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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengobatan Tradisional

Pengobatan tradisional atau dikenal dalam bahasa asing complementary and

alternative medicine (CAM) adalah gabungan dari pengetahuan,

keterampilan, dan praktek berdasarkan teori, keyakinan, dan pengalaman

turun temurun yang digunakan untuk pemeliharaan kesehatan sebagai

preventif, diagnosis, tatalaksana penyakit fisik dan mental. Pengobatan

tradisional diantaranya akupuntur dan teknik-teknik sejenis, yoga, terapi

pijat, dan terapi-terapi fisik, mental, spiritual, dan mind-body (WHO, 2000).

Masyarakat Indonesia sendiri cenderung memilih pengobatan tradisional.

Hal ini sesuai dengan data susenas 2007 (Depkes), menunjukkan 38,7 %

masyarakat menggunakan obat tradisional dan 28,1 % masyarakat mencari

pengobatan dengan cara tradisional untuk mengatasi masalah kesehatan,

seperti ke dukun, tabib, dan sebagainya. Sedangkan 65,1 % lainnya

melakukan pengobatan sendiri baik dengan obat modern maupun obat

tradisional. Kenyataan itu mungkin didukung dengan isu global kembali ke
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alam (back to nature) sehingga menambah keyakinan mereka akan

pengobatan tradisional (Supardi & Susyanty, 2010).

Terapi pijat sebagai salah satu pengobatan tradisional telah dikembangkan

hampir di seluruh negara. India dan Cina menjadikan teknik-teknik pijat

bagian penting dalam perawatan medis. Selain itu, di Eropa terapi pijat telah

ada sejak awal abad 18 oleh Per Hendrik Ling yang saat ini dikenal dengan

pijat Swedish. Relief-relief di candi Borobudur dan Prambanan

menggambarkan raja dan ratu yang sedang dipijat oleh dayang-dayang, hal

ini membuktikan bahwa budaya pijat sudah dikenal dan digunakan sejak

zaman dahulu (Jumarani, 2009). Pijat umumnya digunakan untuk relaksasi,

menghilangkan nyeri otot, dan menghilangkan stres. Pijat juga digunakan

untuk membantu perkembangan komunikasi dan hubungan, khususnya pada

bayi yang dikenal dengan pijat bayi (Vickers & Zollman, 1999).

2.2 Pijat Bayi

2.2.1 Pengertian

Sentuhan atau pijat adalah suatu jenis rangsangan sensori yang

paling penting untuk perkembangan bayi yang optimal. Sensasi

sentuhan adalah sensasi yang paling berkembang pada saat lahir

karena sensasi ini telah berfungsi sejak dalam kandungan sebelum

sensasi yang lain berkembang. Contoh rangsang taktil yang dapat

dilakukan dan penting antara lain memegang, menimang, mengurut,

menepuk, menggoncang dan gerakan termasuk memijat dan
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memandikan bayi. Cara lain yang dapat digunakan untuk

merangsang taktil yaitu melalui mainan dengan permukaan yang

lembut, licin, fleksibel dan kaku (Pratiwi, 2013).

Pijat bayi berbeda dengan pijat orang dewasa. Perbedaan ini terletak

pada besarnya tekanan yang diberikan. Pada pijat bayi biasanya lebih

cenderung berupa sentuhan-sentuhan lembut atau stimulus touch.

Pada usia 0-1 bulan disarankan gerakan yang lebih mendekati

usapan-usapan halus. Pada usia 1-3 bulan disarankan gerakan halus

disertai dengan tekanan ringan dalam waktu singkat. Pada usia 3

bulan sampai 3 tahun disarankan seluruh gerakan dilakukan dengan

tekanan dan waktu yang semakin meningkat (Syaukani, 2015).

Pelaksana pijat bayi dikenal masyarakat sejak dahulu adalah dukun

bayi. Dukun bayi adalah seseorang yang memberikan persalinan ibu

sekaligus memberikan perawatan kepada bayi dan ibu sesudah

melahirkan selama 40 hari. Dukun bayi kebanyakan merupakan

orang yang cukup dikenal di desa, dianggap sebagai orang-orang tua

yang dapat dipercayai dan sangat besar pengaruhnya pada keluarga

yang mereka tolong (Anggorodi, 2009).

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor

1076/MENKES/SK/VII/2003 dukun bayi termasuk dalam pengobat

tradisional ketrampilan dan setiap pengobat tradisional harus
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mengikuti pendidikan, pelatihan atau kursus untuk peningkatan

pengetahuan dan ketrampilan keilmuan (Menkes, 2003). Akan tetapi

belum banyak dukun bayi yang mengikuti pendidikan, pelatihan atau

kursus. Dukun bayi masih menggunakan keahlian yang didapat dari

generasi sebelumnya untuk melakukan pemijatan juga dibantu

dengan berbagai mantra khusus yang dipelajarinya dari pendahulu

mereka (Setiawati, 2010).

Umumnya pijat oleh dukun bayi dilakukan untuk menyembuhkan

penyakit. Seringkali demi tujuan ini, pijatan pada bayi boleh

diteruskan walaupun saat bayi menangis (mungkin karena sakit).

Akan tetapi seharusnya pijat bayi dilakukan dalam kondisi yang

menyenangkan dan dapat dilakukan bersamaan dengan pemberian

stimulasi lain (auditori berupa musik, suara, stmulasi visual dan

lainnya) serta dilakukan oleh tenaga kesehatan (IDAI, 2014).

Bidan sebagai tenaga kesehatan mempunyai kewajiban untuk

memantau tumbuh kembang bayi. Terapi pijat, jika dilakukan oleh

seorang terapis yang sudah ahli dan mengerti anatomi tubuh

manusia, akan menimbulkan efek menenangkan dan merangsang

efisiensi sistem-sistem tubuh (Jumarani, 2009).

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010

tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan menyebutkan
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bahwa bidan berwenang memantau tumbuh kembang bayi yang

dilakukan melalui deteksi dini dan stimulasi tumbuh kembang. Pijat

bayi menjadi salah satu bentuk stimulasi tumbuh kembang yang

dapat dilakukan oleh bidan (Permenkes, 2010).

2.2.2 Manfaat

Manfaat pijat bayi antara lain :

1. Meningkatkan berat badan bayi

Meningkatnya berat badan bayi pada bayi yang dipijat sesuai

dengan teori tentang aktivitas nervus vagus mempengaruhi

mekanisme penyerapan makanan. Penelitian Field dan

Schanberg menunjukkan bahwa pada bayi yang dipijat

mengalami peningkatan aktivitas nervus vagus (saraf otak ke-

10) yang akan menyebabkan peningkatan kadar enzim

penyerapan gastrin dan insulin. Dengan demikian, penyerapan

makanan akan menjadi lebih baik (Ningsih, 2014).

Hasil penelitian Field et al (2011) membuktikan bahwa terdapat

peningkatan berat badan hingga 20% pada bayi yang dilakukan

terapi pijat baik oleh profesional maupun oleh ibu bayi

dibandingkan kelompok yang tidak diberi perlakuan. Dapat

disimpulkan pijat bayi dapat meningkatkan berat badan bayi

lebih baik dari bayi yang tidak mendapatkan pijat bayi (Field,

2011; Sukarja, 2012).



11

Terapi pijat bayi meningkatkan berat badan bayi melalui

beberapa mekanisme. Mekanisme tersebut berupa  peningkatan

aktivitas nervus vagus yang menstimulasi motilitas gastrik

sehingga merangsang produksi hormon-hormon yang

meningkatkan penyerapan nutrisi yakni gastrin dan insulin.

Motilitas gastrik, gastrin, dan insulin memaksimalkan

penyerapan nutrisi sehingga berat badan bayi mengalami

peningkatan. Mekanisme lain yakni disekresikannya hormon

pertumbuhan IGF-1 yang kemudian meningkatkan mitosis sel

dan mempengaruhi berat badan bayi (Field, 2012)

Gambar 2.1 Mekanisme pijat bayi mempengaruhi berat badan

bayi (Field et al., 2011; Field, 2012)

Pijat Bayi

Nervus Vagus

Hormon Gastrin
dan Insulin Konsumsi ASI

Motilitas Gastrik

Hormon IGF -1

Berat Badan
Bayi

Penyerapan Nutrisi



12

Menurut teori, persarafan pada saluran pencernaan adalah saraf

otonom. Melalui pijat bayi, sentuhan disertai dengan penekanan

lembut pada bayi akan menyebabkan ujung-ujung saraf yang

terdapat di permukaan kulit bereaksi terhadap sentuhan.

Selanjutnya saraf tersebut mengirimkan pesan-pesan ke otak

melalui jaringan saraf yang berada di medula spinalis. Proses

tersebut dapat menyebabkan perangsangan pada reseptor saraf

sensorik perifer terutama reseptor tekanan. Rangsangan ini

mengaktifkan sistem saraf parasimpatis. Suplai saraf

parasimpatis dihantarkan menuju dan dari abdomen melalui

nervus vagus. Pemberian pijat bayi akan merangsang nervus

vagus yang mengatur fungsi organ tubuh termasuk bagian dada

dan perut. Rangsangan pada nervus vagus (saraf parasimpatis)

akan merangsang lambung untuk mengeluarkan hormon gastrin.

Hormon gastrin akan merangsang pengeluaran insulin, asam

hidroklorida, pepsinogen, enzim pankreas, mukus, peningkatan

aliran empedu hati dan merangsang motilitas lambung. Hormon

gastrin juga mempermudah relaksasi reseptif lambung (relaksasi

sementara) sehingga lambung dapat menambah volumenya

dengan sangat mudah tanpa peningkatan tekanan (Guyton, 2012;

Sukarja, 2012).

Pengeluaran insulin mempermudah metabolisme glukosa.

Sekresi asam hidroklorida, pepsinogen, enzim pankreas,



13

peningkatan aliran empedu hati akan mempermudah pencernaan

makanan. Saat makanan sampai pada duodenum maka akan

merangsang pengeluaran kolesistokinin, hal ini akan

merangsang motilitas usus sehingga dengan adanya peningkatan

motilitas lambung dan usus akan mempermudah pencampuran,

pendorongan makanan dan penyerapan nutrisi menjadi lebih

baik (Guyton, 2012; Sukarja, 2012)

2. Meningkatkan daya tahan tubuh

Sistem imun sebagai pertahanan tubuh diperlukan tubuh untuk

mempertahankan keutuhannya terhadap bahaya yang dapat

ditimbulkan dari berbagai bahan dalam lingkungan hidup.

Penelitian Jocelyn menunjukkan bahwa bayi prematur yang

diberikan terapi pijat memiliki Natural Killer (NK) cell

cytotoxicity lebih tinggi dari bayi prematur yang tidak dipijat.

NK cell merupakan bagian dari imunitas alami sebagai

pertahanan seluler (Ang et al., 2012; Baratawidjaja, 2006).

Gambar 2.2 Mekanisme pijat bayi mempengaruhi daya tahan

tubuh bayi (Ang et al., 2012; Baratawidjaja, 2006).
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3. Membuat bayi tidur lelap

Bayi tertidur lelap setelah pemijatan karena pijat dapat

mengubah gelombang otak. Perubahan ini terjadi dengan cara

menurunkan gelombang alfa dan meningkatkan gelombang beta

serta tetha yang dapat dibuktikan dengan EEG

(Elektroencephalography) (Roesli, 2010).

Pada orang normal yang sehat, gelombang EEG dikelompokkan

sebagai gelombang alfa, beta, teta, dan delta. Gelombang alfa

dijumpai pada waktu bangun dan keadaan tenang, sebaliknya

gelombang alfa menghilang selama tidur yang dalam. Jika

perhatian orang yang sudah bangun tertuju pada beberapa tipe

aktivitas mental yang spesifik, gelombang alfa digantikan

dengan gelombang beta. Gelombang teta dijumpai pada rileks

yang mendalam dan gelombang delta terjadi saat tidur nyenyak

pada bayi (Guyton, 2012).

Peningkatan kadar sekresi serotonin yang dihasilkan pada saat

pemijatan mempengaruhi tidur bayi. Serotonin merupakan zat

transmitter utama yang menyertai pembentukan tidur dengan

menekan aktivitas sistem pengaktivasi retikularis maupun

aktivitas otak lainnya. Serotonin yang disintesis dari asam amino

tripthopan akan diubah menjadi 5-hidroksitriptophan (5HTP)

kemudian menjadi N-asetil serotonin yang pada akhirnya
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berubah menjadi melatonin. Melatonin berperan membuat tidur

lebih lama dan lelap pada saat malam hari (Mcloughlin, 2009).

Gambar 2.3 Mekanisme pijat bayi mempengaruhi tidur lelap

bayi (Mcloughlin, 2009).

4. Merangsang fungsi pencernaan dan pembuangan

Terapi pijat dapat membantu mempercepat perbaikan konstipasi
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abdominal atau perut secara teratur terjadi perubahan pola

makan (Becker, 2007).
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pencernaan sehingga rasa lapar dapat menjadi efek refleks dari

pijat (Braun & Simonson, 2005).

Gambar 2.4 Mekanisme pijat bayi mempengaruhi pencernaan

dan pembuangan (Braun & Simonson, 2005).

2.2.3 Hal-hal yang diperhatikan dalam pijat bayi

Waktu yang baik untuk pemijatan bayi menurut Roesli (2010) adalah
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harus diperhatikan adalah jangan membangunkan bayi hanya untuk

dipijat, jangan memijat bayi yang sedang tidak sehat atau tidak mau

dipijat, dan tidak boleh memaksakan posisi pijat tertentu pada bayi

(Pratiwi, 2013).

2.2.4 Teknik pijat bayi

Teknik-teknik pijatan untuk bayi pada dasarnya hampir sama dengan

pijatan untuk orang dewasa, tapi tekanan kuat harus dikurangi agar

bayi tidak merasa terganggu atau tidak nyaman. Teknik pijatan

tersebut antara lain :

a. Effleurage (mengusap lembut)

Effelurage adalah istilah pemijatan bagi tindakan menekan ke

depan dan lalu kembali ke arah yang berlawanan. Effleurage

merupakan tindakan pijatan yang memberikan efek menenangkan

yang dilakukan secara lembut namun tetap kuat. Kebanyakan

pemijatan pada bayi merupakan bentuk tekanan yang lembut.

Gerakan yang lembut menunjukkan kasih sayang dimana pada

saat bersamaan reaksi syaraf juga dapat dirangsang. Effleurage

dilakukan dengan menekan dan menggerakkan tangan secara

berputar diseluruh tubuh termasuk bagian tangan dan kaki

(Gichara, 2006).
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b. Petrissage (meremas)

Terdiri dari gerakan  membetot (picking up), memeras (wringing),

meremas (squeezing) dan menggelinding (rolling). Telapak

tangan Anda di taruh dibagian yang akan dibetot, lalu genggam

lembut, gunakan satu atau dua tangan, tarik sedikit, kemudian

lepaskan. Setelah itu dilanjutkan dengan gerakan meremas untuk

meredakan otot tegang. Gerakan  meremas dilakukan pada bagian

tubuh bayi dengan jari tangan secara lembut, lalu lepaskan.

Gerakan  ini dapat diterapkan ke setiap bagian tubuh kecuali

wajah (Gichara, 2006).

Gambar 2.6 Gerakan meremas

Gambar 2.5 Mengusap lembut bayi
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c. Percussion Movement (gerakan  perkusi)

Termasuk satu seni pijat ringan, cepat dan gerakan  kejut.

Dilakukan dengan kedua tangan bergantian secara cepat. Gerakan

menepuk-nepuk dilakukan pada hampir semua bagian tubuh,

namun yang paling penting adalah tubuh bagian belakang bayi

(pinggul) atau bagian berotot besar dengan menggunakan tangan

seperti gerakan  memukul gendang. Tenaga yang digunakan untuk

memijat dengan teknik ini diambil dari pergelangan tangan, bukan

dari siku atau bahu (Gichara, 2006).

Waktu dilakukannya pemijatan tidak ada aturan baku yang

menentukan lamanya pemberian pijat bayi, tetapi banyak penelitian

yang mengalokasikan waktu pemijatan selama 15 menit. Penelitian

yang dilakukan oleh Field (1986) menunjukkan alokasi waktu 15

menit yang dilakukan selama 10 hari pada bayi prematur yang

diberikan stimulasi taktil yaitu pijat bayi dan stimulasi kinestetik.

Diego, dkk (2007) juga menemukan terdapat peningkatan yang

Gambar 2.7 Gerakan menepuk-nepuk di
pinggul
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signifikan pada aktivitas vagus pada bayi yang dipijat selama 15

menit. Roesli (2010) juga menganjurkan agar disediakan waktu

minimal 15 menit pada bayi agar tidak diganggu selama pemijatan

(Pratiwi, 2013).

2.3 Pengetahuan (Knowledge)

Pengetahuan dapat diartikan sebagai hasil dari tahu yang terjadi setelah

orang melakukan penginderaan melalui panca indra manusia terhadap suatu

objek tertentu. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata

dan telinga (Notoatmodjo, 2010).

Pengetahuan merupakan dominan yang sangat penting untuk terbentuknya

tindakan seseorang. Perilaku dari pengalaman dan penelitian membuktikan

bahwa perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih bertahan lama

dari pada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. Peneliti Roger

(1974)  dalam Notoatmodjo (2010) mengungkapkan bahwa sebelum orang

mengadopsi perilaku baru (berperilaku baru) di dalam diri orang tersebut

terjadi proses yang berurutan, yaitu:

a. Awarenes, dimana seseorang tersebut menyadari pengetahuan terlebih

dahulu terhadap stimulus (objek).

b. Interest, dimana seseorang tersebut mulai tertarik pada stimulus.

c. Evaluation, merupakan suatu keadaan mempertimbangkan terhadap

baik dan tidaknya stimulus tersebut bagi dirinya. Hal ini berarti sikap

seseorang tersebut sudah lebih baik lagi.
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d. Trial, dimana seseorang tersebut telah mulai mecoba perilaku baru.

e. Adaptation, dimana seseorang tersebut telah berperilaku baru sesuai

dengan pengetahuan, kesadaran, dan sikapnya terhadap stimulus.

Menurut  Notoatmojo  (2010),  pengetahuan yang cukup dalam dominan

kognitif mempunyai enam tingkatan,yaitu:

a. Tahu (Know)

Kemampuan untuk mengingat suatu materi yang telah dipelajari

sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah

mengingat kembali (recall) sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan

yang dipelajari atau dirangsang yang telah diterima. Cara kerja untuk

mengukur bahwa orang tahu tentang apa yang dipelajari antara lain:

menyebutkan, menguraikan, mengidentifikasi dan mengatakan.

Tingkatan ini merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah.

b. Memahami (Comprehension)

Kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang

diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar.

Seseorang yang telah paham terhadap objek atau materi harus dapat

menjelaskan dan menyebutkan. Misalnya pada tahap ini ibu dapat

menjelaskan secara benar manfaat pijat bayi.
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c. Aplikasi (Aplication)

Kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada

situasi atau kondisi yang sebenarnya. Aplikasi disini dapat diartikan

sebagai pengguna hukum-hukum, rumus, metode, prinsip-prinsip dan

sebagainya. Misalnya ibu yang memberikan pijat bayi.

d. Analisis (Analysis)

Kemampuan untuk menjabarkan materi atau sesuatu objek ke dalam

sesuatu komponen–komponen,  tetapi masih di dalam suatu struktur

organisasi, dan masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan

analisis ini dapat dilihat dari penggunaan kata kerja seperti dapat

menggambarkan, membedakan, memisahkan,  mengelompokkan dan

sebagainnya. Contohnya ibu yang mengetahui jika memberikan pijat

bayi secara rutin terhadap bayinya dapat meningkatkan berat badan

bayi secara signifikan.

e. Sintesis (Sinthesis)

Kemampuan untuk menghubungkan bagian-bagian didalam suatu

bentuk keseluruhan yang baru, dengan kata lain sintesis adalah suatu

kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi–formulasi

yang ada. Contohnya ibu dapat menjelaskan bahwa pijat bayi dapat

meningkatkan berat badan bayi karena akan merangsang bayi untuk

lebih sering menyusu.
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f. Evaluasi (Evaluation)

Kemampuan untuk melakukan penelitian terhadap suatu materi atau

objek. Penelitian–penelitian tersebut didasarkan pada suatu kriteria

yang sudah ditentukan sendiri atau menggunakan kriteria–kriteria yang

telah ada (Notoatmodjo,2010). Misalnya dapat membandingkan baik

buruknya bayi dipijat oleh petugas kesehatan atau dukun.

2.4 Sikap

Menurut Notoatmodjo (2010) sikap adalah respon tertutup seseorang

terhadap stimulus atau objek tertentu, yang sudah melibatkan faktor

pendapat dan emosi yang bersangkutan (senang-tidak senang, baik-tidak

baik dan sebagainya). Newcomb dalam Notoatmodjo (2010) menyatakan

bahwa sikap merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak, dan bukan

merupakan pelaksanaan motif tertentu. Dengan kata lain, fungsi sikap belum

merupakan tindakan (reaksi terbuka) atau aktivitas, akan tetapi merupakan

predisposisi perilaku (tindakan) atau reaksi terbuka.

Faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap antara lain (Azwar, 2007):

1. Pengalaman pribadi

2. Pengaruh orang lain yang dianggap penting

3. Pengaruh kebudayaan

4. Media massa

5. Lembaga pendidikan dan lembaga agama

6. Pengaruh faktor emosional
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2.5 Perilaku

Menurut Skinner (1938) yang dikutip oleh Notoatmodjo (2010), perilaku

merupakan suatu respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus

(rangsangan dari luar). Perilaku terjadi melalui proses adanya stimulus

terhadap organisme, dan kemudian organisme tersebut merespons.

Meskipun perilaku adalah bentuk respon atau reaksi terhadap stimulus atau

rangsangan dari luar organisme (orang), namun dalam memberikan respon

sangat tergantung pada karakteristik atau faktor-faktor lain dari orang yang

bersangkutan. Hal ini berarti meskipun stimulusnya sama bagi beberapa

orang, namun respon tiap-tiap orang berbeda.

Notoatmodjo (2010) menyatakan bahwa faktor yang menentukan atau

membentuk perilaku  disebut determinan perilaku. Terdapat beberapa teori

yang sering menjadi acuan dalam penelitian-penelitian kesehatan

masyarakat, salah satunya adalah teori Lawrence Green (1980). Menurut

Green perilaku ditentukan atau terbentuk oleh tiga faktor,yaitu:

a. Faktor-faktor predisposisi (Predisposing factor)

Faktor terhadap perilaku yang menjadi dasar atau motivasi bagi

perilaku, yang  termasuk  dalam faktor  ini adalah pengetahuan, sikap,

kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai dan sebagainya. Dalam arti umum,

faktor predisposisi sebagai kecenderungan pribadi yang dibawa

seseorang atau kelompok kedalam suatu pengalaman belajar.

Kecenderungan ini mungkin mendukung atau menghambat perilaku

sehat, dalam setiap kasus faktor ini mempunyai pengaruh. Meskipun
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berbagai faktor demografis seperti status sosio-ekonomi, umur, jenis

kelamin, dan ukuran  keluarga saat  ini juga penting sebagai faktor

predisposisi.

b. Faktor-faktor pemungkin (Enabling factors)

Faktor terhadap perilaku yang memungkinkan suatu motivasi atau

aspirasi   terlaksana. Termasuk   di   dalamnya  keterampilan dan

sumber daya pribadi disamping sumber daya komunitas, yang

temasuk dalam faktor ini dapat terwujud dalam sikap dan perilaku

petugas kesehatan, atau petugas yang lain, yang merupakan kelompok

referensi dan perilaku masyarakat. Sumber daya tersebut meliputi

fasilitas atau sarana prasarana kesehatan, personalia,  sekolah, atau

sumber daya yang serupa. Faktor pemungkin juga menyangkut

keterjangkauan berbagai sumber daya seperti biaya, jarak,

ketersediaan transportasi, jam buka dan sebagainya.

c. Faktor-faktor penguat (Renforcing factors)

Faktor penguat adalah faktor yang menentukan apakah tindakan

kesehatan memperoleh dukungan atau tidak. Sumber penguat

bergantung pada tujuan dan jenis progam. Penguat dapat dinilai positif

atau negatif bergantung pada sikap dan perilaku orang lain yang

berkaitan, yang sebagian diantaranya lebih kuat daripada yang lain

dalam mempengaruhi perilaku. Hal ini dapat terwujud dalam sikap

dan perilaku petugas kesehatan atau petugas lain yang merupakan
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kelompok referensi dan perilaku masyarakat. Faktor penguat juga

dapat diartikan sebagai faktor penyerta, perilaku seseorang  dapat

diubah dengan cara  memberi ganjaran, insentif atau hukuman atas

perilaku dan berperan menetap, yang juga termasuk dalam faktor ini

adalah manfaat sosial dan jasmani serta ganjaran nyata ataupun tidak

nyata yang pernah diterima pihak lain.
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2.6 Kerangka Penelitian

2.6.1 Kerangka Teori

Faktor Predisposisi:

1. Pengetahuan
2. Sikap
3. Kepercayaan
4. Nilai
5. Tradisi
6. Faktor sosial demografi

Faktor Pemungkin:

1. Ketersediaan sarana dan
prasarana kesehatan

2. Ketersediaan sumber
daya kesehatan

Faktor Penguat:

1. Peran serta petugas
kesehatan

2. Kebijakan
3. Tokoh masyarakat
4. Tokoh agama
5. Dukungan keluarga

Pemberian pijat bayi

Gambar 2.8 Kerangka teori (Green, 1980; Roesli, 2010; Becker, 2007)

Manfaat pijat bayi :
1. Meningkatkan berat

badan bayi dan
pertumbuhan

2. Meningkatkan daya tahan
tubuh

3. Membuat bayi tidur lelap
4. Merangsang fungsi

pencernaan dan
pembuangan.
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2.6.2 Kerangka Konsep

Gambar 2.9 Kerangka konsep

2.7 Hipotesis

1. Terdapat hubungan pengetahuan Ibu dengan pemberian pijat bayi di

Kecamatan Pondok Melati, Bekasi

2. Terdapat hubungan sikap Ibu dengan pemberian pijat bayi di

Kecamatan Pondok Melati, Bekasi

3. Terdapat hubungan tradisi Ibu dengan pemberian pijat bayi di

Kecamatan Pondok Melati, Bekasi

4. Terdapat hubungan dukungan keluarga terhadap Ibu dengan pemberian

pijat bayi di Kecamatan Pondok Melati, Bekasi

5. Terdapat hubungan dukungan petugas kesehatan terhadap Ibu dengan

pemberian pijat bayi di Kecamatan Pondok Melati, Bekasi.

Faktor Predisposisi:

1. Pengetahuan
2. Sikap
3. Tradisi

Faktor Penguat:

1. Dukungan keluarga
2. Dukungan Petugas

Kesehatan

Pemberian Pijat
Bayi


