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UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta 

 

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4  

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak 

eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. 

Pembatasan Pelindungan Pasal 26  

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 

25 tidak berlaku terhadap: 

i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk 
pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan 
informasi aktual;  

ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk 
kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;  

iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan 
pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan 
Pengumuman sebagai bahan ajar; dan  

iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu 
pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak 
Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, 
atau Lembaga Penyiaran. 

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan 
Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 
dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). 

2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau 
pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, 
dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
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Kata Pengantar 
 

ssalamu’alaikum wr.wb., 

Puji syukur kehadirat Alloh SWT yang telah 

memberikan rahmat dan hidayahnya serta 

Nabi Muhammad SAW yang telah selalu menjadi suri 

tauladan bagi umatnya. Alhamdulilah hoirobbil’alamin 

telah terbentuk buku ajar dengan judul “TATA LAKSANA 

STIMULASI PIJAT BAYI”. 

 Buku ini terbentuk dengan tujuan untuk membantu 

mahasiswa dalam proses belajar sesuai dengan rencana 

pembelajaran yang telah ada sehingga dapat dijadikan 

pedoman sebagai salah satu bahan ajar. Buku ajar ini 

dilengkapi dengan penjelasan-penjelasan yang mudah 

dipahami dan disertai gambar-gambar teknik stimulasi pijat 

bayi yang akan mempermudah mahasiswa dalam 

mempelajari tata laksana stimulasi pijat bayi. 

 Terima kasih kami ucapkan kepada semua yang 

berperan dalam penyusunan buku ajar ini sehingga dapat 

terselesaikan dengan baik. Semoga buku ajar ini dapat 

bermanfaat bagi semua yang membaca. Terima kasih  

 

 

Tim Penyusun 

A 
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BAB I 

KONSEP DASAR 

STIMULASI PIJAT 

BAYI 
 

 

PENDAHULUAN 

 

eorang bayi memerlukan suatu rangsangan 

dalam proses tumbuh kembang, salah satunya 

dengan melakukan stimulasi pijat. Pijat 

merupakan bentuk layanan pengobatan tradisional 

sehingga sebagai mahasiswa kesehatan, Anda dituntut 

untuk mempelajarinya. Dalam mempelajari tata laksana 

stimulasi pijat, Anda harus mengetahui konsep dasarnya 

terlebih dahulu. 

 Konsep dasar stimulasi pijat bayi merupakan pokok 

bahasa yang ada di dalam rencana pembelajaran tata 

laksana stimulasi pijat bayi. Di dalam BAB I KONSEP DASAR 

STIMULASI PIJAT BAYI ini, akan diuraikan beberapa sub 

pokok bahasa meliputi: 

 

S  
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1. Sejarah Perkembangan Pijat 

2. Pengertian Stimulasi Pijat Bayi 

3. Tujuan Stimulasi Pijat Bayi 

4. Perbedaan Pijat Bayi Tradisional dan Modern 

5. Landasan Hukum 

Setelah mempelajari BAB I ini, Anda diharapkan mampu: 

1. Menjelaskan tentang sejarah perkembangan pijat 

2. Menjelaskan tentang pengertian stimulasi pijat bayi 

3. Menjelaskan tentang tujuan stimulasi pijat bayi 

4. Menjelaskan tentang perbedaan pijat bayi tradisional 

dan modern 

5. Menjelaskan tentang landasan hukum.  

 

Uraian Materi 

1. Sejarah Perkembangan Pijat  

 Pijat merupakan terapi sentuh yang tertua dan 

terpopuler di dunia yang dikenal sejak dulu oleh manusia. 

Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya berbagai temuan 

yang terkait dengan pijat. Di Cina, Kaisar Kuning menulis 

dalam teks tulisan paling tua mengenai masalah medis yang 

banyak memuat referensi tentang pijat untuk tujuan 

pengobatan. Di India, pengobatan Ayurveda menggam-

barkan bahwa sejak ratusan tahun yang lalu, pijat memiliki 
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kedudukan yang penting bagi sejarah umat manusia. Di 

Romawi, Kaisar Romawi menggunakan pijat untuk 

mengobati para gladiator yang mengalami cedera. Di 

Swedia, seorang ahli Henrik Ling pada awal abad ke-19 juga 

mengembangkan teknik pijat yang disebut Swedish 

massage. Sebagian besar masyarakat belahan dunia seperti 

Asia, Afrika, Amerika, dan Eropa melakukan pijat secara 

tradisional dan turun temurun pada generasi berikutnya. 

 Keberadaan pijat di Indonesia dapat terlihat pada 

relief-relief batu yang ada di Candi Borobudur. Pijat telah 

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari budaya selama 

berabad-abad di Indonesia. Sekarang ini terapi pijat tidak 

hanya dapat ditemui di salon saja, tetapi dapat juga 

ditemui di rumah sakit dan pusat perawatan kesehatan 

lainnya. 

 Pada awal abad 20, kemajuan ilmu pengetahuan 

telah melewati praktek-praktek masyarakat seperti pijat 

bayi. Namun, saat ini banyak peneliti modern telah 

melakukan penelitiannya kembali dan menggabungkan 

dengan kaidah modern. Para ilmuwan, dokter, ahli 

fisiologi, spesialis perkembangan anak dan para pendidik 

kesehatan sangat banyak mengeksplorasi pijat bayi saat ini. 

Para pakar membuktikan pijat menghasilkan perubahan 

fisiologis pada tubuh yang sangat menguntungkan seperti 
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peningkatan pertumbuhan, daya tahan tubuh, dan 

kecerdasan emosional.  

 Dunia barat mengenal pijat dengan istilah massage. 

Sebagian besar peneliti mempercayai bahwa massage 

berasal dari bahasa Arab yaitu mash yang berarti menekan 

dengan lembut. Bahasa Yunani memberikan istilah pijat 

yaitu massein yang artinya menggosok. Menurut bahasa 

Perancis, pijat dikenal dengan istilah mosser yang artinya 

meremas. Pijat memijat yaitu menekan dengan jari, 

mengurut bagian tubuh untuk melemaskan otot sehingga 

peredaran darah lancar. Pijat merupakan memberikan 

tekanan pada jaringan lunak tubuh, seperti kulit, otot, 

tendon, dan ligament. 

 

2. Pengertian Pijat Bayi 

 Manusia selalu mengalami pertumbuhan dan 

perkembangan dari masa ke masa, salah satunya yaitu bayi. 

Bayi merupakan masa seseorang saat usia 0 bulan sampai 

11 bulan. Pada masa ini, bayi akan mengalami berbagai 

masa yaitu masa keemasan (golden period), masa jendela 

kesempatan (window of opportunity), dan masa kritis 

(critical period). Dalam mengoptimalkan tumbuh kembang 

bayi, orang tua dapat melakukannya melalui stimulasi. 

Salah satu stimulasi yang dapat dilakukan adalah dengan 

stimulasi pijat bayi. 
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Kemampuan manusia dalam melakukan terapi pijat 

menghadirkan istilah pijat bayi. Beberapa pengertian pijat 

bayi antara lain: 

1) Pijat bayi merupakan bentuk pengungkapan rasa kasih 

sayang antara orang tua dan anaknya melalui sentuhan 

kulit. 

2) Pijat bayi atau baby massage merupakan seni 

tradisional yang menggabungkan sentuhan pengasuhan 

pada bayi yang dilakukan oleh orang tua, pengasuh atau 

terapis meliputi gerakan-gerakan atau teknik massage. 

3) Pijat bayi merupakan seni perawatan kesehatan dan 

pengobatan yang dikenal sejak awal manusia diciptakan 

di dunia serta telah dipraktikkan sejak berabad-abad 

tahun silam secara turun temurun oleh dukun bayi.  

4) Pijat bayi adalah gerakan usapan lambat dan lembut 

pada seluruh tubuh bayi yang dimulai dari kaki, perut, 

dada, wajah, tangan dan punggung bayi.  

5) Pijat bayi merupakan salah satu bentuk rangsang raba. 

 

 Stimulasi pijat bayi merupakan kegiatan 

merangsang kemampuan semua aspek perkembangan dasar 

bayi yang meliputi stimulasi sentuh, gerak, urut, 

pendengaran dan penglihatan dengan mengutamakan rasa 

nyaman, aman, menunjukkan perhatian dan kasih sayang 

sehingga perkembangannya akan berlangsung secara 
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optimal. Stimulasi pijat adalah salah satu jenis ketrampilan 

dengan menggunakan teknik manual yang efektif 

mempengaruhi system saraf, kekebalan tubuh, dan 

hormon. Pijat akan memberikan rasa nyaman, mengurangi 

atau mengalihkan rasa nyeri, cemas, dan stress, serta 

dapat meningkatkan respon kekebalan tubuh dengan baik 

jika dilakukan dengan tujuan stimulasi. 

 

3. Tujuan Melakukan Pijat Bayi  

Tujuan dari melakukan pijat pada bayi antara lain: 

1) Pernyataan kasih sayang 

Saat dipijat, bayi akan merasakan paling utama adanya 

kasih sayang dan kelembutan dari orang tua. Kasih 

sayang adalah hal yang penting untuk pertumbuhan 

bayi. Bayi akan merasakan pernyataan kasih sayang 

orang tua saat mendapatkan sentuhan hangat dari 

tangan dan jari orang tua. 

2) Menguatkan otot 

Pijat bayi sebaiknya dilakukan dengan tata cara yang 

sesuai. Pijatan pada bayi akan menguatkan otot-otot 

bayi. 

3) Membuat bayi lebih sehat 

Pijat pada bayi akan membuat sistem peredaran darah 

menjadi lebih lancar, membantu proses pencernaan 
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bayi, dan juga memperbaiki pernapasan bayi, serta 

meningkatkan sistem kekebalan tubuh si bayi. 

4) Membantu pertumbuhan 

Berdasarkan penelitian, pijat akan meningkatkan berat 

badan bayi. Pada bayi prematur, pijat akan membuat 

berat badan meningkat sebanyak 47%. 

5) Meningkatkan kesanggupan belajar 

Pijat akan merangsang indra peraba, indra penglihatan 

dan pendengaran bayi sehingga meningkatkan daya 

ingat dan kesanggupan belajar bayi. 

6) Membuat bayi tenang 

Pijat akan membuat bayi merasa rileks sehingga bayi 

tidur lelap lebih lama dan akan lebih tenang. 

 

4. Perbedaan Pijat Bayi Tradisional dan 

Modern 

 Pijat bayi tradisional merupakan pijat yang selama 

ini hanya bertujuan untuk mengobati penyakit. Pijat 

biasanya dilakukan dengan paksa sehingga membuat bayi 

menangis keras dan meronta-ronta. Setelah dipijat, bayi 

akan tertidur lelap karena kelelahan akibat menangis, 

bukan karena tenang. Pijat tradisional biasanya dilakukan 

oleh dukun bayi dan ilmu yang didapatkannya secara turun 

temurun. Pijat terkadang menggunakan jamu. Bahan yang 
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digunakan dalam memijat bayi biasanya merupakan 

ramuan tradisional yang belum terjamin aman bagi kulit 

bayi. Ramu-ramuan tradisional yang biasa digunakan antara 

lain parutan jahe, bawang, atau dedaunan yang 

dihancurkan. Ramuan tersebut biasanya mengandung atsiri 

yang dapat menyebabkan rasa gatal, panas, atau perih 

pada kulit bayi.  

 Hal ini berbeda dengan pijat modern saat ini. Pijat 

modern biasanya ditujukan untuk stimulasi. Selain itu, pijat 

modern justru dilakukan oleh orang tua baik ibunya sendiri 

atau ayahnya, nenek atau kakeknya yang merupakan orang 

terdekat dengan bayi. Pijat juga dapat dilakukan oleh 

pengasuh dan terapis yang dilatih oleh pelatih professional 

bersertifikat. Pijat modern merupakan terapi sehat tanpa 

menggunakan jamu atau ramu-ramuan. Pijat modern 

biasanya menggunakan bahan berupa baby oil yang terbuat 

dari buah atau tumbuhan seperti minyak zaitun murni, 

minyak kelapa VCO, dan minyak biji anggur. Pijat modern 

memadukan antara segi kesehatan, seni, dan kasih sayang 

sehingga dalam melakukan pijat harus menunggu kesiapan 

bayi. Hal ini akan membuat bayi lebih senang sehingga bayi 

akan tidur lebih nyenyak dan nyaman. 
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5. Landasan Hukum 

Landasan hukum yang mendasari pijat bayi adalah: 

1) Undang-undang Dasar Tahun 1945 pasal 28B ayat 2 dan 

28H ayat 1 

2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Hak dan 

Perlindungan anak 

3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 

kesehatan 

4) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga 

Kesehatan 

5) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 Tentang 

Pelayanan Kesehatan Tradisional 

6) Permenkes Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Upaya 

Kesehatan Anak 

7) Permenkes Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Pemantauan 

Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan Tumbuh 

Kembang Anak 

8) Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat 

Kesehatan Masyarakat. 
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Ringkasan 

Stimulasi pijat bayi merupakan suatu bentuk seni, 

rangsangan, dan sentuhan yang terpopuler sejak berabad-

abad silam dan telah dilaksanakaan di berbagai belahan 

dunia. Stimulasi pijat bayi bertujuan meningkatkan kasih 

sayang, menguatkan otot, membuat bayi lebih sehat, 

tenang dan dapat membantu pertumbuhan bayi. Pijat bayi 

tradisional berbeda dengan pijat modern saat ini. 

Penyelenggaraan pijat bayi telah diatur oleh pemerintah 

Republik Indonesia. 

Pustaka 

1. Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal 

Pelayanan Kesehatan. 2016. Pedoman Stimulasi Pijat 

Anak Di Bawah Dua Tahun (Baduta). Jakarta : 

Kementerian Kesehatan RI. 

2. Nanayakkara, S.,& Turner,R. 2010. Pedoman Praktis 

Pemijatan Bayi. Tangerang: Karisma. 

3. Melyana, Kusmini, Sutarmi. Healthy Mom, Baby Massage 

And`Spa. 2017. Semarang : IHCA. 

4. Prasetyono, D.S. 2013. Buku Pintar Pijat Bayi. 

Jogjakarta: Buku Biru. 
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5. ____________. 2009. Teknik-teknik tepat memijat bayi 

sendiri. Yogyakarta: Penerbit DIVA Press 

6. Roesli, Utami. 2013. Pedoman pijat bayi. Jakarta: 

Trubus Agriwidya.  

7. ___________. 2005. Pedoman Pijat Bayi Prematur dan 

Bayi Usia 0-3 bulan. Jakarta: Trubus Agriwidya.  

8. Syaukani, Aulia. 2015. Petunjuk Praktis Senam & Yoga 

Sehat Untuk Bayi Agar Tumbuh Kembang Maksimal. 

Yogyakarta: Araska. 

9. Yazid Subakti, S.Si & Deri Rizky Anggraini, S.Gz. 2008. 

Keajaiban Pijat Bayi Dan Balita. Jakarta: PT Wahyu 

Media.  

Latihan  

Jawablah pertanyaan di bawah ini secara benar dengan 

memberi tanda silang (x) pada pilihan jawaban a, b, c, atau 

d ! 

1. Berikut merupakan bukti perkembangan pijat di 

Indonesia sejak lama yaitu ….. 

a. Relief candi Borobudur 

b. Ayurveda 

c. Teks tulisan oleh Kaisar Kuning 

d. Adanya Swedish massage 
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2. Berikut merupakan pengertian pijat bayi, kecuali ….. 

a. Seni perawatan kesehatan dan pengobatan 

b. Ungkapan kasih sayang orang tua dalam bentuk 

sentuhan 

c. Suatu bentuk rangsangan raba  

d. Rileksasi dalam bentuk mandi di air 

3. Berikut merupakan tujuan pijat bayi adalah ….. 

a. Meningkatkan kasih sayang 

b. Membuat bayi lelah 

c. Meningkatkan tangisan bayi 

d. Meningkatkan gerakan bayi dengan meronta-ronta 

4. Berikut ini merupakan perbedaan pijat tradisional dan 

modern yaitu ….. 

a. Pijat tradisional dilakukan oleh dukun, pijat modern 

dilakukan oleh paraji. 

b. Pijat tradisional menggunakan jamu, pijat modern 

menggunakan ramuan 

c. Pijat tradisional dilakukan dengan paksa, pijat 

modern menunggu kesiapan bayi 

d. Pijat tradisional membuat tidur tidak nyaman, pijat 

modern membuat tidur lelap 

5. Berikut Peraturan pemerintah yang menjadi landasan 

dalam penyelenggaraan pijat bayi yaitu ….. 

a. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 

Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional 
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b. Permenkes Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Upaya 

Kesehatan Anak 

c. Permenkes Nomor 66 Tahun 2014 Tentang 

Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan 

Gangguan Tumbuh Kembang Anak 

d. Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat 

Kesehatan Masyarakat. 

Kunci Jawab Latihan  

1. a 

2. d 

3. a 

4. c 

5. a 
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BAB II 

MANFAAT 

STIMULASI PIJAT 

BAYI 
 

PENDAHULUAN 

asyarakat Indonesia telah mengenal pijat 

bayi sejak lama dan pelaksanaanya masih 

dijumpai saat ini. Pijat yang dilakukan 

dengan baik, akan memberikan manfaat pada bayi. Sebagai 

mahasiswa yang nantinya akan melakukan stimulasi pijat 

pada bayi, Anda harus mengetahui manfaat dari stimulasi 

pijat bayi. 

 Manfaat stimulasi pijat bayi merupakan salah satu 

komponen utama dalam rencana pembelajaran tata cara 

stimulasi pijat bayi. Dalam BAB II MANFAAT STIMULASI 

PIJAT BAYI ini, akan diuraikan materi meliputi: 

1. Mekanisme Dasar Pijat 

2. Manfaat Pijat Bayi 

Setelah mempelajari BAB II ini, Anda diharapkan mampu: 

1. Menjelaskan tentang mekanisme dasar pijat 

2. Menjelaskan tentang manfaat pijat bayi 

M  



16 | TATA LAKSANA STIMULASI PIJAT BAYI 
 

Uraian Materi 

1. Mekanisme Dasar Pijat 

 Orang yang akan memijat bayi, seharusnya 

mengetahui tentang mekanisme dasar pemijatan. Namun, 

tidak semua orang yang memijat mengetahui mekanisme 

dasar pijat bayi. Para Pakar telah mempunyai teori-teori 

tentang meknisme dasar pijat saat ini. Beberapa teori 

tentang mekanisme dasar pijat bayi antara lain: 

1) Betha Endhorpin Mempengaruhi Mekanisme 

Pertumbuhan 

      Pijat dapat meningkatkan pertumbuhan dan 

perkembangan seorang anak. Penelitian yang 

dilakukan pada bayi-bayi tikus pada tahun 1989 oleh 

Schanberg dari Duke University Medical School 

menyebutkan bahwa terganggunya hubungan taktil 

berupa jilatan-jilatan ibu tikus terhadap bayinya akan 

menyebabkan beberapa hal sebagai berikut: 

a. Penurunan enzim Ornithine Decarboxylase (ODC). ODC 

merupakan 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.  



 TATA LAKSANA STIMULASI PIJAT BAYI | 17 
 

d. Pengurangan sensasi taktil akan menyebabkan 

peningkatan pengeluaran suatu neurochemical betha 

endhorpine, sehingga mengurangi pembentukan 

hormone pertumbuhan akibat menurunnya jumlah dan 

aktivitas ODC jaringan.   

2) Aktivitas Nervus Vagus Mempengaruhi Mekanisme 

Penyerapan Makanan 

Aktivitas nervus vagus akan mempengaruhi 

penyerapan makanan. Field dan Scanberg, 1986 

menyampaikan bahwa bayi yang dipijat menunjukan 

adanya peningkatan aktivitas nervus vagus yang 

merupakan saraf otak ke-10 sehingga menyebabkan 

peningkatan kadar enzim penyerapan gastrin dan 

insulin. Hal ini mengakibatkan penyerapan makanan 

menjadi lebih baik. Dengan demikian, maka berat 

badan bayi yang dipijat akan meningkat lebih banyak 

jika dibandingkan dengan bayi yang tidak dipijat. 

3) Aktivitas Nervus Vagus meningkatkan Volume ASI 

Bayi yang dipijat akan mengalami cepat lapar 

karena adanya peningkatan aktivitas nervus vagus. 

Kondisi seperti ini menyebabkan bayi akan lebih sering 

menyusu. Hisapan bayi saat menyusu akan 

meningkatkan produksi Air Susu Ibu (ASI). Ibu yang 

memijat bayinya akan merasa lebih tenang dan hal ini 

berdampak positif terhadap pengingkatan produksi ASI. 
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4) Produksi Serotonin Meningkatkan Daya Tahan Tubuh 

Pijat bayi meningkatkan aktivitas neurotrans-

mitter serotonin sehingga menyebabkan peningkatan 

kapasitas sel reseptor yang berfungsi mengikat 

glucocorticoid. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya 

penurunan kadar hormon stress sehingga daya tahan 

tubuh akan meningkat, terutama IgM dan IgG. 

5) Pijatan Dapat Mengubah Aktivitas Gelombang Otak 

Pijat pada bayi akan menyebabkan bayi tidur 

lebih lelap. Selain itu, bayi akan lebih siaga dan 

konsentrasi. Hal ini terjadi karena pijatan yang baik 

akan dapat mengubah gelombang otak. Perubahan 

gelombang otak ini terjadi melalui penurunan 

gelombang alpha dan peningkatan gelombang beta 

serta tetha. Hal ini terbukti dengan adanya 

penggunaan Electro Encephalogram (EEG). 

2. Manfaat Stimulasi Pijat Bayi 

Stimulasi pijat bayi memiliki manfaat baik bagi anak 

ataupun orang tua jika melakukannya sendiri secara 

langsung. 

1) Manfaat stimulasi pijat bagi bayi 

Pijat bagi bayi memiliki beberapa manfaat sebagai berikut 

ini: 
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a. Bayi akan mendapatkan perhatian secara langsung dari 

orang tuanya sekaligus mendapatkan stimulasi sensorik 

berupa raba, tekan, pendengaran dan penglihatan; 

b. Bayi akan merasakan relaksasi; 

c. Membuat bayi tidur lebih lelap; 

d. Menurunkan hormon stress pada bayi; 

e. Membantu pengaturan sistem pencernaan bayi sehingga 

berat badan akan meningkat; dan 

f. Meningkatkan daya tahan tubuh bayi. 

2) Manfaat stimulasi pijat bagi orang tua 

Pijat yang dilakukan oleh orang tua bayi secara langsung, 

memiliki manfaat sebagai berikut: 

a. Menunjukkan perhatian yang special sehingga 

mempererat ikatan (bounding); 

b. Membantu orang tua mengetahui bahasa/isyarat non 

verbal bayi; 

c. Meningkatkan rasa percaya diri orang tua dalam 

mengasuhnya; 

d. Meningkatkan komunikasi antara orang tua dan bayi; 

e. Meningkatkan kemampuan orang tua dalam membantu 

anaknya untuk relaksasi; 

f. Mengurangi stress orang tua; 

g. Membuat suasana yang menyenangkan; dan 

h. Meningkatkan produksi ASI. 
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Ringkasan 

 Dalam melakukan stimulasi pijat bayi, orang yang 

akan memijat sebaiknya mengetahui mekanisme dasar dari 

pijat itu sendiri. Pijat akan merangsang pengeluaran 

hormon, merangsang aktifitas saraf dan gelombang otak. 

Pijat akan memberikan manfaat baik bagi bayi maupun bagi 

orang tua yang memijat bayinya sendiri. 
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Media  

Latihan  

Jawablah pertanyaan di bawah ini secara benar dengan 

memberi tanda silang (x) pada pilihan jawaban a, b, c, atau 

d ! 

1. Enzim yang menjadi petunjuk peka bagi pertumbuhan 

sel dan jaringan adalah ….. 

a. Tripsin 

b. Lipase 

c. Amylase 

d. Omithyne Decarboxilase 

2. Penyerapan makanan bayi yang dipijat dipengaruhi 

adanya ….. 

a. Betha endhorpine 

b. Serotonin 

c. Aktivitas vervus vagus 
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d. Aktivitas gelombang otak 

3. Salah satu akibat adanya aktivitas nervus vagus pada 

pijat bayi adalah ….. 

a. Meningkatkan volume ASI 

b. Meningkatkan pertumbuhan 

c. Membuat bayi tidur lebih lelap 

d. Mengurangi stress pada bayi 

4. Manfaat pijat bayi bagi orang tua jika melakukan pijat 

sendiri secara langsung adalah ….. 

a. Meningkatkan rasa percaya diri orang tua  

b. Mengurangi stress bayi 

c. Meningkatkan pertumbuhan bayi 

d. Meningkatkan daya tahan tubuh bayi 

5. Manfaat pijat bagi bayi adalah ….. 

a. Meningkatkan kemampuan orang tua dalam 

merawat bayi 

b. Membuat relaksasi bayi 

c. Meningkatkan rasa percaya diri orang tua 

d. Mengurangi kadar stress bayi 

Kunci Jawab Latihan 

1. d  4. a  

2. c  5. b 

3. a 
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BAB III 

PERSIAPAN 

STIMULASI PIJAT 

BAYI 
 

 

PENDAHULUAN 

timulasi pijat bayi dapat dilakukan oleh setiap 

orang yang mempunyai ketrampilan memijat. 

Sebelum melakukan stimulasi pijat bayi, 

pemijat mempersiapkan segala kebutuhan dalam memijat. 

Anda sebagai mahasiswa yang nantinya akan melakukan 

stimulasi pijat bayi, harus mengetahui persiapan-persiapan 

yang dibutuhkan sebelum melakukan stimulasi pijat bayi. 

 Persiapan stimulasi pijat bayi merupakan salah satu 

pokok bahasa yang ada dalam rencana pembelajaran tata 

laksana stimulasi pijat bayi. Dalam BAB III PERSIAPAN 

STIMULASI PIJAT BAYI ini, akan diuraikan secara luas 

meliputi: 

1. Peralatan Stimulasi Pijat Bayi 

2. Lingkungan Dalam Stimulasi Pijat Bayi 

3. Pemijat Bayi 

S 
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4. Kondisi Bayi 

Setelah mempelajari secara luas Bab III ini, Anda 

diharapkan mampu: 

1. Menjelaskan tentang peralatan yang dibutuhkan dalam 

stimulasi pijat bayi 

2. Menjelaskan tentang lingkungan yang perlu disiapkan 

dalam melakukan stimulasi pijat bayi 

3. Menjelaskan tentang pemijat bayi 

4. Menjelaskan kondisi bayi saat akan dilakukan stimulasi 

pijat bayi. 

Uraian Materi  

1. Peralatan Stimulasi Pijat Bayi 

Dalam melakukan stimulasi pijat bayi, sebaiknya pemijat  

harus mempersiapkan peralatan terlebih dahulu. Peralatan 

yang dibutuhkan saat akan melakukan stimulasi pijat 

meliuti: 

1) Alas yang empuk dan lembut 

2) Handuk atau waslap 

3) Pakaian bayi 

4) Air hangat dalam Waskom 

5) Tissue 

6) Minyak untuk memijat  
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 Pemilihan minyak untuk pijat sebaiknya harus hati-

hati. Minyak untuk pijat yang direkomendasikan oleh IMIS 

merupakan minyak yang berasal dari tumbuh-tumbuhan 

atau bahan organik yang tidak menimbulkan bau, tidak 

berasa, dan cold pressed oil. Minyak yang dapat digunakan 

untuk pijat bayi misalnya minyak dari biji anggur, minyak 

dari bunga matahari, minyak kelapa, atau minyak dari buah 

almond. Secara biokimiawi, minyak tersebut akan mudah 

tercerna dan terasimilasi dengan kulit sehingga minyak 

tersebut merupakan minyak yang sesuai dengan kondisi 

bayi dan tidak berbahaya jika tertelan. Dalam memijat, 

sangat baik menggunakan minyak dari buah anggur karena 

mempunyai PH yang sesuai dengan PH kulit bayi sehingga 

tidak mengiritasi kulit.  

 Dalam pemilihan minyak untuk memijat bayi, 

sebaiknya menghindari hal-hal berikut ini: 

1) Minyak yang mengandung bahan kimia, berbau, dan 

berparium 

2) Minyak sintetis atau minyak mineral yang mengandung 

bahan dasar bensin 

3) Essensial oil  atau minyak atsiri yang berasal dari 

tanaman tertentu atau tanaman obat 

4) minyak yang konsentrasinya terlalu pekat dan baunya 

terlalu menyengat serta terlalu mensimulasi otak dan 

sel-sel tubuh sehingga tidak cocok untuk kulit bayi. 
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2. Lingkungan Dalam Stimulasi Pijat Bayi 

 Pijat akan baik dan menunjukkan manfaat yang 

optimal jika pemijatan berjalan dengan baik. Untuk 

menghasilkan pijatan yang baik, maka pemijatan dilakukan 

pada lingkungan atau tempat yang baik juga. Lingkungan 

yang perlu dipersiapkan agar pemijatan berjalan baik 

meliputi: 

1) Ruangan yang hangat tetapi tidak panas 

2) Ruangan kering dan tidak pengap 

3) Ruangan tidak berisik 

4) Ruangan yang penerangannya cukup 

5) Ruangan tanpa aroma menyengat dan mengganggu. 

 

3. Pemijat Bayi 

 Selain tenaga kesehatan, siapapun baik orang tua 

(ayah atau ibu) ataupun keluarga yang memiliki 

ketrampilan memijat dapat melakukan pijat bayi. Orang 

tua sebaiknya melakukan sendiri pijat terhadap bayinya 

karena hal ini dapat meningkatkan bounding. Orang tua 

yang memijat bayi harus menciptakan suasana yang tenang 

saat pemijatan. Selain itu, yang terpenting adalah suasana 

hati pemijat harus tenang sehingga pemijat dapat dengan 

mudah tersenyum dan memberikan sentuhan kasih 

sayangnya pada bayi.  
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 Persiapan pemijat sebelum melakukan pijat bayi 

antara lain: 

1) Mencuci tangan terlebih dahulu dan kuku harus pendek 

2) Melepas perhiasan yang melekat pada tangan seperti 

cincin, jam tangan, atau barang yang berpotensi 

melukai bayi saat dipijat 

3) Sebaiknya mematikan atau mengatur mode diam pada 

alat komunikasi yang dimilikinya 

4) Mengusahakan pemijat dalam kondisi sehat. 

 

4. Kondisi Bayi 

 Stimulasi pijat bayi mempunyai tujuan salah 

satunya membuat bayi nyaman. Oleh karena itu, pijat 

dapat dilakukan pada saat kondisi bayi sudah siap. Berikut 

merupakan tanda-tanda bayi siap dipijat yaitu: 

1) Adanya kontak mata 

2) Awake  

3) Alert  

4) Bayi mengoceh  

5) Tangan bayi terbuka 

6) Bayi tersenyum 

7) Terlihat gerakan kaki bayi menggosok 

8) Santai 

9) Semangat  

10) Bayi berusaha meraih atau menggapai  
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Hal-hal yang perlu dihindari dalam memijat bayi yaitu: 

1) Memijat pada area kepala bayi 

2) Memijat bayi setelah makan atau disusui 

3) Memaksakan stimulasi pijatan tertentu pada bayi 

4) Membangunkan bayi hanya untuk dipijat 

5) Memakai minyak di sekitar mata dan selaput lendir 

6) Memijat anak saat sakit 

7) Memijat bayi dengan paksa 

Ringkasan 

 Dalam melakukan stimulasi pijat bayi, harus 

dilakukan persiapan terlebih dahulu. Persiapan tersebut 

meliputi peralatan, lingkungan, pemijat, dan kondisi bayi. 

Peralatan yang dipersiapkan salah satunya minyak, dalam 

hal ini harus berhati-hati dalam pemilihan minyak yang 

digunakan karena kulit bayi yang sensitif. Selain minyak, 

lingkungan juga dipersiapkan agar pemijatan berjalan 

aman dan nyaman. Pemijat juga harus mempersiapkan diri 

sebelum melakukan pijat bayi misalnya dengan mencuci 

tangan terlebih dahulu. Sebelum melakukan stimulasi pijat, 

seharusnya memperhatikan kondisi bayi terlebih dahulu. 

Stimulasi pijat dapat dilakukan jika kondisi bayi sudah  

siap. 
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Media  

Latihan  

Jawablah pertanyaan di bawah ini secara benar dengan 

memberi tanda silang (x) pada pilihan jawaban a, b, c, atau 

d ! 

1. Berikut merupakan peralatan untuk memijat yaitu ….. 
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a. Cooking oil  

b. Parutan kunyit 

c. Minyak yang dicampur parutan bawang merah 

d. Minyak biji matahari 

2. Berikut hal yang perlu dihindari dalam pemilihan 

minyak untuk pijat bayi adalah ….. 

a. Minyak berbahan sintesis 

b. Minyak mengandung zat kimia 

c. Minyak yang konsentrasinya terlalu pekat 

d. Minyak yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan 

aman untuk bayi 

3. Lingkungan yang diperlukan agar pemijatan berjalan 

baik adalah ….. 

a. Lingkungan yang pengap 

b. Lingkungan yang lembab 

c. Lingkungan yang gelap 

d. Lingkungan yang tenang 

4. Persiapan pemijat sebelum memijat bayi adalah … 

a. Mencuci tangan dengan bersih 

b. Tidak perlu melepas perhiasan 

c. Menyiapkan Handphone jika sewaktu-waktu 

diperlukan 

d. Makan sampai benar-benar kenyang 

5. Kondisi bayi yang perlu dihindari saat memijat adalah 

... 
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a. Bayi dalam keadaan bangun tidur 

b. Bayi 2 setelah makan 

c. Bayi sakit demam 

d. Bayi setelah mandi 

Kunci Jawab Latihan 

1. d 

2. d 

3. d 

4. a 

5. c 
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BAB IV 

TEKNIK STIMULASI 

PIJAT BAYI 
 

 

PENDAHULUAN 

timulasi pijat memiliki manfaat bagi bayi. 

Manfaat tersebut akan optimal jika stimulasi 

pijat pada bayi dilakukan dengan teknik-teknik 

yang sesuai. Sebagai mahasiswa, Anda dituntut mengetahui 

teknik stimulasi pijat bayi agar dapat melakukannya 

dengan baik.  

 Teknik stimulasi pijat bayi merupakan salah satu 

pokok bahasa dalam rencana pembelajaran tata laksana 

stimulasi pijat bayi. Dalam BAB IV TEKNIK STIMULASI PIJAT 

BAYI ini, akan diuraikan secara luas mengenai: 

1. Tata Cara Stimulasi Pijat Bayi 

2. Langkah Awal Stimulasi Pijat Bayi 

3. Teknik Stimulasi Pijat Bayi 

Setelah mempelajari BAB IV ini, Anda diharapkan mampu: 

1. Menjelaskan tentang tata cara stimulasi pijat bayi 

2. Menjelaskan langkah awal stimulasi pijat bayi 

3. Mempraktekkan teknik stimulasi pijat bayi 

S  
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Uraian materi  

1. Tata Cara Stimulasi Pijat Bayi 

 Pijat bayi dapat dilakukan segera setelah bayi 

dilahirkan sesuai keinginan orang tua. Lebih dini bayi 

dipijat, maka bayi akan lebih cepat memperoleh 

manfaatnya. Meskipun demikian, cara stimulasi pijat harus 

memperhatikan tahapan usia bayi. Berikut merupakan cara 

stimulasi pijat bayi sesuai usianya yaitu: 

1) Usia 0-1 bulan 

 Pada saat usia bayi 0-1 bulan, pijat bayi lebih baik 

dilakukan dengan hanya gerakan-gerakan yang halus 

seperti mengusap-usap secara halus. Pemijatan di daerah 

perut harus dihindari ketika tali pusat bayi belum lepas. 

2) Usia 1-3 bulan 

 Pada saat usia bayi 1-3 bulan, pemijatan sebaiknya 

dilakukan dengan gerakan halus disertai tekanan ringan 

dalam waktu yang singkat. 

3) Usia 3 bulan – 3 tahun   

 Pada saat bayi berusia 3 bulan sampai 3 tahun, 

sebaiknya pemijatan seluruh gerakan yang dilakukan 

dengan tekanan dan waktu yang semakin panjang. 
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2. Langkah Awal Stimulasi Pijat Bayi 

 Beberapa langkah awal sebelum stimulasi pijat 

dilakukan yaitu: 

1) Mencuci tangan 

2) Melakukan kontak mata dengan bayi 

3) Berkomunikasi dengan bayi 

4) Menggunakan minyak pada kedua telapak tangan 

pemijat sebelum pemijatan, kecuali saat akan memijat 

bagian wajah 

5) Mulai memijat dengan sentuhan yang ringan dan 

perlahan, kemudian meningkatkan tekanan dengan 

menyesuaikan kenyamanan bayi 

6) Menghentikan pemijatan jika bayi menangis saat dipijat 

dan mencari kemungkinan penyebabnya.  

3. Teknik Stimulasi Pijat Bayi 

Dalam melakukan stimulasi pijat bayi harus memperhatikan 

kenyamanan bayi. Oleh karena itu, stimulasi pijat bisa 

dilakukan secara berurutan ataupun tidak berurutan. Pijat 

dapat dihentikan setiap saat ketika bayi menunjukkan rasa 

tidak nyaman meskipun seluruh rangkaian pemijatan belum 

selesai. Secara umum, stimulasi pijat bayi dilakukan mulai 

dari kaki terlebih dahulu karena bayi akan lebih 

menerimanya dan akan membiasakan bayi dipijat sebelum 

bagian tubuh bayi lainnya disentuh. Stimulasi pijat bayi 
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sebaiknya dimulai dari bagian kaki, perut, dada, tangan, 

wajah, dan diakhiri pada bagian punggung bayi. 

Berikut merupakan teknik dalam stimulasi pijat bayi yaitu: 

a. Kaki 

Langkah 1. Stimulasi pijatan memerah (seperti memerah 

susu sapi) 

- Langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan 

melakukan stimulasi pijatan memerah yaitu seperti 

memerah susu sapi dengan cara memegang tungkai atas 

dengan tangan kanan, dan tangan kiri menggengam 

tungkai bawah. Kemudian, gerakkan tangan kanan dan 

kiri ke bawah dari pangkal paha ke tumit secara 

bergantian. Lakukan gerakan ini secara berulang-ulang. 

 

 Sumber: dokumen Pribadi, 2018 

Gambar langkah a.1 
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Langkah 2. Stimulasi pijatan memeras 

- Melakukan stimulasi pijatan memeras dengan memutar 

dan memeras secara lembut dari pangkal paha ke 

pergelangan kaki dengan kedua tangan. 

 

Sumber: dokumen Pribadi, 2018 

Gambar langkah a.2 

Langkah 3. Stimulasi pijatan telapak dan punggung kaki 

- Melakukan stimulasi pijatan telapak dan punggung kaki 

dengan memijat seluruh permukaan telapak kaki mulai 

dari tumit ke arah jari-jari menggunakan kedua ibu jari. 

Lanjutkan memijat seluruh permukaan punggung kaki 

mulai dari tumit ke arah jari-jari menggunakan kedua 

ibu jari. 
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  Sumber: dokumen Pribadi, 2018 

Gambar langkah a.3 
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Langkah 4. Stimulasi pijatan kaki 

- Melakukan stimulasi pijatan pada jari kaki dengan 

memijat lembut setiap jari kaki satu per satu menuju 

ke arah ujung jari dengan gerakan memutar dan 

mengakhirinya dengan tarikan lembut pada tiap ujung 

jari kaki. 

 

Sumber: dokumen Pribadi, 2018 

Gambar langkah a.4 

Langkah 5. Gerakan rileksasi 

- Langkah yang ke-5 yaitu dengan melakukan gerakan 

rileksasi pada kaki. Caranya dengan memegang kedua 

pergelangan kaki dan menyilangkan ke atas sehingga 

mata kaki kanan bagian luar bertemu dengan mata kaki 

kiri bagian dalam kemudian dorong kaki ke arah paha 

dan posisikan kembali pada posisi semula. Lanjutkan 
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gerakan berkebalikan dengan gerakan tersebut. 

Lakukan langkah ini secara berulang-ulang. 

 

Sumber: dokumen Pribadi, 2018 

Gambar langkah a.5 

b. Perut  

Langkah 1. Stimulasi pijatan mengayuh 

- Letakkan telapak tangan di perut bagian atas (bawah 

tulang iga dan hati), kemudian gerakkan telapak tangan 

secara bergantian seperti mengayuh. 
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Sumber: dokumen Pribadi, 2018 

Gambar langkah b.1 

Langkah 2. Stimulasi pijatan bulan-matahari 

- Lakukan gerakan pijat bulan. Pijat mulai perut kanan 

bawah searah jarum jam membentuk lingkaran kecil 

tidak penuh menggunakan telapak tangan. Kemudian, 

lanjutkan gerakan pijat matahari dengan cara gerakkan 

tangan kiri memutari perut sebelah kanan bawah ke 

atas mengikuti arah jarum jam membentuk lingkaran 

penuh. Gerakan bulan-matahari dilakukan secara 

bergantian tanpa terputus dan diulang beberapa kali. 
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             Sumber: dokumen Pribadi, 2018 

Gambar langkah b.2 

Langkah 3. Stimulasi pijatan “I LOVE U” 

- Melakukan stimulasi pijatan “I LOVE U” dengan cara 

memijat dari perut kiri atas ke bawah perut 

menggunakan tiga ujung jari seperti membentuk huruf 

“I”, kemudian pijat dengan menggunakan tiga ujung 

jari tangan dari kanan atas ke kiri atas perut serta ke 

bawah membentuk huruf “L”, lanjutkan pijat mulai dari 

perut kanan bawah ke atas, dilanjutkan ke perut kiri 

atas menuju ke kiri bawah perut seolah-olah 

membentuk huruf “U” yang terbalik. 
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                        Sumber: dokumen Pribadi, 2018 

Gambah langkah b.3 

Langkah 4. Stimulasi pijatan jari-jari berjalan (seperti 

bermain piano) 

- Melakukan stimulasi pijatan jari-jari berjalan (bermain 

piano) dengan cara menekan seluruh bagian dinding 

perut dengan ujung jari telunjuk, jari tengah dan jari 

manis mulai dari kanan ke kiri untuk mengeluarkan 

gelembung-gelembung udara secara bergantian. 
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Sumber: dokumen Pribadi, 2018 

Gambar langkah b.4 

Langkah 5. Gerakan rileksasi  

- Melakukan gerakan relaksasi dengan mengangkat dan 

menekuk kedua kaki hingga bagian paha menyentuh 

perut kemudian menekan secara perlahan. 

 

Sumber: dokumen Pribadi, 2018 

Gambar langkah b.5 
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c. Dada 

Langkah 1. Stimulasi pijatan kupu-kupu 

- Meletakkan kedua telapak tangan di tengah dada, 

kemudian gerakan ke dua tangan ke atas sampai di 

bawah leher kemudian ke samping, ke bawah dan 

kembali ke tengah tanpa mengangkat tangan 

menyerupai sayap kupu-kupu. 

 

Sumber: dokumen Pribadi, 2018 

Gambar langkah c.1 

Langkah 2. Stimulasi pijatan menyilang 

- Meletakkan ke dua telapak tangan di kedua sudut 

tulang iga terbawah, kemudian pijat dengan menyilang 

telapak tangan dari pinggang ke arah bahu dan 

sebaliknya, secara bergantian kanan dan kiri. 
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Sumber: dokumen Pribadi, 2018 

Gambar langkah c.2 

d. Tangan 

Langkah 1. Stimulasi pijatan memerah (seperti memerah 

susu sapi) 

- Melakukan stimulasi pijatan memerah (seperti 

memerah susu sapi) dengan cara memegang lengan atas 

anak dengan menggunakan tangan kanan dan tangan 

kiri menggenggam lengan bawah. Secara bergantian 

dan berulang, gerakkan tangan kanan dan kiri ke 

bawah. Kemudian lakukan gerakan berkebalikan dari 

gerakan sebelumnya, mulai dari pergelangan tangan ke 

pangkal lengan. 
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Sumber: dokumen Pribadi, 2018 

Gambar langkah d.1 

Langkah 2. Stimulasi pijatan menggulung 

- Melakukan stimulasi pijatan menggulung dengan cara 

membuat gerakan seperti menggulung dengan kedua 

telapak tangan mulai dari pangkal lengan menuju 

pergelangan tangan. 

 

Sumber: dokumen Pribadi, 2018 

Gambar langkah d.2 
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Langkah 3. Stimulasi pijatan memeras 

- Melakukan stimulasi pijatan memeras dengan cara 

melakukan gerakan memeras dan memutar lembut dari 

pangkal lengan ke pergelangan tangan dengan kedua 

tangan. 

 

              Sumber: dokumen Pribadi, 2018 

Gambar langkah d.3 

Langkah 4. Stimulasi pijatan telapak tangan dan punggung 

tangan 

- Melakukan stimulasi pijatan telapak dan punggung 

tangan dengan cara memijat seluruh permukaan 

telapak tangan mulai dari pergelangan tangan ke arah 

jari-jari menggunakan kedua ibu jari. Kemudian 

lanjutkan memijat seluruh permukaan punggung tangan 
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mulai dari pergelangan tangan ke arah jari-jari 

menggunakan kedua ibu jari. 

  

Sumber: dokumen Pribadi, 2018 

Gambar langkah d.4 

Langkah 5. Stimulasi pijatan memutar pada telapak tangan 

dan punggung tangan 

- Melakukan stimulasi pijatan memutar pada telapak 

tangan dan punggung tangan dengan cara memijat 

seluruh permukaan telapak tangan mulai dari 

pergelangan tangan menuju pangkal jari dengan 

gerakan memutar menggunakan ibu jari. Kemudian 

lanjutkan memijat seluruh permukaan punggung tangan 

mulai dari pergelangan tangan menuju pangkal jari 

dengan gerakan memutar menggunakan ibu jari. 
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Sumber: dokumen Pribadi, 2018 

Gambar langkah d.5 

Langkah 6. Stimulasi pijatan jari 

- Melakukan stimulasi pijatan pada jari dengan cara 

memijat setiap jari satu per satu ke arah ujung jari 

dengan gerakan memutar secara lembut dan di akhiri 

dengan tarikan lembut pada tiap ujung jari. 

 

              Sumber: dokumen Pribadi, 2018 

Gambar langkah d.6 
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Langkah 7. Gerakan rileksasi 

- Melakukan gerakan relaksasi dengan memegang 

pergelangan tangan dan menyilangkan keduanya serta 

meluruskannya kembali ke samping secara bergantian 

dan berulang-ulang.  

 

Sumber: dokumen Pribadi, 2018 

Gambar langkah d.7 

e. Wajah 

Langkah 1. Usapan muka 

- Mengusap wajah dimulai dari garis tengah wajah ke 

arah telinga dengan penuh kasih sayang 
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            Sumber: dokumen Pribadi, 2018 

Gambar langkah e.1 

Langkah 2. Stimulasi pijat alis 

- Memijat daerah di atas alis dari tengah ke samping 

menggunakan kedua ibu jari. 

 

             Sumber: dokumen Pribadi, 2018 

Gambar langkah e.2 
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Langkah 3. Stimulasi pijat sudut mata 

- Memijat dari kedua sudut mata bagian dalam melewati 

pangkal hidung sampai tulang pipi dengan menggunakan 

ibu jari. 

 

             Sumber: dokumen Pribadi, 2018 

Gambar langkah e.3 

Langkah 4. Senyuman  

- Langkah ke-4 selanjutnya yaitu dengan memijat daerah 

di atas mulut bayi menggunakan ibu jari dari bagian 

tengah menyusuri tulang pipi. Lanjutkan memijat 

daerah di atas dagu mulai dari tengah ke samping 

menuju ke arah pipi dengan kedua ibu jari. 
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 Sumber: dokumen Pribadi, 2018 

Gambar langkah e.4 

Langkah 5. Stimulasi pijatan rahang 

- Mengakhiri stimulasi pijatan wajah dengan membuat 

lingkaran–lingkaran kecil dari bawah telinga, rahang, 

dan dagu menggunakan tiga jari. 

 

Sumber: dokumen Pribadi, 2018 

Gambar langkah e.5 
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f. Punggung 

Langkah 1. Pijatan maju mundur 

- Melakukan pijatan maju mundur dengan cara 

menengkurapkan anak melintang di depan pemijat 

dengan kepala di sebelah kiri dan kaki di kanan pemijat. 

Letakkan telapak tangan tegak lurus terhadap tulang 

punggung anak kemudian lakukan gerakan maju mundur 

di sepanjang penggung dari leher sampai ke bokong. 

 

             Sumber: dokumen Pribadi, 2018 

Gambar langkah f.1 

Langkah 2. Pijatan meluncur 

- Melakukan stimulasi pijatan meluncur dengan 

memposisikan telapak tangan tegak lurus terhadap 

tulang punggung anak, gerakkan telapak tangan lurus 

dari atas ke bawah dari leher sampai bokong. 



56 | TATA LAKSANA STIMULASI PIJAT BAYI 
 

 

Sumber: dokumen Pribadi, 2018 

Gambar langkah f.2 

Langkah 3. Pijatan mengayuh 

- Melakukan stimulasi pijatan mengayuh dengan 

meletakkan telapak tangan tegak lurus terhadap tulang 

belakang kemudian gerakkan ke kanan ke bawah 

dengan tekanan lembut sampai bokong. 

 

Sumber: dokumen Pribadi, 2018 

Gambar langkah f.3 
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Langkah 4. Pijatan melingkar 

- Melakukan stimulasi pijatan melingkar dengan 

membuat gerakan melingkar kecil di sepanjang otot 

punggung mulai dari bahu sampai bokong sebelah kiri 

dan kanan tulang belakang dengan menggunakan ibu 

jari atau tiga jari (jari telunjuk, jari tengah, dan jari 

manis). 

 

Sumber: dokumen Pribadi, 2018 

Gambar langkah f.4 

Langkah 5. Pijatan menggaruk 

- Melakukan stimulasi pijatan menggaruk dengan 

membuat belaian memanjang dari leher menuju bokong 

dengan menggunakan kelima ujung jari tangan kanan 

atau kiri. Lakukan gerakan ini beberapa kali. 
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                  Sumber: dokumen Pribadi, 2018 

Gambar langkah f.5 

Setelah pemijatan selesai dilakukan, maka sebaiknya 

lanjutkan dengan memandikan bayi menggunakan air 

hangat. Apabila pemijatan dilakukan pada malam hari, 

maka bayi cukup diseka dengan air hangat.  
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Ringkasan 

Tata cara pelaksanaan stimulasi pijat bayi disesuaikan 

dengan tahapan usia bayi. Dalam melaksanakan stimulasi 

pijat bayi, harus memperhatikan langkah awal. Teknik 

stimulasi pijat bayi dapat dilakukan baik secara berurutan 

maupun tidak berurutan. Stimulasi pijat dapat dilakukan 

pada bagian kaki, perut, dada, tangan, wajah, dan 

punggung bayi. 
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Latihan 

Jawablah pertanyaan di bawah ini secara benar dengan 

memberi tanda silang (x) pada pilihan jawaban a, b, c, atau 

d ! 

1. Berikut merupakan tata cara pijat pada bayi usia 0-1 

bulan yaitu ….. 

a. Pijat dengan mengusap secara halus dan lembut 

b. Pijat dengan tekanan ringan 

c. Pijat dengan tekanan sedang 

d. Pijat dengan mengusap dan memberi tekanan 

sedang 

2. Langkah awal sebelum memulai stimulasi pijat bayi 

yaitu ….. 

a. Pemijat mencuci tangan  

b. Membuka seluruh pakaian bayi 

c. Memberikan susu pada bayi 

d. Menyalakan AC 

3. Bagian tubuh bayi yang mudah dan biasa menerima 

sentuhan sehingga mendapatkan pijatan paling awal 

adalah ….. 

a. Kaki 

b. Tangan  

c. Punggung 

d. Perut 
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4. Berikut merupakan teknik memijat pada bagian perut 

adalah ….. 

a. Pijatan memerah 

b. Pijatan menggaruk 

c. Pijatan kupu-kupu 

d. Pijatan I LOVE U 

5. Pijatan dengan gerakan kupu-kupu merupakan salah 

satu teknik stimulasi pijat pada bagian ….. 

a. Kaki 

b. Tangan 

c. Perut 

d. Dada 

Kunci Jawab Latihan 

1. a 

2. a 

3. a 

4. d 

5. d 
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GLOSARIUM 
Ayurveda : ilmu kesehatan yang berasal dari negara India 

Baby massage : pijat pada bayi 

Betha endhorphine : hormone yang dikeluarkan otak  pada 

saat stress atau sakit 

Bounding : ikatan kasih sayang 

Critical period : masa kritis 

Enzim omithine decarboxylase : enzim yang menjadi 

petunjuk peka bagi pertumbuhan sel dan jaringan 

Glucocorticoid : golongan hormone steroid yang 

memberikan pengaruh terhadap metabolisme 

Golden period : masa keemasan 

Hormone : pembawa pesan kimiawi antar sel atau antar 

kelompok sel  

Ig G : antibodi monomer yang terbentuk dari dua rantai 

berat dan rantai ringan Ɣ yang saling mengikat dengan 

ikatan disulfida 

Ig M : antibody pertama yang tercetus pada 20 minggu 

pertama masa janin kehidupan seorang manusia dan 

berkembang secara fitogenetik. 

Mash : menekan dengan lembut 

Massage : pijat 

Mosser : meremas 
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Nervus vagus : saraf yang berfungsi untuk berbicara dan 

menelan 

Serotonin : suatu neurotransmitter monoamino yang 

disintesiskan pada neuron-neuron serotonergis dalam 

sistem saraf pusat dan sel enterokromafin dalam saluran 

pencernaan 

Stimulasi : rangsangan 

Swedish massage : teknik pijat dari Swedia 

VCO : minyak kelapa murni  

Window of opportunity : masa jendela kesempatan 
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