumobito kabupaten 

Jombang 

Peneliti : Aismawati 

NIM  : 162120015 

Bahwa saya diminta untuk berperan serta dalam Proposal penelitian ini 

sebagai responden dengan mengisi angket yang disediakan oleh penulis. 

Sebelumnya saya telah diberi penjelasan tentang tujuan Proposal  ini dan 

saya telah mengerti bahwa peneliti akan merahasiakan identitas, data maupun 

informasi yang saya berikan. Apabila ada pertanyaan yang diajukan menimbulkan 

ketidaknyamanan bagi saya, peneiti akan menghentikan pada saat ini dan saya 

berhak mengundurkan diri. 

Demikian persetujuan ini saya buat secara sadar dan sukarela, tanpa ada 

unsur paksaan  dari siapapun, saya menyatakan : 

Bersedia 

Menjadi Responden dalam Proposal penelitian 

Jombang,    Mei 2017 

 

 Peneliti  Responden  
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 ( Aismawati . )  (                                    ) 

 

Lampiran 7 

KISI-KISI KUISIONER 

MINAT IBU DALAM PELAKSANAAN PIJAT BAYI 

DI DESA BADAS KECAMATAN KABUPATEN JOMBANG 

 

No Pernyataan 
Jenis 

Pertanyaan 

1 Saya ingin melakukan  pijat bayi setiap hari supaya berat 

badan bayi bertambah. 

Positif  

2 Saya ingin melakukan pijat  bayi setiap hari supaya bayi 

tidur nyenyak. 

Positif  

3 Saya ingin melakukan pijat bayi  supaya nafsu makan 

bertambah 

Positif 

4 Saya ingin segera melakukan pijat bayi supaya air Asi 

lancar. 

Positif 

5 Saya ingin melakukan pijat bayi supaya pencernaan bayi 

baik dan mengurangi bayi kembung berkurang 

Positif  

6 Saya akan melakukan pijat bayi jika panas. Negatif  

7 Saya  akan melakukan  pijat  bayi karena di anjurkan oleh 

keluarga. 

Positif  

8 Saya akan melakukan pijat bayi jika bayi keseleo. Negatif  

9 Saya akan melakukan pijat bayi setiap hari karena tidak 

perlu biaya. 

Positif 

10 Saya akan melakukan pijat bayi karena bayi rewel. Negatif 

 

Minat ibu dalam pelaksanaan pijat bayi  

Pernyataan 

No Parameter Positif  Negatif Jumlah 

1 Intrinsik 1,2,3,4,5 - 5 

2 Ekstrinsik  7,8,9 6,10 5 

 

 

 

 

 



 

 
. 

 

 

 

 

Lampiran 8 

KUESIONER 

PENGARUH PENYULUHAN TERHADAP MINAT IBU DALAM 

PELAKSANAAN PIJAT BAYI  

DI DESA BADAS KECAMATAN SUMOBITO KABUPATEN JOMBANG 

Nama Responden :........................................................................(di isi oleh 

peneliti) 

Alamat   :........................................................................ 

Tanggal  ::........................................................................ 

Petunjuk Pengisian Data Umum  : 

1) Nomor responden diisi oleh petugas 

2) Tulislah identitas dan tanggal pada tempat yang tersedia 

3) Isi                sesuai angka yang menurut anda benar  

1. Data Umum 

a. Jenis kelamin bayi 

Laki-laki  

Perempuan  

b. Pendidikan ibu 

V 
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SD (sekolah dasar)  

SMP (Sekolah menengah pertama)  

SMA (Sekolah Menengah Atas)  

PT (Perguruan Tinggi)  

c. Jumlah anak yang di miliki 

Primipara 1-2 

Multipara 2-4 

Grandemultipara >5 

d. Pekerjaan Ibu 

Wiraswasta /swasta 

PNS 

Ibu rumah tangga 

Petani 

Lain-lain........ 

e. Pernah mendapatkan informasi tentang pijat bayi 

Pernah 

Tidak pernah  

f. Bila pernah informasi di dapatkan  dari mana tentang pijat bayi? 
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Tenaga kesahatan  

Media Elektronik ( Tv, internet, radio, dll )   

Media Cetak ( majalah, koran, dll ) 

Lain-lain........  

 

DATA KHUSUS  

Petunjuk pengisian kuesioner 

1. Berilah tanda chek (√) pada jawaban yang sesuai dengan pendapat 

anda. 

2. Jawaban anda tidak mempengaruhi pribadi anda tetapi sangat 

bermanfaat bagi peneliti mengenai Pengaruh Penyuluhan Terhadap 

Minat Ibu Dalam Pelaksanaan Pijat Bayi. 

3. Keterangan jawaban 

Ya  : Ya 

Tidak : Tidak 

 

 

No Pernyataan Ya Tidak 

1 Saya ingin melakukan  pijat bayi setiap hari supaya berat 

badan bayi bertambah. 

  

2 Saya ingin melakukan pijat  bayi hari supaya bayi tidur 

nyenyak. 

  

3 Saya ingin melakukan pijat bayi  supaya nafsu makan 

bertambah 

  

4 Saya ingin segera melakukan pijat bayi supaya air Asi 

lancar. 

  

5 Saya ingin melakukan pijat bayi supaya pencernaan bayi 

baik dan mengurangi bayi kembung berkurang. 

  

6 Saya akan melakukan pijat bayi jika panas.   

7 Saya  akan melakukan  pijat  bayi karena di anjurkan oleh 

keluarga. 

  

8 Saya akan melakukan pijat bayi jika bayi keseleo.   

9 Saya akan melakukan pijat bayi setiap hari karena tidak 

perlu biaya. 

  

10 Saya akan melakukan pijat bayi karena bayi rewel.   

 

 

 

 

 



 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SATUAN ACARA PENYULUHAN TENTANG PENTINGNYA PIJAT BAYI 

 

1. Identifikasi Masalah 

 

Aktifitas sepanjang hari dapat menyebabkan keletihan pada bayi.keletihan 

tubuh ini dapat di pulihkan dengan pijatan.Banyak orang telah merasakan 

manfaat dan nikmatnya di pijat. Pijat bayi di yakini merupakan salah satu 

stimulasi sentuhan (touch) yang bisa membantu mengoptimalkan tumbuh 

kembang bayi. Jika bayi belum pernah di pijat sebelumnya,mungkin akan 

menolak tapi setelah beberapa kali bayi akan menyukai aktifitas ini. 

II. Pengantar  

 Topik  : Pijat bayi 

  Sasaran  : Ibu dan bayi  

  Jam   : 08.00 

 Hari/tanggal  :  

 Waktu  : 30 menit 

 Tempat : Posyandu Di Desa Badas Kecamatan Sumobito kabupaten 

Jombang. 

III. Tujuan Intruksional Umum 

 Setelah mengikuti penyuluhan dan demo selama 30 menit, di harapkan 

ibu-ibu yang mengikuti penyuluhan dapat mengetahui, memahami tentang 

pentingnya pijat bayi dan bagaimana mengaplikasikan teknik memijat bayi. 



 

 
. 

IV. Tujuan Intruksional Khusus 

 Setelah mengikuti kegiatan penyuluhan selama 30 menit, diharapkan ibu 

mampu menjelaskan: 

1. Pengertian pijat bayi 

2. Tujuan pijat bayi 

3. Manfaat pijat bayi 

4. Hal-hal yang harus di perhatikan dalam pemijatan  

5. Cara memijat bayi yang benar 

 



 

 
. 

t

 

 



 

 
. 

          
 

2.5 KONSEP DASAR  PIJAT BAYI 

1. Pengertian 

Pijat adalah terapi sentuh tertua yang dikenal manusia dan 

yang paling popular. Pijat adalah seni perawatan kesehatan dan 

pengobatan yang di praktekkan sejak berabad – abad silam 

lamanya. Bahkan diperkirakan ilmu ini telah dikenal sejak awal 

manusia diciptakan didunia, mungkin karena pijat berhubungan 

sangat erat dengan kehamilan dan proses kelahiran manusia 

(Roesli, 2011). Pijat bayi biasa disebut dengan stimulus touch. Pijat 

bayi dapat diartikan sebagai sentuhan komunikasi yang nyaman 

antara ibu dan bayi. 

Pijat bayi adalah seni perawatan kesehatan pada bayi 

dengan terapi sentuh dengan teknik – teknik tertentu sehingga 

manfaat pengobatan dan kesehatan tercapai. Pengalaman pijat yang 

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 ke suatu dunia dengan kebebasan 

gerak tanpa batas, yang menakutkan tanpa sentuhan – sentuhan 

yang nyaman dan aman di sekelilingnya seperti hal nya ketika 

berada diruang rahim (Suririnih, 2009). Stimulasi merupakan hal 

yang penting dalam tumbuh kembang anak. Anak yang mendapat 



 

 
. 

stimulasi yang terarah dan teratur akan lebih cepat berkembang 

dibandingkan dengan anak yang kurang atau tidak mendapat 

stimulasi. Sentuhan ibu juga akan direspon oleh bayi sebagai 

bentuk perlindungan, perhatian dan ungkapan cinta. Semakin padat 

frekuensi sentuhan, semakin dekat hubungan batin yang terjalin. 

Oleh sebab itu, pemijatan sebaiknya dilakukan oleh ayah, kakek 

atau nenek agar bayi tidak semakin tinggi ketergantungannya 

hanya terhadap ibu (Subakti dan Anggraini, 2010). Masalahnya, 

sampai saat ini masih ada orang tua yang menganggap pijat 

bukanlah sebuah bentuk terapi ilmiah sekaligus alamiah bagi bayi. 

Sebagian ibu berpendapat pijat hanya perlu dilakukan ketika sikecil 

mengalami sakit flu dan masuk angin. Namun fakta sejarah 

menyebutkan adalah pijat merupakan metode terapi sentuh tertua 

di Indonesia. 

Namun, pemijatan juga mengoptimalkan tumbuh kembang 

bayi dengan resiko tinggi misalnya berat lahir kurang dari 2000 

gram atau bayi prematur. Lebih dari itu, pijat bayi juga mengurangi 

kambuhnya penyakit kronis seperti asma dan juga dapat membantu 

bayi mengusir gejala kembung atau kolik (Maharani, 2009). 

Menurut Subakti dan Anggraini (2012) ada beberapa perbedaan 

antara pijat bayi tradisional dan modern sebagai berikut: 

5. Pijat tradisional dilakukan oleh dukun pijat dengan ilmu yang katanya 

turun temurun. Sedangkan pijat modern justru dilakukan oleh ibunya 
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sendiri, ayah, nenek atau kakek yang merupakan orang terdekat dengan si 

kecil. 

6. Pijat tradisional menggunakan ramuan – ramuan pemijatan yang kadang 

tidak terjamin aman bagi kulit bayi, misalny parutan jahe, bawang atau 

dedaunan yang dihancurkan. Ramuan ini mengandung minyak astiri yang 

dapat menyebabkan rasa gatal, panas atau perih pada kulit bayi. Bedanya 

dengan pijat modern yang hanya menggunakan baby oil (minyak bayi), 

minyak zaitun murni atau lotion yang dianjurkan oleh dokter. 

7. Pijat tradisional hanya ditujukan untuk menyembuhkan penyakit dan 

kadang disertai dengan jamu. Sedangkan pijat modern adaah terapi sehat 

tanpa jamu atau obat apapun.Karena ditujukan untuk mengatasi penyakit, 

pijat tradisional sering dipaksakan. Akibatnya bayi menangis keras dan 

meronta – ronta. Setelah dipijat, bayi tidur lelap karena kelelahan 

menangis, bukan karena tenang. Sedangkan pijat modern justru ibu yang 

menunggu kesiapan bayi. Hal ini akan membuat bayi senang. Setelah itu 

menjadi santai dan tidur karena puas dan nyaman. 

2. Tujuan Pijat Bayi 

Tujuan pijat bayi dalam sudut pandang fisioterapis menurut Maharani 

(2009) adalah: 

6. Mencegah posisi yang salah. 

7. Mencegah terjadinya kontraktur. 

8. Memperbaiki tonus otot. 

9. Meningkatkan visual dan auditory reaction. 



 

 
. 

10. Pendidikan otang tua dalam cara menggendong dan memandikan 

bayi. 

3. Manfaat Pijat Bayi 

Dewasa ini, para pakar telah dapat membuktikan secara ilmiah tentang 

apa yang telah lama dikenal manusia, yaitu terapi sentuh dan pijat pada bayi 

mempunyai banyak manfaat. 

Terapi sentuh, terutama pijat menghasilkan perubahan fisiologis yang 

menguntungkan dan dapat diukur secara ilmiah, antara lain melalui 

pengukuran kadar cortisol ludah, secara kortisol plasma secara 

radiommunoassay, kadar hormon stres (catechola – mine) air seni dan 

pemeriksaan EEG (electro encephalogram, gambaran gelombang otak). 

Walaupun masih perlu penelitian lanjutan untuk memastikan hasil – 

hasil penelitian terhadap terapi sentuh / pijatan, penemuan – penemuan yang 

telah dihasilkan sudah cukup menjadi alasan untuk dilakukannya pijat bayi 

secara rutin guna mempertahankan kesehatan bayi. Apalagi pijat bayi ini 

terbukti murah, mudah dan telah terbiasa dilakukan di Indonesia sehingga 

bukan hal yang baru bagi kultur kita. 

Efek biokimia dan fisik yang positif 

Efek biokimia yang positif dari pijat antara lain: 

3. Menurunkan kadar hormon stres (catecholamine) dan, 

4. Meningkatkan kadar serotonin. 

Selain efek biokimia, pijatan memberikan efek fisik / klinis sebagai berikut: 

13. Meningkatkan jumlah dan sitotoksisitas dari sistem immunitas (sel 

pembunuh alami). 
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14. Mengubah gelombang otak secara positif. 

15. Memperbaiki sirkulasi darah dan pernafasan. 

16. Merangsang fungsi pencernaan serta pembuangan. 

17. Meningkatkan kenaikan berat badan. 

18. Mengurangi depresi dan ketegangan. 

19. Meningkatkan kesiagaan. 

20. Membuat tidur lelap. 

21. Mengurangi rasa sakit. 

22. Mengurangi kembung dan kolik (sakit perut). 

23. Meningkatkan hubungan batin antara orang tua dan bayinya (bonding). 

24. Meningkatkan volume air susu ibu. 

4. Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Melakukan Pemijatan 

4. Menurut Roesli (2010) selama pemijatan dianjurkan melakukan hal – hal 

berikut: 

j. Memandang mata bayi disertai pancaran kasih sayang selama 

pemijatan berlangsung. 

k. Bernyanyilah atau putarkanlah lagu – lagu yang tenang atau lembut, 

guna membantu menciptakan suasana tenang selama pemijatan 

berlangsung. 

l. Awalilah pemijatan dengan melakukan sentuhan ringan, kemudian 

secara bertahap tambahkanlah tekanan pada sentuhan yang dilakukan 

khususnya apabila anda sudah merasa yakin bahwa bayi mulai 

terbiasa dengan pijatan yang sedang terjadi. 
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m. Sebelum melakukan pemijatan, lumurkan baby oil atau lotion yang 

lembut sesering mungkin dengan memastikan bayi tidak alergi 

terhadap minyak yang digunakan. 

n. Sebaiknya pemijatan dimulai dari kaki bayi karena umumnya bayi 

lebih menerima apabila dipijat pada daerah kaki. Dengan demikian 

akan memberi kesempatan pada bayi untuk membiasakan dipijat 

sebelum bagian lain dari badannya disentuh. Karenanya urutan 

pemijatan bayi dianjurkan dimulai dari bagian kaki, perut, dada, 

tangan, muka dan di akhiri pada bagian punggung. 

o. Tanggaplah pada isyarat yang diberikan oleh bayi. Jika bayi 

menangis, cobalah untuk menenangkanlah sebelum melanjutkan 

pemijatan. Jika bayi menangis lebih keras hentikan pemijatan karena 

mungkin bayi mengharapkan untuk digendong, disusui atau sudah 

mengantuk dan saat ingin tidur. 

p. Memandikan bayi segera setelah pemijatan berakhir agar bayi merasa 

segar dan bersih setelah terlumur minyak bayi (baby oil). Namun 

kalau pemijatan dilakukan pada malam hari, bayi cukup diseka dengan 

air hangat agar bersih dengan minyak bayi. 

q. Lakukan konsultasi pada dokter atau perawat untuk mendapatkan 

keterangan lebih lanjut tentang pemijatan bayi. 

r. Hindarkan mata bayi dari baby oil.  

2.5.1 Praktik Pijat Bayi 

Menurut Roesli (2001) urutan pijat bayi adalah sebagai berikut: 

9. Kaki 



 

 
. 

l. Perahan cara India 

       Peganglah kaki bayi pada pangkal paha, seperti memegang 

pemukul softball. Gerakkan tangan kebawah secara bergantian, seperti 

memerah susu. 

 

Gambar 2.1 Perahan cara India 

m. Peras dan putar 

       Pegang kaki bayi pada pangkal paha dengan kedua tangan secara 

bersamaan. Peras dan putar kaki bayi denagn lembut dan dimulai dari 

pangkal paha searah mata kaki. 

 

Gambar 2.2 Peras dan putar 

 

 

 

 

 



 

 
. 

No Waktu Kegiatan penyuluhan  Kegiatan klien 

1 2 Menit   Pembukaan. 

a. Memberi salam 

b. Menjelaskan tujuan penyuluhan 

c. Menyebutkan materi atau pokok 

bahasan yang akan di sampaikan  

Menjawab salam 

mendengarkan dan 

memperhatikan. 

2 15 Menit Pelaksanaaan menjelaskan materi 

penyuluhan secara berurutan dan 

teratur. 

a. Pengertian pijat bayi 

b. Manfaat pijat bayi 

c. Hal-hal yang harus di 

perhatikan dalam pemijatan 

d. Cara pijat bayi 

Menyimak dan 

memperhatikan 

3 10 Menit Evaluasi: 

a. Memberi kesempatan kepada 

ibu untuk bertanya 

b. Memberi kesempatan kepada 

ibu untuk melakukan kembali 

teknik pijat bayi. 

Merespon dan 

bertanya 

melakukan pijat 

bayi 

4 3 Menit   Penutup: 

a. Menyimpulkan materi yang 

sudah di jelaskan 

b. Menyampaikan terima kasih 

atas perhatian dan waktu yang di 

berikan kepada penyuluh 

c. Menyampaikan maaf apabila 

dalam menyampaikan 

penyuluhan ada kesalahan 

d. Mengucapkan saluran penutup  

Menyimak 

,menjawab salam 
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Lampiran 9 

 

Frequency Table 
 

Jns.Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Laki-laki 21 38,9 38,9 38,9 

Perempuan 33 61,1 61,1 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

 

Pendidikan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

SD 2 3,7 3,7 3,7 

SMP 13 24,1 24,1 27,8 

SMA 31 57,4 57,4 85,2 

P.tinggi 8 14,8 14,8 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

 

Paritas 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Primipara 31 57,4 57,4 57,4 

Multipara 23 42,6 42,6 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

 

Pekerjaan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Petani 7 13,0 13,0 13,0 

Wiraswasta 3 5,6 5,6 18,5 

PNS 3 5,6 5,6 24,1 

IRT 33 61,1 61,1 83,3 

Lain-lain 9 16,7 16,7 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

 

Informasi 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Pernah 16 29,6 29,6 29,6 

Tdk pernah 38 70,4 70,4 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

 

Sb.Informasi 



 

 
. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Tng.Kesehatan 9 16,7 56,3 56,3 

M.Elektronik 5 9,3 31,3 87,5 

Lain-lain 2 3,7 12,5 100,0 

Total 16 29,6 100,0  

Missing System 38 70,4   

Total 54 100,0   

 

 
 

Minat.Pre 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Rendah 35 64,8 64,8 64,8 

Sedang 17 31,5 31,5 96,3 

Tinggi 2 3,7 3,7 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

 

Minat.Post 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Sedang 25 46,3 46,3 59,3 

Tinggi 29 53,7 53,7 100,0 

Total 54 100,0 100,0  
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Crosstabs 
 

 
Jns.Kelamin * Minat.Pre Crosstabulation 

 Minat.Pre Total 

Rendah Sedang Tinggi 

Jns.Kelamin 

Laki-laki 
Count 12 7 2 21 

% of Total 22,2% 13,0% 3,7% 38,9% 

Perempuan 
Count 23 10 0 33 

% of Total 42,6% 18,5% 0,0% 61,1% 

Total 
Count 35 17 2 54 

% of Total 64,8% 31,5% 3,7% 100,0% 

 

 
Pendidikan * Minat.Pre Crosstabulation 

 Minat.Pre Total 

Rendah Sedang Tinggi 

Pendidikan 

SD 
Count 1 1 0 2 

% of Total 1,9% 1,9% 0,0% 3,7% 

SMP 
Count 7 6 0 13 

% of Total 13,0% 11,1% 0,0% 24,1% 

SMA 
Count 23 6 2 31 

% of Total 42,6% 11,1% 3,7% 57,4% 

P.tinggi 
Count 4 4 0 8 

% of Total 7,4% 7,4% 0,0% 14,8% 

Total 
Count 35 17 2 54 

% of Total 64,8% 31,5% 3,7% 100,0% 

 

 
Paritas * Minat.Pre Crosstabulation 

 Minat.Pre Total 

Rendah Sedang Tinggi 

Paritas 

Primipara 
Count 22 7 2 31 

% of Total 40,7% 13,0% 3,7% 57,4% 

Multipara 
Count 13 10 0 23 

% of Total 24,1% 18,5% 0,0% 42,6% 

Total 
Count 35 17 2 54 

% of Total 64,8% 31,5% 3,7% 100,0% 

 
Pekerjaan * Minat.Pre Crosstabulation 

 Minat.Pre Total 

Rendah Sedang Tinggi 

Pekerjaan 

Petani 
Count 3 4 0 7 

% of Total 5,6% 7,4% 0,0% 13,0% 

Wiraswasta 
Count 1 2 0 3 

% of Total 1,9% 3,7% 0,0% 5,6% 

PNS 
Count 1 2 0 3 

% of Total 1,9% 3,7% 0,0% 5,6% 

IRT 
Count 25 7 1 32 

% of Total 46,3% 11,1% 1,9% 59,3% 

Lain-lain 
Count 5 3 1 9 

% of Total 9,3% 5,6% 1,9% 16,7% 

Total 
Count 35 17 2 54 

% of Total 64,8% 31,5% 3,7% 100,0% 
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Informasi * Minat.Pre Crosstabulation 

 Minat.Pre Total 

Rendah Sedang Tinggi 

Informasi 

Pernah 
Count 9 7 0 16 

% of Total 16,7% 13,0% 0,0% 29,6% 

Tdk pernah 
Count 26 10 2 38 

% of Total 48,1% 18,5% 3,7% 70,4% 

Total 
Count 35 17 2 54 

% of Total 64,8% 31,5% 3,7% 100,0% 

 

 
Sb.Informasi * Minat.Pre Crosstabulation 

 Minat.Pre Total 

Rendah Sedang 

Sb.Informasi 

Tng.Kesehatan 
Count 5 4 9 

% of Total 31,2% 25,0% 56,2% 

M.Elektronik 
Count 3 2 5 

% of Total 18,8% 12,5% 31,2% 

Lain-lain 
Count 1 1 2 

% of Total 6,2% 6,2% 12,5% 

Total 
Count 9 7 16 

% of Total 56,2% 43,8% 100,0% 
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Crosstabs 
 
 

Jns.Kelamin * Minat.Post Crosstabulation 

 Minat.Post Total 

Sedang Tinggi 

Jns.Kelamin 

Laki-laki 
Count 10 11 21 

% of Total 18,5% 20,4% 38,9% 

Perempuan 
Count 22 11 33 

% of Total 40,7% 20,4% 61,1% 

Total 
Count 32 22 54 

% of Total 59,3% 40,7% 100,0% 

 

 
Pendidikan * Minat.Post Crosstabulation 

 Minat.Post Total 

Sedang Tinggi 

Pendidikan 

SD 
Count 0 2 2 

% of Total 0,0% 3,7% 3,7% 

SMP 
Count 6 7 13 

% of Total 11,1% 13,0% 24,1% 

SMA 
Count 20 11 31 

% of Total 37,0% 20,4% 57,4% 

P.tinggi 
Count 6 2 8 

% of Total 11,1% 3,7% 14,8% 

Total 
Count 32 22 54 

% of Total 59,3% 40,7% 100,0% 

 

 
Paritas * Minat.Post Crosstabulation 

 Minat.Post Total 

Sedang Tinggi 

Paritas 

Primipara 
Count 18 13 31 

% of Total 33,3% 24,1% 57,4% 

Multipara 
Count 14 9 23 

% of Total 25,9% 16,7% 42,6% 

Total 
Count 32 22 54 

% of Total 59,3% 40,7% 100,0% 

 
Pekerjaan * Minat.Post Crosstabulation 

 Minat.Post Total 

Sedang Tinggi 

Pekerjaan 

Petani 
Count 3 4 7 

% of Total 5,6% 7,4% 13,0% 

Wiraswasta 
Count 1 2 3 

% of Total 1,9% 3,7% 5,6% 

PNS 
Count 3 0 3 

% of Total 5,6% 0,0% 5,6% 

IRT 
Count 19 14 33 

% of Total 35,2% 24,1% 59,3% 

Lain-lain 
Count 6 3 9 

% of Total 11,1% 5,6% 16,7% 

Total 
Count 32 22 54 

% of Total 59,3% 40,7% 100,0% 



 

 
. 

 
Informasi * Minat.Post Crosstabulation 

 Minat.Post Total 

Sedang Tinggi 

Informasi 

Pernah 
Count 11 5 16 

% of Total 20,4% 9,3% 29,6% 

Tdk pernah 
Count 21 17 38 

% of Total 38,9% 31,5% 70,4% 

Total 
Count 32 22 54 

% of Total 59,3% 40,7% 100,0% 

 

 
Sb.Informasi * Minat.Post Crosstabulation 

 Minat.Post Total 

Sedang Tinggi 

Sb.Informasi 

Tng.Kesehatan 
Count 5 4 9 

% of Total 31,2% 25,0% 56,2% 

M.Elektronik 
Count 4 1 5 

% of Total 25,0% 6,2% 31,2% 

Lain-lain 
Count 2 0 2 

% of Total 12,5% 0,0% 12,5% 

Total 
Count 11 5 16 

% of Total 68,8% 31,2% 100,0% 

 
 

 

 



 

 
. 

Crosstabs 
 
 

Minat.Pre * Minat.Post Crosstabulation 

 Minat.Post Total 

Sedang Tinggi 

Minat.Pre 

Rendah 
Count 27 8 35 

% of Total 50,0% 14,8% 64,8% 

Sedang 
Count 5 12 17 

% of Total 9,3% 22,2% 31,5% 

Tinggi 
Count 0 2 2 

% of Total 0,0% 3,7% 3,7% 

Total 
Count 32 22 54 

% of Total 59,3% 40,7% 100,0% 

 
 

 

 



 

 
. 

NPar Tests 
 

 
Wilcoxon Signed Ranks Test 
 
 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

Minat.Post - Minat.Pre 

Negative Ranks 0
a
 ,00 ,00 

Positive Ranks 47
b
 24,00 1128,00 

Ties 7
c
   

Total 54   

a. Minat.Post < Minat.Pre 
b. Minat.Post > Minat.Pre 
c. Minat.Post = Minat.Pre 

 

 

Test Statistics
a
 

 Minat.Post - 
Minat.Pre 

Z -6,434
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on negative ranks. 
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