
SATUAN ACARA PELATIHAN DAN PEMBERIAN 

PIJAT BAYI 

 

Topik : Pijat Bayi 

Sasaran : Ibu yang memiliki bayi dan balita 

Jumlah  : 28 orang 

Tempat  : Taman Posyandu Keluahan Bujel Kec Mojoroto Kota Kediri 

Tanggal :  

Waktu : 200 menit 

 

1. Latar Belakang 

Berdasarkan data yang diperoleh dari pengkajian, diketahui bahwa sebagian ibu-

ibu yang memiliki bayi maupun balita mengeluh bahwa bayinya ata balitanya sulit tidur, 

perkembangan BB kurang/ tidak sesuai dengan usianya. Hal ini perlu mendapatkan 

perhatian khusu karena keluhan tersebut akan menimbulkan berbagai masalah 

pertumbuhan maupun perkembangan pada bayi maupun balita. Sehingga meningkatkan 

angka morbiditas pada bayi dan balita di daerah Kelurahan Bujel. Oleh karena itu, untuk 

engatasi hal ini, kami melakukan penyuluhan dan melakukan pijat bayi. 

 

2. Tujuan 

1. Tujuan Utama  : mengaplikasikan cara pijat bayi yang benar 

2. Tujuan Khusus : 

a. Menjelaskan pengertian pijat bayi 

b. Menyebutkan syarat-syarat diperbolehkannya pemijatan pada bayi 

c. Menentukan waktu yang tepat dilakukan pemijatan bayi 

d. Mengidentifikasi daerah-daerah yang tepat dilakukan pemijatan pada bayi 

e. Menjelaskan teknik/ tata cara dalam memijat bayi 

f. Menjelaskan manfaat dilakukanya pemijatan pada bayi 

g. Mempraktekkan pijat bayi dengan benar 

 

3. Sasaran 

Sasaran pada promosi kesehatan ditujukan kepada masyarakat daerah Kelurahan 

Bujel khusunya para ibu-ibu menyususi. 

 

4. Materi 

(Terlampir) 

 

5. Metode 

a. Ceramah 



b. Diskusi 

c. Demonstrasi 

d. Bimbingan Pijat Bayi 

 

6. Media  

Leaflet  

7. Uraian Kegiatan 

No Waktu Kegiatan Penyuluhan Kegiatan Peserta 

1.  15 Menit Pembukaan 

1. Perkenalkan diri dari 

mahasiswa menjelaskan tujuan 

dari penyuluhan dan 

demonstrasi 

2. Mengkaji pengetahuan peserta 

tentang pijat bayi 

3. Menyebutkan materi 

penyuluhan 

1. Menyambut salam dan 

mendengarkan 

 

2.  2 jam 25 menit Pelaksanaan 

1. Menjelaskan pengertian pijat 

bayi 

2. Menyebutkan syarat-syarat 

diperbolehkannya pemijatan 

pada bayi 

3. Menentukan waktu yang tepat 

dilakukan pemijatan bayi 

4. Mengidentifikasi daerah-

daerah yang tepat dilakukan 

pemijatan pada bayi 

5. Menjelaskan teknik/ tata cara 

dalam memijat bayi 

6. Menjelaskan teknik-teknik 

dalam pijat bayi 

7. Memperagakan cara-cara 

memijat bayi pada bayi 

8. Memberi kesempatan peserta 

untuk mencoba dan bertanya 

jika ada materi yang kurang 

dimnegerti 

 

1. Menjawab pertanyaan 

2. Mendengarkan uaraian 

materi 

3. Mendengarkan penjelasan 

4. Bertanya 

5. Mencoba memperaktekkan 

3. 5 menit Evaluasi  

1. Menanyakan pada peserta 

tentang materi yang diberikan 

 

Terminasi 

1. Mengucapkan terima kasih 

pada peserta 

2. Mengcapkan salam 

1. Tanya jawab 

2. Menjawab dan 

menjelaskan pernyataan 

3. Mendengarkan dan 

membahas salam  

 

2. Persiapan Alat 

 Leaflet 

 Alat peraga :  Baby oil, handuk, waslap, kom berisi air, baby lotion, matras,    

timba, tisu basah, mainan bayi, sabun 



3. Evaluasi 

1. Pengamatan selama proses penyuluhan berlangsung dengan lancer dan 

masyarakat kooperatif 

2. Evaluasi dengan mengunakan tes lisan 

a. Syarat-syarat dilakukan pijat bayi 

b. Waktu yang tepat dilakukan pijat bayi 

c. Daerah-daerah yang tepat dilakukan pijat bayi 

d. Teknik/cara memijat bayi 

e. Menfaat dilakukannya pijat bayi 

 

4. Materi Pijat Bayi (terlampir) 

a. Pengertian pijat bayi 

b. Syarat diperbolehkannya pijat bayi 

c. Daerah yang tepat dilakukan pijat bayi 

d. Manfaat pijat bayi 

e. Teknik pijat bayi 

 

5. Evaluasi (terlampir) 

Bentuk  : tes lisan 

  



MATERI PIJAT BAYI 

 

A. Pengertian Pijat Bayi 

Massage adalah suatu sentuhan yang diberikan pada jaringan lunak yang 

memberi banyak manfaat bagi anak maupun orang tua. Pijat bayi sebenarnya merupakan 

suatu bentuk terapi sentuhan (Touch Therapy) yang sangat bermanfaat baik bagi bayi 

maupun orang tuanya.  

B. Manfaat Pijat Bayi 

C. Syarat-syarat dilakukanya Pijat Bayi 

D. Waktu yang tepat dilakukan pijat bayi 

E. Daerah-daerah yang tepat dilakukan pijat bayi 

F. Teknik-teknik dalam melakukan pijat bayi 

G.  


