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RINGKASAN

Tujuan kegiatan Pengabdian kepada Masyarkat ini adalah memberikan ilmu
pengetahuan dan cara bagaimana melakukan pijat bayi guna membantu
perkembangan bayi secara optimal. Pengabdian ini memberikan bekal bagaimana
cara memijat bayi yang benar. Sasaran pengabdian ini berfokus pada ibu-ibu yang
memiliki bayi usia 0-12 bulan. Kegiatan ini melalui 3 tahap, meliputi
Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi. Hasil dalam kegiatan membantu ibu-ibu
dalam mengoptimalkan perkembangan bayi. Adapun manfaat pijat bayi ini
meliputi rasa nyaman dan relaks, otot – otot bayi menjadi renggang, pijat bayi
dapat membantu konsentrasi, memicu perkembangan otak, meringankan
pencernaan, dan membantu oksigen menuju ke otak. Adanya respon yang baik
(80%) ibu memahami pentingnya pijat bayi. Namun beberapa kekhawatiran yang
dialami oleh peserta adalah perasaan takut ibu untuk melakukan pijat bayi
terutama pada ibu dengan bayi anak pertama, namun tidak perlu dikhawatirkan
dikarenakan kegiatan ini dapat dilakukan dengan santai di rumah dengan
membaca leaflet dengan seksama. Hasil pengabdian masyarakat ini diharapkan
mampu memotivasi dan menambah keterampilan ibu – ibu dalam pijat bayi
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Analisa Situasi
Bidan memiliki wewenang dalam memantau tumbuh kembang bayi
melalui stimulasi dan deteksi dini perkembangan, salah satunya adalah pijat
bayi. Janin yang dari kandungan sering mendapat sentuhan maka ketika lahir
bayi tersebut lebih lincah gerakannya. Menurut Roesli dalam buku Yazid
mengatakan bahwa terapi pijat bayi dapat menghasilkan perubahan fisiologi
yang membantu kadar hormone dalam tubuh berperan aktif. Sehingga
penemuan ini sangat dianjurkan untuk pekembangan selanjutnya.
Pijat bayi ini telah dilakukan di Indonesia sejak dahulu kala, turun
temurun tanpa diketahui bagaimana pijatan atau sentuhan berdampak positif
bagi tubuh manusia. Bagian sentuhan adalah kulit, yaitu bagian yang teluas
dari tubuh manusia, bayi dapat merasakan fungsi ini sejak dari kandungan.
Ujung saraf pada permukaan kulit akan langsung bereaksi terhadap sentuhan
yang diberikan. Beberapa kasus dengan bayi lahir prematur juga sangat efektif
untuk dilakukan sentuhan lembut.
Pijat bayi bisa dikatakan juga dengan terapi sentuh, dikarenakan
adanya pijatan dan komunikasi yang baik dan nyaman antara ibu dan bayinya.
Sentuhan ini memberikan pijatan yang ringan, sehingga bayi merasa aman dan
nyaman. Banyak para ibu yang melakukan pijat bayi pada dukun bayi atau
pijat tradisional. Beberapa dari mereka menganggap pijat ke dukun untuk
menyembuhkan penyakit pada bayi mereka, pada kenyataannya pijat ini dapat
dilakukan sendiri dengan ibu, ayah, atau keluarga lainnya yang merupakan
pijatan terbaik karena adanya sentuhan kasih sayang.
Perkembangan dan pertumbuhan bayi akan optimal jika adanya
interaksi antara genetik, tingkah laku, lingkungan dan rangsangan yang
berguna. Pengaruh yang positif pada stimulus pijat ini telah lama dilakukan.
Permasalahan pada gangguan pertumbuhan (Grow Faltering) pada anak di
Indonesia sudah sejak usia 1 sampai 6 bulan, sehingga perlu adanya upaya
dalam mengurangi gangguan perumbuhan yang dapat menghambat kenaikan
berat badan bayi.

Penelitian Lilik M, dkk (2014), mengatakan bahwa pijat bayi
berpengaruh pada kuatitas tidur bayi, tidur bayi merupakan bagian penting
untuk perkembangan bayi karena pada saat inilah terjadi repair neural-brain
dan terjadi pertumbuhan hormon kurang lebih 75%. Kebutuhan tidur bayi
harus terpenuhi agar tidak berpengaruh terhadap perkembangannya, salah satu
cara untuk membantu bayi tetap sehat adalah dengan melakukan pijat bayi.
Terjadinya penigkatan tidur bayi karna pemijatan dipengaruhi karna hormon
serotonim. Serotonim merupakan zat tansmittter utama yang serta merta ada
ketika pembentukan tidur yang menekan otak.
Hasil penelitian dari Pertiwi A, (2014), mengatakan bahwa
dukungan keluarga sangat membantu dalam komunikasi verbal dan non verbal
karena dampak emosional sang bayi yang sudah ia kenal. Hal ini tentu saja
dapat membantuk bayi merasa lebih nyaman.
Penelitian lainnya Devi, R (2012), ibu yang melakukan pijat bayi
secara mandiri dengan metode yang lengkap lebih signifikan dalam
melakukan pijat bayi dibanding ibu yang hanya diberi leaflet saja, artinya
pengetahuan ibu harus diasah dahulu untuk dapat menerima training dalam
melakukan pijat bayi. Sehingga pijat bayi ini akan maksimal dilakukan dengan
benar oleh peserta. Hasil survey yang ditemukan masih banyak ibu – ibu yang
tidak pernah melakukan pijat bayi sendiri, mereka cenderung lebih percaya
kepada dukun bayi atau pijat tradisional, sehingga pengabdi tertarik untuk
memberikan training tentang pijat bayi.

B.Tujuan Kegiatan
Kegiatan ini bertujuan untuk menambah pengetahuan tentang manfaat
pijat bayi, dan dapat diaplikasikan dengan memijat langsung pada bayinya.
Pada umumnya ibu – ibu masih merasa takut untuk melakukan pijat bayi
sendiri dirumah. Sehingga kegiatan ini diharapkan mampu memberikan
kepercayaan diri pada ibu – ibu untuk melakukan pijat bayi sendiri dirumah.

C. Manfaat Kegiatan.
Adapun manfaat dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan pengetahuan ibu tentang manfaat terapi pijat bayi pada
optimalisasi pertumbuhan bayi dibawah usia 6 bulan;
2. Mahasiswa terlibat dalam implementasi pengembangan keilmuan dan
memberikan kontribusi secara langsung sebagai implementasi hasil
penelitian.

BAB II
TARGET DAN LUARAN
A. TARGET
Target yang dicapai dalam Program Pengabdian Masyarakat ini,
adalah terjadinya peningkatan pengetahuan pada ibu yang memiliki bayi
dibawah usia 6 bulan tentang manfaat pijat bayi sebagai bentuk stimulasi
peningkatan optimalisasi pertumbuhan dan perkembangan.
B. LUARAN

Luaran yang dicapai dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah :
1) Laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang disimpan
Perpustakaan, Lembaga Pengabdian dan Prodi yang dapat diakses oleh
dosen dan mahasiswa;
2) Terpublikasinya program kegiatan pengabdian ini melalui media
elektronik sebagai salah satu bentuk kontribusi dalam menciptakan
generasi penerus yang optimal dalam pertumbuhan dan perkembangan.

BAB III
METODE PELAKSANAAN

1. Khalayak Sasaran
Sasaran kegiatan diarahkan kepada ibu yang memiliki bayi dibawah 6
bulan di Kecamatan Indralaya Ogan Ilir.
2. Metode Kegiatan
Metode kegiatan ini berbentuk penyuluhan kesehatan dengan metode
ceramah, tanya jawab, demonstrasi dan diskusi dalam bentuk focus group
discussion.
3. Jadwal Pelaksanaan
Tanggal

: Sabtu, 9 Juni 2018

Waktu

: Pukul 15.00 s.d Selesai

Tempat

: Kecamatan Indralaya Ogan Ilir

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan kesehatan tentang manfaat pijat bayi pada komunitas bayi
usia dibawah 6 bulan dihadiri oleh 20 ibu dengan balita dan dilakukan pada
tanggal 9 Juni 2018. Hasil kegiatan berjalan dengan baik dengan alokasi 1 jam,
tetapi dalam pelaksanaannya 2 jam karena peserta antusias dengan materi yang
diberikan oleh penyaji terutama bagi ibu dengan bayi anak pertama. Pelaksanaan
kegiatan training pijat bayi ini membutuhkan bantuan tenaga dari para tenaga
kesehatan untuk mendampingi para ibu dalam melakukan pijat bayi, training ini
membutuhkan waktu 1 bulan untuk merancang, melaksanakan dan mengevaluasi
kegiatan.
Ada beberapa hal yang harus dibahas dalam hasil pengabdian ini, yaitu
motivasi peserta yang semula kurang karna tidak percaya diri dalam melakukan
pijat bayi ini. Selanjutnya adalah antusias para peserta setelah mendapatkan
materi meningkat, dan mereka mau untuk melakukan pijat bayi, mereka
menyimak materi dengan baik dengan terjadinya diskusi didalamnya. Hal pertama
yang harus diselesaikan adalah masalah motivasi.
Hasil wawancara yang dilakukan dari beberapa peserta ini adalah 80%
mengatakan tidak pernah melakukan pemijtan padabayinya dikarenakan takut
melakukan pijatan, dengan alasan anaknya masih terlalu kecil. Setelah diberikan
gambaran tentang manfaat pijat bayi dan sangat mudah untuk dilakukan, para
peserta menjadi tertarik untuk melakukan pijat bayi dirumah. Kesiapan diri perlu
dilakukan untuk membuat peserta percaya diri dalam melakuan pemijatan.
Kedua adalah masalah antusias peserta dalam mengikuti training ini.
Setelah diberikan motivasi terkait mudahnya pemijatan bayi, para peserta sangat
berantusias dalam mengikuti training pijat bayi, beberapa alasan yang dilontarkan
oleh para peserta adalah ingin meningkatkan keterampilan dalam melakukan pijat
bayi dirumah. Agar anak mereka dapat tumbuh dengan optimal dan para peserta
dapat memantau perembangan dengan mudah. Saat training berlangsung, ada
beberapa kendala seperti bayi rewel karna suhu ruangan yang meningkat,
sehingga terasa lebih panas, beberapa peserta kesulitan dalam mengikuti training
karena masih takut untuk memijat bayinya, dalam penelitian Nurwinda Saputri

dkk tahun 2014 mengatakan bahwa tingkat pendidikan juga mempengaruhi
prilaku ibu dalam melakukan pijat bayi. Namun masalah – masalah tersebut dapat
diselesaikan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Peserta juga merasa training
ini masih belum maksimal jika dilakukan dalam waktu satu hari, namun pemijatan
ini dapat dilakukan sedikit demi sedikit dengan membaca leaflet yang sudah
disampaikan, sehingga peserta tidak perlu khawatir.

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan
Terjadi

peningkatan

pengetahuan

ibu

dan

bertambahnya

keterampilan ibu dalam melakukan pijat bayi. Keberhasilan ini dapat dilihat
dari: (1). Terjadinya diskusi dari kegiatan pijat bayi; (2). Adanya respon yang
positif terhadap kegiatan pijat bayi ini; dan (3). Terdapat 80% peserta
memahami pentingnya manfaat pijat bayi.
B. Saran
Kegiatan pengabdian masyarakat ini tentunya banyak kekurangan
yang dapat dibenahi dengan pengabdian lanjutan, sehingga metode lain
diharapkan dapat membantu optimalisasi untuk para peserta dalam melakukan
pijat bayi.
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LAMPIRAN

Lampiran 1.
Surat Tugas Dosen

Lampiran 2.
Surat Tugas Mahasiswa

Lampiran 3.
Kontrak Pengabdian

Lampiran 4.
Satuan Acara Penyuluhan (SAP) dan Materi
SATUAN ACARA PENYULUHAN
“MANFAAT PIJAT BAYI PADA OPTIMALISASI BAYI DIBAWAH 6 BULAN”

Sub Pokok Bahasan

: Manfaat Pijat Bayi

Sasaran

: Ibu hamil

Waktu

: 60 menit

Tanggal

: Sabtu, 9 Juni 2018

Tempat

: Balai Pertemuan Kecamatan Indralaya

1. Tujuan instruksional umum
Setelah dilakukan Pendidikan Kesehatan diharapkan ibu dengan
balita dibawah 6 bulan di Kecamatan Indralaya meengetahui dan memahami
dengan baik tentang pentingnya pijat bayi dalam mengoptimalisasikan
pertumbuhan.
2. Tujuan instruktional khusus
Setelah mengikuti pendidikan kesehatan selama 1x60 Menit ibu
balita mampu memahami:
1. Pengertian pijat bayi
2. Manfaat pijat bayi
3. Gerakan pijat bayi
3.

Topik
Manfaat Pijat Bayi dibawah 6 bulan.

4. Sasaran
Ibu dengan balita dibawah 6 bulan
5. Metode
a. Ceramah
b. Tanya jawab
c. Demonstrasi
6. Media
a. Leaflet
b. LCD Proyektor
7. Waktu dan tempat
Tanggal : Sabtu, 9 Juni 2018
Pukul

: Pukul 15.00 s.d Selesai

Tempat

: Balai Pertemuan Kecamatan Indralaya

8. Setting tempat

Penyaji

moderator

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Observe

9. Kegiatan penyuluhan

No
1

Waktu

Kegiatan penyuluh

5 menit

Pembukaan :

Kegian peserta
1. Menyambut

1. Memberi salam dan
memperkenalkan diri

salam dan
mendengarkan

2. Menjelaskan tujuan

2. Mendengarkan

dari penyuluhan.

3. Mendengarkan

3. Melakukan kontrak

4. Mendengarkan

waktu.
4. Menyebutkan materi
penyuluhan yang akan
diberikan
2

30 menit

Pelaksanaan :

1. Menyampaikan

Menyampaikan

informasi yang

informasi tentang:

telah diketahui

1. Pengertian

pijat

bayi
2. Manfaat pijat bayi

2. Mendengarkan
dan
Memperhatikan.

3. Gerakan-gerakan
pijat bayi
3

20 menit

Tanya jawab :
1. Memberi kesempatan
bertanya kepada
peserta
2. Menjawab pertanyaan
dari peserta

1. Memberikan
pertanyaan
2. Menjawab
pertanyaan

4

5 menit

Penutup :

1. Menyebutkan

1. Feedback materi

sesuai materi

2. Menyimpulkan materi

yang diberikan.

yang telah diberikan.

2. Mendengarkan

3. Membagi leaflet

dan membalas

4. Mengucapkan terima

salam

kasih dan salam

3. Menerima

penutup

10. Evaluasi
Prosedur

: Pemahaman materi

Bentuk

: Essay

Jenis

: Lisan

leaflet.

MATERI
A. Pengertian Pijat Bayi
Massage adalah terapi sentuh tertua dan yang paling populer yang
dikenal manusia. Massage meliputi seni perawatan kesehatan dan pengobatan
yang telah dipraktekkan sejak berabad–abad silam (Andrews, dalam Indriyani
2016). Pijat adalah salah satu stimulasi taktil yang memberikan efek biokimia
dan efek fisiologi pada berbagai organ tubuh. Pijat yang dilakukan dengan
benar dan juga teratur pada bayi diduga memiliki berbagai keuntungan dalam
proses tumbuh kembang bayi. Pijat pada bayi oleh orangtua dapat
meningkatkan hubungan emosional antara orangtua dan bayi, juga diduga
dapat meningkatkan berat badan bayi (Yuliana, dalam Indriyani 2016).
Pijat adalah terapi sentuh tertua yang dikenal manusia dan yang
paling populer. Pijat adalah seni perawatan kesehatan dan pengobatan yang
dipraktekkan sejak abad keabad silam. Bahkan, diperkirakan ilmu ini telah
dikenal sejak awal manusia diciptakan kedunia, mungkin karena pijat
berhubungan sangat erat dengan kehamilan dan proses kelahiran manusia.
Pengalaman pijat pertama yang dialami manusia ialah pada waktu dilahirkan,
yaitu pada waktu melalui jalan lahir ibu (Cahyaningrum, 2014).
Ibu adalah orang tua paling dekat dengan bayi, dimana pijatan ibu
kepada bayinya adalah sapuan lembut pengikat jalinan kasih sayang. Kulit ibu
adalah kulit yang paling awal dikenali oleh bayi. Sentuhan dan pijatan yang
diberikan ibu adalah bentuk komunikasi yang dapat membangun kedekatan
ibu dengan bayi dengan menggabungkan kontak mata, senyuman, ekspresi
wajah. Jika stimulasi sering diberikan, maka hubungan kasih sayang ibu dan
bayi secara timbal balik akan semakin kuat (Irva, dalam Indriyani 2016).
Pijat bayi atau baby massage merupakan gerakan usapan lambat dan
lembut pada seluruh tubuh bayi yang dimulai dari kaki, perut, dada, wajah,
tangan dan punggung bayi. Pijat bayi merupakan salah satu bentuk rangsang
raba. Rangsang raba adalah yang paling penting dalam perkembangan. Sensasi
sentuhan merupakan sensori yang paling berkembang saat lahir. Pijat bayi
atau baby massage merupakan salah satu cara yang menyenangkan untuk

menghilangkan ketegangan dan perasaan gelisah terutama pada bayi. Pijatan
lembut akan membantu mengendurkan otot-ototnya sehingga bayi menjadi
tenang dan tidurnya nyenyak. Sentuhan lembut pada bayi merupakan sarana
ikatan yang indah antara bayi dan orang tuanya (Roesli, 2001).
B. Manfaat Pijat Bayi
Dewasa ini, banyak pakar yang telas berhasil membuktikan secara
ilmiah tentang apa yang telah lama dikenal manusia, yaitu terapi sentuhan dan
pijat bayi memiliki banyak manfaat. Terapi sentuhan, terutama pijat
menghasilkan perubahan fisiologi yang menguntungkan serta dapat diukur
secara ilmiah, diantaranya melalui pengukuran kadar kortisol air liur, kadar
kortisol plasma secara radioimmunoassy, kadar hormon stress (catecholamine)
air seni, dan pemeriksaan EEG ( electro enchepalogram, gambaran gelombak
otak).
Meskipun masih perlu dilakukan penelitian lebih lebih lanjut untuk
memastikan hasil-hasil penelitian terhadap terapi sentuh atau pijatan,
penemuan-penemuan yang telah dihasilkan telah memenuhi kritera alasan
untuk dilakukannya pijat bayi secara rutin guna mempertahankan kesehatan
bayi. Apalagi pijat bayi terbukti murah, mudah, dan telah biasa dilakukan di
Indonesia sehingga bukan hal yang baru bagi kultur Indonesia (Roesli, 2001).
Manfaat pijat bayi (Parenting dalam Indriyani, 2016) adalah sebagai
berikut : a). Pijat memberi sentuhan yang menenangkan, serta mengingatkan
bayi akan rasa nyaman selama berada dalam kandungan mama; b).
Membuatnya lebih jarang sakit, tidur lebih nyenyak, dan makan lebih baik.
Juga, pencernaan bayi akan lebih lancer; c). Mempererat kelekatan (bonding)
antara anak dan orangtua, serta membuat bayi merasa nyaman; d).
Memperlancar peredaran darah serta membuat kulit bayi terlihat lebih sehat;
e). Bayi yang sering dipijat jarang mengalami kolik, sembelit, dan diare; f).
Membuat otot-otot bayi lebih kuat, dan koordinasi tubuhnya lebih baik; dan
g). Sistem kekebalan tubuh bayi akan lebih kuat, serta membuatnya lebih
tahan terhadap infeksi dan berbagai masalah kesehatan lain.

Bayi yang sering dipijat tumbuh menjadi anak yang lebih riang dan
bahagia. Selain itu, jarang rewel dan tantrum. Secara umum, anak-anak ini
jarang memang mengalami masalah psikologis atau emosional.

C. Gerakan Pijat Bayi
Menurut utami roesli (2001)
a. Kaki
1). Perahan cara india
Peganglah kaki bayi pada pangkal paha, seperti memegang pemukul soft
ball. Gerakan tangan kebawah secara bergantian, seperti memerah susu.
2) Peras dan putar
Pegang kaki bayi pada pangkal paha dengan kedua tangan secara
bersamaan. peras dan putar kaki bayi dengan lembut dimulai dari pangkal
pangkal paha kearah mata kaki.
3) Telapak kaki
Urutlah telapak kaki bayi dengan kedua ibu jari secar bergantian, dimulai
dari tumit kaki menuju jari-jari diseluruh telapak kaki.
4) Tarikan lembut jari
Pijatlah jari-jarinya satu persatu dengan gerakan memutar menjauhi
telapak kaki, diakhiri dengan tarikan kasih yang lembut pada setiap ujung
jari.
5) Gerakan peregangan
Dengan menggunakan sisi dari telunjuk, pijat telapak kaki mulai dari batas
jari-jari kearah tumit, kemudian ulangi lagi dari perbatasan jari kearah
tumit. Dengan jari tangan lain regangkan dengan lembut punggung kaki
bayi pada dearah pangkal kaki ke arah tumit.
6) Titik tekanan
Tekanlah kedua ibu jari secara bersamaan diselurih permukaan telapak
kaki dari arah tumit kearah jari-jari.

7) Punggung kaki
Dengan mempergunakan kedua ibu jari secara bergantian pijatlah
punggung kaki dari pergelangan kaki ke arah jari-jari secara bergantian.
8) Peras dan putar pergelangan kaki
Buatlah gerakan seperti memeras dengan mempergunakan ibu jari dan
jari-jari lainnya di pergelangan kaki bayi.
9) Perahan cara swedia Peganglah pergelangan kaki bayi.
Gerakan tangan anda secara bergantian dari pergelangan kaki kepangkal
paha.
10) Gerakan menggulung Pegang pangkal pha dengan kedua tangan anda.
Buatlah gerakan menggulung dari pangkal paha menuju pergelangan kaki.
11) Gerakan akhir
Setelah semua gerakan diatas dilakukan pada kaki kanan dan kiri bayi,
rapatkan kedua kaki bayi. Letakan kedua tangan anda secara bersamaan
pada pantat bayi dan pangkal paha. Usap kedua kaki bayi dengan tekanan
lembut dari paha ke arah pergelangan kaki.
c.

Perut
Catatan : hindari pemijatan tulang rusuk atau ujung tulang rusuk; 1)
Mengayuh sepeda Lakukan gerakan memijat pada perut bayi seprti
mengayuh pedal sepeda, dari atas kebawa perut, bergantian dengan tangan
kanan dan kiri; 2) Gerakan mengayuh sepeda dengan kaki diangkat
Angkat kedua kaki bayi dengan salah satu tangan. Dengan tangan lainya,
pijat perut bayi dari perut bagian atas sampai ke jari-jari kaki; 3) Ibu jari
kesamping Letakan kedua ibu jari di samping kanan dan kiri pusar perut.
Gerakan kedua ibu jari kearah tepi perut kanan dan kiri; 4) Bulan-matahari
Buat lingkaran searh jarum jam dengan jari tangan kiri mulai dari perut
sebelah kanan bawah (daerah usus buntu) keatas, kemudian kembali
kedaerah kanan bawah (seolah membentuk gambar matahai) beberapa kali.
Gunakan tangan kanan untuk membuat gerakan setengah lingkaran mulai
dari bagian kanan bawah perut bayi sampai bagian kiri perut bayi (seolah
membentuk gambar bulan). Lakukan kedua gerakan ini bersama-sama.

Tangan kiri selalu membuat bulatan penuh (matahari), sedangkan tangan
kanan akan membuat gerakan setengah lingkaran ( bulan); 5) Gerakan i
love you, Gerakan i dimulai dengan memijat perut bayi berawal dari
bagian kiri atas kebawah dengan menggunakan jari-jari tanagan kanan
membentuk huruf “i”. Gerakan love dimulai denganmemijat perut bayi
membentuk huruf “ L” terbalik, mulai dari kanan atas ke kiri atas,
kemudian dari kiri atas kek kiri bawah. Gerakan you simulai dari memijat
perut bayi membentuk huruf “U” terbalik, mulai dari kanan bawah (daerah
usus buntu) ke atas, kemudian ke kiri, kebawah, dan berakhir diperut kiri
bawah; 6) Gelembung atau jari-jari berjalan Letakan ujung jari-jari satu
tangan pada perut bayi bagian kana. Tekan jari-jari anda pada perut bayi
dari bagian kanan ke bagian kiri guna mengeluarkan gelembunggelembung udara.
c. Dada
1) Jantung besar: Buatlah gerakan yang menggambarkan jantung dengan
meletakan ujung-ujung jari kedua telapak tangan anda di tengah dada bayi
atau ulu hati. Buatlah gerakan keatas sampai di bawah leher, kemudian
kesamping diatas tulang selangka, lalu ke bawah membentuk gambar
jantung, dan kembali keulu hati.
2) Kupu-kupu: Buatlah gerakan diagonal seperti gambar kupu-kupu,
dimulai dengan tangan kanan membuat gerakan memijat menyilang dari
tengah dada atau ulu hati kearah bahu kanan, dan kembali ke uli hati.
Gerakan tangan kiri anda ke bahu kiri dan kembali ke ulu hati.
d. Tangan
1) Memijat ketiak: Buatlah gerakan memijat pada daerah ketiak dari atas
ke bawah. Perlu di ingat, kalau tejadi pembengkakan kelanjar di daerah
ketiak, sebaiknya gerakan ini tidak dilakukan.
2) Perahan cara india: Peganglah lengan bayi bagian pundak dengan
tangan kanan seperti memegang soft ball, tangan kiri memegang
pergelangan tangan bayi. Gerakan tanagan kanan mulai dari bagian

pundak ke arah pergelanagn tanagn, kemudian gerakan tangan kiri dari
pundak kearah pergelangan tangan. Demikian seterusnya, gerakan tangan
kana dan kiri ke bawah secar bergantian dan berulang-ulang seolah
memerah susu sapi.
3) Peras dan putar: Cara lain adalah dengan menggunakan kedua tangan
secara bersamaan. Dengan cara memeras dan memutar lengan bayi dengan
lembut mulai dari pundak ke pergelangan tangan.
4) Membuka tangan: Pijat telapak tangan denga kedua ibu jari, dari
pergelangan tangan kearah jari-jari.
5) Putar jari-jari: Pijat lembut jari bayi satu persatu menuju kearah ujung
jari, dari pergelangan dengan gerakan memutar. Akhiri dengan melakukan
tarikan lembut pada tiap ujung jari.
6) Punggung tangan: Letakan tangan bayi diantara kedua tangan anda,
usap punggung tangan bayi dari pergelangan tangan ke arah jari-jari
dengan lembut.
7) Peras dan putar pergelangan tangan: Peraslah sekeliling pergelangan
tangan dengan ibu jari dan jarijari telunjuk.
8) Perahan cara swedia: Gerakan tangan kanan dan tangan kiri anda secara
bergantian mulaidari pergelangan tangan kanan ke arah pundak. Lanjutkan
dengan pijatan dari pergelangan tangan kiri kearah pundak.
9) Gerakan menggulung: Peganglah lengan bayi bagian atas atau bahu
dengan kedua telapak tangan, bentuklah gerakan menggulung dari pangkal
lengan menuju ke arah pergelangan tangan.
d. Muka
Umumnya tidak diperlukan minyak untuk daerah muka: 1) Dahi :
menyetika dahi ( open book) Letakan jari-jari kedua tangan anda pada
pertengahan dahi, tekan jari-jari anda dengan lembut mulai dari tengah
dahi keluar kesamping kanan dan kiri seolah menyetrika dahi atau
membuka lembaran buku. Gerakan kebawah kedaerah pelipis, buatlah
lingkaran-lingkaran kecil di daerah pelipis, kemudian gerakan kedalam
melalui daerah pipi bawah; 2) Alis : menyetrika alis Letakan kedua ibu

jari anda diantara kedua alis mata. Gunakan kedua ibu jari untuk memijat
secara lembut pada alis mata dan di atas kelopak mata, mulai dari tengah
ke samping seolah menyetrika alis; 3) Hidung : senyum 1 Letakan kedua
ibu jari anda pada pertengahan alis, tekan inu jari anda dari pertengahan
kedua alis turun melalui tepi hidung ke arah pipi dengan membuat
gerakan ke samping dan ke atas seolah membuat bayi tersenyum; 4)
Mulut bagian atas : senyum 2 Letakan kedua ibu jari diatas mulut
dibawah sekat hidung. Gerakan kedua ibu jari anda dari tengah ke
samping dan ke atas ke daerah pipi seolah membuat bayi tersenyum; 5)
Mulut bagian bawah :senyum 3 Letakan kedua ibu jari anda di tengah
dagu, tekan kedua ibu jari pada dagu dengan gerakan dari tengah ke
samping, kemudian keatas kearah pipi seolah membuat bayi tersenyum;
6) Lingkaran kecil di rahang Dengan jari kedua tangan buatlah lingkaranlingkaran kecil di daerah rahang bayi; 7) Belakang telinga Dengan
mempergunakan ujung-ujung jari, berikan tekanan lembut pada daerah
belakang telinga kanan dan kiri, gerakan ke arah pertengahan dagu.
f.

Punggung
1) Gerakan maju mundur: Tengkurapkan bayi melintang di depan anda
dengan kepala di sebelah kiri dan kaki di sebelah kanan, pijatlah sepanjang
punggung bayi dengan gerakan maju mundur menggunakan kedua telapak
tangan, dari bawah leher sampai ke pantat bayi, lalu kembali lagi ke leher.
2) Gerakan menyetrika: Pegang pantat bayi dengan tangan kanan, dengan
menggunakan tangan kiri pijatlah mulai dari leher ke bawah sampai
bertemu dengan tangan kanan yang memegang pantat bayi seolah
menyetrika punggung.
3) Gerakan menyetrika dan mengangkat kaki: Ulangi gerakan menyetrika
punggung, hanya kali ini dengan tangan kanan memegang kaki bayi dan
gerakan dilanjutkan sampai ke tumit kaki bayi.
4) Gerakan melingkar: Dengan jari-jari kedua tangan anda, buatlah gerakagerakan melingkar kecil-kecil mulai dari batas tengkuk turun ke bawah di
sebelah kanan dan kiri tulang punggung sampai ke pantat. Mulai dengan

lingkaran-linkaran kecil di daerah leher, kemudian lingkaran yang lebih
besar di daerah pantat.
5) Gerakan menggaruk: Tekankan dengan lembut kelima jari-jari tangan
kanan anda pada pungung bayi, buat gerakan menggaruk kebawah
memanjang sampai kepantat bayi.
g. Gerakan relaksasi
Membuat

goyangan-goyangan

ringan,

tepukan-tepukan

halus,

melambung-lambungkan secara lembut adalah contoh gerakan relasasi.
Teknik relaksasi mudah dan sederhana, dapat dikerjakan bersama-sama
pijat bayi atau terpisah dari pijat bayi. Misalnya waktu ibu mulai memijat
bagian kaki bayi, ternyata bagian kakinya tegang dan kaku, gunakan
sentuhan relaksasi dan suara untuk membuat bayi menjadi rileks.sentuhan
relaksasi ini dapat dipakai untuk memulai gerakan pada setiap bagian
badan bayi.
h. Peregangan
Gerakan peregangan ini dapat dilaksanakan diantara pijatan atau diakhir
pijatan, setiap gerakan pereganagn dapat dilakukan sebanyak 4-5 kali.
1) Tangan di silangkan: Pegang kedua pergelangan tangan bayi dan
silangkan keduanya di dada, luruskan kembali kedua tangan bayi
kesamping.; 2) Membentuk diagonal tangan dan kaki: Pertemukan ujung
kaki kanan dan ujung tangan kiri bayi di atas tubuh bayi hingga
membentuk garis diagonal. Selanjutnya, tarik kembali kaki kiri dan tangan
kanan bayi ke posisi semula. Lakukan gerakan yang sama pada kaki kiri
dan tangan kanan bayi; 3) Menyilangkan kaki: Peganglah pergelangan
kaki kanan dan kaki kiri bayi, lalu
silangkan ke arah atas. Buatlah silangan hingga mata kaki kanan bagian
luar bertemu mata kaki kiri bagian dalam, setelah itu kembalikan pada
posisi semula. Peganglah pergelangan kaki kanan dan kaki kiri bayi, lalu
silangkan ke arah atas. Buatlah silangan hingga mata kaki kanan bagian
dalam bertemu mata kaki kiri bagian luar, setelah itu kembalikan pada

posisi semula; 4) Menekuk kaki: Pegang pergelangan kaki kana dan kiri
bayi dengan dalam posisi kaki lurus, lalu tekuk lutut kaki secara perlahan
ke arah perut bayi; 5) Menekuk kaki bergantian: Gerakan yang dilakukan
sama seperti gerakan menekun kaki hanya saja kaki di tekuk secara
bergantian.

Lampiran 5.
Dokumentasi

A. Foto Kegiatan

B. Poster

C. Daftar Hadir Peserta

Lampiran 6.
Realisasi Anggaran
Kegiatan
Konsumsi

Kebutuhan
•

Realisasi Anggaran

Snack
50 x Rp. 10.000

Penyuluhan

Umum

•

Cetak

Rp. 500.000

Media

Penyuluhan

Rp. 100.000

•

Souvenir

Rp. 200.000

•

Honorarium
Pelaksana
Rp. 150.000 x 3 Rp. 450.000
orang

•

Honorarium RT

Rp. 200.000

Rp. 200.000
•

Honorarium
Kader PKK
Rp. 200.000 x 2 Rp. 400.000
orang

•

Pembuatan
laporan kegiatan
dan

Rp. 150.000

penggandaan
Rp. 150.000
TOTAL

Rp. 2.000.000

