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ABSTRACT 
 
Based on the phenomenon that occurred in Kedung Sumur Village, Krembung Sub-district, 
Sidoarjo Regency, there are still many children whose growth is late or short. The purpose of this 
study was to analyze the effectiveness of baby massage on the growth of infants aged 6 months in 
Wringinanom village, Wringinanon sub-district, Gresik regency. 
The design used pre experiment type one group pre post test design. Variable research there are 
two that is implementation of baby massage as independent variable and baby growth as dependent 
variable. The study population is All infants aged 6 months babies in the village Kedung Sumur as 
many as 17 babies. Samples were taken with total sampling technique of 17 respondents. Data 
were collected by observation and then tested by paired t test. 
The result of paired t test test is interpreted data that the average of respondent body weight 
change before and after the massage is 170.588 (95% CI: 285.577-55.599), based on value ρ value 
= 0,006 α = 0,05 so that value ρ value <α so H0 rejected and H1 accepted then there is influence 
of infant massage to growth of baby age 6 month in Kedung Sumur Village Krembung Sub-district 
Sidoarjo Regency. 
Massage is done will trigger the occurrence of nerve action that stimulates the vagus nerve then 
will stimulate increased intestinal peristaltic, so that the absorption of food in the body will be 
more leverage. 
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PENDAHULUAN 

Masa bayi merupakan tahapan dimana 
pertumbuhan yang sangat cepat, dimulai bayi 
itu lahir hingga nanti berusia satu tahun. Bayi 
dianggap sebagai periode kritis dalam 
pertumbuhan karena merupakan periode 
dimana dasar-dasar dari awal kehidupannya 
(Yusuf, 2006). Masa bayi dikatakan sebagai 
gold age atau masa keemasan karena pada 
masa ini pertumbuhan tubuh berlangsung 
(Potter & Perry, 2005). Beberapa faktor yang 
mempengaruhi proses pertumbuhan bayi di 
antaranya adalah keturunan dan lingkungan. 
Faktor keturunan atau genetic ini 
berhubungan gen yang diberikan dari 
seseorang ayah dan ibu pada anaknya. Faktor 
lingkungan (environment) terdiri dari 
lingkungan biologis, fisik social dan 
psigologis. Berdasarkan fenomena yang 
terjadi di Desa Kedung Sumur Kecamatan 
Krembung Kabupaten Sidoarjo saat ini masih 
banyak ditemukannya anak-anak yang 
mengalami keterlambatan pertumbuhan 
(Widodo, 2008). 

Menurut WHO (2015) prevalensi 
balita pendek menjadi masalah kesehatan 
masyarakat jika prevalensinya 20% atau lebih. 
Karenanya persentase balita pendek di 
Indonesia masih tinggi dan merupakan 
masalah kesehatan yang harus ditanggulangi. 
Dibandingkan beberapa negara tetangga, 
prevalensi balita pendek di Indonesia juga 
tertinggi dibandingkan Myanmar (35%), 
Vietnam (23%), Malaysia (17%), Thailand 
(16%) dan Singapura (4%). Global Nutrition 
Report tahun 2014 menunjukkan Indonesia 
termasuk dalam 17 negara, di antara 117 
negara, yang mempunyai tiga masalah gizi 
yaitu stunting, wasting dan overweight pada 
balita. Menurut Kemenkes (2016) Persentase 
status gizi balita pendek (pendek dan sangat 
pendek) di Indonesia Tahun 2013 adalah 
37,2%, jika dibandingkan tahun 2010 (35,6%) 
dan tahun 2007 (36,8%) tidak menunjukkan 
penurunan/ perbaikan yang signifikan. 
Persentase tertinggi pada tahun 2013 adalah di 
Provinsi Nusa Tenggara Timur (51,7%), 
Sulawesi Barat (48,0%) dan Nusa Tenggara 
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Barat (45,3%) sedangkan persentase terendah 
adalah Provinsi Kepulauan Riau (26,3%), DI 
Yogyakarta (27,2%) dan DKI Jakarta 
(27,5%). Tahun 2014 terdapat sebesar 29% 
balita Indonesia termasuk kategori pendek, 
dengan persentase tertinggi juga di Provinsi 
Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Barat. 
Pemeriksaan Deteksi Dini Tumbuh Kembang 
(DDTK) anak balita dan prasekolah di Jawa 
Timur pada tahun 2010 telah dilakukan pada 
63,48% anak balita, cakupan tersebut 
menurun dibandingkan tahun  2009 sebesar 
64,03% anak balita hal, ini disebabkan oleh 
pendidikan ibu yang rendah serta pola asuh 
yang kurang akan pemberian stimulasi. 
Pemeriksaan DDTK di Kabupaten Jember 
pada tahun  2009  telah dilakukan pada 
60,58% anak balita dan menurun menjadi 
50,89% anak balita pada tahun 2010. 
Pemeriksaan DDTK di kabupaten ponorogo 
tahun 2003 telah dilakukan ada 53,47 % anak 
balita dan prasekolah dan target tahun 2010 
mencapai90%. Di tahun 2004 cakupan DDTK 
45,26 % padahal target tahun 2004 mencapai 
60 %. Dilihatdari 2 tahun ini terlihat adanya 
penurunan. Jumlah balita umur 0-59 bulan di 
daerah Ponorogo mencapai 60.841 ribu dan 
jumlah balita di Kecamatan Sawo mencapai 
31.03 ribu . (Dinkes Ponorogo, 2014).  

Di posyandu Dusun Kleco Desa Sawo 
Kecamatan Sawo terdapat anak 153 balita usia 
0-59 bulan, serta yang berumur 12-36 bulan 
terdapat 60 anak yang mengalami 
keterlambatan. Dari hasil studi pendahuluan 
yang dilakukan di Desa Kedung Sumur 
Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo 
didapatkan jumlah anak usia 6 bulan sebanyak 
17 bayi. Hasil observasi peneliti terhadap 7 
bayi diperoleh data 5 bayi menunjukkan berat 
badan mereka kurang dari usia seharusnya dan 
orang tua membaiarkan hal tersebut karena 
orang tua masih kurang mengetahui tentang 
berat badan bayi yang seharusnya. Sedangkan 
2 bayi berat badan sudah sesuai usia bayi 
karena orang tua sudah berusaha untuk 
melakukan perawatan pada bayi dengan lebih 
maksimal seperti memberikan nutrisi dan 
melakukan stimulasi pertumbuhan dan 
perkembangan seperti baby massage. 

Pertumbuhan merupakan proses 
berkesinambungan, bersifat kontinou dan 
merupakan bagian dari proses perkembangan 
(Wong, 2009). Peningkatan dan penurunan 
berat badan harus diperhatikan pada saat bayi, 

meliputi perubahan tinggi badan, berat badan, 
gigi, struktur tulang dan karateristik seksual 
(Yusuf, 2006). Orang tua atau keluarga 
memiliki peran yang sangat penting bukan 
hanya untuk memenuhi gizi yang cukup, 
memberikan perhatian dan kasih sayang 
melainkan juga memberi stimulus untuk 
membantu proses jaringan saraf sehingga 
mempengaruhi proses pertumbuhan pada bayi 
(Suhartini, 2013). Di awal petumbuhan orang 
tua memiliki peran dalam pemberian stimulus 
rangsangan taktil agar terbentuk koordinasi 
terhadap reflek dan gerakan bayi dengan baik. 
Salah satu cara untuk meningkatkan 
pertumbuhan pada bayi yang dapat dilakukan 
dengan cara yang aman, nyaman, praktis dan 
murah, yaitu dengan cara baby massage. Baby 
massage adalah cara yang efektif dalam 
meningkatkan keterlambatan pertumbuhan 
dengan cara memberikan stimulus pada bayi 
melalui  massage tubuh bayi, bayi yang 
diberikan stimulus akan mengalami 
pertumbuhan dengan baik dan cepat. 
Pertumbuhan ini bersifat kuantitatif. Dampak 
yang terjadi apabila tidak dilakukan tindakan 
akan terjadi keterlambatan dalam 
pertumbuhan. Berat badan bayi menjadi 2 kali 
lipat berat badan lahir pada akhir 6 bulan 
pertama. Sedangkan pada umur 6-12 bulan 
pertambahan berat badan setiap minggu 
berkisar antara 85-400 gram. Berat badan 
akan meningka tsebesar 3 kali berat badan 
lahir pada akhir tahun pertama (Hidayat, 
2009). 

Mengingat  orang  tua memegang   
peran  penting  untuk pertumbuhan dan 
perkembangan anak hendaknya orang tua  
meningkatkan pengetahuan dalam 
memfasilitasi kebutuhan anak salah satunya 
adalah pemahaman tentang stimulasi yang 
dapat diberikan pada anak mereka. Sehingga 
baby massage yang dilakukan oleh orang tua 
dapat merangsang perkembangan anak sesuai 
dengan usia mereka. Selain itu informasi 
dapat dipahami dan dapat memberikan 
dampak perubahan perilaku pada masyarakat 
khususnya pada ibu adalah menggunakan 
penyuluhan sebagai salah satu metoda 
tersampaikannya informasi.  
 
METODE PENELITIAN 

 
Jenis penelitian yang digunakan 

adalah pra eksperimen dengan type one group 
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pre post test design. Populasi pada penelitian 
ini adalah Seluruh bayi usia 6 bulan di Desa 
Kedung Sumur Kecamatan Krembung 
Kabupaten Sidoarjo sejumlah 17 bayi. 
Pengambilan sample menggunakan teknik 
total sampling, yaitu sejumlah 17 bayi. 
Analisa data yang diperoleh selanjutnya 
diproses dengan uji statistik Paired T Test 
pada program statistic for windows atau 
SPSS.  

 
HASIL PENELITIAN 

 
1. Data Umum 
Tabel 1 Karakteristik Responden Berdasarkan 

Umur di Desa Kedung Sumur 
Kecamatan Krembung – Sidoarjo 

Variabel Mean SD Min Max 95%CI 
Umur Ibu 32,39 4.283 25 38 30.09-

34.50 
Sumber : Data Primer 

Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai 
rata-rata umur ibu adalah 32.39 (95%CI : 
30.09-34.50), standart deviasi sebesar 4.283, 
usia termuda adalah 25 tahun dan usia tertua 
adalah 38 tahun. Dari hasil estimasi dapat 
disimpulkan rata-rata umur ibu diantara 
30.09-34.50 

 
Tabel 2 Karakteristik Responden Berdasarkan 

Pekerjaan Ibu di Desa Kedung Sumur 
Kecamatan Krembung – Sidoarjo 

No Pekerjaan Ibu F % 
1 Swasta 3 17,6 
2 Wiraswasta 4 23,5 
3 PNS 2 11,8 
4 Tidak Bekerja/IRT 8 47,1 
Total 17 100 
 Sumber : Data Primer 

Berdasarkan pada tabel 2 
menunjukkan bahwa hampir setengahnya 
responden Tidak bekerja atau sebagai ibu 
rumah tangga sebanyak 8 responden (47,1%). 
 
Tabel 3 Karakteristik Responden Berdasarkan 

pendidikan di Desa Kedung Sumur 
Kecamatan Krembung – Sidoarjo 

No Pendidikan F % 
1 SD 0 0 
2 SLTP 8 47,1 
3 SLTA 5 29,4 
4 PT  4 23,5 
Total 17 100 

  Sumber : Data Primer            

Berdasarkan pada tabel 3 
menunjukkan bahwa hampir setengahnya 
responden mempunyai latar belakang 
pendidikan SLTP sebanyak 8 responden 
(47,1%). 

 
Tabel 4 Karakteristik Responden Berdasarkan 

Jenis Kelamin di Desa Kedung Sumur 
Kecamatan Krembung – Sidoarjo 

No Jenis Kelamin Bayi F % 
1 Laki-laki 9 52,9 
2 Perempuan 8 47,1 
Total 17 100 

  Sumber : Data Primer 
Berdasarkan pada tabel 4 

menunjukkan bahwa sebagian besar jenis 
kelamin bayi yaitu laki-laki sebanyak 9 
responden (52,9%). 

 
2. Data Khusus 
Tabel 5 Karakteristik Responden Berdasarkan 

Berat Badan Sebelum dilakukan Baby 
massage di Desa Kedung Sumur 
Kecamatan Krembung – Sidoarjo 

Variabel Mean SD Min Max 95%CI 
BB 

Sebelum 
5826.47 526.224 5000 7000 555.91-

6097.03 
Ket : BB dalam gram 

Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai 
rata-rata berat badan sebelum dilakukan  
massage adalah 5826.47 (95%CI : 555.91-
6097.03), standart deviasi sebesar 526.224, 
berat badan terendah adalah 5000 gr dan berat 
badan tertinggi adalah 7000 gr. Dari hasil 
estimasi dapat disimpulkan rata-rata berat 
badan bayi diantara 555.91-6097.03. 
 
Tabel 6 Distribusi Frekuensi Responden 

Berdasarkan Berat Badan Setelah 
dilakukan Baby massage di Desa 
Kedung Sumur Kecamatan Krembung 
– Sidoarjo 

Variabel Mean SD Min Max 95%CI 
BB 

Sesudah 
5952.94 509.740 5100 7000 5690.86-

6215.03 
Ket : BB dalam gram 

Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai 
rata-rata berat badan setelah dilakukan  
massage adalah 5952.94 (95%CI : 5690.86-
6215.03), standart deviasi sebesar 509.740, 
berat badan terendah adalah 5100 gr dan berat 
badan tertinggi adalah 7000 gr. Dari hasil 
estimasi dapat disimpulkan rata-rata berat 
badan bayi diantara 5690.86-6215.03. 
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Tabel 7 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Berat Badan sebelum dan sesudah dilakukan 

Baby massage di Desa Kedung Sumur Kecamatan Krembung – Sidoarjo 

 

Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) Mean 

Std. 
Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 
Pair 1 Pertumbuhan pretest - 

Pertumbuhan Post 
170.588 223.648 54.243 285.577 55.599 3.145 16 .006 

 Ket : BB dalam gram 
Berdasarkan pada tabel 7 hasil uji paired t test diinterpretasikan data bahwa rata-rata 

perubahan berat badan responden sebelum dan sesudah dilakukan  massage yaitu 170.588 (CI 95% 
: 285.577-55.599),  berdasarkan nilai ρ value = 0,006  α = 0,05 sehingga nilai ρ value < α sehingga 
H0  ditolak dan H1 diterima maka terdapat pengaruh baby massage terhadap pertumbuhan bayi 
umur 6 bulan di Desa Kedung Sumur Kecamatan Krembung – Sidoarjo 
 
PEMBAHASAN  

 
1. Berat Badan Bayi Sebelum dilakukan  

massage  
Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai 

rata-rata berat badan sebelum dilakukan  
massage adalah 5826.47 (95%CI : 555.91-
6097.03), standart deviasi sebesar 526.224, 
berat badan terendah adalah 5000 gr dan berat 
badan tertinggi adalah 7000 gr. Dari hasil 
estimasi dapat disimpulkan rata-rata berat 
badan bayi diantara 555.91-6097.03. 

Menurut Yuriastien (2009) 
pertumbuhan adalah peningkatan secara 
bertahap dari organ dan jaringan tubuh. Hal 
ini dapat diamati dari pertambahan berat dan 
tinggi badan anak. berat badan normal pada 
bayi usia 6 bulan yaitu 5.900-7.400. Proses 
pertumbuhan lebih banyak dinilai pada 
pemeriksaan antropometrik secara berkala. 
Bayi yang normal mengikuti kurva 
pertumbuhan secara mantap. Suatu 
penyimpangan  dari  arah  kurva yang normal 
adalah suatu indikator terhadap kelainan 
akibat penyakit/ hormonal/ gizi kurang 
(Supartini, 2004). 

Menurut Peneliti hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa berat badan responden 
termasuk normal atau sesuai dengan berat 
badan usia responden. Berat badan responden 
sebelum dilakukan  massage masih termasuk 
dalam berat badan dengan kategori normal, 
hal ini karena orang tua bayi masih berusaha 
untuk memberikan kebutuhan nutrisi bayi 
secara adekuat seperti ibu memberikan ASI 
sesuai keinginan bayi sehingga berat badan 
bayi dalam kategori normal. 

 
2. Berat Badan Bayi setelah dilakukan  

massage 
Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai 

rata-rata berat badan setelah dilakukan  
massage adalah 5952.94 (95%CI : 5690.86-
6215.03), standart deviasi sebesar 509.740, 
berat badan terendah adalah 5100 gr dan berat 
badan tertinggi adalah 7000 gr. Dari hasil 
estimasi dapat disimpulkan rata-rata berat 
badan bayi diantara 5690.86-6215.03 

Roesli (2008) yang mengatakan  salah  
satu   manfaat baby massage adalah untuk 
meningkatkan berat badan bayi dan baby 
massage dapat menimbulkan efek biokimia 
dan fisik yang positif. Baby massage 
menyebabkan peningkatan aktivitas nervus 
vagus dan akan merangsang hormon 
pencernaan antara lain insulin dan gastrin. 
Insulin memegang peranan pada 
metabolisme, menyebabkan kenaikan 
metabolisme karbohidrat, penyimpanan 
glikogen, sintesa asam lemak, ambilan asam  
amino  sintesa protein. Jadi insulin 
merupakan suatu  hormon  anabolik   penting 
yang bekerja pada berbagai jaringan termasuk 
hati, lemak dan otot. Peningkatan insulin dan 
gastrin dapat merangsang fungsi pencernaan 
sehingga penyerapan terhadap sari  makanan  
pun menjadi lebih baik. Penyerapan makanan 
yang lebih baik akan menyebabkan bayi cepat 
lapar dan karena itu bayi lebih sering 
menyusu.  

Menurut peneliti hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa setelah dilakukan  
massage pada bayi terdapat peningkatan berat 
badan bayi. Keadaan ini menunjukkan bahwa  
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massage pada bayi yang dilakukan penelitian 
dengan posisi bayi dalam keadaan tenang dan 
setelah mandi di saat sore hari sehingga  
massage yang telah dilakukan tersebut dapat 
mempengaruhi proses metabolisme di dalam 
tubuh bayi sehingga dengan proses 
metabolisme yang baik dan lancar 
mempengaruhi penyerapan nutrisi dan gizi 
yang harus diserap oleh bayi.  

 
3. Perbedaan Berat Badan Sebelum dan 

Sesudah dilakukan baby massage 
Berdasarkan pada tabel 7 hasil uji 

paired t test diinterpretasikan data bahwa rata-
rata perubahan berat badan responden 
sebelum dan sesudah dilakukan  massage 
yaitu 170.588 (CI 95% : 285.577-55.599),  
berdasarkan nilai ρ value = 0,006  α = 0,05 
sehingga nilai ρ value < α sehingga H0  ditolak 
dan H1 diterima maka terdapat pengaruh baby 
massage terhadap pertumbuhan bayi umur 6 
bulan di Desa Kedung Sumur Kecamatan 
Krembung – Sidoarjo. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan 
kutipan dari penelitian Dewi (2013) 
menunjukkan Setelah dilakukan uji statistik 
menggunakan uji t dua sampel berpasangan 
(Paired sample t-test), diperoleh nilai t 
sebesar -14,563 yang menunjukkan  bahwa  
terdapat perbedaan antara berat badan bayi 
sebelum  dan  setelah  pijat  bayi  dan nilai  
Asymp.  Sig.  (2-tailed)  sebesar 0,000 yang 
memiliki nilai lebih kecil dari α penelitian 
yaitu 0,05, yang artinya Ho ditolak dan Ha 
diterima dan dapat dilihat terdapat perbedaan 
yang signifikan  antara  perubahan  berat 
badan  bayi  sebelum  diberikan  baby 
massage  dengan  setelah  diberikan  baby 
massage.  Hal ini disebabkan karena semua 
responden  mendapatkan  perlakuan baby 
massage. 

Menurut Roesli (2008) menyatakan 
manfaat baby massage adalah Dampak 
biokimia yang positif yaitu menurunkan kadar 
hormon stress (catecholamine), meningkatkan 
kadar zat daya tahan tubuh (imunoglobulin) 
terutama IgG, IgA dan IgM, meningkatkan 
kadar serotonin. Dampak klinis yang positif 
yaitu mengubah gelombang otak secara 
positif, memperbaiki sirkulasi darah dan 
pernapasan, merangsang fungsi pencernaan 
serta pembuangan., meningkatkan kenaikan 
berat badan, mengurangi depresi dan 
ketegangan., membuat tidur lelap, mengurangi 

rasa sakit, mengurangi kembung dan sakit 
perut, meningkatkan hubungan orang tua dan 
bayi dan meningkatkan volume ASI. 

Berdasarkan hasil analisis dapat 
diketahui bahwa manfaat  massage yang 
maksimal dapat diperoleh dengan 
memperhatikan waktu  massage  yang tepat.  
Waktu  massage yang paling tepat pada pagi 
hari sebelum melalui aktivitas  mandi  
alasanya  kepraktisan  sebab, sisa minyak pijat 
akan lebih mudah dibersihkan. Memijat dapat 
dilakukan pada saat bayi santai dan tenang.  
massage yang  dilaksanakan  secara  teratur 
pada  bayi  digunakan   massage  pada  kaki, 
perut, dada, tangan, punggung, dan gerakan 
peregangan dapat meningkatkan berat badan 
bayi.  massage tersebut akan terjadi potensi 
aksi saraf yang merangsang nervus vagus 
kemudian akan merangsang peningkatan 
peristaltik usus, sehingga penyerapan 
makanan dalam tubuh akan lebih maksimal.  
massage pada bayi juga dapat melancarkan 
peredaran darah dan meningkatkan 
metabolisme sel, sehingga berat badan bayi 
akan meningkat.  
 
PENUTUP 

 
1. Simpulan 

Ada pengaruh pijat bayi terhadap 
pertumbuhan bayi umur 6 bulan di Desa 
Kedung Sumur Kecamatan Krembung - 
Sidoarjo yang dibuktikan dengan nilai ρ value 
= 0,006  α = 0,05 sehingga nilai ρ value < α. 
Hal ini menunjukkan bahwa baby massage 
yang dilakukan dapat mempengaruhi 
pertumbuhan bayi usia 6 bulan yaitu 
meningkatnya BB bayi. 
 
2. Saran 
1) Bagi Ibu Bayi 

Disarankan agar dapat meningkatkan 
kemampuan dan ketrampilan dalam 
melakukan baby massage dengan cara 
mengikuti pelatihan cara baby massage yang 
benar sehingga dapat melakukan  massage 
sendiri pada bayinya di rumah agar dapat 
mengoptimalkan pertumbuhan dan 
perkembangan   bayinya. 
2) Bagi Tenaga Kesehatan 

Bagi Tenaga kesehatan karena  
diharapkan baby massage  dijadikan  suatu  
program dalam perawatan bayi baru lahir agar 
tumbuh kembang bayi dapat berjalan optimal. 
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3) Bagi peneliti selanjutnya 
Peneliti dapat melakukan penelitian 

lanjutan tentang faktor-faktor lain yang 
mempengaruhi pengetahuan ibu juga materi 
yang lain tentang perilaku ibu tentang baby 
massage dan pelaksanaan baby massage 
seperti kondisi anak yang akan dilakukan pijat 
bayi diperjelas apakah keadaan anak sehat 
atau sakit dan juga pada ibu diperjelas tentang 
pernah atau tidak dalam melakukan baby 
massage. 
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