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Assalamu’alaikum Wr. Wb 

 

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT Tuhan semesta alam atas rahmat dan karunianya dapat 

terselenggara Pertemuan Ilmiah Tahunan Kedua IPEMI Jawa Tengah yang disingkat PIT ke 2. PIT 

dapat terlaksana atas kerjasama seluruh anggota IPEMI di wilayah Solo Raya. Penghargaan setinggi-

tingginya kepada rekan-rekan panitya ditengah aktivitas utama di institusi masing-masing masih dapat 

membagi waktu untuk terselenggaranya PIT. 

Setelah PIT pertama sukses di gelar di Purwokerto tahun 2018, kami harapkan PIT kedua tahun 2019 

ini tidak kalah suksesnya sebagai ajang pertemuan anggota IPEMI dan update hasil-hasil penelitian 

atau penerapan teknologi terkini dalam area keperawatan maternitas. PIT kedua mengambil tema 

Pemanfaatan Teknologi dalam Peningkatan Kesehatan Perempuan, hal ini tentunya seiring dengan 

nafas revolusi industri 4.0. Hasil-hasil penelitian terkini dari bidang keperawatan maternitas semoga 

dapat menjawab kebutuhan masyarakat di era ini. Kesehatan perempuan yang dimaksud tidak saja 

tentang kesehatan reproduksi namun terkait juga kesehatan perempuan dalam semua rentang 

kehidupannya. Pemerintah provinsi Jawa Tengah beberapa waktu lalu menggelar konggres perempuan 

dan merekomendasikan sejumah hal, semoga hasil PIT ini juga dapat menjawab beberapa 

rekomendasi yang ada seperti peningkatan akses perempuan pada layanan kesehatan.  

Serangkaian agenda hadir dalam PIT antara lain seminar yang merupakan penyampaian topik-topik 

terkait dalam satu pertemuan guna transfer informasi tentang pengetahuan terkini. Kami mengucapkan 

terima kasih kepada seluruh pembicara atas kesediaannya dalam kegiatan PIT ini. Selain itu terdapat 

sesi oral presentasi dari hasil-hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang diikuti baik oleh 

anggota IPEMi Jawa Tengah maupun diluar anggota IPEMI Jawa Tengah.  

Selamat bertukar informasi dan berbagi hasil-hasil penelitian dan pengabdian masyarakat dalam 

bidang keperawatan maternitas. Semoga pengetahuan yang terbarukan dapat terus meningkatkan 

kualitas pelayanan di area keperawatan maternitas.  

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

Surakarta, 30 November 2019 
Ketua DPW IPEMI Provinsi Jawa Tengah 
TTD 
Dr. Anggorowati, M.Kep., Sp.,Mat. 
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Alhamdulillahirabbil’alaamiin, Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang 

terus mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, serta dengan ijinNya Pertemuan 

Ilmiah Tahunan (PIT) IPEMI ke-2 yang diselenggarakan dengan acara Seminar Nasional dan Call for 

Papers dengan tema “Woman Health Pemanfaatan Teknologi Dalam Peningkatan Kesehatan 

Perempuan”, dapat terlaksana dengan baik dan Prosiding ini dapat diterbitkan. Tema tersebut dipilih 

dengan alasan untuk memberikan perhatian kepada para perempuan (IPEMI) tentang pentingnya 

pengembangan dan penguatan Pemanfaatan Teknologi dalam kesehatan perempuan dalam 

menghadapi perkembangan teknologi 4.0. Para akademisi khususnya IPEMI secara nasional telah 

banyak menghasilkan penelitian tentang penguatan pemanfaatan teknologi dalam peningkatan 

kesehatan perempuan untuk menghadapi globalisasi, namun masih banyak yang belum 

didesiminasikan dan dipublikasikan secara luas, sehingga tidak dapat diakses oleh masyarakat yang 

membutuhkan. Atas dasar tersebut maka Seminar Nasional yang dilakukan oleh ikatan perawat 

maternitas (IPEMI) Jawa Tengah ini menjadi salah satu ajang bagi para Akademisi nasional untuk 

mempresentasikan hasil penelitiannya, sekaligus bertukar informasi dan memperdalam masalah 

penelitian, serta mengembangkan kerjasama yang berkelanjutan. Seminar ini diikuti oleh 

peneliti-peneliti dari bidang ilmu Keperawatan Maternitas yang berasal dari seluruh Indonesia 

(Jember-Jakarta), yang telah membahas berbagai bidang kajian dalam bidang kesehatan perempuan 

dalam rangka memberikan pemikiran dan solusi untuk memperkuat peran Indonesia dalam 

menghadapi masalah kesehatan perempuan secara keseluruhan. Akhir kata kami mengucapkan terima 

kasih kepada Ketua IPEMI Jawa Tengah dan Anggota IPEMI Se Solo Raya, para Pemakalah, Peserta, 

Panitia, dan Sponsor yang telah berupaya mensukseskan Pertemuan Ilmiah Tahunan yang dikemas 

dalam Seminar Nasional dan Oral Presentasi ini. Semoga Allah SWTTuhan Yang Maha Esa meridhoi 

semua usaha baik kita semua, kurang lebihnya kami atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-

besarnya.  

 

Surakarta, 30 November 2019 

Sulastri, SKp.,MKes 

Ketua Panitia 
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ADAPTASI FISIOLOGIS DAN PSIKOLOGIS PADA 
PASANGAN DENGAN DIAGNOSA INFERTIL 

 
Sulastri1*, Rosalina Kusuma Wardhani2, Ni'mah Mufidah3 

1Dosen Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Surakarta  
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ABSTRAK 
 

Latar Belakang: Infertil merupakan ketidakmampuan pasangan 
suami istri yang sudah menikah dalam waktu satu tahun dan belum memiliki 
keturunan. Infertil menjadi salah satu masalah krisis dalam kehidupan yang 
dapat mempengaruhi berbagai aspek, baik fisiologis maupun psikologis yang 
dapat mempengaruhi percaya diri dan citra dirinya. Tujuan: Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui adaptasi fisiologis dan psikologis pada pasangan 
yang didiagnosa infertil di Klinik Sekar RSUD Dr. Moewardi. Metode: 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, dilakukan selama 
1 bulan di Klinik Sekar RSUD Dr. Moewardi. Jumlah sampel yang 
digunakan sebanyak 74 responden dan diambil secara accidental sampling. 
Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan analisa data 
menggunakan uji diskriptif. Kesimpulan: Berdasarkan hasil penelitian 
menunjukan bahwa adaptasi fisiologis pasangan yang didiagnosa infertil di 
Klinik Sekar RSUD Dr. Moewardi sebagian besar adalah merasa sakit 
kepala, kaki dan tangan terasa dingin, sering terbangun saat tidur dan merasa 
sering letih dan lesu. Adaptasi psikologis yang terjadi pada pasangan 
sebagian besar adalah perasaan bahwa anak-anak adalah jaminan keamanan 
di masa depan, adanya perasaan hidup yang hampa, perasaan jengkel karena 
belum dikaruniai anak, dan merasa iri dengan teman yang hamil.  

 
Kata kunci: Infertil, Adaptasi fisiologis dan psikologis 

 
ABSTRACT 

 
 Background: Infertile is the inability of a married couple who have 
been married for one year and do not have children. Infertile is a crisis in 
life that can affect various aspects, both physiological and psychological 
that can affect self-confidence and self-image. Objective: This study aims to 
determine the physiological and psychological adaptations in couples 
diagnosed with infertility at Sekar Hospital Dr. Moewardi. Method: This 
study used a quantitative descriptive method, conducted for 1 month at the 
Sekar Clinic Dr. Moewardi. The number of samples used was 74 
respondents and taken by accidental sampling. Data collection techniques 
using questionnaires and data analysis using descriptive tests. Conclusion: 
Based on the results of the study showed that the physiological adaptation of 
couples diagnosed with infertility at Sekar Clinic Dr. Moewardi is mostly 
feeling headaches, cold feet and hands, often waking up during sleep and 
feeling often tired and lethargic. Psychological adaptation that occurs in 
couples is largely a feeling that children are a guarantee of safety in the 
future, a feeling of life that is empty, feeling annoyed because they have not 
been blessed with children, and feel jealous of friends who are pregnant. 
 
Keywords: Infertile, Physiological and psychological adaptation 
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PENDAHULUAN  

Infertil merupakan masalah yang 

sangat sensitif bagi pasangan yang telah 

menikah. Kejadian infertil telah 

meningkat, infertil mempengaruhi 8-12% 

dari populasi melahirkan diseluruh dunia. 

Sebanyak 15% pasangan didunia memiliki 

gangguan kesuburan atau infertilitas 

(Agarwal, Mulgund, Hamada, & Chyatte, 

2015).   

Prevalensi rata-rata infertilitas di 

negara-negara maju adalah 3,5-16,7% dan 

di negara-negara berkembang adalah 6,9-

9,3% (Masoumi, Parsa, Darvish, Yavangi, 

& Roshanaei, 2015). Di Amerika Serikat, 

6,1 juta wanita dan pasanganya mengalami 

infertil (Bruce & Thatcer, 2011). Di 

Kamboja prevalensi wanita yang 

mengalami infertil primer dengan rata-rata 

tertinggi pada usia 20-24 tahun yaitu 

sebanyak 30,8% , sedangkan di Indonesia 

prevalensi wanita yang mengalami infertil 

primer dengan rata-rata tertinggi pada usia 

20-24 tahun sebanyak 21,3%, sedangkan 

rata-rata terendah pada usia 40-44 tahun 

yaitu sebanyak 3,3% (HIFERI, 2013). 

Berdasarkan survey pendahuluan yang 

dilakukan peneliti di RSUD Dr. Moewardi 

didapatkan data jumlah pasien  infertil 

pada bulan November 2016 - Januari 2017 

sebanyak 288 pasien dengan rata-rata usia 

pasien yaitu 30-40 tahun (Medical Record 

RSUD Dr. Moewardi, 2017). 

Kehamilan akan terjadi sekitar 80% 

pada tahun pertama, 75% pada tahun 

kedua, 50-60% pada tahun ketiga, tahun ke 

empat 40-50%, dan pada tahun kelima 

akan terus mengalami penurunan menjadi 

lebih kecil yaitu antara 25- 30% (Manuaba, 

Bagus, and Gde 2009). Pada dasarnya 

tingkat fertilitas setiap orang sangat 

berbeda, pada kelompok usia 20-29 tahun 

mempunyai tingkat subur sebesar 90%, 

atau hanya 10% pasangan yang tidak 

subur. Pada usia 30-34 tahun angka 

ketidaksuburan naik 14%, usia 35-39 tahun 

angka ketidaksuburan meningkat 20%, 

setelah itu pada usia 40-44 tahun menjadi 

25% (VITAHEALTH, 2012).  Sebuah 

penelitian di Perancis melaporkan 65% 

perempuan berusia 25 tahun akan 

mengalami kehamilan pada tahun pertama 

yaitu 85%. Untuk pasangan dengan umur 

35 tahun atau lebih peluang untuk 

mengalami kehamilan yaitu 60% pada 

tahun pertama (HIFERI, 2013).  

Infertil merupakan suatu krisis dalam 

kehidupan yang dapat mempengaruhi 

berbagai aspek. Berdasarkan dari sekian 

banyak pasangan yang mengalami masalah 

infertil, akan berdampak besar pada 

kesehatan mental baik dari aspek fisik, 

emosional, seksual, spritual dan keuangan. 

Pada umumnya pasien yang mengalami 

gangguan kesuburan akan timbul gejala 

seperti kecemasan dan stres, gejala yang 

lain diantaranya marah, pengkhianatan, 

rasa bersalah dan kesedihan (Ezzel, 2016). 
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Infertilitas juga dapat mempengaruhi harga 

diri seseorang, seksualitas dan kinerja 

Adapun perubahan fisik yang dapat terjadi 

yaitu seperti sakit di dada, jantung 

berdebar-debar, sakit kepala, disfagia 

(kesulitan menelan), kram, peningkatan 

denyut nadi dan frekuensi pernapasan, 

telapak tangan berkeringat, tangan dan 

kaki dingin, dilatasi pupil, gelisah, 

kesulitan tidur atau sering terbangun saat 

tidur, perubahan berat badan, nafsu makan 

menurun, mual, muntah dan diare (Lyon, 

2009).  

Dari sekian banyaknya pasangan 

suami istri yang sudah menikah, namum 

belum ada kehadiran seorang anak, rasanya 

kurang lengkap. Mereka akan cenderung 

merasa sedih dan belum bisa melengkapi 

kebahagiaan rumah tangga mereka dengan 

kehadiran seorang anak. Pada umumnya 

kesedihan semacam itu hanya sering 

dirasakan oleh wanita. Tetapi, ternyata pria 

juga dapat merasakan hal yang sama. Pria 

yang sudah menikah namun belum 

memiliki keturunan akan merasa kecewa, 

marah, sedih yang luar biasa. Bagi laki-laki 

yang belum memiliki anak sama saja 

merupakan tekanan secara sosial, budaya 

dan keluarga (Tjandrawinata, 2013). 

Berdasarkan penelitian tentang hubungan 

infertil dengan respon psikolgis istri yang 

mengalami infertil menyebutkan bahwa 

sebagian besar responden memiliki respon 

psikologis mal-adaptif (Nurkhasanah, 

2016). Sejalan dengan penelitian 

sebelumnya yang menyebutkan respon 

yang ditunjukan oleh responden yaitu 

bersifat mal adaptif dengan merasa iri, 

cemas, marah, sedih dan isolasi (Nurvita, 

2007).  

Berdasarkan dari hasil survey 

pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti 

di Klinik Sekar RSUD Dr. Moewardi pada 

10 responden, itemukan bahwa 6 

responden mengatakan jika ada perasaan 

cemas, kadang tangan berkeringat ketika 

akan berangkat kontrol. 2 responden 

diantaranya tidak merasakan cemas, dan 2 

responden sisanya mengatakan sering 

terbangun saat tidur dan terasa lesu saat 

bangun tidur setelah menegtahui bahwa 

dirinya didiagnosa infertil. Hampir seluruh 

responden tersebut mengatakan merasa iri 

jika melihat saudara atau teman mereka 

bisa hamil dan memiliki anak. Berdasarkan 

hal-hal yang telah dipaparkan diatas, maka 

peneliti tertarik untuk mengetahui lebih 

mendalam mengenai adaptasi fisiologis 

dan psikologis pada pasangan yang 

didiagnosa infertil. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan 

adalah deskriptif kuantitatif dengan 

menggunakan desain cross sectional. 

Populasi pada penelitian ini adalah suami 

atau istri dari pasangan yang mengalami 

infertil dan berobat di Klinik Sekar Rumah 

Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi pada 

bulan November 2016 – Desember 2017 
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yaitu sebanyak 288 pasien. Sedangkan 

sampel yang digunakan sebanyak 74 

responden yang diambil menggunakan 

teknik accidental sampling. Instrumen 

penelitian yang digunakan pada penelitian 

ini yaitu kuesioner. Analisa data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

diskriptif. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

HASIL 

1. Karakteristik Responden 

Karakteristik responden berdasarkan 

umur, jenis kelamin, pendidikan, 

pekerjaan, usia pernikahan, 

pengalaman hamil, dan kepemilikan 

anak. 

Tabel 1. Karakteristik Responden (n=74) 

No  Karakteristik Frekuensi Persentase 
(%) 

1.  Usiaresponden   
 a.  26 – 30 tahun 21 28 
 b. 31 – 40 tahun 44 60 
 c. 41 tahun keatas 9 12 

2.  Jenis kelamin   
 a. Perempuan 60 81 
 b. Laki-laki 14 19 

3.  Pendidikan   
 a. SMP 2 3 
 b. SMA 32 43 
 c. PT 40 54 

4.  Pekerjaan   
 a. Ibu rumah tangga 17 23 
 b. Swasta 37 50 
 c. PNS 9 12 
 d. Wiraswasta 11 15 

5.  Usiapernikahan   
 a. 0-10 tahun 72 97 
 b. > 10 tahun 2 3 

6.  Pengalaman hamil   
 a. Belum 59 80 
 b. Pernah 15 20 

7.  Kepemilikan Anak   
 a. Belum 72 97 
 b. Pernah 2 3 

 

Berdasarkan tabel 1, menunjukkan karakteristik umur responden distribusi 

tertinggi yaitu pada usia 31-40 tahun sebanyak 44 responden (60%). Karakteristik jenis 

kelamin responden distribusi tertinggi yaitu pada perempuan sebanyak 60 responden 

(81%). Karakteristik pendidikan distribusi tertinggi pada Perguruan Tinggi (PT) 

sebanyak 40 responden (54%). Selanjutnya distribusi tertinggi berdasarkan pekerjaan, 

sebagian besar responden bekerja sebagai pekerja swasta yaitu sebanyak 37 
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responden(50%). Karakteristik pengalaman kehamilan menunjukkan bahwa sebagian 

besar responden belum pernah hamil sebanyak 59 responden (80%) dan berdasarkan 

karakteristik kepemilikan anak distribusi tertinggi yaitu belum memiliki anak sebanyak 

72 responden (97%). 

2. Analisa Univariat 

Tabel 2.1 Tendensi Sentral Skor Respon Fisiologi 

Tendensi sentral Nilai 
Skor minimal 0,0 
Skor maksimal 7,0 
Rata-rata  4,3 
Median 5,0 
Standar deviasi 1,7 

Berdasarkan respon fisiologis, Nilai tendensi sentral skor respon fisiologis 

menunjukkan skor terendah adalah 0, tertinggi 7, rata-rata 4,3, median 5, dan standar 

deviasi 1,7. Berdasarkan nilai tersebut dapat disebutkan bahwa respon fisiologis yang 

ditunjukkan sebagian besarkurangdari setengah gejala atau respon fisiologis yang 

mungkin muncul, dimana rata-rata empiris skor responden fisiologis adalah 4,3 

sedangkan rata-rata teoritis dari kemungkinan respon yang muncul adalah 5. 

Berdasarkan perbandingan nilai rata-rata tersebut, dapat diartikan bahwa kemunculan 

respon fisiologis pada responden adalah dibawah rata-rata. 

Tabel 2.2 Gambaran Respon Fisiologis Responden (n=74) 

No Respon Fisiologis Tidak  Ya  
  Frek % Frek % 

1.  Merasa sakitkepala 32 43 42 5
7 

2.  Merasa nyeridibagian 
dada 

52 70 22 3
0 

3.  Jantungmerasa berdebar-
debar  

46 62 28 3
8 

4.  Nadi terasa
 lebihcepat dari 
biasanya 

50 68 24 3
2 

5.  Tanganberkeringat 41 55 33 4
5 

6.  Kaki dan
 tanganterasa 
dingin 

36 49 38 5
1 

7.  Merasa gelisah 40 54 34 4
6 

8.  Susahtidur 50 68 24 3
2 

9.  Sering terbangunsaattidur 33 45 41 5
5 

10.  Sering merasa
 letihlesu 

33 45 41 5
5 
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Selanjutnya berdasarkan data yang didapat dari responden, sebagian besar 

responden yang  merasakan sakit kepala sebanyak  (57%), merasa  kaki dan tangan 

dingin sebanyak (51%), sering terbangun saat tidur (55%). Sedangkan gejala yang 

tidak dirasakan responden berdasarkan distribusi tertinggi adalah merasa nyeri 

dibagian dada sebanyak (70%), jantung terasa berdebar-debar (62%), nadi terasa lebih 

cepat dari biasanya (68%), susah tidur (68%), dan tangan berkeringat(55%). 

 
Tabel 2.3 Tendensi Sentral Skor Respon Psikologis 

Tendensi sentral Nilai 
Skor minimal 13,0 
Skor maksimal 26,0 
Rata-rata  20,2 
Median 20,0 
Standar deviasi 2,6 

 

Nilai tendensi sentral skor respon psikologis menunjukkan skor terendah 

adalah 13, tertinggi 26, rata-rata 20,2, median 20, dan standardeviasi 2,6. Berdasarkan 

nilai tersebut dapat disebutkan bahwa respon psikologis yang ditunjukkan sebagian 

besar kurang dari setengah gejala atau respon psikologis yang mungkin muncul, 

dimana rata-rata empiris skor responden fisiologis adalah 20,2 sedangkan rata-rata 

teoritis dari kemungkinan respon yang muncul adalah 22. Berdasarkan perbandingan 

nilai rata-rata tersebut, dapat diartikan bahwa kemunculan respon psikologis pada 

responden adalah dibawah rata-rata.  

Tabel 2.4 Gambaran Respon Psikologis Responden (n=74) 

NO Respon Psikologis Tidak Pernah Kadang -Kadang Sering  Selalu  
  Frek % Frek % Frek % Frek % 
1.  Merasa 

jengkelkarenabelum 
dikaruniai anak 

27 37 28 38 11 15 8 11 

2.  Merasatersinggung 29 39 37 50 4 5 4 5 
3.  Merasa iri 

dengantemanyang hamil 
30 41 26 35 11 15 7 10 

4.  Merasa 
hubungnseksualdengan 
pasangan terganggu 

51 69 19 26 4 5 0 0 

5.  Merasa 
minderdenganpasangan 
suami istri yangmemiliki 
anak 

23 31 37 50 10 14 4 5 

6.  Merasa 
stress,kecewabahkan 
depresi 

26 35 42 57 6 8 0 0 

7.  Merasa hidup 
yanghampa 

23 31 24 32 27 37 0 0 
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8.  Ingin mengurung 
diridanmalas bertemu 
orang 

46 62 28 38 0 0 0 0 

9.  Memikirkan 
tentangkesulitan 
memilikiketurunan 

38 51 28 38 8 11 0 0 

10.  Merasa takut 
menatapmasadepan 

24 32 37 50 9 12 4 5 

11.  Perasaan bahwaanak-
anakadalah jaminan 
keamanan dimasa depan 

15 20 24 32 16 22 19 26 

 

Respon psikologis responden yang menonjol antara lain adalah perasaan 

bahwa anak-anak adalah jaminan keamanaan di masa depan (48%), adanya perasaan 

hidup yang hampa (37%), perasaan jengkel karena belum dikaruniai anak (36%), dan 

merasa iri dengan teman yang hamil (25%). 

 

PEMBAHASAN 

1. Karakteristik Responden 

Karakteristik responden 

menurut umur menunjukkan 

distribusi tertinggi adalah usia 31-

40 tahun (59%). Karakteristik 

umur responden menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden 

merupakan kelompok yang 

memasuki usia-usia berkurangnya 

kesuburan. Semakin tua, semain 

kecil peluang perempuan untuk 

hamil. Perempuan usia 19-26 

tahun memiliki kemungkinan 

hamil 2x lebih besar dibandingkan 

perempuan usia 35-39 tahun, 

begitu juga laki-laki. Semakin tua, 

kualitas sperma akan menurun, 

sekalipun tetap bisa membuahi 

(Kusmiran, 2014).  

Karakteristik jenis kelamin 

menunjukkan sebagian besar 

adalah perempuan (81%). Dalam 

dunia kedokteran menyebutkan 

bahwa infertil atau kemandulan 

pada suatu pasangan penyebabnya 

dibagi rata yaitu 40% pada pihak 

istri, 40% pada pihak suami dan 

10% tidak diketahui Faktor- faktor 

pada istri meliputi faktor sel telur 

24-40%, faktor anovulasi 20-40%, 

faktor servik 5-10%, faktor 

perineum 5-10%, faktor uterus 3-

10%, faktor saluran telur (Ida, 

2010). 

Karakteristik usia 

pernikahan menunjukkan sebagian 

besar masih memiliki usia 

pernikahan 0-10 tahun (97%). 

Menikah dan memiliki keturunan 

adalah suatu fase yang dijalani 

oleh manusia dalam siklus 

kehidupannya. Keberadaan anak 
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dianggap mampu menyatukan dan 

menjaga agar suatu keluarga atau 

pernikahan tetap utuh. Oleh sebab 

itu banyak pasangan merasa cemas 

ketika anak yang dinantikan belum 

juga hadir di tengah keluarga 

(Agarwal et al., 2015).  

Karakteristik pengalaman 

hamil menunjukkan sebagian besar 

belum pernah mengalami hamil 

(80%) dan sebagian besar belum 

mempunyai anak (97%). Jadi dari 

data tersebut dapat diketahui 

bahwa responden yang mengalami 

infertilitas primer sebanyak 

(88,5%) dan responden yang 

mengalami infertilitas sekunder 

sebanyak (11,5%). Sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh 

Masoumil (2015) di Iran 

infertilitas primer lebih banyak 

dialami oleh pasangan infertil 

yaitu sebanyak 843 kasus 

(69,5%)sedangkaninfertilitassekun

der366kasus(30,5%)(Masoumil, 

2015). Factor perempuan menjadi 

persentase tertinggi yaitu sebanyak 

(88,9%) sedangkan faktor laki-laki 

(66%). Pasangan suami istri yang 

kawin tanpa kehamilan, semakin 

lama kejadian kehamilannya 

semakin menurun. Diperkirakan 

bahwa dari setiap 100 pasangan, 

10 pasangan dari pasangan suami 

istri (pasutri) tidak mempunyai 

anak, dan 15 pasutri mempunyai 

anak kurang dari yang diinginkan. 

Banyak faktor yang 

mempengaruhi infertilitas, salah 

satu faktornya adalah dari segi 

psikologis (Ida, 2010). 

Karakteristik pendidikan 

responden menunjukkan sebagian 

besar berpendidikan perguruan 

tinggi (54%). Hasil penelitian 

Holka et.al (2015) yang meneliti 

tentang Clinical determinants of 

mental disorders occurring during 

the infertility treatment, 

menunjukkan sebagian besar 

pasangan infertil yang bersedia 

melakukan tindakan terapi 

terhadap  kondisi infertilnya 

adalah pasangan dengan tingkat 

pendidikan yangtinggi(Holka, 

Jarema, & A, 2015).  

Karakteristik pekerjaan 

responden menunjukkan distribusi 

tertinggi adalah bekerja sebagai 

pekerja swasta (50%). Tingkat 

pekerjaan berhubungan dengan 

aktivitas gerak, aktivitas duduk 

maupun kesempatan untuk 

berhubungan suami istri. 54,4% 

wanita infertil merupakan wanita 

yang bekerja penuh waktu, 33,3 % 

wanita yang bekerja paruh waktu, 

3,5% merupakan ibu rumah 
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tangga(Sujindra, Bupathy, 

Praveena, & Sivasankari, 2019). 

Salah satu faktor infertil pada laki-

laki adalah perilaku selama bekerja 

yang salah satunya dapat 

menyebabkan timbulnya 

kerusakan pada kerusakan testis 

yang berujung pada 

ketidakmampuan testis untuk 

memproduksi sperma. Sekali 

rusak, testis tidak akan dapat 

mengembalikan kemampuannya 

untuk memproduksi sperma 

(Sugih, 2012). 

2. Gambaran Respon Psikologis 

Berdasarkan pengumpulan 

data dan analisis respon psikologis 

yang ditunjukkan oleh pasien yang 

didiagnosa infertil di Klinik Sekar 

RSUD Dr. Moewardi yang 

menonjol antara lain perasaan 

bahwa anak-anak adalah jaminan 

keamanaan di masa depan, adanya 

perasaan hidup yang hampa, 

perasaan jengkel karena belum 

dikaruniai anak, dan merasa iri 

dengan teman yang hamil. 

Masalah infertilitas menjadi 

sumber terhadap respon psikologis 

berupa stressor internal yang 

terjadi berkaitan dengan tujuan 

pernikahan, persepsi diri, harapan 

dan keinginan, program 

pengobatan yang menimbulkan 

kecemasan dirasakan muncul 

karena adanya keinginan yang kuat 

untuk manambah dan memiliki 

anak, masalah pembiayaan, 

persepsi diri sendiri tentang 

infertilitas, peristiwa pengalaman 

hidup. Sedangkan stressor ekternal 

muncul karena adanya tuntutan 

dari suami atau keluarga yang 

mengharapkan adanya keturunan 

dan anak terdahulu yang 

menginginkan adik, lingkungan 

pergaulan saat bersosialisasi, 

persepsi diri sendiri (Hidayat, 

2009).  

Manusia sebagai individu 

memiliki kodrat untuk berupaya 

agar keturunannya tidak terputus. 

Untuk memperoleh keturunan, 

seseorang harusmempunyai teman 

hidup yang berlainan jenis. 

Dengan demikian, kedua insan 

yang akan melahirkan keturunan 

harus mempunyai hasrat untuk 

hidup bersama. Untuk bisa hidup 

bersama, dua individu yang 

berbeda harus menjalani tahap 

perkenalan dan memiliki 

ketertarikan interpersonal satu 

sama lain (Effendy, 2008).  

Ketika pasangan belum 

memiliki anak dalam jangka waktu 

yang lama, maka akan muncul 

suatu perasaan bahwa tujuan hidup 
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mereka dalam pernikahan menjadi 

gagal. Kenyataannya, satu dari 

enam pasangan diseluruh dunia 

mengalami masalah infertilitas ini 

dengan diiringi rasa 

frustasi(Pangayoman, 2010). 

Namun dalam artikel The 

Psychological Impact of Infertility 

and its Treathment (2009) ada juga 

pasien yang mengalami infertilitas 

untuk mencari dukungan dari 

teman, keluarga atau salah satu 

dari banyak kelompok infertil yang 

tersedia di media online. 

Penelitian ini menunjukkan 

bahwa sebagian besar gejala 

psikologis yang ditunjukkan oleh 

pasien yang didiagnosa infertil 

adalah perasaan bahwa anak-anak 

adalah jaminan keamanaan di 

masa depan, adanya perasaan 

hidup yang hampa, perasaan 

jengkel karena belum dikaruniai 

anak dan merasa iri dengan teman 

yang hamil. The Psychological 

Impact of Infertility and its 

Treathment (2009) menyebutkan 

bahwa seseorang yang megalami 

infertilitas akan merasakan shock, 

kesedihan, depresi, kemarahan dan 

frustasi, serta hilangnya harga diri, 

kepercayaan diri. Bahkan ada 

pasangan yang mengalami 

infertilitas memilih untuk 

menghindari interaksi sosial 

dengan teman-temanya yang 

sedang hamil dan keluarga yang 

memilikianak.  

 

KESIMPULAN 

a. Karakteristik pasien yang 

didiagnosa infertile di Klinik 

Sekar Rumah Sakit Umum 

Daerah Dr. Moewardi sebagian 

besar adalah berumur antara 31-

40 tahun, berjenis kelamin 

perempuan, usia pernikahan 0-

10 tahun, belum pernah 

mengalami hamil, belum 

memiliki anak, berpendidikan 

perguruan tinggi dan bekerja 

sebagai pekerjaswasta. 

b. Kejadian infertilitas yang paling 

banyak pada pasien yang 

didiagnosa infertil di Klinik 

Sekar Rumah Sakit Umum 

Daerah Dr. Moewardi yaitu 

infertilitasprimer. 

c. Respon fisiologis pasien yang 

didiagnosa infertil di Klinik 

Sekar Rumah Sakit Umum 

Daerah Dr. Moewardi sebagian 

besar adalah merasa sakit 

kepala, kaki dan tangan terasa 

dingin, sering terbangun saat 

tidur dan merasa sering letih 

danlesu. 
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d. Respon psikologis pasien yang 

didiagnosa infertile di Klinik 

Sekar Rumah Sakit Umum 

Daerah Dr. Moewardi sebagian 

besar adalah perasaan bahwa 

anak-anak adalah jaminan 

keamanaan di masa depan, 

adanya perasaan hidup yang 

hampa, perasaan jengkel karena 

belum dikaruniai anak, dan 

merasa iri dengan teman 

yanghamil 
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ABSTRAK 

Kepercayaan diri ibu adalah persepsi ibu terhadap kemampuan yang dimilikinya untuk 
merawat, mengenal dan memahami bayinya. Tingkat kepercayaan diri ini perlu dimiliki oleh 
ibu dengan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR). Fokus dari perawatan  BBLR adalah 
peningkatan berat badan bayi dan ASI merupakan makanan terbaik bagi BBLR untuk 
meningkatkan berat badannya, oleh karena itu ibu perlu memiliki kepercayaan diri yang tinggi 
dalam menyusui. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat kepercayaan 
diri ibu dengan pemberian ASI pada BBLR di RSUD Ungaran. Jenis penelitian ini 
adalahdeskriptif korelasi dan menggunakan pendekatan cross-sectional. Jumlah sampel 53 ibu 
yang memiliki BBLR dengan teknik sampling menggunakan  consecutive sampling. 
Pengambilan data dilakukan menggunakan kuesioner kepercayaan diri dalam menyusui 
(Breasfeding Self Efficacy Scale-BSES)  dan kuesioner pemberian ASI. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa sebanyak 41 responden (77,4%) memiliki tingkat kepercayaan diri yang 
tinggi dalam menyusui dan sebanyak 40 responden(75,4%) memberikan ASI kepada bayinya. 
Uji Fisher Test mendapatkan hasil p- value = 0,000 (p<0,05) yang berarti terdapat 
hubunganbermaknaantara tingkat kepercayaan diri dengan pemberian ASI pada ibu dengan 
BBLR di RSUD Ungaran.  Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan ibu yang mempunyai 
BBLR dapat menambah informasi terkait pentingnya pemberian ASI bagi BBLR dengan cara 
berbagi pengalaman dengan ibu menyusui yang lain, menghindari stress, diperlukan adanya 
dukungan keluarga serta dapat meningkatkan rasa kepercayaan diri ibu dalam memberikan 
ASI. 
Kata kunci: Kepercayaan Diri, Pemberian ASI, BBLR 

 
ABSTRACT 

Mother’s self-efficacy is the perception of mothers about her ability to nurse, to recognize, 
and to understand her baby.  The level of self-efficacy plays an important role to mothers who 
have Low Birth Weight (LBW) babies. The focus of the LBW treatment is to increase the 
infants’ weights since breast milk is the best food for the LBW to gain weight. Therefore, 
mothers with LBW must have a high level of self-efficacy in breastfeeding. This study aims to 
determine the correlation between mother’s self-efficacy level and breastfeeding in LBW. The 
type of the study is descriptive correlation, and it applies cross-sectional approach. By using 
consecutive sampling, we obtained 53 samples of mothers who have LBW babies. Data 
obtained by using the Breasfeding Self Efficacy Scale-BSES and Breasfeeding questionnaire. 
The results showed that 41 respondents (77.4%) have a high level of self efficacy in 
breastfeeding and 40 respondents (75.4%) give breast milk to their babies. The Fisher test 
obtained the p-value = 0,000 (p <0.05) which means that there is a significant relationship 
between the level of self-efficacy and breastfeeding for mothers with LBW in Ungaran 
Hospital. Based on the result of this study, mothers with LBW are expected to be aware for 
any kind of information about the importance of breastfeeding for LBW by sharing 
experiences with other breastfeeding mothers, avoiding stress and need for family support. 
More than that, mothers are also had to increase the level of self-efficacy within themselves. 
Keywords : Self efficacy, Breasfeeding, LBW 
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PENDAHULUAN  

Angka kematian perinatal di Indonsia 

masih cukup tinggi menurut hasil 

Survai Demogafi dan Kesehatan 

Indonesia (SDKI) 2012 yaitu mencapai 

26 bayi per 1000 kehamilan, dan 

sebanyak 30,3% dari kematian 

neonatal tersebut disebabkan oleh bayi 

berat lahir rendah (BBLR) dan 

prematur. Survey Ekonomi Nasional 

(Susenas) pada tahun 2005, kematian 

neonatus di Indonesia yang disebabkan 

oleh BBLR mencapai angka 38,85% 

(Depkes, 2006). Penanganan pada 

kasus bayi BBLR harus dilakukan 

sedini mungkin, hal terpenting dalam 

penanganannya adalah berfokus pada 

peningkatan berat badan bayi. 

Pemberian nutrisi yang adekuat adalah 

hal yang sangat ditekankan dalam 

perawatan dini bayi BBLR. Nutrisi 

yang terbaik dan utama salah satunya 

adalah ASI (Septira Salsabila, 2016).. 

Pemberian ASI pada bayi BBLR tidak 

semuanya dapat dilakukan oleh ibu, 

tidak jarang ibu akan menemui 

kesulitan. Hal ini disebabkan oleh 

banyak faktor, salah satu diantaranya 

disebabkan karena kurangnya rasa 

kepercayaan diri ibu dalam menyusui. 

Masalah kurangnya kepercayaan diri 

dalam pemberian ASI pada ibu dengan 

BBLR dapat diartikan sebagai kondisi 

ibu yang kurang memiliki kepercayaan 

diri dalam merawat BBLR. Hal ini 

karena banyak ibu dengan bayi BBLR 

merasa tidak mampu dalam 

memberikan perawatan yang sesuai, 

sehingga kepercayaan diri tersebut 

sangatlah diperlukan (Suyami, 2017).  

Tingkat kepercayaan diri yang tinggi 

akan mendorong ibu untuk 

mempelajari hal-hal yang baru, 

termasuk teknik menyusui yang belum 

dikuasai oleh sebagian besar ibu, 

terutama pada ibu dengan BBLR. Pada 

beberapa penelitian sebelumnya 

menunjukkan bahwa ibu dengan 

kepercayaan diri yang tinggi, lebih 

sedikit dalam permasalahan menyusui, 

persepsi yang baik tentang kepuasaan 

bayi saat menyusu, serta selalu 

berusaha untuk meningkatkan 

informasinya terkait laktasi. 

Kepercayaan diri ibu yang kuat 

merupakan salah satu faktor 

determinan penting yang mendorong 

keberhasilan dalam pemberian ASI 

eksklusif (Kurniawan Bayu, 2013). 

Hasil studi pendahuluan yang telah 

dilakukan di Ruang Maternitas RSUD 

Ungaran, terdapat 4 ibu mengatakan 

bahwa khawatir dengan kondisi 

bayinya yang kecil dan merasa tidak 

yakin bahwa dengan diberi ASI dapat 

memperbaiki keadaan bayi, sedangkan 
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2 ibu merasa dengan ASI sudah cukup 

untuk meningkatkan keadaan bayinya. 

Data selanjutnya yaitu 3 ibu selalu 

memastikan bahwa ASI yang 

diberikannya cukup serta tahu ciri bayi 

yang sudah cukup ASI, sedangkan 3 

ibu hanya kadang-kadang dalam 

memastikan ASI yang diberikan 

cukup. Kemudian dari 2 ibu selalu 

memastikan bahwa bayi menyusu 

dengan benar, sedangkan 4 ibu lainnya 

tidak pernah memastikan bayinya 

menyusu dengan benar. Pemberian 

susu tambahan juga menjadi item 

pertanyaan yang diberikan kepada 

responden, 4 ibu mengatakan bahwa 

merasa tidak yakin dapat memberikan 

ASI secara cukup dan berniat untuk 

memberi susu formula, sedangkan 2 

ibu mengatakan behwa merasa yakin 

bahwa dapat memenuhi kebutuhan ASI 

bayinya hingga usia 2 tahun. 

Berdasarkan fenomena di atas, 

dieksplorasi terkait Hubungan Tingkat 

Kepercayaan Diri Ibu dengan 

Pemberian ASI pada Bayi Berat Lahir 

Rendah (BBLR). 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif dengan rancangan penelitian 

deskripsi korelatif melalui pendekatan 

cross sectional. Pengambilan sampel 

menggunakan consecutive sampling 

sesuai kriteria inklusi yaitu ibu yang 

memiliki BBLR usia ≤6 bulan. Kriteria 

eksklusi dalam penelitian ini adalah 

ibu yang mempunyai BBLR dengan 

tindakan medis yang menyebabkan 

gangguan pemberian minum, ibu 

dengan BBLR yang memiliki penyakit 

tertentu seperti HIV AIDS sehingga 

tidak dapat memberikan ASI pada 

bayinya. Besar sampel penelitian 

sebanyak 53 responden. Pengambilan 

data dilakukan menggunakan 

kuesioner kepercayaan diri dalam 

menyusui (Breasfeding Self Efficacy 

Scale-BSES)  dan kuesioner pemberian 

ASI. Kuesioner BSES dilakukan uji 

validitas dan reliabilitas pada 

penelitian sebelumnya. Hasil uji 

validitas dari 14 item pernyataan 

menunjukkan rentang nilai valid 0,199-

0,913 (Wardani MA, 2012)..Hasil uji 

reliabilitas  kuesioner menunjukkan 

nilai koefisioen alpha sebesar 0,872 

(Handyani dkk, 2013). Pengambilan 

data dilakukan pada Bulan April-Mei 

2019. Analisis bivariat penelitian 

menggunakan Fisher Test untuk 

mengetahui ada tidaknya hubungan 

antara variabel dependen dan 

independen yaitu kepercayaan diri 

dengan pemberian ASI pada BBLR. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1Distribusi Frekuensi 
Berdasarkan Karakteristik Responden 
di RSUD Ungaran pada Bulan 
November 2018 – Mei 2019 (N = 53) 
No Karakteri

stik 
Responde
n 

Frekuensi 
(f) 

Persent
ase (%) 

 Usia   
1 
2 
3 

18 – 25 tahun 
26 – 30 tahun 
>30 tahun 

25 
21 
7 

47,1% 
39,6% 
13,3% 

 Total 53 100% 
 Pendidikan   

1 SD 3 5,7% 
2 SLTP 11 20,7% 
3 
4 

SLTA 
Perguruan 
Tinggi 

32 
7 

60,3% 
13,3% 

 Total 53 100% 
 Pekerjaan   

1 Ibu Rumah 
Tangga 

11 20,7% 

2 Wiraswasta/Ped
agang 

26 49,1% 

3 Buruh 4 7,5% 
4 
5 

Pegawai Swasta 
PNS/TNI/POL
RI 

10 
2 

18,9% 
3,8 

 Total 53 100% 

  
 

Jumlah Anak 

 
 
 

 

1 1 – 2 21 39,7% 
2 3 – 4 32 60,3% 

 Total 53 100% 
 Pendapatan   

1 UMR 22 41,5% 
2 >UMR 20 37,8% 
3 <UMR 11 20,7% 

 Total 53 100% 
Tabel 1 menunjukkan bahwa usia 

responden sebagian besar berada pada 

kisaran usia 18-25 tahun yaitu 

sejumlah 25 responden (47,1%). 

Pendidikan terakhir responden paling 

banyak adalah SLTA sejumlah 32 

responden (60,3%). Tabel di atas juga 

menunjukkan bahwa sebanyak 32 

responden (60,2%) memiliki anak 

dengan jumlah yang berkisar 3-4. 

a. Tingkat Kepercayaan Diri 

Ibu dalam Menyusui pada BBLR 

Tabel 2Distribusi Frekuensi Tingkat 
Kepercayaan Diri Ibu dalam Menyusui 
pada Ibu dengan BBLR di RSUD 
Ungaran pada November 2018 – Mei 
2019 (N = 53) 

N
o 

Tingkat 
Keperc
ayaan 
Diri 

Freku
ensi 
(f) 

Perse
ntase 
(%) 

1 Keperca
yaan 
Diri 

Tinggi 

41 77,4% 

2 Keperca
yaan 
Diri 

Rendah 

12 22,6% 

 Total 53 100% 
Tabel 2 menunjukkan bahwa dari 53 

responden sebagian besar memiliki 

tingkat kepercayaan diri yang tinggi 

dalam menyusui yaitu sebanyak 41 

responden (77,4%). 

Kepercayaan diri ibu adalah persepsi 

ibu terhadap kemampuan yang 

dimilikinya untuk merawat, mengenal 

dan memahami bayinya, serta dapat 

merasakan kepuasan dalam 

menjalankan perannya (Baskoro A, 
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2008). Kepercayaan diri ibu yang 

tinggi ditandai dengan optimisme 

bahwa produksi ASI dapat memenuhi 

kebutuhan bayinya. Ibu yang merasa 

produksi ASI-nya kurang, cenderung 

akan memiliki rasa percaya diri yang 

rendah dalam memberikan ASI, tetapi 

ibu yang percaya diri bahwa mampu 

memberikan ASI dan mampu 

menghadapi tantangan dan kesulitan, 

cenderung merasa bahwa produksi 

ASI-nya cukup untuk bayinya 

(Purwanti, 2004).Kepercayaan diri 

dalam menyusui akan menentukan 

apakah ibu akan menyusui bayinya 

atau tidak, seberapa besar usaha ibu 

untuk menyusui dan bagaimana ibu 

mengatasi semua kesulitan yang 

dihadapi saat menyusui.  

Hasil penelitian yang dilakukan 

terhadap 53 responden menunjukkan 

bahwa tingkat kepercayaan diri dalam 

kategori tinggi yaitu sebanyak 41 

responden (77,4%). Data dari 41 

responden dengan tingkat kepercayaan 

diri yang tinggi terdapat 18 responden 

(72%) dalam rentang usia 18-25 tahun, 

sebanyak 26 responden (81,2%) 

memiliki tingkat pendidikan menengah 

yaitu SMA/SLTA. Data juga 

menunjukkan bahwa 20 responden 

(76,9%) bekerja sebagai 

wiraswasta/pedagang dan sebanyak 27 

responden (84,3%) memiliki jumlah 

anak yang berkisar 3-4.  

Kepercayaan diri menyusui 

dipengaruhi oleh empat sumber 

informasi utama yaitu pengalaman 

keberhasilan (pengalaman menyusui 

sebelumnya), pengalaman orang lain 

(melihat orang lain menyusui), 

persuasi verbal (dorongan dari orang 

lain yang berpengaruh seperti teman, 

keluarga, konsultan laktasi (Dennis 

CL, 2010).Pendapat lain juga 

mengatakan terdapat faktor eksternal 

dan internal yang mempengaruhi 

kepercayaan diri. Faktor internal yaitu 

usia, konsep diri, kondisi fisik, dan 

pengalaman hidup. Faktor eksternal 

yaitu pendidikan, pekerjaan, 

lingkungan dan pengalaman hidup 

(Jamaludin Anchok, 2000).Ketika 

seseorang bertambah usia, maka akan 

bertambah pula pengetahuan dan 

pengalamannya terkait ASI, sehingga 

hal tersebut juga akan meningkatkan 

rasa percaya dirinya dalam 

memberikan ASI (Kusumaningsih FS, 

2012). 

Pekerjaan ibu juga mempengaruhi 

kepercayaan diri ibu, hal ini karena 

interaksi yang tercipta dapat digunakan 

untuk saling bertukar pengalaman, 

khususnya  dalam hal menyusui. 

Keyakinan ibu untuk menyusui 
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bayinya akan meningkat terutama jika 

ibu yakin bahwa ia dapat menyusui  

seperti  orang lain yang berhasil 

menyusui. Pendidikan berpengaruh 

terhadap kepercayaan diri ibu karena 

semakin tinggi pendidikan seseorang, 

semakin mudah dalam menerima 

informasi sehingga pengetahuan yang 

dimilikinya akan semakin banyak, 

sehingga dapat meningkatkan rasa 

percaya dirinya (Mubarak WI, 

2012).Kepercayaan diri dalam 

menyusui juga dipengaruhi oleh 

pengalaman menyusuinya. Semakin 

banyak jumlah anak, maka semakin 

banyak pengalaman ibu dalam 

merawat bayinya, termasuk dalam hal 

pemberian ASI. Apabila kemampuan 

dalam memberikan ASI pada kelahiran 

sebelumnya telah berhasil maka akan 

mempengaruhi kepercayaan dirinya. 

 
b. Pemberian ASI pada BBLR 
Tabel 3Distribusi Frekuensi Pemberian 
ASI pada Ibu dengan BBLR di RSUD 
Ungaran pada November 2018 – Mei 
2019 (N = 53) 

N
o 

Pembe
rian 
ASI 

Freku
ensi 
(f) 

Persen
tase 
(%) 

1 Membe
rikan 
ASI 

40 75,4% 

2 Tidak 
Membe
rikan 
ASI 

13 24,6% 

 Total 53 100% 

Tabel3menunjukkanbahwadari53respo

ndensebagian besar memberikan ASI 

kepada bayinya yaitu sebanyak 40 

responden(75,4%) 

Pemberian ASI pada BBLR 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 

faktor pemudah (predisposing factors), 

faktor pendukung (enabling factors), 

dan faktor pendorong (reinforcing 

factors) (Robiwala ME, 2010). Faktor 

pemudah terdiri dari usia, pendidikan, 

pengetahuan, nilai dan adat. Faktor 

pendukung dalam pemberian ASI 

adalah pendapatan keluarga, 

ketersediaan waktu, kesehatan ibu, 

sedangkan untuk faktor pendorong 

adalah dukungan keluarga dan 

dukungan petugas.  

 

Hasil penelitian yang dilakukan 

terhadap 53 responden menunjukkan 

sebanyak 40 (75,4%) responden 

memberikan ASI kepada  bayinya. 

Usia ibu berpengaruh terhadap 

pemberian ASI karena dikaitkan 

dengan keberanian yang dimilikinya. 

Keberanian dalam menyusui bayi tidak 

ragu-ragu lagi bagi ibu-ibu yang 

umurnya lebih dari 30 tahun (Sohimah, 

2017).Pendidikan juga mempengaruhi 

pemberian ASI karena pendidikan 

yang lebih tinggi umumnya terbuka  
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menerima perubahan atau hal-hal guna 

pemeliharaan kesehatanya. Pendidikan 

juga akan membuat seseorang 

terdorong untuk ingin tahu mencari 

pengalaman sehingga informasi yang 

diterima akan menjadi pengetahuan, 

termasuk dalam pemenuhan gizi bayi 

(Citrawati NK, 2015). 

Pemberian ASI tidak bisa didasarkan 

hanya dengan melihat waktu luang 

yang dimiliki seorang ibu. Seorang ibu 

yang tidak bekerja belum tentu 

menjamin ibu tersebut akan 

memberikan ASI, meskipun ibu 

memiliki banyak waktu bersama 

bayinya (Sohimah, 2017).Angka 

paritas juga berpengaruh terhadap 

pemberian ASI. Semakin tinggi tingkat 

paritas ibu maka berpengaruh positif 

terhadap pemberian ASI. Hal ini 

dikarenakan jumlah anak 

mempengaruhi tingkat pengetahuan 

dan adanya pengalaman menyusui 

sebelumnya sehingga ibu yang 

mempunyai anak banyak akan  

 

memberikan ASI kepada anak 

selanjutnya. 

Hubungan antara Tingkat 

Kepercayaan Diri dengan 

Pemberian ASI pada Ibu dengan 

BBLR 

Table 4Hubungan Tingkat 
Kepercayaan Diri dengan Pemberian 
ASI pada Ibu dengan BBLR di RSUD 
Ungaran pada November 2018 – Mei 
2019 (N = 53) 
 

Tabel 4 menunjukkan bahwa hasil 

analisis bivariat korelasi menggunakan 

uji Fisher Test menunjukkan nilai p 

value 0,000 lebih kecil 

darinilaialpha(p<0,05)yangberartiterda

pathubunganbermaknaantara tingkat 

kepercayaan diri dengan pemberian 

ASI pada Ibu dengan BBLR. 

Hasil penelitian yang dilakukan dengan 

kuesioner menunjukkan sebanyak 38 

(92,7%) responden memiliki tingkat 

kepercayaan diri tinggi dan memberi 

ASI. Hasil penelitian yang dilakukan 

dengan kuesioner menunjukkan 

responden memiliki tingkat 

Pemberian ASI 

Variabel 
    Memberi 
           ASI 
 

      Tidak 
Memberi ASI Total % p value 

   f % f %   
Kepercayaan 
Diri 

Tinggi  38 92,7% 3 7,3%     41 100%  

Rendah   2 16,7% 10 83,3% 12 100% 0.000 
Total  40 75,5%      13 24,5%     53 100%  
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kepercayaan diri yang tinggi dalam 

menyusui, baik itu dalam dimensi 

teknik maupun interpersonal. 

Kepercayaan diri yang tinggi ini akan 

berpengaruh terhadap pemberian ASI. 

Semakin tinggi kepercayaan diri pada 

ibu menyusui maka semakin besar 

kemungkinan ibu untuk memberikan 

ASI eksklusif (Khoiriyah A, 2014).Ibu 

menyusui terutama ibu postpartum 

dengan BBLR memiliki berbagai 

harapan tentang peran ibu yang ideal 

serta kesehatan bayi yang optimal. Hal 

tersebut dapat menjadi pemicu bagi ibu 

postpartum untuk mencari tahu cara 

perawatan bayi yang baik termasuk 

dalam hal menyusui (Roesli Utami, 

2005).  

Tingkat kepercayaan diri yang rendah 

dalam menyusui dapat mempengaruhi 

komitmen ibu dalam memberikan ASI 

eksklusif. Ibu yang memiliki 

kepercayaan diri rendah cenderung 

berfokus pada pemikiran-pemikiran 

negatif dalam menyusui seperti ibu 

khawatir karena ASI sedikit keluar 

sehingga ibu tidak memberikan ASI 

kepada bayi. Kurangnya usaha ibu 

dalam menghadapi kesulitan saat 

menyusui akan membuat ibu 

menghentikan pemberian ASI 

eksklusif dan memilih memberikan 

susu formula (Kurniawan Bayu, 2013). 

Ibu postpartum yang mempunyai 

kepercayaan diri yang tinggi akan 

berhasil dalam memberikan ASI 

kepada bayinya. Keyakinan ibu akan 

kemampuannya dalam menyusui 

secara signifikan berhubungan dengan 

keberlanjutan menyusui secara 

eksklusif. Kepercayaan diri Ibu akan 

keberhasilan dalam memberikan ASI 

akan membantu ibu untuk menentukan 

tindakan- tindakan tertentu yang dapat 

digunakan atau tidak dan seberapa 

banyak upaya akan dikerahkan guna 

mencapai tujuan, membangun motivasi 

diri, dan apakah tindakan tersebut akan 

dapat dilanjutkan apabila ada hambatan 

atau kesulitan, serta bereaksi positif 

dalam menghadapi kesulitan tersebut 

(Pradanie R, 2015). 

 

KESIMPULAN 

Terdapat hubungan signifikan antara 

tingkat kepercayaan diri dengan 

pemberian ASI pada ibu dengan 

BBLR. Direkomendasikan bagi 

pemberi pelayanan kesehatan 

disarankan untuk lebih menggencarkan 

penyuluhan terkait pentingnya ASI 

bagi BBLR dan dapat menerapkan 

peer discussion group untuk ibu-ibu 

menyusui. Ibu dengan BBLR yang 

memiliki kepercayaan diri yang rendah 

disarankan untuk dapat menambah 
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informasi terkait pentingnya pemberian 

ASI bagi BBLR, menghindari rasa 

cemas, sering berbagi pengalaman 

dengan sesama ibu menyusui agar 

dapat meningkatkan rasa kepercayaan 

dirinya dalam memberikan ASI. 

Bidang keperawatan maternitas 

diharapkan untuk lebih aktif lagi dalam 

memberikan edukasi kepada ibu terkait 

pentingnya ASI bagi BBLR serta 

pemberian motivasi untuk 

meningkatkan rasa kepercayaan diri 

ibu dalam memberikan ASI. Peneliti 

selanjutnya disarankan dapat 

menambah variabel lain, seperti 

misalnya pengetahuan sehingga dapat 

terukur secara jelas terkait tingkat 

pengetahuan dari responden. 
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ABSTRAK  

 
ASI eksklusif merupakan pemberian ASI selama 6 bulan tanpa makanan pendamping 

apapun yang mengandung zat gizi dan cairan untuk memenuhi gizi bayi. Pada ibu bekerja, 
menyetok ASI bisa dilakukan dengan cara memerah ASI yaitu dengan menggunakan tangan 
dan pompa. Motivasi terdiri dari motivasi internal dan eksternal. Motivasi internal misalnya 
kemauan untuk menyusui, tingkat pengetahuan tentang ASI eksklusif serta metode memerah 
ASI, dan kondisi fisik untuk menyusui. Motivasi eksternal misalnya dukungan suami atau 
keluarga, tersedianya ruang laktasi untuk memerah ASI di tempat kerja, dan tersedianya 
media informasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan motivasi ibu bekerja 
dengan keberhasilan pemberian ASI eksklusif dengan metode memerah ASI di Puskesmas 
Sibela. 

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian cross 
sectional. Teknik sampling yang digunakan adalah Nonprobability sampling dengan 
purposive sampling. Dengan sampel sebanyak 52 Responden yang memiliki bayi berusia 0-24 
bulan di Puskesmas Sibela Mojosongo. Analisa data ini menggunakan Uji Chi-Square dengan 
tingkat kesalahan 0,05.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat motivasi ibu bekerja dalam pemberian 
ASI eksklusif sebanyak 26 responden (50 %) dalam kategori motivasi kurang, sedangkan 
keberhasilan dalam pemberian ASI eksklusif sebanyak 33 Responden (63,5 %) tidak 
eksklusif. Dari hasil uji statistik Chi-Square diperoleh nilai p value = 0,000 < 0,05 yang 
berarti terdapat hubungan motivasi ibu bekerja dengan keberhasilan pemberian ASI eksklusif 
dengan metode memerah ASI di Puskesmas Sibela Mojosongo.  
Kata kunci : ASI eksklusif, Ibu bekerja, Motivasi, Metode memerah ASI.  

 
ABSTRACT 

 
Exclusive breastfeeding means breastfeeding An infant for 6 months without giving any 

other nutritious food or fluids to satisfy baby’s nutrition needs. For working mothers, to store 
their breast milk, they usually use breast milk expression method which uses hands and a 
special pump to compress the milk. There are intrinsic and extrinsic motivations. The former 
includes willingness to breastfeed infants, knowledge of exclusive breast milk and breast milk 
hand expression method, and physical condition to do breastfeeding. The latter includes 
support of husband or family, availability of lactation room for mothers to hand express 
breast milk at workplace, and availability of information media. The objective of this research 
is to investigate the correlation between working mothers’ motivations and successfulness in 
administration of exclusive breast milk with breast milk hand expression method at 
Community Health Center of Sibela, Mojosongo. 

This research used the quantitative research method with cross sectional approach. 
Nonprobability sampling with purposive sampling was used to determine its samples. They 
consisted of 52 respondents with infants aged 0-24 months old at Community Health Center 
of Sibela, Mojosongo. Its data were analyzed by using the Chi-square Test with the error rate 
of 0.05 
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The result of the research shows that 26 respondents (50%) had a low level of 
motivations in exclusive breastfeeding, 33 respondents (63.5%) were not successful in the 
administration of exclusive breast milk with breast milk hand expression method. The result of 
the Chi-square test shows that the p-value was 0.000, which was less than 0.05, indicating 
that the working mothers’ motivations had a correlation with the successfulness in the 
administration of exclusive breast milk with breast milk hand expression method.  
Keywords:  Exclusive breast milk, working mothers, motivation, breast milk hand 

expression method. 
 
PENDAHULUAN  

Pemberian ASI merupakan metode 

pemberian makanan bayi yang terbaik. 

ASI mengandung semua zat gizi dan 

cairan yang dibutuhkan untuk 

memenuhi seluruh gizi bayi pada 6 

bulan pertama (Sulistiyowati, dkk 

2014). Peningkatan program ASI 

eksklusif merupakan salah satu bentuk 

usaha pemerintah dalam pencapaian 

Millenium Development Goals 

(MDGs), sehingga upaya dalam 

pemberian ASI eksklusif  dapat 

bermanfaat bagi bayi untuk 

meningkatkan kekebalan tubuh dan 

sebagai nutrisi pada bayi 

(Listyaningrum, dkk 2016). 

RISKESDAS tahun 2013, 

menyatakan pemberian ASI sampai 

umur 6 bulan hanya 38%. Salah satu 

yang menentukan keberhasilan ASI 

ekskusif adalah status pekerjaan ibu. 

Penelitian membuktikan bahwa ibu 

yang tidak bekerja 3,5 kali lebih 

banyak memberikan ASI eksklusif 

kepada bayinya dibanding ibu bekerja. 

Mengacu pada target Restra tahun 

2015 yang sebesar 39%, maka secara 

nasional cakupan pemberian ASI 

eksklusif pada bayi usia kurang dari 

enam bulan sebesar 55,7%, hal ini 

terjadi peningkatan dari sebelumnya 

(Kemenkes RI, 2016). Kisaran cakupan 

pemberian ASI eksklusif pada 

bayitahun 2015 di Jawa Tengah sekitar 

56,1%  (Kemenkes RI, 2017).  

Ibu yang bekerja sulit untuk 

mempunyai waktu memberikan ASI 

eksklusif kepada bayinya (Oktora, 

2013). Ibu bisa memerah ASI untuk 

menyediakan stok ASI, agar bayi 

tersebut mendapatkan ASI meskipun 

ibu tidak selalu disampingnya. Ada 

beberapa cara untuk memerah ASI 

diantaranya manual menggunakan 

tangan dan menggunakan pompa 

(Marmi, 2012). ASI yang diperah 

maupun dipompa mampu bertahan 4-8 

jam di udara luar, 1-2 hari dalam 

lemari es, serta 2 bulan dalam lemari 

pembeku (freezer) di lemari es 1 

pintu(Kristiyansari, 2009). Dalam 

menyukseskan program ASI eksklusif 

pada ibu bekerja, diperlukan kondisi 
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yang memandai ditempat kerja agar 

ibu dapat memompa ASI untuk 

persediaan bagi bayi saat ditinggal 

bekerja dan diperlukan ruangan yang 

tertutup untuk memerah ASI (Nilam, 

2015). Akibat bayi tidak diberikan ASI 

eksklusif adalah bayi tidak 

memperoleh zat kekebalan sehingga 

mudah mengalami sakit, bayi juga 

tidak mendapatkan makanan bergizi 

sehingga menghambat pertumbuhan 

dan perkembangan (Nurwayati, 2015). 

Motivasi merupakan dorongan 

yang ada didalam diri seseorang untuk 

berusaha merubah tingkah laku yang 

lebih baik dalam memenuhi kebutuhan 

(Sondang, 2012). Motivasi bisa datang 

pada dalam diri sendiri maupun dari 

luar diri sendiri (Hamzah, 2012). 

Beberapa ibu memang seringkali 

mengalami konflik antara menyusui 

dengan pekerjaannya diluar rumah, 

yang ternyata dapat diatasi, antara 

kewajiban menyusui dan kewajiban 

dalam pekerjaan dapat berjalan 

seimbang (Proverawati, 2010). Oleh 

karena itu, perlu adanya dukungan dan 

motivasi dari dalam diri sendiri 

maupun dari luar diri sendiri.  

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui motivasi ibu bekerja 

dengan keberhasilan pemberian ASI 

eksklusif dengan metode memerah ASI 

di Puskesmas Sibela Mojosongo. Hasil 

penelitian ini dapat digunakan untuk 

ibu bekerja sebagai pengetahuan dan 

informasi tentang keberhasilan 

pemberian ASI eksklusif dengan 

metode memerah ASI dan cara 

penyimpanannya.  

I. METODE PENELITIAN  

Penelitian ini dilakukan di 

Puskesmas Sibela Mojosongo pada 

bulan April- Mei 2018. Jenis penelitian 

ini adalah kuantitatif dengan 

menggunakan pendekatan penelitian 

cross sectional.Teknik sampling yang 

digunakan adalah Nonprobability 

sampling dengan purposive sampling. 

Dengan sampel sebanyak 52 

Responden yang memiliki bayi berusia 

0-24 bulan di Puskesmas Sibela 

Mojosongo. Jenis instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan kuesioner dan chek list. 

Analisa data ini menggunakan Uji Chi-

Square dengan tingkat kesalahan 

0,05.Dimana  p value > 0,05 maka Ho 

diterima atau Ha ditolak berarti tidak 

ada antara hubungan motivasi ibu 

bekerja dengan keberhasilan 

pemberian ASI Eksklusif dengan 

metode memerah ASI. Dan p value < 

0,05 maka Ho ditolak atau Ha diterima 

berarti ada antara hubungan motivasi 

ibu bekerja dengan keberhasilan 
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pemberian ASI Eksklusif dengan metode memerah ASI. 

II. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Karakteristik responden berdasarkan 

usia   

Tabel 1 Distribusi frekuensi responden 

menurut usia (n=52) 

Usia (Th) Frekuensi Presentase (%) 
17-25 
26-35 
36-45 

23 
22 
7 

44,3 % 
44,2 % 
13,5 % 

Total 52 100 % 
Berdasarkan tabel 1 diatas, 

menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden sebanyak 23 orang (44,3%)  

merupakan kelompok umur 17-25 

tahun yang termasuk usia remaja akhir. 

Dan sebagian kecil responden 

sebanyak 7 orang (13,5%) yang 

termasuk kelompok usia dewasa akhir 

(35-45).  

Arini (2012) mengatakan bahwa 

umur ibu yang kurang dari 20 tahun, 

berada dalam masa pertumbuhan, 

tetapi dari faktor biologis sudah siap 

namun psikologis belum matang. 

Umur ibu sangat menentukan 

kesehatan berkaitan dengan kondisi 

kehamilan, persalinan serta cara 

mengasuh dan menyusui bayinya 

(Maulida, dkk 2015). Wawan & Dewi 

(2010) mengemukakan dari segi 

kepercayaan masyarakat, bahwa 

seseorang yang lebih dewasa akan 

lebihdipercaya dari pada yang belum 

tinggi kedewasaannya.  

Penelitian yang dilakukan peneliti 

ini menunjukkan bahwa dari rentang 

usia responden 17-25 tahun, terbanyak 

usia 24 tahun dan anak pertama yaitu 

pengalaman responden yang didapat 

mulai banyak, tetapi cara berfikir 

kurang dalam mengambil keputusan, 

hal ini dilihat pada jawaban kuesioner 

bahwa kebanyakan telah memberikan 

makanan pendamping ASI (MP-ASI) 

sejak dini, sehingga berpengaruh 

dalam keberhasilan pemberian ASI 

eksklusif.  

2. Karakteristik responden berdasarkan 

pekerjaan  

Tabel 2 distribusi frekuensi responden 

menurut pekerjaan (n=52) 

Pekerjaan Freku
ensi 

Presentase 
(%) 

PNS  
Karyawan  
Buruh 
pabrik 
Wiraswast

a 

8 
4 
27 
13 

15,4 % 
7,7 % 
51,9 % 
25,0 % 

Total 52 100 % 
Berdasarkan tabel 2 diatas, 

menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden sebanyak 27 orang (51,9%) 

merupakan ibu yang bekerja sebagai 

buruh pabrik. Sedangkan sebagian 

kecil bekerja sebagai karyawan yaitu 

sebanyak 4 orang (7,7 %).Hal ini 
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sejalan dengan hasil penelitian 

Anjarsari (2017) menunjukkan bahwa 

mayoritas responden terhadap ASI 

ekslusif dengan pemberian MP-ASI 

yaitu bekerja sebagai buruh sebanyak 

42 responden (89,4 %). 

Bowden (2011) peranan ibu 

sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya 

yaitu mempunyai peranan untuk 

mengurus rumah tangga, sebagai 

pendidik anak-anaknya, disamping itu 

juga dapat berperan sebagai pencari 

nafkah tambahan dalam keluarga. 

Hasil penelitian Dahlan, dkk (2011) 

mengatakan ada hubungan antara 

status pekerjaan dengan pemberian 

ASI eksklusif, nilai p = 0,000. Hal ini 

berbanding terbalik dengan penelitian 

Garbhani, dkk (2015) bahwa tidak 

dijumpai hubungan yang bermakna 

antara pekerjaan ibu menyusui dengan 

keberhasilan pemberian ASI eksklusif, 

nilai p = 0,188. 

Hasil wawancara dan observasi 

yang dilakukan peneliti kepada 

responden yang tidak bisa memberikan 

ASI eksklusif karena jam istirahat 

kurang sehingga tidak dapat memerah 

ASI dengan leluasa dan tidak 

tersedianya ruang laktasi atau ruang 

khusus untuk bisa memerah ASI.  

 

3. Karakteristik responden berdasarkan 

tingkat pendidikan  

Tabel 3 distribusi frekuensi responden 

menurut tingkat pendidikan (n=52) 

Pendidikan Frekuens
i 

Presentase 
(%) 

SMP 
SMA 
D3/S1 

6 
29 
17 

11,5 % 
55,8 % 
32,7 % 

Total 52 100 % 
Berdasarkan tabel 3 diatas, 

menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden berpendidikan SMA 

sebanyak 29 orang (55,8 %), 

sedangkan sebagian kecil responden 

sebanyak 6 orang (11,5 %) yang 

berpendidikan SMP. 

Didukung oleh penelitian Lestari, 

dkk (2012) tentang motivasi dalam 

pemberian ASI eksklusif bahwa 

mayoritas responden adalah 

berpendidikan SMA sebanyak 26 

responden (81,25 %).  

Pendidikan dapat mempengaruhi 

seseorang serta perilaku akan pola 

hidup terutama dalam memotivasi 

untuk sikap, sehingga pada umumnya 

semakin tinggi pendidikan seseorang 

semakin mudah menerima informasi 

(Wawan&Dewi,2010). Penelitian yang 

dilakukan olek Ribek, dkk (2014) 

tentang motivasi ibu dalam pemberian 

ASI eksklusif sebanyak 15 responden 

(39,5 %) berpendidikan SMA 

berpendapat bahwa seseorang yang 
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berpendidikan tinggi akan 

mempengaruhi tingkat motivasi 

seseorang. 

Pada saat penelitian yang 

dilakukan peneliti ibu yang 

berpendidikan SMA tidak selalu 

berperilaku dalam memberikan ASI 

tidak eksklusif. Ada juga ibu yang 

berpendidikan SMA berperilaku dalam 

memberikan ASI secara eksklusif. 

Pada ibu dengan tingkat pendidikan 

SMA memberikan ASI tidak eksklusif 

sebanyak 16 responden dikarenakan 

ibu terlalu sibuk dengan pekerjaannya, 

dan telah memberikan susu formula 

saat ditinggal bekerja, serta ibu tidak 

mencari informasi tentang ASI 

eksklusif dan memerah ASI saat ibu 

tidak mendapatkan informasi tersebut, 

hal ini dapat dilihat pada item 

kuesioner yaitu “Saya berusaha untuk 

mencari informasi tentang ASI 

eksklusif dan cara memerah ASI”. Ibu 

dengan tingkat pendidikan SMA yang 

memberikan ASI secara eksklusif 

sebanyak 12 responden karena ibu 

selalu berusaha mencari informasi 

tentang ASI eksklusif dan cara 

memerah ASI sehingga paham 

bagaimana cara memerah ASI pada ibu 

bekerja sertaberusaha memberi ASI 

kepada bayi saat kembali bekerja.  

 

4. Motivasi ibu bekerja dengan 

pemberian ASI eksklusif 

Tabel 4 Distribusi frekuensi motivasi 

ibu bekerja dengan pemberian ASI 

eksklusif (n=52) 

Motivasi Frekuensi Presentase (%) 
Baik 

Cukup 
Kurang 

14 
12 
26 

26,9  % 
23,1  % 
50,0  % 

Total 52 100 % 
Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan 

bahwa mayoritas responden untuk 

motivasi ibu bekerja dengan pemberian 

ASI eksklusifadalah kurang sebanyak 

26 responden (50,0 %).  

Hal ini diperkuat oleh penelitian 

Lina (2015) mengatakan faktor yang 

berhubungan dalam motivasi seseorang 

adalah faktor internal dan ekskternal 

didapatkan hasil ada hubungan yang 

signifikan antara motivasi dengan 

pemberian ASI eksklusif, nilai p = 

0,000. Dan penelitian yang dilakukan 

oleh Listiyaningrum, dkk (2016) 

tentang motivasi dalam pemberian ASI 

eksklusif menunjukkan adanya 

responden dengan motivasi tinggi 

namun tidak memberikan ASI 

eksklusif yaitu sebesar (13,5%),  

Dalam hasil penelitian yang 

dilakukan peneliti ini dapat dilihat 

pada jumlah jawaban responden 

sebesar < 13yang artinya motivasi 

dalam tingkat kurang, pada item 
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kuesioner menunjukkan bahwa ibu 

yang tidak mendapat motivasi dari luar 

misalnya tidak adanya ruang laktasi 

untuk memerah ASI, tidak mendapat 

dukungan dari keluarga yaitu terjadi 

pada mayoritas responden sebanyak 19 

ibu, sedangkan yang tidak 

mendapatkan motivasi dari diri sendiri 

yaitu ibu tidak memerah ASI saat 

bekerja karena jam istirahat kurang 

sebanyak 7 responden. 

 

5. Keberhasilan ibu bekerja dalam 

pemberian ASI eksklusif dengan 

metode memerah ASI.  

Tabel 5 distribusi frekuensi 

keberhasilan ibu bekerja dalam 

pemberian ASI eksklusif (n=52) 

Keberhasil
an 

Frekue
nsi 

Presenta
se (%) 

Eksklusif 
Tidak 
eksklusif 

19 
33 

36,5 % 
63,5 % 

Total  
 52 
 100 % 

Berdasarkan table 5 menunjukkan 

bahwa mayoritas responden untuk 

keberhasilan pemberian ASI dengan 

metode memerah ASI  adalah tidak 

eksklusif sebanyak 33 responden (63, 5 

%).  

Kunci sukses untuk memberikan 

ASI secara eksklusif  adalah ibu dan 

keluarga mempunyai manajemen ASI 

yang baik, serta ibu dan keluarga 

saling mendukung bagaimana ibu 

menyiapkan diri dari lingkungannya 

sebelum bekerja (Widuri, 2013). 

Garbhani, dkk (2015) hubungan 

keluarga yang harmonis akan 

mempengaruhi keberhasilan pemberian 

ASI eksklusif, keluarga dianggap 

berpengalaman dalam mengasuh anak, 

termasuk hal menyusui sehingga 

menjadi acuan dalam pemberian ASI 

eksklusif pada bayi. 

PenelitianKartikasari (2009) 

menyatakan terdapat hubungan antara 

motivasi dengan pemberian ASI 

eksklusif, nilai p = 0,000 menunjukkan 

bahwa dari 28 responden sebagian 

besar (57,1%) sebanyak 16 orang tidak 

memberikan ASI eksklusif 

dikarenakan rendahnya pemberian ASI 

eksklusif  disebabkan hampir sebagian 

responden berpendidikan SD (39%) 

sehingga pengetahuan dan informasi 

yang didapatkan juga kurang dan ibu 

tidak menyadari mana yang terbaik 

untuk bayinya.  

Hal ini ditunjukkan pada saat 

wawancara dan observasi di 

Puskesmas Sibela yang dilakukan 

peneliti bahwa kebanyakan ibu telah 

memberikan makanan tambahan selain 

ASI saat bayi berusia < 6 bulan 

dikarenakan saat bayi menangis, ibu 
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mengira ASI saja tidak cukup dan 

memberi susu formula dikarenakan 

lebih praktis saat ditinggal bekerja. 

Dan yang 19 responden (36, 5 %) 

memberikan ASI eksklusif 

dikarenakan saat bayi berusia < 6 bulan 

ibu tidak memberikan makanan 

tambahan selain ASI, berusaha 

memberikan ASI meskipun ditinggal 

bekerja serta sebelum kembali bekerja 

ibu sudah menyetok ASI yang diperah 

kemudian disimpan di lemari es.  

 

6 Hubungan motivasi ibu bekerja dengan 

keberhasilan pemberian asi eksklusif 

dengan metode memerah ASI 

 Pemberian ASI  P 
val
ue 

Moti
vasi  Eksklusif Tidak 

eksklusif 
 N % N %  
Baik 14 73,7 % 0 0 % 

0,
00
0 

Cuku
p 

5 26,3 % 7 21,2 
% 

Kura
ng  

0 0 % 26 78,8 
% 

Tota
l  

19 100 % 33 100 
% 

 

Tabel 6 menunjukkan hasil 

analisis hubungan motivasi ibu bekerja 

dengan keberhasilan pemberian ASI 

eksklusif dengan metode memerah ASI 

adalah mayoritas ibu bekerja yang 

memiliki motivasi kurang dan tidak 

eksklusif sebesar 26 orang (78,8 %). 

Berdasarkan hasil analisis didapatkan 

angka p-value sebesar 0,000, dimana 

p-value 0,000 <α(0,05) sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Hoditolak dan Ha 

diterima yang berarti ada hubungan 

antara motivasi ibu bekerjadengan 

keberhasilan pemberian ASI eksklusif 

dengan metode memerah ASI di 

Puskesmas Sibela Mojosongo.  

Perlu juga adanya sarana dan 

prasarana bagi ibu bekerja yang 

menyusui dan disediakannya pojok 

ASI di berbagai tempat kerja maupun 

umum sehingga ibu menyusui akan 

lebih intensif dan terarah 

(Rahmadhona, dkk 2017).Hasil 

penelitian Lina (2015) mengatakan 

terdapat hubungan yang signifikan 

antara motivasi ibu dengan pemberian 

ASI eksklusif di wilayah kerja 

Puskesmas Panongan, menunjukkan 

bahwa masih adanya motivasi ibu yang 

rendah akan berdampak pada tidak 

tercapainya pemberian ASI secara 

eksklusif. Sebaliknya jika motivasi ibu 

tinggi akan berdampak pada 

tercapainya pemberian ASI secara 

eksklusif. Kartikasari (2009) 

mengatakan ada hubungan yang 

signifikan antara motivasi dengan 

pemberian ASI eksklusif di Desa 

Balun yang menunjukkan pemberian 

ASI selain dipengaruhi oleh usia, 

pendidikandan pekerjaan, juga 

dipengaruhi oleh faktor lain, 
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diantaranya motivasi. Secara garis 

besar perilaku manusia dapat dilihat 

dari 3 aspek, yakni aspek fisik, psikis, 

dan sosial. 

Berdasakan hasil penelitian yang 

dilakukan peneliti didapatkan bahwa 

tingkat motivasiyang kurang 

mengakibatkan keberhasilan dalam 

pemberian ASI tidak eksklusif. Pada 

ibu yang berpendidikan SMA tidak 

memberikan ASI  eksklusif 

dikarenakan bahwa pada saat ibu tidak 

pernah mendapatkan informasi tentang 

ASI eksklusif atau cara memerah ASI 

ibu tidak berusaha mencari informasi 

tersebut, tidak tersedianya ruang 

laktasi untuk memerah ASI, ibu tidak 

selalu memerah ASI ditempat kerja 

karena jam istirahat kurang, ibu tidak 

memerah ASI saat payudara terasa 

penuh, ibu masih berpengaruh pada 

budaya dulu jika bayi menangis maka 

bayi diberi makanan pendamping, dan 

ibu tidak menyetok ASI di lemari es 

sebelum kembali bekerja. Sedangkan 

ibu yang berpendidikan D3/S1 

dikarenakan tidak tersedianya ruang 

laktasi untuk memerah ASI dan ibu 

tidak mau ribet untuk membawa 

peralatan untuk memerah ASI sendiri, 

sehingga saat bekerja ibu tidak 

memerah ASI, pada saat produksi ASI 

sedikit ibu tidak memerah ASI dan 

lebih memilihtambahan susu formula, 

meskipun ibu telah menyiapkan ASI 

yang diperah sebelum kembali bekerja.  

 

III. KESIMPULAN  

1. Hasil karakteristik responden 

mayoritas berusia 17-25 tahun 

sebanyak 23 responden (44,2 

%), pekerjaan responden buruh 

pabrik sebanyak 27 responden 

(51,9 %), pendidikan responden 

SMA sebanyak 29 responden 

(55,8 %). 

2. Tingkat motivasi responden 

yang bermotivasi kurang 

sebanyak 26 responden (50,0 

%). 

3. Tingkat keberhasilan pemberian 

ASI eksklusif dengan metode 

memerah ASI yaitu tidak 

eksklusif sebanyak 33 

responden (63,5 %). 

4. Ada hubungan motivasi dengan 

keberhasilan pemberian ASI 

eksklusif dengan metode 

memerah ASI di Puskesmas 

Sibela Mojosongo dengan nilai 

siginifikasi p-value = 0,000 , 

yang berarti p value = 0,000 < α 

(0,05).  
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ABSTRAK 
 

Latar Belakang: AKI (Angka Kematian Ibu) di Indonesia belum sesuai dengan harapan. Angka 
kematian ibu dari sensus penduduk 2015 mencapai 102/100.000  (Said; et al., 2016). Salah satu 
tindakan medis yang menjadi alternative penanganan ibu bersalin dengan komplikasi dan beresiko 
adalah dengan oprasi section caesarea. Hasil penelitian menunjukkan ibu post operasi section caesarea 
24 jam rata-rata mengeluh nyeri sedang dengan skala 6, tetapi mereka hanya mendapatkan anakgesik 
seperti: diklofenak,petidine, tramadol tanpa penanganan yang lain paska section caesarea (Kintu et al., 
2019). Hasil wawancara pada 5 ibu post section caesarea, 4 orang mengatakan skala nyeri 4 dan  1 
orang skala nyeri 3. Perawat mengajarkan relaksasi nafas dalam. Dan mereka belum pernah mendengar 
tentang guide imagery.  
Metode, desain quasy eksperimen. Tehnik sampling kuota dengan jumlah 30 ibu post section caesarea 
hari pertama. Responden dipimpin untuk focus pada nafas dalam dan mendengarkan cerita perawat 
diiringi musikinstrumen. Instrumen penelitian ini menggunakan Tensi, Termometer, dan jam yang 
sudah dikalibrasi rutin milik rumah sakit. Analisis menggunakan univariat dengan mean dan standart 
deviasi sedangkan analisis bivariat menggunakan paired t test. 
Hasil, Hasil analisis pengaruh guided imagery terhadap vital signs  p value<0,05 dengan beda rata-rata 
tekanan darah sistolik 5 , tekanan darah diastolik 1,8, suhu 0,2, nadi 2,9 dan respirasi 0,66. 
Kesimpulan, Terdapat pengaruh guided imagery terhadap vital signs (tekanan darah sistolik, tekanan 
darah diastolik, suhu, nadi dan respirasi) ibu post sectiocaesarea hari pertama di Rumaha Sakit 
Bethesda Yogyakarta. 
 
Keyword: guided imagery, vital signs, post section caesarea 

 
ABSTRACT 

Background: Maternal Mortality Rate (MMR) in Indonesia has not been in conformity with 
expectation. MMR based on 2015 census reached 102/100,00 (Said; et al., 2016). One of medical 
procedures as an alternative action to handle pregnant mother with complication and at risk is by 
having sectio caesarea. Research result showed post sectio caesarea mothers within the first 24 hours in 
average complained of having moderate pain with the scale of six but they only got analgesic such as 
diclofenac,pethidine, tramadol without another treatment (Kintu et al., 2019). The result of interview on 
five post sectio caesarea mothers revealed four mothers had pain with the scale of four and one mother 
with the scale of three. The nurses taught them deep breathing relaxation but they have never heard 
about Guided Imagery. 
Method, Quasy Experiment design. Quota sampling technique was applied with 30 first day post 
sectio caesarea mothers. The respondents were led to focus on deep breathing and listen to nurse’s story 
accompanied with instrumental music. Research instrument used sphygmomanometer, thermometer 
and a watch that has been routinely calibrated by the hospital. Univariate analysis was applied with 
mean and standard deviation while bivariate analysis was done with paired t-test. 
Result. The influence of Guided Imagery to vital signs with p value < 0.05 with average difference of 
systolic blood pressure is 5, diastolic blood pressure is 1,8 temperature is 0.2 pulse rate is 2.9 and 
respiration is 0.66. 
Conclusion. There is an influence of Guided Imagery to vital signs (systolic and diastolic blood 
pressure, temperature, pulse rate and respiration) of first day post sectio caesaria mothers in Bethesda 
Hospital Yogyakarta. 
Keyword: Guided Imagery, vital signs, post sectio caesarea 
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BACKGROUND  

Maternal Mortality Ratio 

(MMR) in Indonesia has not been in 

conformity with expectation. MMR 

based on 2015 census reached 102 per 

100,000 live births. While Infant 

Mortality Ratio (IMR) has been in 

accordance with Sustainable 

Development Goal (SDG), 23 per 

100.000 live births (Said; et al., 2016). 

The third goal of SDG says reduce the 

global maternal mortality ratio to less 

than 70 per 100,000 live births (Said; et 

al., 2016). The government has been 

trying to reduce MMR through several 

efforts to ensure healthy life for all 

citizens. Some of them are by 

eradicating poverty, increasing 

participation of pregnant women in 

maternity visits, improving childbirth 

assistance service by health workers 

and providing health insurance. One of 

medical procedures as an alternative 

action to handle pregnant mother with 

complication and at risk is by having 

sectio caesarea. Sectio Caesarea (SC) is 

defined as the birth of fetus through an 

incision in the abdominal wall 

(laparotomy) and uterus wall 

(hysterectomy) (Cuningham, Houth, & 

Rouse, 2013). This procedure can be 

done by hospitals which have obstetric 

and gynecology specialists. In 

Indonesia health insurance facilitated 

by the government in dealing with 

mothers who are at risk is done through 

referral system. Therefore, hospital 

type C and B will get many cases from 

midwives practicing independently, 

maternity clinics, and public health 

center. In Daerah Istimewa 

Yogyakarta, SC is in the fourth rank 

procedure after Jakarta, Kepulauan 

Riau and Bali (Kemenkes, 2016). This 

procedure causes discomfort for 

postpartum mothers because of the 

pain. Post surgery injuries can cause 

mothers to be hampered by her 

physical mobility, depending on others 

and interfering with lactation. Research 
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result showed post sectio caesarea 

mothers within the first 24 hours in 

average complained of having 

moderate pain with the scale of six but 

they only got analgesic such as 

diclofenac, pethidine, tramadol without 

another treatment (Kintu et al., 2019). 

Nurses can provide pain management 

to overcome patient’s pain. Some 

researches related to pain management 

such as influence of breathing 

relaxation on pain, aromatherapy has 

been proven to reduce post surgery 

pain (Felix, Ferreira, da Cruz, & 

Barbosa, 2019). Guided Imaginary has 

been proven to reduce vital signs and 

pain in post angiography patient (Foji, 

Alreza, & Mohsenpour, 2015). An 

initial study done in Bethesda Hospital 

Yogyakarta showed the average 

number of delivery was 34 mothers/ 

month, average number of SC 

procedure was 2 mothers/ month. The 

result of interview on five post sectio 

caesarea mothers revealed four mothers 

had pain with the scale of four and one 

mother with the scale of three. The 

nurses taught them deep breathing 

relaxation but they have never heard 

about Guided Imagery. 
 

A. OBJECTIVE 

1. General Objective 

To know the influence of 

Guided Imagery to vital 

signs (systolic and diastolic 

blood pressure, temperature, 

pulse rate and respiration) of 

first day post sectio caesaria 

mothers in Bethesda 

Hospital Yogyakarta.  

2. SpecificObjective 

a. To know the 

characteristics of 

mothers such as: age, 

level of education and 

parity of post sectio 

caesaria mothers in 

Bethesda Hospital 

Yogyakarta. 

b. To know the influence of 

Guided Imagery to 

systolic blood pressure 

of first day post sectio 

caesaria mothers in 
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Bethesda Hospital 

Yogyakarta.  

c. To know the influence of 

Guided Imagery to 

diastolic blood pressure 

of first day post sectio 

caesaria mothers in 

Bethesda Hospital 

Yogyakarta.  

d. To know the influence of 

Guided Imagery to 

temperature of first day 

post sectio caesaria 

mothers in Bethesda 

Hospital Yogyakarta.  

e. To know the influence of 

Guided Imagery to pulse 

rate of first day post 

sectio caesaria mothers 

in Bethesda Hospital 

Yogyakarta.  

f. To know the influence of 

Guided Imagery to 

respiration of first day 

post sectio caesaria 

mothers in Bethesda 

Hospital Yogyakarta.  

 

B. METHOD 

The research was a quasy experiment 

with pre and post test withour control 

design. it was done in Bethesda 

Hospital Yogyakarta. The population 

was all post partum mothers in Galilea 

II Obsgyn Bethesda Hospital as many 

as 60 mothers. The sample was 30 

mothers taken with quota sampling 

technique.  

Data Collection Method: 

1. Drafting proposal: January-March 

2018 

2. 16 June 2018 research funding 

was granted  

3. Ethical clearance from Ethic 

Commite ofMedical Faculty of 

Duta Wacana Christian 

University no: 718/C.16/FK/2018 

was issued on 1 September 2018. 

4. Research permit to conduct a 

research in Bethesda Hospital 

was issued during 4 September- 4 

October 2018. 

5. Data collection was done on 5 

October -12 December 2018. It 

was assisted by students of 

STIKES Bethesda who had taken 

Methodology class. Intervention 

was done six hours after the 

respondents took analgesic. Their 

blood pressure, respiration, pulse 

rate, temperature and pain scale 

were taken before given Guided 

Imagery. After Guided Imagery 

was given (15 minutes) when the 

respondents were in relaxed 

atmosphere the assistants once 
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again took their blood pressure, 

respiration, pulse rate, 

temperature and pain scale. 

Data Analysis Method: 

1. The respondent’s 

demographic characteristic 

data was analyzed using 

univariate analysis. The 

categorical data was 

presented in the form of 

frequency table (n) and 

procentage (%) while the 

numeric data was presented 

in the form of mean and 

standard deviation. 

Determining hypothesis 

Hα 1 = there is an influence 

of Guided Imagery to 

systolic blood pressure 

of first day post sectio 

caesaria mothers in 

Bethesda Hospital 

Yogyakarta. 

Hα 2 = there is an influence 

of Guided Imagery to 

diastolic blood pressure 

of first day post sectio 

caesaria mothers in 

Bethesda Hospital 

Yogyakarta. 

Hα 3 = there is an influence 

of Guided Imagery to 

temperature of first day 

post sectio caesaria 

mothers in Bethesda 

Hospital Yogyakarta. 

Hα 4 = there is an influence 

of Guided Imagery to 

pulse rate of first day 

post sectio caesaria 

mothers in Bethesda 

Hospital Yogyakarta. 

Hα 5 = there is an influence 

of Guided Imagery to 

respiration of first day 

post sectio caesaria 

mothers in Bethesda 

Hospital Yogyakarta. 

 

H0 1= there is no influence 

of Guided Imagery to 

systolic blood pressure 

of first day post sectio 

caesaria mothers in 

Bethesda Hospital 

Yogyakarta. 

H0 2 = there is no influence 

of Guided Imagery to 

diastolic blood pressure 

of first day post sectio 

caesaria mothers in 

Bethesda Hospital 

Yogyakarta. 

H0 3= there is no influence 

of Guided Imagery to 

temperature of first day 



 
 

39 
 

post sectio caesaria 

mothers in Bethesda 

Hospital Yogyakarta. 

H0 4= there is no influence 

of Guided Imagery to 

blood pressure of first 

day post sectio caesaria 

mothers in Bethesda 

Hospital Yogyakarta. 

H0 5= there is no influence 

of Guided Imagery to 

respiration of first day 

post sectio caesaria 

mothers in Bethesda 

Hospital Yogyakarta. 

2. Data analysis was begun 

with normality test using 

Sapiro-Wilk because the 

sample was 30 people with p 

value > 0.05 which means 

normal distribution. 

3. Bivariate analysis: the 

influence of Guided Imagery 

to vital signs of first day 

post sectio caesaria mothers 

with ratio scale. Thus 

analysis was done by using 

paired t test.   

 

C. RESEARCH RESULT 

This research was a quasy 

experiment done in October - 

December 2018. The pain scale 

of 30 first day post sectio 

caesaria mothers was measured 

before and after Guided 

Imagery. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema 1 Sampling Process  

1. Univariate Analysis 

This was done to know the 

characteristics of 

respondents that consist of 

age, education background 

and parity of mothers.   

Table 1. 

Distribution of 

Characteristic Frequency 

of First Day Post Sectio 

Caesaria Mothers in 

Bethesda Hospital 

Population of 
first day post 
SC mothers in 

Sampel of first 
day post SC 
mothers in 
Bethesda 

Hospital. Quota 

Guide 
Imagery 

Pain 
Measure

ment 

Pain 
Measure

ment 

Analysis 
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Respondent’
s 

Characteristi
c 

f (%) 
P 

valu
e 

Age 

20-35 years 
old 

<20 and>35 
years old 

 

25(83.3%
) 

5(16.6%) 

 

0.2 

Level of 
Education 

Middle 

High 

 

26(86.6%
) 

4(13.3%) 

 

0.22 

Parity 

Primipara 

Multipara 

 

15(50%) 

15(50%) 

 

1 

 

Table 1. Respondent’s 

characteristicshows most mothers are 

between 20-30 years old as many as 25 

people (83.3%). Level of education is 

mostly middle education (Senior High 

School) as many as 26 people (86.6%). 

Parity shows the same frequency as 

many as 15 people (50%). Statistical 

test on mother’s age, level education 

and parity shows p value >0.05 

(p>0.05) which means mother’s age, 

level education and parity are in 

normal and homogeneous distribution. 

 

2. Bivariate Analysis 

Normality and homogenity test shows p 

value > 0,05 which means the data is 

distributed normal and homogeneous. 

Bivariate analysis is done to know the 

influence of Guided Imagery to systolic 

and diastolic blood pressure, 

temperature, pulse rate, and respiration. 

 

Table 2 

The Influence of Guided 

Imagery toSystolic and 

Diastolic Blood Pressure, 

Temperature, Pulse Rate 

and Respiration 

Variabl
es 

Before Guided 
Imagery 

After Guided 
Imagery 

Ave
rage 
Diff
eren
ce 

P 
CI 
95
% n aver

age ±SD n avera
ge ±SD 

Sistolic 
Blood 

Pressure 
30 117 16 30 112 13,1 5 

0,
0
0 

1,6
-7 

Diastoli
c Blood 
Pressure 

30 77,6 6,1 30 75,7 7,3 1,8 
0,
0
4 

0,0
-

3,6 

Temper
ature 30 36,3 0,3 30 36,1 0,8 0,2 

0,
0
6 

-
0,0
-

0,5 

Pulse 
Rate 30 85,6 5,6 30 82,7 5,8 2,9 

0,
0
0 

1,2
-

4,5 

Respirat
ion 30 20,9 1,9 30 20,2 1,6 0,66 

0,
0
0 

0,1
-

1,1 

 

Table 2. shows average rate of systolic 

blood pressure of first day post sectio 

caesaria mothers before given Guided 

Imagery is 117mmhg while after given 

Guided Imagery is 112mmhg. P value 

is 0.00 which means there is an 

influence of Guided Imagery to systolic 

blood pressure. Table 2 shows first day 

post sectio caesaria mothers before 
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Guided Imagery have diastolic blood 

pressure of 77.6mmhg with standard 

deviation of 6.1, while after 

intervention is 75.7mmhg and 

standarddeviation is 7.2. The p value is 

0.00 which means there is an influence 

of Guided Imagery to diastolic blood 

pressure of first day post sectio 

caesaria mothers. 

Table 2 shows first day post sectio 

caesaria mothers before Guided 

Imagery have average temperature of 

36.30C and standard devation of 0.3 

while after intervention is 36.10C and 

standard deviation is 0.8. The p value 

shows 0.06 which means there is no 

influence of Guided Imagery to 

temperature of first day post sectio 

caesaria mothers. 

Table 2 shows first day post sectio 

caesaria mothers before Guided 

Imagery have average pulse rate of 

85.6 while after Guided Imagery is 

82,7 and standard devation before is 

5.6 whileafter is 2.9. The p value 

shows 0.00 which means there is an 

influence of Guided Imagery to pulse 

rate of first day post sectio caesaria 

mothers. Table 2 shows first day post 

sectio caesaria mothers before Guided 

Imagery have average respiration of 

20.9 while after Guided Imagery is 

20,2 and standard devation before is 

1.9whileafter is1.6. The p value shows 

0.00 which means there is an influence 

of Guided Imagery to respiration of 

first day post sectio caesaria mothers. 

 

D. DISCUSSION 

1. Respondent’s  Characteristics and 

Homogeneity  

Tabel 1 about respondent’s 

charactieristics show most mothers 

are between 20-35 years old as 

many as 25 people (83.3%). It 

implies mothers involved in this 

research are in the normal span of 

age to be pregnant and to deliver 

baby. It is very different with the 

tendency in America where women 

postpone their pregnancy until they 

are between 30-40 years old (Reeder 

& Koniak-Griffin, 2012).  Level of 

education is mostly middle 

education (Senior High School) as 

many as 26 people (86.6%). 

Indonesia has determined the nine 

year-primary education system but 

most citizens are in middle 

education. A study in patients with 

cancer shows having higher 

education one’s level of compliance 

in following complementer therapy 

(meditation, yoga, tai-chi, guided 

imagery and deep breathing 

relaxation) to overcome the pain 
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(Felix et al., 2019; Mastnak, 

2016).Education influences someone 

in making a decision because he is 

exposed to more knowledge.  Parity 

shows the same frequency as many 

as 15 people (50%). Parity is 

number of times a female has been 

pregnant.Waldenström, Cnattingius, 

Vixner, & Norman (2017) states 

parity does not influence preterm 

risk of birth but mother’s age > 35 is 

a risk of premature birth. Parity and 

level of education are components 

that influence the raising number of 

sectio caesaria procedure to avoid 

sectio caesaria primer 

(complications)(Chi et al., 2018). 

Statistical test on mother’s age, level 

education and parity shows p value 

of >0.05 (p>0.05) which means 

mother’s age, level education and 

parity are in normal and 

homogeneous distribution.  

 

2. The Influence of Guided 

Imagery to Systolic Blood 

Pressure  

This research shows there is 

an influence of Guided 

Imagery to systolic blood 

pressure of first day post 

sectio caesaria mothers in 

Bethesda Hospital 

Yogyakarta.  

A research by Kyriacos, Jelsma, & 

Jordan (2014) asserted vital sign 

monitoring in post surgey patients can 

detect the abnormality changes in vital 

sign early 22/36(61,1%). Blood 

pressure is a pressure resulted from 

blood when flowing through artery. 

Systolic blood pressure is a pressure 

resulted from ventricular 

contraction(Kozier;, ERB;, Berman;, & 

Snyder, 2010). It is influenced by 

several factors such as age, sports, 

stress, race, gender, medication, 

obesity and illness (Kozier; et al., 

2010). Respondent’s systolic blood 

pressure experiences changes before 

and after intervention with a difference 

as many as 5 mmhg. During Guided 

Imagery process, patients are given 

musical instrument and guided to focus 

on relaxation using story from nurses 

to distract their attention from pain. 

Guided Imagery that is an integration 

of music and story is supported by 

previous research states that music 

lowers systolic blood pressure of pre 

surgery patients  (Ni, Tsai, Lee, Kao, & 

Chen, 2011). 

 

3. The Influence of Guided 

Imagery to Diastolic Blood Pressure  
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Post sectio caesaria intervention can 

cause discomfort for patiens. Research 

shows most patients complain of 

having post surgery pain but nurses 

often asses it using inapropriate 

instrument that makes the treatment is 

not optimum (Chatchumni, 

Namvongprom, Eriksson, & Mazaheri, 

2016). This discomfort can cause 

hemodynamic changes of post sectio 

caesaria mothers. Diastolic blood 

pressure changes can happen when a 

treatmen is not given.  

Diastolic blood pressure is ventricular 

pressure when heart is resting (Kozier; 

et al., 2010). This research result 

shows there is an influence of Guided 

Imagery to diastolic blood pressure 

with p value of 0.04 and pressure 

difference as many as 1.8 mmhg. 

Nurses give Guided Imagery by 

playing musical instrument and 

reading story liked by patients. Soft 

musical instrument makes patients feel 

relaxed and calm that sometimes make 

them sleep. Relaxation can make 

blood circulation run smoothly and 

relaxed. It is supported by a research 

by Afshar, Mohsenzadeh, & Gilasi 

(2018) that states Guided Imagery 

increase sleeping quality. Using 

Guided Imagery, patients are guided 

to feel relaxed so there is a decrease of 

systolic blood pressure (Ni et al., 

2011). 

 
4. The Influence of Guided 

Imagery to Temperature  

Body temperature reflects balance 

betwen heat production and loss of 

body stated in celcius degree (Kozier; 

et al., 2010). Regulating system of 

body temperature is surface sensor and 

body integrator, hypothalamus and 

effector system. This research result 

shows there is no influence of Guided 

Imagery to temperature with p value of 

0.06. Soft musical instrument and 

nurse’s guide cannot influence 

patient’s temperature. It is in line with 

a theory states that temperature is 

influenced by age, circandian rhythm, 

sports, hormone, environment, health 

status and stress (Bigham, Mcdannel, 

Luciano, & Salgado-lopez, 2013; 

Kozier; et al., 2010). Respondents who 

are given Guided Imagery are guided 

to focus on nurse’s voice with regular 

and deep breathing cannot change 

respondents’ circandian rhythm. It 

shows the focus of relaxation in 

Guided Imagery and G-tummo 

Meditation is different (Kozhevnikov, 

Elliott, Shephard, & Gramann, 2013). 
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5. The Influence of Guided 

Imagery toPulseRate 

Pulse rate is a blood wave as a result of 

contraction of left ventricle of the heart 

(Kozier; et al., 2010). Some factors that 

influence pulse rate are age, gender, 

sports, medication, hypovolemia, 

stress, position changes and health 

status. This research shows there is an 

influence of Guided Imagery to 

frequency of pulse rate with p value of 

0.00 with pain difference of 2.9. 

Guided Imagery combined with soft 

musical instrument makes the 

respondents feel calm and relaxed. 

First day post sectio caesaria patients 

do not focus on the pain so that the 

pulse rate is normal. This is supported 

by previous research states Guided 

Imagery decreases pulse rate frequency 

(Foji et al., 2015; Rejeh, Heravi, 

Griffiths, & Vaismoradi, 2018).   

 

6. The Influence of Guided 

Imagery toRespiration 

Respiration is controlled by center of 

breathing that is medulla oblongata, 

brain’s puncher and chemoreceptors. 

The process of breathing takes place 

due to differences in oxygen, carbon 

dioxide, and hydrogen pressure in 

blood artery (Kozier; et al., 2010). 

Breathing frequency of the first day 

post sectio caesaria respondents is 

measured and they are guided to do 

deep and regular breathing when given 

Guided Imagery so they can focus on 

the music and nurse’s story. Deep 

breathing is performed in the count of 

five until the patients feel calm and 

relaxed. When the patients are in the 

relaxed stage, the frequency of 

breathing is measured. Normal 

inspiration process lasts for 1-1.5 

seconds while expiration process lasts 

for 2-3 seconds (Kozier; et al., 2010).  

This research shows there is an 

influence of Guided Imagery to 

respiration with p value of 0.00 and 

average difference of 0.66. This 

difference is not significant. It is 

supported by previous research that 

states Guided Imagery influence 

breathing of thoracic, post cardiac 

surgery, and hemodialysis patients 

(Afshar et al., 2018; Foji et al., 2015; 

Rejeh et al., 2018).   

 

E. CONCLUSION 

Based on the analysis and discussion, 

it can be conclude:   

1. Most mothers are between 20-30 

years oldas many as 25 people 

(83.3%). Level of education is middle 

(Senior High School) as many as 26 

people (86.6%). Parity shows the 
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same frequency as many as 15 people 

(50%).  

2. There is an influence of Guided 

Imagery on systolic blood pressure of 

first day post sectio caesaria mothers 

in Bethesda Hospital Yogyakarta.  

3. There is an influence of Guided 

Imagery on diastolic blood pressure of 

first day post sectio caesaria mothers 

in Bethesda Hospital Yogyakarta.  

4. There is no influence of Guided 

Imagery on temperature of first day 

post sectio caesaria mothers in 

Bethesda Hospital Yogyakarta.  

5. There is an influence of Guided 

Imagery on pulse rate of first day post 

sectio caesaria mothers in Bethesda 

Hospital Yogyakarta.  

6. There is an influence of Guided 

Imagery on respiration of first day 

post sectio caesaria mothers in 

Bethesda Hospital Yogyakarta.  
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ABSTRAK 

Air Susu Ibu (ASI) sangat diperlukan karena terkandung berbagai zat yang 

dibutuhkan oleh bayi. Salah satu langkah untuk mencapai keberhasilan menyusui adalah 

melalui pemberian konseling menyusui. Konseling menyusui membutuhkan empat 

keterampilan dasar yaitu mendengarkan, mempelajari, membangun percaya diri dan 

memberi dukungan. Keterampilan  mendengarkan dan mempelajari mendorong ibu untuk 

secara aktif mengungkapkan perasaannya sehingga lebih banyak informasi yang konselor 

dapatkan. Sedangkan keterampilan membangun percaya diri dan memberi dukungan 

bermanfaat untuk membantu ibu merasa percaya diri dan berfikir positif tentang dirinya. 

Pemberian konseling menyusui paling efektif dilaksanakan pada masa antenatal trimester 

III kehamilan sehingga ibu mempunyai cukup waktu untuk mempersiapkan menyusui. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh konseling menyusui menggunakan 

empat keterampilan dasar pada ibu hamil trimester III terhadap keberhasilan pemberian 

kolostrum. Metode penelitian adalah quasi eksperimen menggunakan desain penelitian 

post test only design with control group dan data dianalisis denganmann whitney test. 

Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh konseling menyusui menggunakan empat 

keterampilan dasar pada ibu hamil trimester III terhadap keberhasilan pemberian 

kolostrum dengan p value 0,034. Perawat konselor menyusui diharapkan dapat 

memberikan informasi dan edukasi kepada ibu melalui kegiatan konseling menyusui 

dengan benar-benar mempraktekkan empat langkah keterampilan konseling menyusui 

untuk ibu hamil trimester III agar dapat mempersiapkan proses menyusui dengan baik 

termasuk pemberian kolostrum untuk bayinya. 

Kata kunci : ASI, menyusui, konseling antenatal, kolostrum 
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ABSTRACT 

 

Breast milk is very important because it contains various substances needed by the baby. 

One of the steps to achieve successful breastfeeding is through breastfeeding counseling. 

Breastfeeding counseling requires four basic skills such as listening, learning, building 

confidence, and providing support. Listening and learning skills encourage the mother to 

express her feeling actively, so more information is obtained by the counselor. 

Meanwhile, the skill to build confidence and provide useful support is needed to help the 

mothers in feeling confident and thinking positive about themselves. During the antenatal 

third trimester of pregnancy is the most effective time to provide breastfeeding 

counseling, so the mother has enough time to prepare breastfeeding. The aim of this 

research is to determine the effect of breastfeeding counseling using four basic skills in 

third trimester pregnant women to the success of giving colostrum. The research method 

was a quasi-experimental research using a posttest only design with control group, and 

the data were analyzed by using the Mann Whitney test. The result showed that there was 

an effect of breastfeeding counseling using four basic skills in third trimester pregnant 

women to the success of giving colostrum with a p value of 0,034. Breastfeeding 

counseling nurses are expected to provide information and education to the mothers 

through breastfeeding counseling activities by actually practicing the four steps of 

breastfeeding counseling skills for the third trimester pregnant women in order to be able 

to prepare the breastfeeding process properly including giving colostrum to their babies. 

 

Keyword : Breast milk, breastfeeding, antenatal counseling, colostrum 

 

PENDAHULUAN 

 Air Susu Ibu (ASI) sangat 

diperlukan karena di dalam ASI 

terkandung berbagai zat yang sangat 

dibutuhkan oleh bayi sehingga dapat 

menjamin status gizi bayi yang baik 

dan menurunkan angka kesakitan dan 

kematian anak. Menyusui yang baik 

merupakan metode yang efektif untuk 

memenuhi gizi bayi. Menurut  

 

Association of Women’s 

Health, Obstetric and Neonatal 

(AWHONN), ibu harus didorong 

untuk menyusui dan menerima 

instruksi serta dukungan dari seluruh 

tim kesehatan agar dapat berhasil 

dalam memulai dan mempertahankan 

proses menyusui. Hal tersebut 

dimulai sejak masa prakonsepsi dan 
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diteruskan sampai tahun pertama 

kehidupan atau lebih (Chapman & 

Durham, 2010). 

Hasil Riset Kesehatan Dasar 

(Riskesdas, 2018) menunjukkan 

proporsi pemberian ASI pada bayi 

usia 0-5 bulan adalah bayi yang 

mendapatkan ASI eksklusif sebanyak 

37,3 %, bayi yang mendapatkan ASI 

parsial sebanyak 9,3% dan bayi yang 

mendapatkan ASI predominan 

sebanyak 3,3 %. Proporsi pemberian 

ASI eksklusif turun diabandingkan 

pada Riskesdas tahun 2013 yaitu 

sebanyak 38%. Proporsi pemberian 

ASI eksklusif paling rendah adalah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 

sebesar 20,3 % sedangkan paling 

tinggi adalah Provinsi Bangka 

Belitung sebesar 56,7%. Sedangkan 

di Provinsi Jawa Tengah bayi yang 

mendapatkan ASI eksklusif sekitar 

33%.  

Upaya peningkatan pemberian 

ASI berperan sangat besar terhadap 

pencapaian penurunan angka 

kematian bayi dan menurunnya 

prevalensi gizi kurang pada anak 

balita. Walaupun angka kematian 

bayi sudah turun dan sudah sesuai 

dengan target MDG’s 2015 tetapi 

angka tersebut masih cukup tinggi 

yaitu menurut Hasil Survei Penduduk 

Antar Sensus (SUPAS) 2015 

menunjukkan AKB sebesar 22,23 per 

1.000 kelahiran hidup. Begitu pula 

dengan Angka Kematian Balita 

(AKABA) hasil SUPAS 2015 sebesar 

26,29 per 1.000 kelahiran hidup 

(Kemenkes RI, 2017) 

Menurut WHO, keberhasilan 

menyusui dapat dicapai dengan 

sepuluh langkah sukses menyusui. 

Salah satu langkah tersebut adalah 

menjelaskan kepada semua ibu hamil 

tentang manfaat menyusui.  

Penelitian yang dilakukan oleh (Lee 

et al., 2013), didapatkan kesimpulan 

bahwa ibu yang mendapatkan 

informasi yang baik tentang manfaat 

menyusui, akan tetap 

mempertahankan praktik pemberian 

ASI yang efektif dalam dua tahun 

pertama bayi. Hal-hal yang dapat 

dilakukan untuk meningkatkan 

praktik menyusui antara lain 

menciptakan kebijakan yang 

mendukung menyusui, memberikan 

dukungan yang efektif pada ibu dan 

mengefektifkan peran petugas 

kesehatan untuk dapat memberikan 

konseling menyusui. 

Kegiatan konseling menyusui 

yang memadai dan dukungan yang 

diberikan sangat penting bagi ibu dan 

keluarga untuk memulai dan 
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mempertahankan praktek pemberian 

ASI secara efektif. Konseling 

menyusui merupakan salah satu 

kegiatan yang ada pada pelayanan 

kesehatan ibu hamil untuk menjamin 

perlindungan terhadap ibu hamil dan 

atau janin berupa deteksi dini faktor 

risiko, pencegahan, dan penanganan 

dini komplikasi kehamilan. 

Pemberian konseling pada masa 

antenatal trimester III sangat efektif 

karena ibu masih mempunyai cukup 

waktu untuk persiapan proses 

menyusui (Kemenkes RI, 2017). 

Konselor menyusui harus 

mengkaji riwayat menyusui ibu hamil 

dan mengajarkan berbagai 

keterampilan menyusui. Pelaksanaan 

konseling menyusui pada dasarnya 

membutuhkan empat keterampilan 

dasar yaitu mendengarkan, 

mempelajari, membangun percaya 

diri dan memberi dukungan. 

Keterampilan  mendengarkan dan 

mempelajari akan mendorong ibu 

untuk dapat secara aktif 

mengungkapkan perasaannya 

sehingga lebih banyak informasi yang 

konselor dapatkan. Sedangkan 

keterampilan membangun percaya 

diri dan memberi dukungan 

bermanfaat untuk membantu ibu 

merasa percaya diri dan berfikir 

positif tentang dirinya (Perinasia, 

2018). 

Fenomena yang terjadi saat ini 

berdasarkan studi pendahuluan 

adalah produksi ASI yang sedikit 

pada kehidupan awal bayi akan 

menyebabkan ibu memutuskan untuk 

memberikan asupan makanan 

sebelum menyusui (makanan 

prelakteal). Makanan prelakteal ini 

berbahaya karena makanan inilah 

yang akan menggantikan kolostrum 

sebagai makanan bayi yang paling 

awal. Berdasarkan Riskesdas tahun 

2013, cakupan pemberian makanan 

prelakteal mencapai 44,3 % dan 

makanan prelakteal yang paling 

banyak diberikan adalah susu formula 

yaitu sebesar 79,8 %. Bayi yang 

mendapatkan makanan prelakteal 

akan mudah terkena infeksi karena 

makanan inilah yang akan 

menggantikan kolostrum. Sehingga 

bayi tidak akan mendapatkan manfaat 

yang terkandung dalam kolostrum 

yaitu zat kekebalan 10-17 kali lebih 

banyak dari ASI matur. Zat 

kekebalan inilah yang akan 

melindungi bayi dari ancaman 

penyakit infeksi (Kemenkes RI, 

2017). 

 Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh konseling 
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menyusui menggunakan empat 

keterampilan dasar pada ibu hamil 

trimester III terhadap keberhasilan 

pemberian kolostrum. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian  inimenggunakan 

metodekuasieksperimen dengan 

rancangan yang digunakan adalah 

post test only design with control 

group. Subyek penelitian diambil 

dengan kriteria inklusi ibu hamil 

trimester tiga, bayi tunggal 

sedangkan kriteria eksklusi 

meliputiterdapat komplikasi 

antenatal, pernah mendapatkan 

konseling menyusui sebelumnya dan 

bayi atau ibu yang sakit pasca 

melahirkan. Subyek penelitian ini 

adalah ibu hamil trimester 3 yang 

melakukan pemeriksaan kehamilan di 

puskesmas Sibela Surakarta sejumlah 

30 responden yang dibagi menjadi 

dua kelompok yaitu kelompok kasus 

atau perlakuan, yaitu ibu hamil 

trimester tiga yang diberikan 

perlakuan asuhan antenatal standar 

ditambah konseling menyusui dan 

kelompok kontrol yaitu ibu hamil 

trimester tiga yang mendapatkan 

asuhan antenatal standar dan tanpa 

diberikan konseling. 

Konseling menyusui diberikan 

oleh konselor menyusui yang telah 

mengikuti pelatihan konseling 

menyusui 40 jam WHO dari 

Perinasia. Konseling menyusui 

diberikan sebanyak satu kali melalui 

tatap muka dan dilanjutkan sebanyak 

3 kali melalui pesan Whatssapp. 

Analisis bivariat dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh konseling 

menyusui masa antenatal terhadap 

keberhasilan ibu dalam memberikan 

kolostrum. Pada penelitian ini 

digunakan uji statistik non 

parametrik dengan 2 mean 

kelompok yang berbeda 

menggunakan Mann Whitney Test.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1 Karakteristik responden 

menurut usia (n=30) 

Klasifikasi 
umur 
responden 

Kelompok 
perlakuan 

Kelompok 
kontrol  

 Frekuensi % Frekuensi % 
17-25 
tahun 
(remaja 
akhir) 

6 40 13 86,7 

26-35 
tahun 
(dewasa 
awal) 

9 60 2 13,3 

Total  15 100 15 100 
Umur respondenibu hamil 

pada kelompok perlakuan terbanyak 

pada rentang usia 26-35 (dewasa 

awal) yaitu sejumlah 9 orang (60%). 
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Rentang usia ini merupakan rentang 

usia reproduksi dimana organ 

reproduksi pada perempuan sudah 

matang dan siap untuk menjalani 

kehamilan. Pada rentang masa 

reproduksi merupakan waktu yang 

efektif untuk hamil dan melahirkan. 

Hasil yang berbeda ditunjukkan pada 

kelompok kontrol dimana responden 

ibu hamil terbanyak pada rentang 

usia 17-25 tahun (remaja akhir) yaitu 

sejumlah 13 orang (86,7%). Hal ini 

menunjukkan pergeseran tren bahwa 

saat ini kehamilan di usia remaja 

meningkat. Menurut United Nations 

Development Economic and Social 

Affairs (UNDESA, 2010) dalam 

Kemenkes (2013) Indonesia 

merupakan Negara ke-37 dengan 

prosentase pernikahan usia muda 

yang tinggi dan merupakan tertinggi 

kedua di ASEAN setelah Kamboja. 

Hal ini tentu saja dapat 

mempengaruhi kesehatan remaja dan 

bayinya. 

 
Tabel 2 Karakteristik responden 
menurut pendidikan (n=30) 
Klasifik
asi umur 
respond
er 

Kelompok 
perlakuan  

Kelompok 
kontrol 

 Freku
ensi 

% Freku
ensi 

% 

SD 1 6,
7 

5 33
,3 

SMP 2 13 7 46

,3 ,7 
SMA/S
MK 

9 60 3 20
,0 

Sarjana 1 6,
7 

- - 

Pascasar
jana 

2 13
,3 

- - 

Total 15 10
0 

15 10
0 

Sesuai dengan hasil penelitian 

diketahui jumlah responden menurut 

tingkat pendidikan pada paling 

banyak adalah pendidikan responden 

terbanyak adalah SMA/SMK pada 

kelompok perlakuan yaitu sejumlah 9 

orang (60%) dan pada kelompok 

kontrol terbanyak SMP yaitu 

sejumlah 7 orang (46,7%). Pada 

penelitian ini, pendidikan terbanyak 

adalah pada pendidikan tingkat 

menengah. Pendidikan adalah sesuatu 

yang dapat membawa seseorang 

untuk memiliki ataupun meraih 

wawasan dan pengetahuan seluas-

luasnya. Orang-orang yang memiliki 

pendidikan yang  lebih tinggi akan 

memiliki wawasan dan pengetahuan 

yang lebih luas jika dibandingkan 

yang lebih rendah. Semakin tinggi 

pendidikan formal seorang ibu 

diharapkan semakin meningkat 

pengetahuan dan kesadarannya dalam 

mengantisipasi kesulitan dalam 

kehamilan dan persalinannya, 

sehingga timbul dorongan untuk 

melakukan pengawasan kehamilan 
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secara berkala dan teratur 

(Darmawati, 2013). 

 

Tabel 3 Karakteristik responden 
menurut pekerjaan (n=30) 
 
Klasifi
kasi 
umur 
respon
den 

Kelompok 
perlakuan 

Kelompok 
kontrol 

 Frekue
nsi 

% Frekue
nsi 

% 

Ibu 
Rumah 
Tangga 

9 60 8 53
,3 

Ibu 
Bekerja 

6 40 7 46
,7 

Total 15 10
0 

15 10
0 

Sesuai dengan hasil penelitian 

diketahui jumlah responden menurut 

pekerjaan yang paling banyak adalah 

Ibu Rumah Tangga yaitu sejumlah 9 

orang (60%) pada kelompok 

perlakuan dan sejumlah 8 orang 

(53,3%) pada kelompok kontrol. 

Karakteristik pekerjaan responden 

mayoritas sebagai ibu rumah tangga 

sangat mendukung dalam 

menyediakan waktu dalam 

pelaksanaan konseling dan 

mendengarkan penyuluhan. 

Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Wijayanti, Kartika 

(2016), pengalaman ibu bekerja 

dalam upaya pemberian ASI 

eksklusif selama bekerja kurang 

menyenangkan. Menurut penelitian 

ini, ibu harus menyediakan waktu 

ekstra untuk dapat membekali diri 

dengan pengetahuan tentang ASI 

eksklusif, memerlukan persiapan 

fisik, teknis, dan mental untuk 

memberikan ASI eksklusif.  

 
Tabel 4 Karakteristik responden 
menurut paritas (n=30) 
 
Waktu 
pengelu
aran 
kolostru
m 

Kelompok 
perlakuan  

Kelompok 
control 

 Freku
ensi 

% Freku
ensi 

% 

Primipa
ra 

5 33
,3 

15 1
0
0 

Multipa
ra 

10 66
,7 

- - 

Total 15 10
0 

15 1
0
0 

 
Sesuai dengan hasil penelitian 

diketahui jumlah responden menurut 

paritas terbanyak adalah multipara 

yaitu sejumlah 10 orang (66,7%) dan 

pada kelompok kontrol terbanyak 

adalah primipara yaitu sejumlah 15 

orang (100%).  Paritas adalah jumlah 

anak yang pernah dilahirkan oleh 

seorang ibu. Pada umumnya semakin 

tinggi paritas seseorang maka 

semakin banyak pengalaman dan 

pengetahuan yang dimilikinya 

termasuk informasi yang di dapatkan 

baik dari orang lain ataupun dari 
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tenaga kesehatan. Hal ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Alam, Syamsul (2016) yang 

menyatakan bahwa ibu pada 

multipara akan lebih memungkinkan 

untuk memberikan ASI eksklusif jika 

pengalaman menyusui ibu 

sebelumnya merupakan pengalaman 

yang baik dan ibu menyadari tentang 

manfaat pemberian ASI eksklusif. 

 

Tabel 5 Keberhasilan pemberian 
kolostrum (n=30) 
 
Waktu 
pengelu
aran 
kolostru
m 

Kelompok 
perlakuan  

Kelompok 
kontrol 

 Freku
ensi 

% Freku
ensi 

% 

Berhasil 14 93
,3 

9 6
0 

Tidak 
Berhasil 

1 6,
7 

6 4
0 

Total 15 10
0 

15 1
0
0 

 
Sesuai dengan hasil penelitian 

diketahui jumlah responden pada 

kelompok perlakuan yang dapat 

memberikan kolostrum yaitu 

sejumlah 14 orang (93,3%). 

Responden pada kelompok kontrol 

yang dapat memberikan kolostrum 

yaitu sejumlah 9 orang (60%). 

Perbedaan hasil ini dapat dipengaruhi 

oleh banyak faktor. Pada penelitian 

ini,  perbedaan keberhasilan 

pemberian kolostrum pada kelompok 

perlakukan dan kelompok kontrol 

salah satunya disebabkan karena 

berbedanya tingkat pendidikan 

dimana pada kelompok perlakuan 

lebih tinggi tingkat pendidikannya 

dibandingkan kelompok kontrol. Hal 

ini disebabkan karena ibu yang 

memiliki tingkat pendidikan tinggi 

cenderung lebih memperhatikan 

kesehatannya selama kehamilan dan 

berupaya untuk meningkatkan 

pengetahuan seputar kehamilan dan 

melahirkan bila dibanding dengan ibu 

yang tingkat pendidikannya lebih 

rendah.  

 
Tabel 6 Hasil Analisis Bivariat 
dengan Uji Mann Whitney 
 

 Keberhasilan pemberian 
kolostrum  

Asymp. Sig. (2-tailed) .034 
 

Hasil analisis bivariat dengan 

menggunakan uji Mann Whitney 

menunjukkan p value 0,034 (p value 

< 0,05) sehingga Ho ditolak artinya 

ada pengaruh konseling menyusui 

menggunakan empat keterampilan 

dasar pada ibu hamil trimester III 

terhadap keberhasilan pemberian 

kolostrum. Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh 
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Nayak, Divakar S, et al (2016) 

dimana intervensi konseling 

menyusui pada trimester ketiga 

kehamilan sampai periode ketika 

anak berusia dua tahun terbukti dapat 

meningkatkan jumlah ibu yang 

memutuskan untuk tidak memberikan 

makanan prelakteal apapun dan terus 

menyusui sampai dua tahun sehingga 

akan meningkatkan gizi status anak-

anak kurang dari 2 tahun. 

Choudary, Ramesh, et al (2017) 

juga menyatakan bahwa konseling 

menyusui mempunyai banyak 

manfaat yaitu peningkatan pemberian 

ASI sehingga diharapkan konseling 

menyusui dapat diberikan di semua 

fasilitas kesehatan dan diberikan oleh 

seorang konselor menyusui. 

Konseling menyusui dapat berupa 

promosi pemberian ASI pada ibu 

hamil. Menurut Näslund & Islas 

(2014), konseling menyusui penting 

untuk mencapai keberhasilan 

menyusui. Perawat bertugas 

memberdayakan para ibu dan 

memberikan informasi tentang apa 

saja yang harus dipersiapkan untuk 

menjadi sukses untuk menyusui. 

Konseling menyusui yang dapat 

dilakukan seperti membantu ibu 

untuk menjamin pasokan susu yang 

cukup, memberikan nasihat tentang 

frekuensi pemberian makan bayi dan 

membantu ibu dengan berbagai 

kesulitan menyusui. 

Menurut Rosuzeita, Fauzi 

(2018) perawat yang bekerja di 

perawatan primer, bangsal antenatal 

dan postnatal, ruang persalinan, dan 

unit pediatrik dan obstetri dan 

ginekologi memiliki kesempatan 

untuk mendidik ibu tentang 

pentingnya dan manfaat menyusui 

dan memberikan informasi yang 

diperlukan sehingga ibu dapat 

membuat keputusan yang tepat terkait 

menyusui. 

 

KESIMPULAN 

 Konseling menyusui 

menggunakan empat keterampilan 

dasar pada ibu hamil trimester III 

dapat meningkatkan keberhasilan 

pemberian kolostrum. Sehingga 

perawat diharapkan dapat 

memberikan informasi dan edukasi 

kepada ibu melalui kegiatan 

konseling menyusui dengan benar-

benar mempraktekkan empat langkah 

keterampilan konseling menyusui 

untuk ibu hamil trimester III. Hal 

tersebut agar ibu dapat 

mempersiapkan dengan baik proses 

menyusui yang akan dijalani setelah 

melahirkan.  
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ABSTRACT 
Background : Women in the premenopausal period have the system changes of 
endocrine, biological, and other clinical symptoms that cause anxiety. One way to 
overcome the anxiety of pre-menopausal women is mindfulness therapy. 
Objectives : This study aims to know the influence of mindfulness therapy to 
decrease anxiety in premenopausal women in RW 03 Pedalangan Village. 
Methods : This research method is used Quasy Experiment with the pre-post test 
control group design. The number of samples are 30 people divided into 
intervention and control groups. The instrument are questionnaire signs of 
premenopausal symptoms and high-level questionnaire for pre-menopausal 
women which is a development tool. The sampling technique is used with 
purposive sampling and analysis data used Dependent t – Test and Mann Whitney. 
Results : In the intervention group and control group, the results obtained p value 
0,000 (<0.05) that means there is the influence of mindfulness therapy to decrease 
anxiety in premenopausal women. Mann whitney test obtained (p value 0,000 
(<0.05). 
Conclusion : The mindfulness therapy affect to decrease anxiety in 
premenopausal women. So the mindfulness therapy can be applied as non-
pharmacological therapy to reduce anxiety in pre menopausal women. 
 

Keywords : Anxiety; pre menopause; mindfulness therapy 
 
 
PENDAHULUAN 

Wanita sebelum masa 
menopause mengalami suatu tahap 
yang disebut pre menopause. Pada 
tahap pre menopause ini terjadi 
penurunan hormon estrogen yang 
mengakibatkan munculnya sindrom 
premenopause. Fase ini dimulai pada 
usia 40 tahun dengan ditandai siklus 
haid tidak teratur yang 
mengakibatkan berbagai perubahan 
fungsi tubuh (Proverawati & 
Sulistiyawati, 2010). 

Jumlah populasi wanita di 
Indonesia pada tahun 2015 
menunjukkan masa pre menopause 

pada kelompok usia 40 – 50 tahun 
sebanyak 17,21 juta jiwa dan yang 
memasuki masa menopause 
mencapai 21,22 juta jiwa. 
Diperkirakan pada tahun 2023 
jumlah penduduk perempuan di 
Indonesia akan mencapai 152,69 juta 
jiwa dengan jumlah perempuan usia 
pre menopause sebanyak 20,36 juta 
jiwa dari jumlah perempuan dengan 
gejala-gejala menopause. Jumlah 
penduduk wanita di Jawa Tengah 
pada tahun 2015 sebanyak 
17.023.243 jiwa dengan jumlah 
penduduk wanita pada kelompok 
usia 40-49 tahun sebanyak 2.445.967 
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jiwa (BPS, 2015). 
Kecemasan akan datangnya 

menopause umumnya terjadi saat 
memasuki usia 50 tahun. Rasa takut 
yang sering dirasakan wanita seperti, 
kecantikan mulai memudar dan rasa 
khawatir kehilangan suami karena 
penurunan gairah seksual 
(Proverawati & Sulistiyawati, 2010). 
Berdasarkan penelitian oleh Wigati 
dan Kulsum (2017), tentang 
kecemasan ibu dalam menghadapi 
menopause yang melibatkan 37 
responden. Diketahui bahwa ibu pre 
menopause yang mengalami tingkat 
kecemasan ringan sebanyak 15 
responden (40,5%), kecemasan 
sedang sebanyak 10 responden 
(27%), kecemasan berat sebanyak 11 
responden (29,7%) dan kecemasan 
panik sebanyak 1 responden (2,8%). 

Dampak yang dapat terjadi jika 
kecemasan pada fase pre menopause 
tidak ditangani dengan baik maka 
dapat memicu timbulnya depresi dan 
stress yang dapat mengakibatkan 
terganggunya aktivitas sehari-hari 
(Nomnafa & Wulandari, 2016). 
Selain itu, menurut penelitian yang 
dilakukan oleh Zasri (2012), tentang 
hubungan pengetahuan dan sikap 
terhadap kecemasan menghadapi 
menopause pada ibu usia 45-50 
tahun, yang mengungkapkan bahwa 
ada hubungan antara sikap terhadap 
kecemasan menghadapi menopause 
pada ibu usia 45-50 tahun. Tingkat 
kecemasan yang berlebihan 
memungkinkan seseorang memiliki 
persepsi yang keliru sehingga 
menimbulkan sikap negatif terhadap 
menopause.  

Tindakan yang dapat dilakukan 
untuk mencegah kecemasan pada 
wanita menopause, sebagian wanita 
menanganinya dengan melakukan 
meditasi, atau dengan mengelola 
tingkat kecemasan, tertawa dan 
dengan teknik relaksasi (Mulyani, 

2013). Salah satu jenis terapi 
meditasi yang dapat digunakan untuk 
mengatasi kecemasan yaitu dengan 
mindfulness therapy(Germer & 
Fulton, 2009).  

Mindfulness merupakan salah 
satu psikoterapi yang efektif untuk 
proses penyembuhan kondisi emosi 
(Germer & Fulton, 2009). Konsep 
atau pandangan dalam rangkaian 
tekhnik mindfulness therapy meliputi 
visual imagery (imajinasi visual), 
deep breathing (tarik napas dalam) 
dan self talk (berbicara dengan diri 
sendiri). Melalui tiga teknik ini 
seseorang akan mampu 
memaksimalkan regulasi emosinya 
(Mc Cown & dkk, 2010). Hal ini 
didukung oleh penelitian Jumaroh 
(2018), tentang pengaruh 
mindfulness therapy dalam 
meningkatkan regulasi emosi 
santriwati yang melibatkan 30 
responden. Hasil penelitian tersebut 
menunjukkan bahwa mindfulness 
therapy berpengaruh signifikan 
terhadap peningkatan regulasi emosi 
santriwati kelas isti’dad PDF Ulya 
Pondok Pesantren Assalafi Al-
Fithrah Surabaya dengan p value 
0,001. 

Berdasarkan hasil studi 
pendahuluan yang telah dilakukan di 
RW 03 kelurahan Pedalangan, 
terdapat wanita yang memasuki fase 
premenopause dengan rentang usia 
45-50 tahun berjumlah 47 orang, dari 
jumlah wanita premenopause 
tersebut dilakukan wawancara 
terhadap 8 orang. Berdasarkan hasil 
wawancara tersebut diketahui 
terdapat kecemasan ringan sebanyak 
3 orang (37,5%), kecemasan sedang 
sebanyak 3 orang (37,5%), 
kecemasan berat sebanyak 2 orang 
(25%), dan panik tidak ada (0%). 
Peneliti memilih tempat tersebut 
karena mindfulness therapy belum 
pernah diterapkan dalam 
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menurunkan tingkat kecemasan pada 
wanita pre menopause di RW 03 
kelurahan Pedalangan dan di wilayah 
tersebut merupakan wilayah 
rekomendasi dari pihak Puskesmas 
Padangsari. 

Berdasarkan latar belakang di 
atas, peneliti tertarik melakukan 
sebuah penelitian tentang pengaruh 
mindfulness therapy terhadap tingkat 
kecemasan pada wanita pre 
menopause di RW 03 kelurahan 
Pedalangan. 

 
 

TUJUAN 
Tujuan umum penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh 
Mindfulness Therapy terhadap 
tingkat kecemasan pada wanita pre 
menopause di RW 03 kelurahan 
Pedalangan. 
 
METODE 

Desain penelitian ini 
menggunakan quasi experiment 
dengan pendekatan pre-post test with 
control groupdesign. Populasi pada 
penelitian ini adalah wanita pre 
menopause yang mengalami 
kecemasan sedang dan kecemasan 
berat di RW 03 kelurahan 
Pedalangan, Banyumanik, Kota 
Semarang sejumlah 47 orang. 
Sampel pada penelitian sejumlah 30 
responden yang ditetapkan dengan 
teknik purposive sampling dan 
responden terdiri dari dua kelompok 
yaitu kelompok intervensi dengan 
mindfulness therapy dan kelompok 
kontrol tanpa mindfulness therapy. 

Kriteria inklusi dalam penelitian 
ini yaitu wanita pre menopause usia 
45-50 tahun, mengalami tingkat 
kecemasan sedang atau berat, dan 
berstatus memiliki suami. Kriteria 
eksklusi dalam penelitian ini yaitu 
wanita pre menopause yang 
mengalami gangguan kognitif, 

depresi berat, dan telah memperoleh 
terapi lain untuk menurunkan 
kecemasan 

Instrumen penelitian yang 
digunakan adalah kuesioner tanda 
dan gejala wanita pre menopause dan 
kuesioner tingkat kecemasan wanita 
pre menopause yang merupakan 
develop instrument. 

Analisa univariat pada penelitian 
ini untuk mendeskripsikan 
karakteristik setiap variabel 
penelitian. Analisisa bivariat 
digunakan untuk mengetahui 
pengaruh mindfulness therapy pada 
kelompok intervensi dan kelompok 
kontrol di RW 03 kelurahan 
Pedalangan. Hasil uji normalitas 
menggunakan Shapiro-Wilk 
menunjukkan bahwa data 
berdistribusi normal pada semua 
kelompok dengan hasil p value = 
<0,05 sehingga dilakukan uji Paired 
T Test untuk mengetahui adanya 
pengaruh yang signifikan antara 
sebelum dan sesudah perlakuan 
terhadap tingkat kecemasan pada 
kelompok intervensi dan kelompok 
kontrol. Sedangkan untuk 
mengetahui pengaruh mindfulness 
therapy dalam menurunkan tingkat 
kecemasan dianalisa menggunakan 
uji Mann Withney karena sebaran 
data pada kelompok kontrol 
berdistribusi tidak normal. 
 
HASIL 

Responden pada penelitian ini 
adalah wanita pre menopause yang 
mengalami kecemasan sedang dan 
kecemasan berat sejumlah 30 
responden.  
 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi 
Karakteristik Responden 

Berdasarkan Umur dan Usia 
Menarche di RW 03 Kelurahan 
Pedalangan, Banyumanik, Kota 

Semarang, Januari 2019 (n = 30). 
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No Karakteristik Mean SD Min-Max Modus Median 
1. Umur 47,47 1,697 45-50 46 47,50 
2. Usia Menarche 13,33 1,269 11-16 13 13,00 

 

 

Berdasarkan tabel 1 dapat 
diketahui bahwa rata-rata umur 
responden pada kelompok intervensi 
dan kontrol yaitu 47,47 tahun, 
median 47,50 tahun dengan standar 
deviasi 1,697 dan mayoritas berusia 
46 tahun. Karakteristik responden 
berdasarkan usia menarche diketahui 
rata-rata responden mengalami awal 
menstruasi pada usia 13,13 tahun, 
median 13,00 tahun dengan standar 
deviasi 1,269 dan mayoritas 
mengalami menarche pada usia 13 
tahun. 

Tabel 2. Distribusi Frekuensi 
Karakteristik Responden 

Berdasarkan Pekerjaan dan Tingkat 
Pendidikan di RW 03 Kelurahan 
Pedalangan, Banyumanik, Kota 

Semarang, Januari 2019, (n = 30). 
 

N
o. Karakteristik 

Responden 
Freku
ensi 

Persen
tase 
(%) 

1. Pekerjaan 
a. Ibu 
rumah 
tangga 
b. Wira
swasta 
c. Kary
awan 
d. PNS 

 
22 
2 
3 
3 

 
73,3 
6,7 

10,0 
10,0 

2. Tingkat 
Pendidikan 
a. SD 
b. SMP 
c. SMA 
d. Perg
uruan tinggi 

 
12 
7 
9 
2 

 
40,0 
23,3 
30,0 
6,7 

 

Berdasarkan tabel 2 dapat 
diketahui bahwa karakteristik 
responden berdasarkan pekerjaan 
terbanyak ditempati oleh ibu rumah 
tangga yaitu sebanyak 22 responden 
(73,3%) dan pekerjaan paling sedikit 

ditempati oleh wiraswasta sebanyak 
2 responden (6,7%). Sedangkan pada 
karakteristik responden berdasarkan 
tingkat pendidikan diketahui 
responden terbanyak yaitu 
berpendidikan SD sebanyak 12 
responden (40%) dan tingkat 
pendidikan paling sedikit ditempati 
oleh perguruan tinggi  sebanyak 2 
responden (6,7%). 

 

Tabel 3. Gambaran Tingkat 
Kecemasan Wanita Pre Menopause 
pada Kelompok Intervensi dan 
Kelompok Kontrol di RW 03 
Kelurahan Pedalangan, Banyumanik, 
Kota Semarang, Januari 2019, (n 
=30). 

 

n 
Kelompok 
Intervensi n 

Kelompok 
Kontrol 

Pre Post Pre Post 
15 Mean ± 

SD 
51,33 ± 
4,967 

Mean ± 
SD 

45,87 ± 
4,518 

15 Mean ± 
SD 

51,40 ± 
4,564 

Mean 
± SD 
50,40 

± 
4,356 

Min – 
Max 
45-60 

Min – 
Max 

38 - 53 

Min – 
Max 
46-60 

Min – 
Max 
44-58 

 

Berdasarkan tabel 3 dapat 
diketahui bahwa tingkat kecemasan 
wanita pre menopause pada 
kelompok intervensi sebelum 
dilakukan mindfulness therapy rerata 
tingkat kecemasan responden yaitu 
51,33 (kecemasan sedang) dengan 
standar deviasi 4,967 dan setelah 
dilakukan mindfulness therapy rerata 
skor tingkat kecemasan mengalami 
penurunan menjadi 45,87 
(kecemasan sedang) dengan standar 
deviasi 4,518 dan selisih rerata 
sebesar 5,47. Sedangkan pada 
kelompok kontrol sebelum perlakuan 
rerata skor tingkat kecemasan 
responden yaitu sebesar 51,40 
(kecemasan sedang) dengan standar 
deviasi 4,564 dan setelah dilakukan 
observasi selama dua minggu rerata 
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skor tingkat kecemasan responden 
mengalami penurunan menjadi 50,40 
(kecemasan sedang) dengan standar 
deviasi 4,356 dan selisih rerata 
sebesar 1,00.  

 
 

Tabel 4. Uji Normalitas Skor 
Tingkat Kecemasan Wanita Pre 
Menopause pada Kelompok 
Intervensi dan Kelompok Kontrol di 
RW 03 Kelurahan Pedalangan, 
Banyumanik, Kota Semarang, 

Januari 2019, (n = 30) 
 

 

Berdasarkan tabel 4 dapat 
diketahui bahwa pre dan post tingkat 
kecemasan pada uji normalitas 
menggunakan Shapiro-Wilk 
menunjukkan p value> 0,05 yang 
berarti data berdistribusi normal dan 
dapat menggunakan uji Paired T 
Test. Selisih tingkat kecemasan pada 
kelompok intervensi menunjukkan p 
value> 0,05, sedangkan selisih 
tingkat kecemasan pada kelompok 
kontrol menunjukkan p value< 0,05 
yang berarti data berdistribusi tidak 
normal. Setelah dilakukan 
transformasi data menghasilkan 
distribusi tidak normal, sehingga 
dilakukan uji Mann-Whitney sebagai 
alternatif uji independent t test untuk 
mengetahui pengaruh mindfulness 
therapy terhadap tingkat kecemasan 
pada wanita pre menopause. 
 

Tabel 5. Uji Paired T Test Skor 
Tingkat Kecemasan Wanita Pre 

Menopause pada Kelompok 
Intervensi dan Kelompok Kontrol di 

RW 03 kelurahan Pedalangan, 
Banyumanik, Kota Semarang, 

Januari 2019, (n = 30) 
 
 

Kelompok f 
Pre 

(Mean 
± SD) 

Post 
(Mean 
± SD) 

p 
value 

Intervensi 15 51,33 
± 

4,967 

45,87 
± 

4,518 

0,000 

Kontrol 15 51,40 
± 

4,564 

50,40 
± 

4,356 

0,000 

 
Berdasarkan tabel 5 dapat 

diketahui bahwa hasil analisa data 
didapatkan skor rata-rata tingkat 
kecemasan wanita pre menopause 
pada kelompok intervensi sebelum 
perlakuan yaitu 51,33 dengan standar 
deviasi 4,967 dan rerata setelah 
perlakuan yaitu 45,87 dengan standar 
deviasi 4,518 dan p value 0,000 
(>0,05) yang berarti terdapat 
pengaruh yang signifikan pada skor 
tingkat kecemasan pada kelompok 
intervensi mindfulness therapy. 
Sedangkan rata-rata skor tingkat 
kecemasan wanita pre menopause 
pada kelompok kontrol sebelum 
perlakuan yaitu 51,40 dengan standar 
deviasi 4,564 dan rerata setelah 
perlakuan yaitu 50,40 dengan standar 
deviasi 4,356 dan p value 0,000  
(>0,05) yang berarti terdapat 
perbedaan yang bermakna antara 
skor tingkat kecemasan sebelum dan 
setelah obsevasi selama 2 minggu. 
 

Tabel 6. Uji Mann - Whitney 
Tingkat Kecemasan Wanita Pre 

Menopause pada Kelompok 
Intervensi dan Kelompok Kontrol di 

RW 03 kelurahan Pedalangan, 
Banyumanik, Kota Semarang, 

Januari 2019, (n = 30) 
 

Kelomp
ok 

N Mea
n  

SD Nila
i U 

p 
valu

e 
Interven
si 

1
5 

5,47 1,76
7 

  

    0,00
0 

0,00
0 

Kontrol 1
5 

1,00 0,84
5 

  

 

 

Kelompo
k 

Pre  
(Mean ± 

SD) 
p value 

Post  
(Mean ± 

SD) 

p 
valu

e 

Selisih  
(Mean 
± SD) 

p 
valu

e 

Intervens
i 

Kontrol 

51,33 ± 
4,967 

51,40 ± 
4,564 

0,091 
0,145 

45,87 ± 
4,518 

50,40 ± 
4,356 

0,31
0 

0,40
8 

5,47 ± 
1,767 
1,00 ± 
0,845 

0,58
1 

0,00
4 



 
 

65 
 

Berdasarkan tabel 6 dapat 
diketahui bahwa hasil analisa data 
rata-rata selisih skor tingkat 
kecemasan wanita pre menopause 
pada kelompok intervensi yaitu 5,47 
dengan standar deviasi 1,767. 
Sedangkan rata-rata selisih skor 
tingkat kecemasan wanita pre 
menopause pada kelompok kontrol 
yaitu 1,00 dengan standar deviasi 
0,845. Dari hasil analisa 
menunjukkan bahwa nilai (U hitung 
0,000) < (U tabel 64) dengan p value 
0,000 (<0,05). Maka dapat 
disimpulkan bahwa H0 ditolak dan 
Ha diterima yang berarti terdapat 
perbedaan yang bermakna antara 
kelompok intervensi mindfulness 
therapy dan kelompok kontrol. 
Kesimpulan ini menunjukkan bahwa 
mindfulness therapy dapat 
menurunkan tingkat kecemasan pada 
wanita pre menopause di RW 03 
kelurahan Pedalangan, Banyumanik, 
Kota Semarang. 
 
PEMBAHASAN 

Penelitian ini menunjukkan 
bahwa rata-rata umur responden 
pada kelompok intervensi dan 
kontrol yaitu 47,47 tahun, median 
47,50 tahun dengan standar deviasi 
1,697 dan mayoritas berusia 46 
tahun. Menurut Proverawati & 
Sulistiyawati (2010), tingginya 
tingkat kecemacan pada usia 45-50 
tahun terjadi karena pada usia 
tersebut wanita mengalami 
penurunan hormon yang 
mempengaruhi suasana hati sehingga 
lebih memicu kecemasan. Penelitian 
ini sesuai dengan penelitian 
Sholichah dan Anjarwati (2015), 
bahwa umur wanita pre menopause 
yang mengalami kecemasan 
mayoritas berumur 46-50 tahun 
sebanyak 88 responden (54,3%). 

Sedangkan pada karakteristik 
usia menarche, rata-rata responden 

mengalami awal menstruasi pada 
usia 13,13 tahun, median 13,00 tahun 
dengan standar deviasi 1,269 dan 
mayoritas mengalami menarche pada 
usia 13 tahun.Penelitian ini sesuai 
dengan pendapat Proverawati dan 
Misaroh (2009), seorang wanita 
secara normal akan mengalami 
menarche pada usia 11-15 tahun. 
Semakin dini usia menarche, maka 
akan semakin lama pula mengalami 
menopause. 

Pada karakteristik responden 
berdasarkan pekerjaan wanita pre 
menopause yang mengalami 
kecemasan mayoritas dialami oleh 
ibu rumah tangga yaitu sebanyak 22 
responden (73,3%). Penelitian ini 
sejalan dengan penelitian Susanti, 
Wiyono dan Adi (2017), yang 
menyatakan bahwa mayoritas pada 
kelompok ibu rumah tangga 
mengalami tingkat kecemasan 
sedang sebanyak 7 responden (70%), 
sedangkan pada kelompok ibu 
pekerja mayoritas tidak mengalami 
kecemasan yaitu sebanyak 8 
responden (80%). Wanita yang 
bekerja umumnya lebih memiliki 
cara berfikir luas, merasa aman, dan 
memiliki kepercayaan diri yang 
tinggi terhadap kemampuannya. 

Berdasarkan karakteristik 
tingkat pendidikan wanita pre 
menopause yang mengalami 
kecemasan mayoritas memiliki 
pendidikan terakhir SD yaitu 
sebanyak 12 responden (40%). 
Menurut Estiani dan Dhuhana 
(2015), tingkat pendidikan dapat 
mempengaruhi pola pikir seseorang 
yang pada akhirnya akan 
menentukan sikap seseorang itu 
untuk bersikap positif terhadap 
kesiapan wanita terhadap perubahan 
masa menopause sehingga 
memudahkan wanita pre menopause 
dalam menerima informasi dan pesan 
kesehatan.Penelitian ini sesuai 
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dengan penelitian Syahmudin, Bajak 
dan Tooy (2018), wanita pre 
menopause yang mengalami 
kecemasan mayoritas memiliki 
pendidikan terakhir SD yaitu 
sebanyak 13 responden (52%). 

Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa rerata skor 
tingkat kecemasan pada kelompok 
intervensi sebelum mindfulness 
therapy yaitu sebesar 51,33 
(kecemasan sedang) dengan standar 
deviasi 4,967 dan skor rerata pre test 
tingkat kecemasan pada kelompok 
kontrol sebelum diberikan perlakuan 
sebesar 51,40 (kecemasan sedang) 
dengan standar deviasi 4,564. Hal ini 
dapat disebabkan karena kurangnya 
informasi dalam menghadapi 
menopause. Tanpa sumber informasi 
yang cukup dan akurat, seseorang 
akan merasa lebih khawatir dengan 
perubahan-perubahan yang terjadi 
pada dirinya dan kemudian 
cenderung membanyangkan hal 
buruk yang akan dialami ketika 
memasuki menopause (Situmorang, 
2016). 

Selain itu dukungan keluarga 
dapat menjadi salah satu faktor yang 
mempengaruhi kecemasan pada 
wanita menopause, khususnya 
dukungan suami (Proverawati, 
2010). Hal ini juga didukung dengan 
penelitian Maulina, Sumardiyono 
dan Sumiyarsi (2018), yang 
melibatkan 97 responden. Hasil 
penelitiannya diketahui bahwa 
mayoritas ibu pramenopause yang 
menerima dukungan suami dengan 
baik sebanyak 62 orang (63,92%) 
dan memiliki tingkat kecemasan 
rendah sebanyak 49 responden 
(50,51%). 

Pada kelompok intervensi 
diketahui rerata skor tingkat 
kecemasan setelah diberikan 
mindfulness therapy yaitu 45,87 
(kecemasan sedang) dengan standar 

deviasi 4,518 dan mengalami 
penurunan rerata tingkat kecemasan 
sebesar 5,47. Sedangkan pada 
kelompok kontrol setelah dilakukan 
observasi selama dua minggu 
didapatkan rerata skor tingkat 
kecemasan yaitu 50,40 (kecemasan 
sedang) dengan standar deviasi 4,356 
dan mengalami penurunan rerata 
tingkat kecemasan sebesar 1,00.  

Setelah diberikan perlakuan 
mindfulness therapy seminggu sekali 
selama dua minggu berturut-turut 
dengan durasi waktu 30 menit dapat 
menurunkan tingkat kecemasan pada 
wanita pre menopause. Menurut Mc 
Cown (2010), rangkaian konsep 
teknik mindfulness therapy yaitu 
visual imagery (imajinasi visual), 
deep breathing (tarik napas dalam) 
dan self talk (berbicara dengan diri 
sendiri) memiliki tiga komponan 
yang berperan dalam memotivasi 
untuk optimis dan menuju 
ketenangan batin, yaitu kesadaran, 
pengalaman saat ini, dan penerimaan 
sebagaimana adanya. Kesadaran 
dapat meminimalkan berbagai 
pandangan, ide, dan reaksi emosi 
yang mampu mempengaruhi respon 
seseorang terhadap sebuah stimulus. 
Teknik mindfulness merupakan 
intervensi yang efektif bagi 
seseorang untuk tetap berpikir bahwa 
segala sesuatu yang terjadi di 
kehidupannya merupakan hal terbaik 
bagi dirinya (Schonert & Lawlor, 
2010). Penelitian yang serupa juga 
dilakukan oleh Triyono dan 
Dwidiyanti (2018), menunjukkan 
bahwa pada kelompok eksperimen 
menunjukkan penurunan caregiver 
burden termasuk adanya penurunan 
kecemasan dan depresi dengan rerata 
skor sebelum diberikan mindfulness 
32,00 dan rerata skor setelah 
diberikan mindfulness yaitu 16,53. 

Berdasarkan penelitian ini dapat 
diketahui bahwa terdapat pengaruh 
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mindfulness therapy terhadap 
penurunan tingkat kecemasan pada 
wanita pre menopause. Hal ini 
ditunjukkan dengan data kelompok 
intervensi mindfulness therapy 
didapatkan nilai rata-rata selisih skor 
kecemasan sebesar 5,46 dengan p 
value 0,000 (<0,05) yang berarti 
terdapat pengaruh yang signifikan 
pada skor tingkat kecemasan pada 
kelompok intervensi mindfulness 
therapy. Sedangkan pada kelompok 
kontrol nilai rata-rata selisih skor 
tingkat kecemasan sebesar 1,00 
dengan p value 0,000 (<0,05) yang 
berarti terdapat perbedaan yang 
bermakna antara skor tingkat 
kecemasan sebelum dan setelah 
observasi selama dua minggu. 

Pada tahap pre menopause 
terjadi penurunan hormon estrogen 
yang mengakibatkan sindrom pre 
menopause. Munculnya gejala yang 
menyertai sindrom pre menopause 
dapat menyebabkan berbagai 
masalah seperti gangguan fisik 
maupun psikologis. Aspek psikologis 
dalam pendekatan elektik holistik 
tentu akan terkait dengan aspek 
organ-biologis, psikologis, sosial, 
budaya, dan spiritual dalam 
kehidupan. Gejala dan tanda 
psikologis sindrom pre menopause 
yang mungkin akan terjadi antara 
lain, penurunan daya ingat, 
kecemasan, setres, depresi, dan 
mudah tersinggung (Proverawati & 
Sulistiyawati, 2010).  

 
Salah satu cara yang dapat 

dilakukan untuk menurunkan 
kecemasan pada wanita pre 
menopause yaitu dengan mindfulness 
therapy. Saat kondisi tubuh rileks 
akan menghambat jalur sistem saraf 
dengan mengaktivasi sistem saraf 
parasimpatis dan memanipulasi 
hipotalamus dengan pemusatan 
pikiran sehingga rangsangan stress 

terhadap hipotalamus menjadi 
menurun. Hal ini akan berpengaruh 
pada efek fisiologis, serta tanda dan 
gejala dari kecemasan akan terputus 
sehingga stres psikologis akan 
berkurang. Teknik relaksasi yang 
dapat digunakan yaitu deep 
breathing, relaksasi otot, relaksasi 
dengan imajinasi terbimbing, dan 
respon relaksasi dari Benson 
(Smeltzer & Bare, 2013). Self talk 
positif atau berpikir realistis yang 
merupakan terapi kognitif ini dapat 
dilakukan dalam kondisi rileks dan 
nyaman (Hasson, 2017). Penelitian 
ini juga didukung oleh penelitian 
Candrawati (2018), 
pengaruhmindfulness dengan mantra 
gayatri terhadap 
penurunankecemasan. Hasil 
penelitian tersebut menunjukkan 
bahwa p value 0,000 (< 0,05), yang 
berarti terdapat mindfulness memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap 
penurunan kecemasan. 

Pada kelompok kontrol wanita 
pre menopause yang tidak diberikan 
terapi mindfulness therapy juga 
mengalami penurunan tingkat 
kecemasan. Hal ini disebabkan 
karena kecemasan pada wanita pre 
menopause dapat mengalami 
kestabilan kembali setelah 
mendapatkan informasi, penyesuaian 
diri dan dukungan sosial yang dapat 
berupa informasi verbal maupun non 
verbal, bantuan nyata, saran-saran 
yang diberikan oleh orang terdekat di 
lingkungan sosialnya. Hal inilah 
yang memberikan pengaruh positif 
terhadap kondisi emosional pada 
wanita pre menopause. Menurut Doli 
(2017), sosial budaya dan 
lingkungan dapat mempengaruhi 
respon seseorang terhadap masalah 
dan cara dalam menangani ansietas. 

Selain dari dukungan sosial 
suami dan teman sebaya, penurunan 
tingkat kecemasan dapat dipengaruhi 
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juga oleh sikap wanita pre 
menopause itu sendiri. Kurangnya 
pengalaman individu dalam 
menghadapi ansietas akan 
mempengaruhi respon individu 
dalam bereaksi terhadap setressor 
dan cenderung membentuk sikap 
yang negatif terhadap masalah 
tersebut. Seseorang yang 
memandang suatu dari sisi positif 
tentang menopause sebagai bagian 
dari kehidupan normal setiap wanita 
dapat berpengaruh dalam 
menurunkan tingkat kecemasan 
(Sasrawita, 2017). Penelitian ini juga 
didukung dengan penelitian Laely, 
Prasetyo dan Ropyanto (2017), yang 
menyatakan bahwa kondisi ansietas 
setelah diberikan mindfulness pada 
kelompok intervensi menunjukkan 
penurunan yang signifikan dengan p 
value 0,001 (< 0,05) dan pada 
kelompok kontrol juga terjadi 
penurunan yang signifikan dengan p 
value 0,083 (< 0,05). Dari hasil 
penelitian tersebut menunjukkan 
bahwa terdapat penurunan tingkat 
kecemasan pada kelompok intervensi 
dan kelompok kontrol. 

Setelah dilakukan mindfulness 
therapy pada kelompok intervensi 
dan dilakukan observasi selama dua 
minggu pada kelompok kontrol, 
terdapat perbedaan yang signifikan 
dengan p value 0,000 (<0,05). Maka 
dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak 
dan Ha diterima yang berarti terdapat 
perbedaan rata-rata tingkat 
kecemasan wanita pre menopause 
pada kelompok intervensi dan 
kelompok kontrol. Hasil penelitian 
ini juga didukung dengan penelitian 
Laely, Prasetyo dan Ropyanto 
(2017), kondisi ansietas setelah 
diberikan mindfulness pada 
kelompok intervensi dan observasi 
pada kelompok kontrol dengan uji 
Independent t test diketahui p value 
0,001 (< 0,05). Sehingga dalam 

penelitian ini menunjukkan terdapat 
pengaruh mindfulness therapy 
terhadap penurunan tingkat 
kecemasan pada wanita pre 
menopause di RW 03 Kelurahan 
Pedalangan, Banyumanik, Kota 
Semarang. 
SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian 
yang sudah dilakukan maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Karakteristik responden 

berdasarkan tingkat pendidikan 
wanita pre menopause mayoritas 
SD (40%), mayoritas pekerjaan 
ibu rumah tangga (73,3%), 
sedangkan rata-rata umur 47,47 
tahun dan rata-rata usia 
menarche 13,33 tahun. 

2. Gambaran skor rerata tingkat 
kecemasan pada kelompok 
intervensi sebelum mindfulness 
therapy yaitu sebesar 51,33 
(kecemasan sedang) sedangkan 
setelah diberikan mindfulness 
therapy nilai rerata mengalami 
penurunan menjadi 45,87 
(kecemasan sedang) dengan 
selisih rerata 5,47. Rerata tingkat 
kecemasan pada kelompok 
kontrol sebelum diberikan 
perlakuan yaitu sebesar 51,40 
(kecemasan sedang) sedangkan 
setelah dilakukan observasi 
selama dua minggu nilai rerata 
mengalami penurunan menjadi 
50,40 (kecemasan sedang) 
dengan selisih rerata 1,00. 

3. Ada pengaruh padakelompok 
mindfulness therapy (p value = 
0,000) dan kelompok kontrol (p 
value = 0,000) terhadap tingkat 
kecemasan pada wanita pre 
menopause di RW 03 Kelurahan 
Pedalangan, Banyumanik, Kota 
Semarang. Setelah dilakukan uji 
Mann Whitney diketahui bahwa 
ada pengaruh mindfulness 
therapy terhadap penurunan 
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tingkat kecemasan pada wanita 
pre menopause di RW 03 
Kelurahan Pedalangan, 
Banyumanik, Kota Semarang (p 
value = 0,000). 
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Abstrak 

Air susu ibu atau ASI merupakan suatu makanan bayi yang memiliki komposisi gizi yang 
paling lengkap untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. Hasil Riset Kesehatan Dasar 
(riskesdas) oleh Kementerian Kesehatan secara nasional pada tahun 2013 menunjukan 
bahwa persentase pemberian ASI dalam 24 jam terakhir semakin menurun, seiring 
meningkatnya umur bayi. Berdasarkan data dari RSUD Ungaran didapatkan bahwa rata-
rata tiap bulan ada 16 ibu postpartum yang dirawat disana dan lebih dari 50% ibu 
postpartum setiap bulannya mengalami sedikit atau tidak ada sama sekali produksi ASI 
hari pertama setelah melahirkan. Ada beberapa cara untuk meningkatkan produksi ASI 
diantaranya adalah pijat oksitosin dan kompres hangat payudara.Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui adanya perbedaan pijat oksitosin dan kompres hangat payudara 
terhadap peningkatan produksi ASI ibu postpartum hari pertama di RSUD 
Ungaran.Metode penelitian yang digunakan adalah Quasy Eksperimen dengan rancangan 
Pre Post Without Control Group.Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 32 
responden yang dibagi menjadi 2 kelompok perlakuan.Teknik pengambilan sampel 
menggunakan Non Probability Sampling. Analisa data menggunakan Mann Whitney-Test. 
Hasilyang didapatkan adalah Pvalue 0,000 dengan α = 5% (0,05) sehingga ada perbedaan 
yang signifikan antara perlakuan pijat oksitosin dan perlakuan kompres hangat payudara 
pada hari ketiga setelah dilakukannya perlakuan. Rata-rata produksi ASI ibu postpartum 
hari ketiga pada perlakuan pijat oksitosin adalah 137,75 mL dan pada perlakuan kompres 
hangat payudara adalah 81,75 mL. Kesimpulannya adalah perlakuan dengan pijat 
oksitosin lebih efektif dibandingkan dengan kompres hangat payudara. 

Kata kunci:Ibu postpartum,  ASI, pijat oksitosin, kompres hangat payudara 

 
Abstract 

 
[Diffrence Oxytocin Massage and Breast Warm Compresses about Increased 
Production Breast Milk for Postpartum Mother] Breast milk is baby food which have 
most completed nutritional composition for baby growth. The result from Riset 
Kesehatan Dasar (riskesdas) by the Ministry of Health nationally in 2013 showed that the 
percentage of breastfeeding in the last 24 hours decreased, as the baby's age increased. 
Based on data from RSUD Ungaran it is found that on average every month there are 16 
postpartum mothers treated there and more than 50% of postpartum mothers each month 
experience little or no milk production the first day after giving birth. There are several 
ways to increase breast milk production include oxytocin massage and warm breast 
compresses. The research objective was know difference oxytocin massage and breast 
warm compress for increase breast milk production in RSUD Ungaran. The methode of 
research use Quasy Experiment with Pre Post Without Control Group plan. This researc 
had 32 responden total samples. That samples divided two group. Sampling techbique 
used Non Probability Sampling. Data analysis used Mann Whitney-Test. The result was 
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Pvalue 0,000 with α = 5% (0,05). There was significant difference between oxytocin 
massage treatment and breast warm compress. Breasmilk postpartum production avarage 
day three for oxytocin massage teratment was 137,75 mL and 81,75 mL for breast warm 
compress. The conclusion was oxytocin treatment more effective than breast warm 
compress. 
 
Key Words: Postpartum mother, breast milk, oxcytocin massage, breast warm compress 
 
 
 
 
 
Pendahuluan 

Air susu ibu atau yang sering 
disebut dengan ASI merupakan satu-
satunya makanan yang terbaik untuk 
bayi, karena memiliki komposisi gizi 
yang paling lengkap untuk 
pertumbuhan dan perkembangan bayi 
(Sugiarti, 2011). Pada tahun 2003 
World Health Organization (WHO) 
menyatakan bahwa sangat dianjurkan 
untuk bayi mengkonsumsi ASI secara 
ekslusif yaitu selama 6 bulan pertama 
karena ASI memiliki berbagai manfaat 
baik untuk ibu maupun untuk bayi itu 
sendiri.  

Selain itu, Keputusan Menteri 
Kesehatan Nomor 
450/MENKES/SK/VI/2004 tentang 
pemberian ASI secara ekslusif di 
Indonesia menetapkan bahwa ASI 
ekslusif di Indonesia selama 6 bulan 
dan dianjurkan dilanjutkan hingga anak 
berumur 2 tahun atau lebih. 

Manfaat-manfaat dari ASI itu 
sendiri untuk bayi diantaranya yaitu, 
dapat meningkatkan berat badan bayi 
yang baik setelah lahir, sebagai 
antibodi, mengurangi kejadian karies 
dentis, terhindar dari alergi dan juga 
dapat meningkatkan kecerdasan bayi. 
Dan manfaat untuk ibu yaitu, sebagai 
alat kontrasepsi alami, mencegah resiko 
terkena kanker payudara dan juga 
ovarium, untuk menurunkan berat 
badan ibu, dan dapat meningkatan 
psikologi ibu. (Walyani & Purwoastuti, 
2015) 

Hasil Riset Kesehatan Dasar 
(riskesdas) oleh Kementerian 
Kesehatan secara nasional pada tahun 
2013 menunjukan bahwa persentase 
pemberian ASI dalam 24 jam terakhir 

semakin menurun, seiring 
meningkatnya umur bayi dan dengan 
presentase terendah pada anak berumur 
6 bulan hanya sebayak 30,2%. 

Menurut Profil Kesehatan 
Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015 
persentase pemberian ASIeksklusif 
tertinggi adalah Cilacap yaitu 86,3%, 
diikuti Purworejo 85%, dan 
Temaggung 83,7%. Sementara itu, 
kabupaten/kota dengan 
persentasepemberian ASI eksklusif 
terendah adalah Kabupaten Semarang 
yaitu 6,72% (Dinas Kesehatan 
[Dinkes], 2015). 

Berdasarkan data dari Dinkes yang 
menjadi penyebab rendahnya cakupan 
ASI Eksklusif adalah pemasaran susu 
formula masih gencar dilakukan untuk 
bayi 0-6 bulan, masih banyaknya 
perusahaan yang mempekerjakan 
perempuan tidak memberi kesempatan 
bagi ibu yang memiliki bayi 0-6 bulan 
untuk melaksanakan pemberian ASI 
secara eksklusif dengan belum 
menyediakan ruang laktasi dan 
perangkat pendukung, masih banyak 
tenaga kesehatan ditingkat layanan 
yang belum peduli pada pemenuhan 
hak bayi untuk mendapatkan ASI 
Eksklusif,  belum maksimalnya 
kegiatan edukasi, sosialisasi, advokasi, 
dan kampanye terkait pemberian ASI, 
dan belum semua rumah sakit 
melaksanakan 10 Langkah Menuju 
Keberhasilan Menyusui (LMKM). 
(Dinas Kesehatan [Dinkes], 2015) 

Di Indonesia masalah pelaksanaan 
ASI eksklusif masih memprihatinkan. 
Berdasarkan hasil Survei Demografi 
dan Kesehatan Indonesia (SDKI) pada 



 
 

73 
 

tahun 2005-2006 didapatkan hasil 
bahwa pemberian ASI eksklusif pada 
bayi dibawah enam bulan diperkotaan 
berkisar antara 6%-19%. Presentasi ini 
turun seiring dengan pertambahan usia 
bayi, yaitu 54% pada bayi 2-3 bulan 
dan 19% pada bayi 4-5 bulan, yang 
lebih memprihatinkan adalah pada bayi 
dibawah 2 bulan telah di berikan susu 
formula (Depkes, 2006) 

Berdasarkan hasil riset oleh Rizka 
Yulianti Rahayu dan Sari Sudarmiati 
dengan judul “Pengetahuan Ibu 
Primipara Tentang Faktor-Faktor Yang 
Dapat Mempengaruhi Produksi ASI” 
pada tahun 2012 di RSUD Tugurejo 
Semarang diperoleh hasil bahwa 
terdapat 8 faktor yang dapat 
mempengaruhi produksi ASI yaitu 
frekuensi menyusui, nutrisi ibu, 
psikologis ibu, istirahat dan tidur, 
perawatan payudara, pijat oksitosin, 
penggunaan kontrasepsi dan teknik 
menyusui. 

Selain itu hasil riset oleh Dewi 
Wulandari pada tahun 2012 di 
Tengaran Kabupaten Semarang 
dengan judul “Faktor-Faktor yang 
Berhubungan dengan Perilaku 
Pemberian ASI Eksklusif di 
Wilayah Kerja Puskesmas 
Tengaran Kabupaten Semarang 
Provinsi Jawa Tengah” diperoleh 
hasil pendidikan ibu, pengetahuan 
ibu, sikap ibu, informasi ASI 
eksklusif dani tenaga kesehatan, 
dukungan suami dan dukungan 
keluarga merupakan faktor-faktor 
yang mempengaruhi pemberian 
ASI Eksklusif.  

Produksi ASI merupakan suatu 
interaksi yang sangat komplek 
antara rangsangan mekanik seperti 
menyusui, saraf dan bermacam-
macam hormon yang berpengaruh 
terhadap pengeluaran oksitosin 
(Maryunani, 2013). Namun tidak 
semua ibu melakukan pengeluaran 
ASI yang dimana akan 
berdampaknegatif pada bayi 
diantaranya adalah bayi mengalami 
resiko obesitas, resiko penyakit dan 
infeksi pada bayi seperti ISPA, 
penurunan IQ dan resiko malnutrisi 

(Ikatan Dokter Anak Indonesia 
[IDAI], 2016) 

Mengingat dampak penurunan 
produksi ASI pada bayi maka perlu 
upaya meningkatkan ASI 
diantaranya adalah perawatan yang 
dilakukan terhadap payudara atau 
breast care, senam payudara, 
pemijatan payudara, dan pijat 
okitosin (Setyowati.H, 2015) 

Faktor penghambat dalam 
pemberian ASI adalah produksi ASI 
itu sendiri. Produksi ASI yang lambat 
maupun tidak keluar dapat 
menyebabkan ibu tidak memberikan 
ASI pada bayinya dengan cukup. 
Selain hormon prolaktin, proses 
laktasi juga bergantung pada hormon 
oksitosin yang dilepas dari hipofise 
posterior sebagai reaksi pengisapan 
puting. Oksitosin mempengaruhi sel-
sel mioepitel yang mengelilingi aveoli 
mammae sehingga aveoli berkontraksi 
dan mengeluarkan ASI yang sudah 
disekresikan oleh kelenjar mammae 
(Kristyanasari, 2009). 

Salah satu tindakan untuk 
menstimulasi hormon oksitosin adalah 
dengan cara pijat oksitosin yang dapat 
dilakukan dengan cara memijat 
punggung ibu sekaligus dapat 
merelaksasikan untuk mengurangi 
ketidaknyamanan akibat dari sulitnya 
sekresi ASI ibu. Memijat punggung 
atas dapat merilekskan bahu dan 
menstimulasi reflek let-down. 

Selain pijat oksitosin, ASI yang 
tidak lancar juga dapat diatasi dengan 
cara kompres hangat pada payudara. 
Kompres hangat pada payudara 
selama pemberian ASI dapat 
meningkatkan aliran ASI dari 
kelenjar-kelenjar penghasil ASI. 
Manfaat lain dari kompres hangat 
payudara antara lain stimulasi reflek 
let-down, mencegah bendungan pada 
payudara yang bisa menyebabkan 
payudara bengkak, memperlancar 
peredaran darah pada daerah payudara 
(Saryono & Roischa, 2009) 

Pijat oksitosin dan kompres 
hangat payudara merupakan salah satu 
teknik yang sedang trend dan sangat 
mudah untuk dilakukan oleh semua 
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orang. Pijat oksitosin merupakan 
sebuah tindakan yang dapat dilakukan 
oleh keluarga atau suamimerupakan 
tindakan untuk merangsang reflek 
oksitosin atau let down dalam 
meningkatkan hormon oksitosin. 
Sedangkan kompres hangat 
merupakan suatu teknik yang dapat 
membuat pembuluh-pembuluh 
ditempat kompres akan melebar 
karena berhubungan dengan proses 
vasodilatasi pembuluh darah sehingga 
membuat ASI bisa di produksi dengan 
lancar (Utami, 2017) 

Berdasarkan studi pendahuluan 
di RSUD Ungaran, data yang 
diperoleh dari di Rumah Sakit Umum 
Daerah Ungaran dari bagian Rekam 
Medik menyebutkan jumlah ibu yang 
partus sebanyak 78 ibu dengan partus 
physiologis dan 18 partus pathologis 
dari bulan januari 2017 hingga akhir 
bulan Juni 2017. Pijat oksitosin dan 
kompres hangatpayudara di RSUD 
Ungaran masihjarang dilakukan jika 
ada ibu postpartum yang mengalami 
ketidaklancaran ASI. Untuk perlakuan 
pijat oksitosin dan kompres hangat 
payudara dapat dilakukan di RSUD 
Ungaran dengan atau tanpa bantuan 
perawat yang bertugas disana. 

Berdasarkan latar  belakang  
tersebut,  maka  pentingnya  penelitian 
tentang “Perbedaan Pijat Oksitosin 
dan Kompres Hangat Payudara 
terhadap Peningkatan Produksi ASI 
pada Ibu Postpartum di RSUD 
Ungaran” dilakukan. 

 
1. Metode 

Penelitian ini merupakan 
penelitian jenis quasi experiment yang 
merupakan penelitian uji coba dengan 
atau tanpa kelompok pembanding 
namun tidak dilakukan randomisasi 
untuk memasukan subyek ke dalam 
kelompok perlakuan atau kontrol. 
(Dharma, 2011) 

Rancangan penelitian kali ini 
menggunakan pre dan post without 
control group. Pada desain ini peneliti 
hanya melakukan perlakuan kelompok 
tanpa pembanding. Efektifitas 
perlakuan dinilai dengan cara 

membandingkan nilai pre test dan post 
test. (Dharma, 2011) 

Teknik sampling yang digunakan 
pada penelitian ini adalah 
menggunakan non probability samples 
dengan metode consecutive 
samplingdan teknik pegambila sampel 
nya menggunakan total sampling. 

Dalam penelitian ini yang 
bertujuan untuk meningkatkan 
produksi ASI Ibu postpartum dengan 
cara pijat oksitosin dan kompres 
hangat payudara yang dilakukan oleh 
saya ataupun enumerator di RSUD 
Ungaran menggunakan metode 
intervensi langsung ke responden. 
Peneliti menggunakan beberapa alat 
seperti baby oil, handuk kecil, baskom 
maupun air hangat dan SOP sebagai 
panduan melakukan intervensi. 
Dengan metode tersebut diharapkan 
dapat meningkatkan produksi ASI ibu 
postpartum selama 3 hari intervensi. 
Pijat Oksitosin dilakukan dengan cara 
memijat tulang belakang sedangkan 
kompres hangat dilakukan dengan 
cara mengompres bagian payudara 
responden. 

 
2. Hasil dan Pembahasan 
a) Karakteristik Responden  

Tabel 1. Distribusi frekuensi 
karakteristik responden pada 
kelompok pijat oksitosin dan 
kompres hangat payudara 

 
  Pij

at 
Ok
sito
sin 

Komp
res 

Hang
at 

Payud
ara 

No Nama Variabel F F 

1 Umur  

• <20thn 
• 21-35hn 
• >35 thn 

 

0 

16 

0 

 

0 

16 

0 

2 Pekerjaan 
• PNS 
• Wiraswasta 

 
1 
3 

 
2 
3 
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• Karyawan 
Swasta 

• Tidak 
Bekerja 

• Lain-lain 

10 
 
2 
 
0 

7 
 
2 
 
2 

3 Tingkat 
Pendidikan 
• SD 
• SMP 
• SMA 
• Perguruan 

Tinggi 

 
 
0 
4 

11 
1 

 
 

0 
4 
10 
2 

4 Jumlah Paritas 

• Primipara 
• multipara 

 

5 

11 

 

5 

11 

5 Pengalaman 
Menyusui 

• Berpengala
man 

• Tidak 
Berpengala
man 

 

 

11 

 

5 

 

 

11 

 

5 

 
Karakteristikreponden 

berdasarkan usia untuk kedua 
kelompok responden berada pada 
rentang usia 21-35 tahun. 

Usia merupakan salah satu 
faktor yang dapat mempengaruhi 
produksi ASI, ibu dengan usia 20-35 
tahun mempunyai produksi ASI lebih 
banyak dari pada ibu-ibu yang usianya 
lebih dari 35 tahun,dikarenakan 
reproduksi sehat dikenal aman untuk 
kehamilan, persalinan dan menyusui 
adalah 20-35 tahun (Arini H, 2012). 
Tetapi ibu-ibu yang sangat muda 
(kurang dari 20 tahun) produksi ASI 
nya juga kurang banyak karena dapat 
dilihat dari tingkat kematurannya 
(Biancuzzo, 2003). 

Berdasarkan pekerjaan 
kelompok paling banyak adalah 
karyawan swasta dimana pada 
kelompok pijat oksitosin 62,5% dan 
kelompok kompres hangat 43,8%.Ibu 
yang bekerja selama 8 jam ini tidak 
memiliki waktu yang cukup untuk 
menyusui anaknya. 

Keadaan tersebut diperparah 
dengan minimnya kesempatan untuk 

memerah ASI di tempat kerja, tidak 
tersedianya ruang ASI, serta 
kurangnya pengetahuan ibu bekerja 
tentang manajemen laktasi 
(Kementrian Kesehatan, 2015). 
Sehingga hal tersebut akan 
mempengaruhi frekuensi menyusui 
yang akan mempengaruhi produksi 
ASI. 

Berdasarkan tingkat pendidikan 
paling banyak adalah SMA dimana 
pada kelompok pijat oksitosin 68,2% 
dan kelompok kompres hangat 62,5%. 

Penelitian yang dilakukan oleh 
Pratiwi (2009) menjelaskan bahwa 
pendidikan responden merupakan 
salah satu unsur penting yang 
menentukan keadaan gizi 
keluarga.Orang yang memiliki dasar 
pendidikan yang tinggi lebih mudah 
mengerti dan memahami informasi 
yang diterimanya.Maka dari itu 
tingkat pendidikan dapat 
mempengaruhi produksi ASI 
walaupun tidak secara langsung yaitu 
dari informasi yang didapatkan 
responden. 

Berdasarkan jumlah paritas 
bahwa kedua kelompok responden 
sama-sama memiliki jumlah paritas 
multipara (68,8%) lebih banyak 
dibandingkan primipara (31,2%). 
Berdasarkan pengalaman menyusui 
didapatkan hasil kedua kelompok 
responden berpengalaman menyusui 
(68,8%) lebih banyak dibandingkan 
dengan yang tidak berpengalaman 
menyusui (31,2%). 

Ibu yang memiliki pengalaman 
akan lebih mampu menghadapi 
kendala yang dirasakan karena 
sebelumnya sudah pernah menemui 
kendala yang sama (Lestari A,.Et al, 
2012). 

 
 
b) Jumlah Produksi ASI 

Hari Pertama  (Sebelum Perlakuan) 
Tabel 2.Distribusi frekuensi 

produksi ASI hari pertama sebelum 
perlakuan 

 
Kelomp
ok 

Mea
n 

Mi
n 

Ma
x 

S
D 
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Pijat 
Oksitosi
n 

2.62 0 1
2 

4.71
7 

Kompre
s Hangat 

1.88 0 1
2 

4.09
7 

 
Didapatkan hasil untuk 

kelompok pijat oksitosin didapatkan 
produksi ASI rata-rata 2.62 mL 
dengan standar deviasi 4.717. 
Produksi ASI paling sedikit adalah 0 
mL dan paling banyak 12 mL 
sedangkan untuk kelompok kompres 
hangat didapatkan rata-rata 1.88 mL 
dengan standar deviasi 4.097. 
Produksi ASI paling sedikit adalah 0 
mL dan paling banyak adalah 12 mL. 

Sering kali pada masa nifas 
terutama pada 24 jam pertama ASI 
seringkali tidak keluar atau hanya 
keluar sedikit. Hal ini disebabkan 
karena manajemen laktasi yang 
kurang bagus.Salah satu penyebab 
dari manajemen laktasi yang kurang 
bagus yaitu karena ibu kurang 
percaya diri bahwa ASI yang dimiliki 
cukup untuk bayinya. Pernyataan ini 
juga didukung oleh Roesli 
(2008),bahwa salah satu alasan 
penyebab ketidakberhasilan 
pemberian ASI adalah ibu kurang 
percaya diri bahwa ASI yang dimiliki 
dapat mencukupi kebutuhan nutrisi 
bayinya karena ASI yang tidak keluar 
atau hanya keluar sedikit pada hari-
hari pertama setelah melahirkan 

 
 

c) Produksi Hari Ketiga (Setelah 
Perlakuan) 
Tabel 3. Distribusi frekuensi 
produksi ASI hari ketiga setelah 
dilakukan perlakuan 

 
Kelompok Mean Min Max SD 

Pijat 

Oksitosin 

137.75 120 166 12.

673 

Kompres 

Hangat 

81.75 68 98 8.6

45 

 

Didapatkan hasil pada 
kelompok pijat oksitosin rata-rata 
137.75 mL dengan standar deviasi 
12.673. Produksi ASI paling sedikit 
120 mL dan paling banyak 166 mL 
sedangkan untuk kelompok kompres 
hangat rata-rata 81.75 mL dengan 
standar deviasi 8.645. Produksi ASI 
paling sedikit 68 mL dan paling 
banyak 98 mL. 

Pada minggu bulan terakhir 
kehamilan, kelenjar-kelenjar pembuat 
ASI mulai menghasilkan ASI. 
Apabila tidak ada kelainan, pada hari 
ketiga hingga keempat bayi lahir 
akan dapat menghasilkan 50-100 ml 
sehari. Jumlah ini, akan terus 
bertambah hingga mencapai sekitar 
400-450 ml pada minggu kedua 
hingga 6 bulan (Baskoro, 2008).  

 
d) Perbedaan Produksi ASI 

pada Ibu Postpartum Sebelum dan 
Sesudah dilakukan Perlakuan Pijat 
Oksitosin 

Tabel 4. Produksi ASI sebelum 
dan setelah perlakuan pijat oksitosin 

 

Setelah dilakukan uji Wilcoxon 
hasil Pvalue 0,000 dapat disimpulkan 
ada perbedaan produksi ASI sebelum 
dan sesudah dilakukan pijat 
oksitosin. 

e) Perbedaan Produksi ASI pada Ibu 
Postpartum Sebelum dan Sesudah 
dilakukan Perlakuan Kompres 
Hangat Payudara 
Tabel 5. Produksi ASI sebelum 
dan setelah perlakuan kompres 
hangat payudara 

 
Variab

el 

Hari Mea

n 

SD Pvalu

e 

Variab
el 

Hari Mean SD Pvalu

e 

Produk
si ASI 

Pertam
a 

2,63 4,71
7 

 

0,00
0 

Ketiga 137,7
5 

12,6
73 
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Produk

si ASI 

Perta

ma 

1,88 4,09

7 

0,00

0 

Ketiga 81,7

5 

8,64

5 

Setelah dilakukan uji Wilcoxon 
hasil Pvalue 0,000 dapat disimpulkan 
ada perbedaan produksi ASI sebelum 
dan sesudah dilakukan kompres 
hangat payudara. 

 
f) Perbedaan Produksi ASI 

Perlakuan Pijat Oksitosin dan 
Kompres Hangat Payudara 

Tabel 6. Distribusi frekuensi 
produksi ASI perlakuan pijat 
oksitosin dan kompres hangat 
payudara 

 
Variabel Mean SD Pvalue 

Produksi 

ASI 

109,75 30,384 0,000 

 
Setelah dilakukan uji Mann-

Whitney Test dan didapatkan hasil 
Pvalue 0,000. Dapat disimpulkan bahwa 
ada perbedaan pijat oksitosin dan 
kompres hangat payudara terhadap 
peningkatan produksi ASI ibu 
postpartum di ruang Flamboyan 
Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran. 

 
 
3. Simpulan dan Saran 

a) Kesimpulan 
Dari intervensi yang sudah 

dilakukan dapat disimpulkan 
bahwa terdapat peningkatan yang 
signifikan secara statistik terhadap 
produksi ASI ibu postpartum hari 
pertama dan hari ketiga setelah 
dilakukannya perlakuan dan 
sesuai dengan teori yang sudah 
didapatkan. Diantara pijat 
oksitosin dan kompres hangat 
payudara, keefektifan untuk 
meningkatkan produksi ASI 
adalah menggunakan intervensi 
Pijat Oksitosin. Selain itu, setelah 

dilakukannya uji Mann-Whitney 
Test dan didapatkan hasil Pvalue 

0,000. Dapat disimpulkan bahwa 
ada perbedaan pijat oksitosin dan 
kompres hangat payudara 
terhadap peningkatan produksi 
ASI ibu postpartum. 
b) Saran 
1) Perawat/Bidan 

Penelitian ini dapat dijadikan 
landasan untuk meningkatkan 
konseling kepada ibu 
postpartum. 

2) RSUD Ungaran 
Penelitian ini dapat dijadikan 
panduan diruangan dalam 
bentuk SOP untuk 
meningkatkan produksi ASI 
ibu postpartum. 

3) Peneliti Selanjutnya 
Diharapkan untuk peneliti 
selanjutnya dapat menambahkan 
jumlah responden pada kedua 
kelompok tersebut sehingga dapat 
terlihat pengaruh pijat oksitosin 
dan kompres hangat payudara 
terhadap peningkatan produksi ASI 
ibu postpartum. Peneliti 
selanjutnya dapat memperluas 
jangkauan penelitiannya dan 
menambahkan variabel lain 
didalam penelitian ini. Selain itu, 
peneliti selanjutnya diharapkan 
lebih aplikatif lagi dalam hal 
mengatasi confounding factor yang 
tidak dapat dikendalikan oleh 
peneliti sebelumnya dan disarankan 
untuk peneliti selanjutnya 
melakukan perlakuan lebih dari 1 
kali dalam sehari untuk 
mendapatkan hasil yang lebih 
maksimal. 

 
4. Ucapan Terimakasih 

Terimakasih saya ucapkan 
kepada seluruh pihak yang tidak 
dapat disebutkan satu-persatu 
karena sudah mendukung dan 
membantu dalam melaksanakan 
penelitian ini sehingga penelitian 
ini dapat diselesaikan dengan baik 
dan semoga penelitian ini dapat 
bermanfaat bagi pembaca. 
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ABSTRAK 

 
Latar Belakang: Angka kejadian Kekurangan Energi Kronik (KEK) pada ibu hamil di 
Kabupaten Banyumas tahun 2017 sebanyak 180 dari 3.706 ibu hamil (12,31%). Salah 
satu faktor yang mempengaruhi kejadian KEK adalah pengetahuan tentang gizi. Tujuan: 
Mengetahui hubungan tingkat pengetahuan ibu hamil tentang gizi seimbang dengan 
kejadian Kekurangan Energi Kronik (KEK) di Kabupaten Banyumas. Metode: Desain 
penelitian analitik dengan pendekatan cross sectional. Populasi penelitian ini adalah 
semua ibu hamil dengan KEK bulan Desember 2017 yaitu jumlah 180 ibu hamil. 
Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik random sampling, 
sehingga sampel sebanyak 50 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan kuesioner. Analisis data dilakukan dengan uji chi square. Hasil: 
Pengetahuan responden sebagian besar dalam kategori baik yaitu sejumlah 29 
responden (48,3%) dengan jumlah kejadian KEK yaitu sejumlah 15 responden (51,7%). 
Uji chi square didapatkan hasil p value = 0,002 (p<0,005). Kesimpulan: Berdasarkan 
analisis chi square diperoleh signifikansi 0,002 (p<0,05) yang artinya ada hubungan 
antara Tingkat Pengetahuan dengan Kejadian KEK pada ibu hamil di Kabupaten 
Banyumas. 
 
Kata Kunci: Pengetahuan, Gizi Ibu Hamil, Kejadian KEK. 
 

ABSTRACT 
 
Background: The number of occurrences of Chronic Energy Deficiency (KEK) in 
pregnant women in Banyumas Regency in 2017 was 180 from 3,706 pregnant women 
(12,31%). One of the factors influencing SEZ occurrence is knowledge of 
nutrition.Objective: To know the correlation between maternal knowledge level about 
balanced nutrition with Chronic Energy Deficiency event (KEK) in Banyumas Regency. 
Method: Analytic research design with cross sectional approach. The population of this 
study were all pregnant women with KEK in December 2017 that is the number of 180 
pregnant women. Sampling in this study was done by random sampling technique, so that 
the sample of 50 respondents. The data were collected by using questionnaires. Data 
analysis was done by chi square test. Result: Knowledge of respondent mostly in good 
category that is number 
29 respondents (48.3%) with the number of KEK incidents that amounted to 15 
respondents (51.7%). And chi square test obtained result p value = 0,002 (p <0,005) 
which means that there is correlation level knowledge of pregnant woman about 
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balanced nutrition with occurrence of KEK in Banyumas Regency. Conclusion: Based on 
chi square analysis obtained significance which means there is a relationship between the 
level of knowledge with the incidence of chronic energy deficiency in pregnant women in 
Banyumas district. 
Keywords: Knowledge, Nutrition of Pregnant Mother, KEK events. 
 
PENDAHULUAN  

Salah satu faktor yang 

mempengaruhi kekurangan gizi pada 

ibu hamilyang dapat menimbulkan  

Kekurangan Energi Kronis (KEK) 

adalah pengetahuan tentang gizi ibu 

hamil. Pengetahuan merupakan 

faktor yang sangat berpengaruh 

terhadap keputusan. Seseorang yang 

memiliki pengetahuan tentang suatu 

hal, maka dia cenderung akan 

mengambil keputusan yang lebih 

tepat berkaitan dengan masalah 

tersebut dibandingkan dengan 

mereka yang pengetahuannya rendah 

(Depkes RI, 2001). 

Menurut Depkes RI tahun 

2001, penyebab langsung kematian 

Ibu adalah perdarahan (28%), 

eklampsia (24%), dan infeksi (11%). 

Penyebab tidak langsung kematian 

Ibu antara lain Kurang Energi Kronis 

(KEK) pada kehamilan (37%) dan 

anemia pada kehamilan (40%).  

Empat masalah gizi utama di 

Indonesia adalah Kekurangan Energi 

Kronik (KEK), Gangguan Akhibat 

Kekurangan Yodium (GAKY), 

Kekurangan Vitamin A (KVA), 

Anemia Gizi Besi (AGB) 

(Sulistyoningsih, 2011). 

Ukuran KEK dilakukan 

dengan menggunakan Lingkar 

Lengan Atas (LILA) dimana 

batasnya adalah kurang dari 23,5 cm 

(Arisman, 2007). Data yang didapat 

dari Riskesdas (2013) Proporsi ibu 

hamil usia 15-49 tahun dengan KEK 

di Indonesia mengalami 

peningkatan3 dari 31,3% pada tahun 

2010 menjadi 38,5% pada tahun 

2013, sedangkan risiko KEK di Jawa 

Tengah sebanyak (23%) menduduki 

urutan ke 17 dari 33 provinsi di 

Indonesia. Berdasarkan data dari 

Dinas Kesehatan Banyumas pada 

bulan Desember 2017, di Kabupaten 

Banyumas terdapat ibu hamil dengan 

KEK berjumlah 3.706 (12,31%) 

dengan LILA (Lingkar Lengan Atas) 

≤23,5 cm. 

Dampak pengetahuan yang 

dapat terjadinya KEK menurut Lubis 

(2003) antara lain : menyebabkan 

resiko dan komplikasi pada ibu, 

antara lain berupa : anemia, berat 

badan ibu tidak bertambah secara 

normal, dan terkena penyakit infeksi. 

Selain itu berdampak juga terhadap 
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proses persalinan dan mengakibatkan 

persalinan sulit serta lama, persalinan 

premature atau sebelum waktunya, 

perdarahan post partum, serta 

pesalinan dengan tindakan operasi 

caesar cenderung meningkat. 

Menurut hasil studi 

pendahuluan yang dilakukan oleh 

peneliti pada tanggal 27 januari 2018 

angka kejadian Kekurangan Energi 

Kronik (KEK) di Kabupaten 

Banyumas pada bulan Desember 

yaitu berjumlah 180 ibu hamil. 

Berdasarkan data dari Dinas 

Kesehatan Banyumas pada bulan 

Desember 2017, di Kabupaten 

Banyumas terdapat ibu hamil dengan 

KEK berjumlah 3.706 (12,31%) 

dengan LILA (Lingkar Lengan Atas) 

≤23,5 cm. 

Berdasarkan hal tersebut 

diatas maka peneliti ingin 

mengetahui “hubungan tingkat 

pegetahuan ibu hamil tentang gizi 

seimbang dengan kejadian 

kekurangan energi kronik (kek) di 

kabupaten banyumas”. 

 

METODE 

Penenlitian ini merupakan penelitian 

deskriptif kuantitatif dengan 

menggunakan pendekatan kuantitatif. 

Kuantitatif  merupakan pendekatan 

yang memungkinkan dilakukan  

pengumpulan dan pengukuran data 

yang berbentuk angka-angka 

(Sugiyono, 2010). Penelitian ini 

menggunakan studi analitik dengan 

pendekatan cross sectional, 

dilakukan di Kabupaten Banyumas 

pada bulan Mei 2018. Populasi 

dalam penelitian ini adalah semua 

ibu hamil KEK di Kabupaten 

Banyumas sebanyak 180 ibu hamil, 

sedangkan besar sample diperoleh 

dari rumus slovin yaitu sejumlah 50 

responden. Teknik sampling yang 

digunakan ialah proporsial random 

sampling. Data yang dikumpulkan 

adalah data primer. Penelitian ini 

menggunakan kuesioner dan 

pengukuran LILA. Analisa yang 

digunakan adalah analisa univariat 

dengan distribusi frekuensi dan 

analisa bivariate dengan 

menggunakan uji statistik chi square. 

 
HASIL 

A. Karakteristik Responden 

Tabel 1 Karakteristik Ibu Hamil di 
Kabupaten Banyumas  
Karakteristik Responden Frekuensi 

(N) 
Presentase 
(%) 

Usia 
a. 17-22 Tahun 
b. 23-28 Tahun 
c. 29-34 Tahun 

 
23 
18 
9 

 
46,0 
36,0 
18,0 

Pendidikan Terakhir 
a. SD 
b. SMP 
c. SMA/SMK 

 
3 
23 
19 

 
6,0 
46,0 
38,0 
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d. PT 5 10,0 
Pekerjaan 
a. Ibu Rumah Tangga 
b. Pegawai Swasta 
c. Wirausaha 

 
30 
14 
6 

 
60,0 
88,0 
12,0 

Paritas 
a. Primipara  
b. Multipara  

 
30 
20 

 
60,0 
40,0 

Total  50 100 
 

Tabel 1 menunjukkan sebagian besar 

responden berusia 17-22 tahun 23 

responden (46%), tingkat pendidikan 

terakhir responden SMP sebanyak 23 

responden (46%), paritas dalam 

kategori primipara sebanyak 30 

responden (60%) dan memiliki 

pekerjaan ibu rumah tangga 

sebanyak 30 responden (60%). 

 

Tabel 2 Tingkat Pengetahuan pada 
Ibu Hamil di Kabupaten Banyumas 
Pengetahuan  Frekuen

si  
Persenta
se (%)  

a. Kura
ng  

21  42% 

b. Baik  29 58% 
Total  50 100% 
Tabel 2 menunjukkan bahwa 

sebagian besar memiliki tingkat 

pengetahuan baik pada ibu hamil 

sebanyak 29 responden (58%). 

 

Tabel 3 Kejadian KEK pada Ibu 
Hamil di Kabupaten Banyumas 
Kejadian 
KEK 

Frekuensi Persentase 
(%) 

Terjadi 
KEK 

33 66% 

Resiko 
KEK 

17 34% 

Total 50 100% 

 

Tabel 3 menunjukkan bahwa 

responden dalam penelitian ini terdiri 

dari responden yang sudah terjadi 

KEK 33 (66%) dan yang resiko KEK 

17 responden (34%). 

 

B. Analisis Hubungan Tingkat 

Pengetahuan Ibu Hamil Tentang 

Gizi Seimbang Dengan Kejadian 

KEK di Kabupaten Banyumas 

Tabel 4 Tingkat Pengetahuan Ibu 
Hamil di Kabupaten Banyumas 
 

Pengetah
uan Gizi 
Hamil 

Kejadian Kurang Energi 
Kronis Total ρ 

val
ue  Sudah KEK Resiko 

KEK 
F % F % F % 

Kurang 19 90,5 2 9,5 21 10
0 

0,0
02 

Baik 14 48,3 15 51,
7 29 10

0 
 

Tabel 4 menunjukkan berdasarkan 

hasil analisis yang diperoleh 

pengetahuan kurang ada 21 

responden yang terdiri dari 19 orang 

(90,5%) terjadi KEK dan sisanya 2 

orang (9,5%) adalah resiko KEK. 

Kemudian berdasarkan hasil analisis 

diperoleh pengetahuan baik terdiri 

dari 29 responden, 15 orang (51,7%) 

resiko KEK dan 14 orang (48,3%). 

Hasil analisis dengan chi square 

menunjukkan bahwa ρ = 0,002 

(ρ<0,005) yang artinya bahwa ada 

hubungan tingkat pengetahuan ibu 
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hamil tentang gizi seimbang dengan 

kejadian KEK. 

 

 

 

 

PEMBAHASAN 

1. Tingkat pengetahuan ibu hamil 

tentang gizi seimbang di Kabupaten 

Banyumas 

 Tingkat pengetahuan ibu 

hamil di Kabupaten Banyumas 

berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan menunjukkan bahwa 

sebagian besar memiliki pengetahuan 

baik pada ibu hamil sebanyak 29 

responden (58%). Pengetahuan 

merupakan faktor penting pada ibu 

hamil, dengan adanya pengetahuan 

yang baik maka ibu hamil 

mengetahui apa saja yang harus 

mempersiapkan saat hamil seperti 

asupan makanan dan pemeriksaan 

rutin. Tingkat pengetahuan ibu 

hamil, menunjukkan bahwa mereka 

sudah mulai paham dan mengerti 

kebutuhan gizi ibu hamil. Menurut 

Retnaningsih (2010) dalam 

penelitiannya menjelaskan bahwa 

apabila pengehtahuan tentng gizi 

baik maka status gizi ibu hamil baik 

pula. 

 Menurut Notoatmodjo (2007) 

Pengetahuan adalah hasil dari tahu 

manusia dan ini terjadi setelah 

seseorang melakukan penginderaan 

terhadap suatu obyek tertentu yang 

mana penginderaan ini terjadi 

melalui panca indera manusia yakni 

penglihatan, pendengaran, 

penciuman, perasa, dan peraba yang 

sebagian besar pengetahuan 

diperoleh melalui mata dan telinga. 

Pengetahuan atau kognitif 

merupakan domain  yang sangat 

penting untuk terbentuknya tindakan 

seseorang. 

 
2. Kejadian KEK pada Ibu 

Hamil di Kabupaten Banyumas 

Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan menunjukkan 

bahwa responden dalam penelitian 

ini terdiri dari responden yang sudah 

terjadi KEK 33 (66%) dan yang 

resiko KEK 17 responden (34%). 

Selama masa kehamilan kebutuhan 

zat gizi yang diperlukan untuk 

metabolisme tubuh baik pada ibu dan 

janin dalam kandungan meningkat. 

Oleh karena itu pada masa kehamilan 

asupan zat gizi yang diperlukan juga 

meningkat, untuk pertumbuhan dan 

perkembangan janin juga bertambah 

besarnya organ kandungan, 

perubahan komposisi dan 
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metabolisme tubuh ibu dan janin. Ibu 

hamil yang mengalami kekurangan 

asupan zat gizi dan berstatus gizi 

buruk maka mempunyai peluang 

besar untuk melahirkan bayi dengan 

berat badan lahir rendah (BBLR) 

(Vita, 2014). 

Menurut Handayani dan 

Budianingrum (2011) dalam 

penelitiannya menjelaskan bahwa 

kehamilan menyebabkan 

meningkatnya metabolisme energi, 

karena itu kebutuhan energi dan zat 

gizi lainnya meningkat selama 

kehamilan. Bila status gizi kurang 

maka ibu hamil akan mengalami 

masalah gizi seperti Kekurangan 

Energi Kronis (KEK) dan anemia 

gizi. Kekurangan energi kronik 

(KEK) pada Wanita Usia Subur 

(WUS) dan ibu hamil beresiko 

melahirkan Berat Badan Lahir 

Rendah (BBLR). Prevalensi secara 

nasional sebesar 13,6% dan 

prevalensi KEK di Jawa Tengah 

sebesar 17,2%. 

Kurang energi kronis 

merupakan keadaan dimana 

seseorang menderita 

ketidakseimbangan asupan gizi 

(energidan protein) yang berlangsung 

menahun. LILA adalah suatu cara 

untuk mengetahui risiko kekurangan 

energi kronis (wanita usia subur 

termasuk remaja putri). Pengukuran 

Lingkar Lengan Atas (LILA) tidak 

dapat digunakan untuk memantau 

perubahan status gizi dalam jangka 

pendek. Hasil pengukuran Lingkar 

Lengan Atas (LILA) ada dua 

kemungkinan yaitu kurang dari 23,5 

cm dan diatas atau sama dengan 23,5 

cm. Apabila hasil pengukuran <23,5 

cm berarti resiko Kekurangan Energi 

Kronis dan ≥ 23,5 cm berarti tidak 

beresiko Kekurangan Energi Kronis 

(Lubis, 2003). 

 

3. Hubungan Tingkat 

Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Gizi 

Seimbang Dengan Kejadian KEK di 

Kabupaten Banyumas 

Berdasarkan tabel 4.4 hasil 

analisis yang diperoleh pengetahuan 

kurang ada 21 responden yang terdiri 

dari 19 orang (90,5%) terjadi KEK 

dan sisanya 2 orang (9,5%) adalah 

resiko KEK. Kemudian berdasarkan 

hasil analisis diperoleh pengetahuan 

baik terdiri dari 29 orang, 15 orang 

(51,7%) resiko KEK dan 14 orang 

(48,3%). 

  Hal tersebut menunjukkan 

adanya hubungan pengetahuan ibu 

hamil tentang gizi ibu hamil dengan 

kejadian Kekurangan Energi Kronis 
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(KEK). Pengetahuan mempengaruhi 

kejadian Kekurangan Energi Kroni 

(KEK) karena pengetahuan akan 

berpengaruh terhadap perilaku dalam 

mengkonsumsi makanan sehari-hari 

dan dalam memahami kebutuhan gizi 

yang baik dalam kehamilan sesuai 

dengan angka kecukupan gizi, 

sehingga dengan memiliki 

pengetahuan yang lebih baik 

diharapkan akan menentukan pilihan 

yang baik pula. Tingkat pengetahuan 

yang kurang dapat menyebabkan 

seseorang melakukan pemilihan 

makanan yang kurang cermat. 

  Hal tersebut sesuai dengan 

hasil penelitian bahwa reponden 

yang mempunyai pengetahuan yang 

kurang lebih dominan mangalami 

kejadian KEK dibandingkan 

responden yang berpengetahuan 

baik. Berdasarkan hasil analisa 

tersebut, ibu hamil yang berada di 

Kabupaten Banyumas sebagian besar 

memiliki pengetahuan yang cukup 

sehingga mereka tidak mengalami 

KEK, responden yang mengalami 

KEK sebagian besar memiliki 

pengetahuan yang kurang tetapi 

bukan berarti semua responden yang 

berpengetahuankurang mengalami 

KEK. Hal ini dikarenakan bukan 

hanya pengetahuan tentang gizi ibu 

hamil yang mempengaruhi KEK, 

tetapi terdapat pula faktor lainnya 

yang berupa status ekonomi, 

pendidikan, informasi, pengalaman 

dan sosial budaya (Notoatmodjo, 

2002). Berdasarkan hasil penelitian 

dari Rahmaniar (2013) menunjukkan 

bahwa 32 ibu hamil yang memiliki 

pengetahuan kurang terdapat 6 orang 

(18,8%) yang menderita KEK dan 

dari 28 ibu yang memiliki 

pengetahuan cukup, 15 ibu hamil 

(53,6%) diantaranya menderita KEK. 

 

Kesimpulan 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa 

ada hubungan tingkat pengetahuan 

dengan kejadian KEK pada ibu hamil 

di Kabupaten Banyumas. 
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ABSTRAK 

Pendahuluan: Air susu ibu (ASI) merupakan salah satu program World Health Organization 
(WHO) dan Pemerintah Republik Indonesia yang sering disampaikan dengan tujuan 
mengurangi morbiditas dan mortilitas anak. Di Indonesia kurang dari 20% ibu yang 
memberikan ASI eksklusif. Ibu membutuhkan informasi, pengetahuan, ketrampilan, motivasi 
dan dukungan agar sukses menyusui. Tujuan: Program pengabdian masyarakat ini dilakukan 
untuk membentuk kelompok ibu menyusui dan mengoptimalkan peran ibu kader dalam 
mendukung program ASI eksklusif. Metode: Kegiatan ini dilakukan dengan metode berbasis 
kelompok yang dilakukan secara komprehensif untuk memenuhi kebutuhan belajar ibu 
tentang manajemen laktasi. Hasil: kelompok ibu menyusui mengalami peningkatan 
pengetahuan tentang manajemen laktasi, dengan prosentase: 75,6% pada ibu hamil, 80,2% 
pada ibu menyusui, dan 82,5 pada ibu kader. Pengembangan kegiatan kelompok ibu 
menyusui antara lain kegiatan membentuk kelompok ibu menyusui, penyuluhan kesehatan 
manajemen laktasi, demostrasi perawatan payudara, konsultasi manfaat menyusui dan 
bonding attachment. Kami menyimpulkan bahwa pembentukan kelompok ibu menyusui 
cukup efektif dalam meningkatkan pengetahuan ibu dan memotivasi untuk memberikan ASI 
eksklusif dan tetap memberikan ASI hingga anak berusia 2 tahun. Kami merekomendasikan 
untuk adanya pembentukan kelompok ibu menyusui di daerah-daerah yang angka 
menyusuinya masih rendah. 

 Kata kunci : kelompok ibu menyusui, bonding attachment 
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ABSTRACT 

Introduction: Breast milk (ASI) is one of the programs of the World Health Organization 
(WHO) and the Government of the Republic of Indonesia which is often delivered to reduce 
child morbidity and mortality. In Indonesia, less than 20% of mothers give exclusive 
breastfeeding. Mothers need information, knowledge, skills, motivation and support for 
breastfeeding success. Objective: This community service program is conducted to form a 
group of nursing mothers and optimize the role of cadre mothers in supporting exclusive 
breastfeeding programs. Method: This activity is carried out with a group-based method that 
is carried out comprehensively to meet the learning needs of mothers about lactation 
management. Results: the group of nursing mothers experienced an increase in knowledge 
about lactation management, with a percentage: 75.6% in pregnant women, 80.2% in nursing 
mothers, and 82.5 in cadre mothers. The development of breastfeeding mothers group 
activities includes activities to form a breastfeeding mothers group, lactation management 
health education, breast care demonstration, breastfeeding benefit consultation and bonding 
attachment. We conclude that the formation of a group of breastfeeding mothers is quite 
effective in increasing the mother's knowledge and motivating to give exclusive breastfeeding 
and continue to give breast milk until the child is 2 years old. We recommend the formation 
of groups of nursing mothers in areas where breastfeeding rates are still low. 

 Keywords: breastfeeding mothers group, bonding attachment 

 

PENDAHULUAN  

Air susu ibu (ASI) 

mengandung nutrisi dan antibodi yang 

berperan melindungi bayi dari infeksi. 

ASI merupakan hak bayi yang 

dianjurkan untuk dipenuhi karena 

memberikan ASI menjadi investASI 

sangat berharga untuk masa depannya. 

ASI membantu anak tumbuh 

berkembang dengan optimal, juga 

mengurangi risiko beberapa penyakit 

di masa depannya. Menyusui 

merupakan hak setiap ibu yang juga 

dilindungi oleh negara. Selain itu, 

menyusui dapat membuat ibu sehat 

dan terlindungi dari ancaman berbagai 

penyakit seperti kanker payudara, 

kanker indung telur, tekanan darah 

tinggi serta diabetes melitus. Beberapa 

mitos dan stigma negatif terkait 

menyusui dan ASI, hal ini merugikan 

ibu dan bayi selama masa 

keberlangsungan menyusui. Banyak 

ibu gagal menyusui eksklusif karena 
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salah mendapatkan informasi, 

keberhasilan ibu menyusui juga 

tergantung bagaimana ibu 

memanajemen dirinya. 

Menyusui adalah 'jaring 

pengaman' alami terhadap dampak 

terburuk kemiskinan. Menyusui 

eksklusif merupakan cara yang jauh 

untuk menghilangkan perbedaan 

kesehatan antara dilahirkan dalam 

kemiskinan dan dilahirkan dalam 

kemakmuran. Menyusui seolah 

membuat bayi keluar dari kemiskinan. 

untuk beberapa bulan pertama untuk 

memberi anak itu awal yang lebih adil 

dalam hidup dan mengimbangi 

ketidakadilan dunia di mana ia 

dilahirkan. (UNICEF, 2011, 2014) 

Kegiatan menyusui dapat 

mengurangi 13% kematian anak dan 

7% dengan pemberian MPASI yang 

berkualitas baik. Sebanyak 50-60% 

kematian pada anak dibawah umur 5 

tahun terjadi karena malnutrisi yang 

diakibatkan oleh pemberian MPASI 

yang buruk dengan menyusui yang 

tidak optimal. Dengan upaya 

mempromosikan dan mendukung ASI 

eksklusif dan menyusui, kita dapat 

berkontribusi terhadap pencapaian 

tujuan MDGs. Pemberian ASI 

eksklusif dan MPASI yang tepat 

merupakan kunci untuk meningkatkan 

keberlangsungan hidup anak, dengan 

potensi mencegah kematian hingga 

20% seluruh kematian anak di bawah 5 

tahun. Lebih dari 500.000 anak setiap 

tahun. Lebih dari 1.500 anak setiap 

hari. (MDG, 2015) 

Salah satu ketentuan hukum 

yang telah dijelaskan dalam al-Qur’an 

adalah persoalan radha’ah (menyusui 

bayi) atau laktasi. Kata  radha’ah 

dalam al-Qur’an dipergunakan untuk 

dua pengertian, yaitu pertama, sebagai 

salah satu sebab diharamkannya 

pernikahan akibat saudara perempuan 

persusuan (QS. al-Nisa’: 23), dan 

kedua, sebagai aktifitas menyusui bagi 

ibu terhadap bayinya, di mana ASI 

menjadi makanan utama bagi bayi 

terutama enam bulan pertama dari 

kelahirannya, dan sangat dianjurkan 

diberikan hingga bayi itu berusia dua 

tahun (QS. al-Baqarah: 233). Aktifitas 

menyusui merupakan rangkaian dari 
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kehamilan, persalinan dan perawatan 

bayi. Keempat aktifitas ini telah 

ditetapkan oleh Allah kepada setiap 

kaum wanita sebagai kodrat sekaligus 

amanah. Semua anugerah tersebut, 

diakui oleh al-Qur’an sebagai kondisi 

yang sangat memayahkan dan 

memberatkan ibu namun mulia di sisi 

Allah. Karenanya, anak-anak wajib 

bersyukur, hormat dan berbakti kepada 

orang tuanya, agar supaya mereka 

dapat mengingat kebaikan, jasa dan 

perjuangan orang tuanya (QS. 

Luqman: 14; QS. al-Ahqaf: 15).  

Pemberian ASI dapat 

membangun hubungan psikologi yang 

tenang dan penuh kasih sayang antara 

ibu dan anak. Namun dalam 

praktiknya, minat ibu menyusui 

menurun, padahal al-Qur’an telah 

menetapkan pengertian menyusui, 

kewajiban dan hak ibu untuk 

menyusui, batas waktu menyusui dan 

menyapih. Di samping itu, menyusui 

bayi hendaknya diniatkan untuk 

beribadah kepada Allah sehingga 

pelakunya mendapat ridha dan pahala 

dari sisi-Nya. (Saleh, 2012) 

Berdasarkan analisis situasi di 

lingkungan mitra dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 1). 

Kegiatan ibu menyusui dan ibu kader 

dalam upaya meningkatkan 

pengetahuan dan ketrampilan dalam 

manajemen laktasi sangat potensial 

untuk dikembangkan karena 

banyaknya jumlah ibu menyusui di 

lingkungan Kelurahan Bandarharjo; 2). 

Sebagian ibu menyusui di lingkungan 

Kelurahan Bandarharjo  belum 

memahami manfaat ASI untuk bayi 

dan bagi kesehatan ibu menyusui itu 

sendiri; 3). Ibu menyusui di 

lingkungan Kelurahan Bandarharjo 

sebagian besar belum mempunyai 

wadah kegiatan bulanan selain 

posyandu yang dapat meningkatkan 

pengetahuan dan ketrampilan dalam 

manajemen laktasi 

Berdasarkan data diatas, 

Program Pengabdian Masyarakat oleh 

Departemen Keperawatan Maternitas 

Fakultas Ilmu Keperawatan Unissula 

merasa perlu berkontribusi dalam 

menurunkan angka kematian bayi dan 

anak melalui pendekatan edukasi, 
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konseling, manajemen laktasi dalam 

Islam disiplin ilmu sesuai visi misi 

Unissula. Kontribusi secara nyata akan 

dilakukannya program edukasi dan 

pendampingan pada kelompok ibu 

menyusui dan ibu kader di Kelurahan 

Bandarharjo Kota Semarang. 

Adapun target pengabdian 

masyarakat ini antara lain: (1). 

Kelompok ibu menyusui dan ibu kader 

di lingkungan Kelurahan Bandarharjo 

mampu mengajak ibu yang memiliki 

bayi 0-2 tahun untuk menyusui 

bayinya; (2). Ibu menyusui memahami 

pentingnya ASI eksklusif untuk bayi 

dan bagi kesehatan ibu menyusui itu 

sendiri; (3). Pengembangan kegiatan 

ibu menyusui dalam aktivitas yang 

positif, merancang jadwal kegiatan ibu 

menyusui dan ibu kader dalam belajar 

manajemen laktasi, belajar dan praktek 

pijat oksitosin, manajemen laktasi 

dalam Islam disiplin ilmu. 

Luaran pengabdian masyarakat 

yang diharapkan adalah terbentuknya 

kelompok binaan yang terdiri dari ibu 

menyusui dan ibu kader. Harapannya 

ibu menyusui dapat berkontribusi aktif 

dalam forum kesehatan kelurahan  

melalui kegiatan yang positif dan 

meningkatkan angka menyusui di Kota 

Semarang khususnya di Kelurahan 

Bandarharjo. 

METODE  

Kegiatan ini dilaksanakan di 

Kelurahan Bandarharjo Kota 

Semarang. Pelaksanaan kegiatan 

berlangsung selama 2 (dua) bulan 

dengan peserta pengabdian ibu hamil, 

ibu dengan anak 0-2 tahun dan ibu 

kader. Total keseluruhan peserta 

sebanyak 33 orang. Pemecahan 

permasalahan terkait dengan angka 

menyusui yang masih rendah, 

dilakukan dengan beberapa pendekatan 

secara bersama-sama, yaitu: (1) 

Berbasis kelompok ibu menyusui, 

seluruh kegiatan pengabdian 

masyarakat yang dilakukan kepada 

masyarakat melalui kelompok ibu 

menyusui sebagai media belajar dan 

pendampingan, perencanaan, serta 

monitoring dan evaluasi kegiatan 

pengabdian masyarakat; (2) 

Komprehensif, seluruh kegiatan 

pengabdian masyarakt dilakukan 
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secara serentak terkait dengan SDM, 

jadwal rutin mingguan dan 

pendampingan kegiatan mingguan ibu 

menyusui; (3) Berbasis kesehatan 

dengan pengembangan sikap dan 

perilaku berlandaskan agama sehingga 

dapat menjadi kelurahan yang tinggi 

angka menyusui bayinya. 

 Selanjutnya ketiga metode 

diatas diimplementasikan dalam 4 

(empat) tahapan (1) sosialisasi, (2) 

peningkatan pengetahuan, (3) 

perancangan jadwal kegiatan 

mingguan, (4) monitoring dan 

evaluasi. Tahapan tersebut secara rinci 

disajikan dalam tabel 1.  

Tabel 1. Rincian Tahapan Implementasi 
No Jenis 

Kegiatan 
Partisipasi 

Masyarakat 
Luaran Kegiatan Solusi Masalah 

1 Sosialisasi 
Program 
Pengabdian 
Masyarakat 

Sebagai peserta aktif 
dan menyiapkan tempat 
selama penyuluhan 
berlangsung 

Kelompok ibu menyusui memahami tujuan 
PPM dan mampu memberikan ASI 
eksklusif kepada bayinya 

Menggunakan metode 
edukasi, motivasi dan 
melibatkan ibu kader 

2 Penyuluhan 
dengan tema: 
manajemen 
laktasi, pijat 
oksitosin, 
manajemen 
laktasi dalam 
islam disiplin 
ilmu 

Sebagai peserta 
penyuluhan 

Kelompok ibu menyusui dan ibu kader 
memahami pentingnya ASI untuk bayi dan 
ibu 

Menggunakan metode 
presentasi dan diskusi 
melibatkan ibu kader 

3 Perancangan 
jadwal 
kegiatan 
mingguan 

Sebagai ibu menyusui 
aktif dan positif 

Kelompok binaan aktif dan mampu 
mempraktekkan cara perawatan payudara, 
ibu kelompok menyusui mampu 
memberikan edukasi, memberi support 
kepada ibu hamil dan ibu menyusui untuk 
memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan 
dan tetap memberikan ASI sampai anak 
berusia 2 tahun 

 

Menggunakan metode 
edukasi, motivasi, dan 
pendampinganmelibatk
an ibu kader 

4 Monitoring 
dan evaluasi 

Monitoring dan evaluasi 
bersama tim Program 
Pengabdian Masyarakat 

Melakukan monev kegiatan mingguan 
kelompok ibu menyusui. 

Dilakukan 
pendampingan terhadap 
tim monev dari 
kelompok ibu 
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menyusui. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan pendampingan 

kelompok ibu menyusui ini telah 

menghasilkan beberapa perubahan 

yang positif, antara lain: 

(1) Kelompok ibu menyusui telah 

berhasil mengajak perwakilan 33 

dari total 253 ibu hamil dan ibu 

dengan anak usia 0-2 tahun 

warga Kelurahan Bandarharjo 

untuk belajar tentang manajemen 

laktasi, manfaat ASI dan bonding 

attachment, bagaimana 

perawatan payudara ketika hamil 

dan setelah melahirkan. 

(2) Edukasi yang dilakukan oleh 

pendamping pada minggu ke 4-6 

meningkatkan pemahaman warga 

Kelurahan Bandarharjo 

khususnya ibu hamil dan 

menyusui terkait pentingnya ASI 

bagi kesehatan ibu dan bayi di 

setiap tahap tumbuh 

kembangnya. Rincian hasil 

edukasi tersaji pada grafik 1. 

(3) Kegiatan mingguan yang 

dilakukan oleh kelompok ibu 

menyusui tersusun dengan baik. 

Kegiatan yang dilakukan antara 

lain: penyuluhan manajemen 

laktasi, pendidikan kesehatan dan 

demonstrasi cara perawatan 

payudara, edukasi manfaat ASI 

bagi bayi dan manfaat menyusui 

bagi ibu, serta manfaat menyusui 

dengan bonding attachment. 

 
 
 
 
 
 

Grafik 1. Hasil Pretest dan Posttest Edukasi 
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Implementasi atau solusi yang 

ditawarkan untuk mengatasi 

permasalahan mitra telah cukup 

efektif. Kesimpulan ini diambil dari 

melihat hasil yang telah dipaparkan 

sebelumnya. Permasalahan mitra yang 

utama adalah rendahnya angka 

menyusui di kelurahan Bandarharjo. 

Setelah dilakukan analisis, muncul 

beberapa  permasalahan berikut solusi 

yang ditawarkan.  

Salah satu permasalahan mitra 

adalah jumlah ibu hamil dan ibu 

dengan bayi 0 bulan - 2 tahun yang 

berada di wilayah Kelurahan 

Bandarharjo cukup banyak namun 

belum terorganisir dalam aktivitas 

yang positif dalam menunjang 

kesehatan ibu dan bayi. Oleh karena 

itu, solusi yang ditawarkan adalah 

dengan pembentukan kelompok ibu 

menyusui yang setiap kegiatannya 

dilakukan pendampingan sehingga 

mengarah pada aktivitas-aktivitas yang 

positif. Solusi ini setelah 

diimplementasikan dan telah 

memberikan perubahan yang cukup 

baik di wilayah Kelurahan 

Bandarharjo. Forum kesehatan 

kelurahan, ibu kader, anggota 

kelompok ibu menyusui mampu 

mengajak warga lain yaitu ibu 

menyusui untuk berpartisipasi aktif 

dalam setiap kegiatan mingguan yang 

diselenggarakan, mampu memberikan 

edukasi kepada ibu yang kurang 
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pengetahuannya terkait manajemen 

laktasi, mampu memberikan penguatan 

secara psikologis dalam membesarkan 

hati ibu, memberikan semangat dalam 

tahapan proses menyusui. 

Menyusui merupakan kegiatan 

yang bermanfaat untuk kesehatan ibu 

dan bayi, menyusui juga meningkatkan 

kedekatan emosional antara keduanya. 

Beberapa hasil penelitian 

menunjukkan hasil bahwa menyusui 

dapat meningkatkan perkembangan 

saraf anak. (Liu, Leung and Yang, 

2013) 

Menyusui merupakan aktivitas 

yang memberikan bayi semua nutrisi 

yang dibutuhkannya selama 6 bulan 

pertama kehidupannya, dan terus 

memberi manfaat apabila makanan 

pendamping dan ASI dilanjutkan 

pemberiannya sampai dengan usia 

anak 2 tahun. ASI membantu 

melindungi anak dari infeksi, alergi 

dan penyakit yang lain. ASI mudah 

dicerna oleh tubuh dan merupakan 

makanan yang sempurna untuk 

membantu tumbuh kembang bayi. 

Menyusu dengan botol tidak memberi 

bayi manfaat sama seperti manfaat 

yang terkandung dalam ASI, 

contohnya: susu formula tidak 

memberikan perlindungan terhadap 

infeksi dan penyakit lainnya. Proses 

menyusui juga memiliki manfaat 

memperkuat ikatan antara ibu dan bayi 

baik secara fisik maupun emosional, 

dan keuntungan ini juga tidak didapat 

apabila bayi minum susu formula. 

(UNICEF, 2011) 

Selain memiliki banyak manfaat 

untuk kesehatan, ASI juga memiliki 

manfaat untuk psikologis bayi. Hasil 

penelitian mendapatkan data bahwa 

anak yang tidak diberi ASI 

menunjukkan jumlah masalah perilaku 

internalisasi, terutama gejala cemas, 

depresi dan somatic. Temuan data 

pada kelompok anak yang diberi ASI 

oleh ibunya dan berinteraksi langsung 

secara aktif dengan bayi mereka 

memiliki kemungkinan kecil untuk 

menunjukkan masalah internalisasi. 

Menyusui bayi minimal 10 bulan atau 

lebih memiliki dampak paling kuat 

dalam mengurangi gajala cemas/ 
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depresi dan somatic pada anak-anak. 

(Liu, Leung and Yang, 2013) 

Peran perawat dalam 

memberikan edukasi akan manfaat 

menyusui sangat penting. Hal ini 

mempengaruhi pengetahuan orang tua 

terutama ibu, dan suami sebagai 

bagian yang memberikan support 

terhadap ibu agar sukses menyusui. 

Kepercayaan diri orangtua juga 

berdampak pada praktek menyusui, 

beberapa ibu yang berhasil menyusui 

memiliki kepercayaan diri yang baik. 

Tren dan perbedaan budaya memiliki 

pengaruh pada sikap orang tua 

terhadap menyusui. (Lindberg, 

Grenholm and Lindberg, 2016) 

Menyusui mungkin terasa lebih 

sulit daripada pemberian susu formula 

pada awalnya. Tetapi menyusui dapat 

membuat hidup ibu lebih mudah begitu 

ibu dan bayi terbiasa dengan rutinitas 

menyusui. Saat ibu menyusui, tidak 

membutuhkan botol dan dot untuk 

disterilkan. Ibu tidak perlu membeli, 

mengukur, dan mencampur susu 

formula. Ibu  tidak perlu 

menghangatkan botol di tengah 

malam. Kontak fisik penting bagi bayi 

baru lahir, kontak fisik membantu 

mereka merasa lebih aman, hangat, 

dan nyaman. Ibu juga mendapat 

manfaat dari kedekatan ini. (Office On 

Women Health, n.d.)  Kontak dari kulit 

ke kulit meningkatkan kadar oksitosin 

Anda. Oksitosin adalah hormon yang 

membantu aliran ASI dan dapat 

menenangkan ibu. Menyusui dikaitkan 

dengan risiko lebih rendah dari 

diabetes tipe 2, jenis kanker payudara 

tertentu, dan kanker ovarium pada ibu. 

(UNICEF, 2011) 

Proses menyusui lebih dari 

sekedar cara memberi makan bayi, 

ayah atau pasangan dan orang-orang 

pendukung lainnya dapat terlibat 

dalam pengalaman menyusui. Suami 

dan orang terdekat dapat melakukan 

beberapa hal ini dalam memberikan 

dukungan pada ibu menyusui: 1). 

Mendukung ibu menyusui dengan 

bersikap baik dan memberi semangat; 

2). Membantu ibu di malam hari 

dengan mengganti popok bayi dan siap 

untuk disusui; 3). Tunjukkan cinta dan 

kasih sayang kepada ibu terkait semua 
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pekerjaan yang berhubungan dengan 

menyusui; 4). Jadilah pendengar yang 

baik jika ibu perlu berbicara tentang 

masalah menyusui; 5).  Pastikan ibu 

minum makan dan istirahat yang 

cukup; 6). Membantu ibu untuk 

melakukan pekerjaan rumah tangga; 

7). Membantu ibu merawat putra putri 

yang lain; 8) Memberi perhatian, 

pelukan dan waktu untuk ibu 

menyusui. Banyak ibu merasakan 

kehangatan, cinta, dan relaksasi hanya 

dari seseorang yang duduk di sebelah 

ibu dan bayi selama proses menyusui. 

(Health, 2015; Gibbs, Forste and 

Lybbert, 2018) 

Dukungan keluarga terutama 

suami sangat penting dalam 

memungkinkan ibu yang bekerja untuk 

dapat memberikan ASI eksklusif. 

Intervensi yang mempromosikan 

pemberian ASI eksklusif harus 

berfokus pada pelibatan anggota 

keluarga dan suami. (Ratnasari et al., 

2017) 

Meskipun menyusui adalah 

proses alami, banyak ibu 

membutuhkan bantuan. Ibu menyusui 

dapat mencari bantuan dari berbagai 

jenis profesi kesehatan, organisasi, dan 

anggota keluarga mereka sendiri. 

Dengan harapan lebih banyak wanita 

memiliki akses ke dukungan 

menyusui. Ibu-ibu  yang telah berhasil 

menyusui adalah sumber informasi dan 

dorongan yang luar biasa. Ibu 

menyusui lainnya dapat menjadi 

sumber dukungan yang bagus. Para ibu 

dapat berbagi kiat dan menawarkan 

dorongan. Ibu dapat terhubung dengan 

ibu menyusui lainnya dengan banyak 

cara: perawat dapat memberi saran 

kepada ibu untuk menemukan konselor 

sebaya menyusui. "Peer" berarti bahwa 

konselor telah menyusui bayinya 

sendiri dan dapat membantu ibu lain 

menyusui. (Health, 2015) 

Kelompok ibu menyusui 

dibentuk dan dilatih untuk 

memberikan dukungan kepada ibu 

hamil dan ibu menyusui agar dapat 

persiapan menyusui nantinya setelah 

melahirkan dan dapat menyusui pada 

ibu yang memiliki bayi, dan 

mempromosikan pemberian ASI 

eksklusif. Kelompok ibu menyusui 
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diharapkan dapat memberikan 

konseling kepada ibu menyusui  di 

lingkungannya. Pendekatan 

pembelajaran non-formal dan berbagi 

pengalaman memungkinkan ibu untuk 

memeriksa nilai, sikap, asumsi dan 

pola perilaku ibu, dengan harapan apa 

yang disampaikan oleh perwakilan ibu 

dari kelompok ibu menyusui akan 

berpengaruh positif terhadap 

pengetahuan dan perilaku ibu 

menyusui yang lain. 

Kegiatan yang dapat dilakukan 

oleh kelompok ibu menyusui yaitu: 1). 

Kelompok pendukung memungkinkan 

kami menjangkau lebih banyak ibu 

(dan anggota masyarakat yang tertarik) 

untuk menawarkan informasi dan 

dukungan kepada mereka; 2). 

Informasi dan dukungan diberikan 

untuk membantu mencegah masalah/ 

hambatan pemberian ASI eksklusif 

dan dapat mengarah pada pengenalan 

makanan pendamping ASI secara tepat 

waktu; 3). Berbagi pengalaman 

membantu ibu untuk mengatasi 

hambatan-hambatan yang mungkin 

dialami ibu; lingkungan yang 

mendukung membantu ibu untuk 

mengadopsi dan melanjutkan praktik 

pemberian ASI pada bayi yang 

optimal; 4). Kelompok ibu telah 

terbukti menjadi cara yang efektif 

untuk meningkatkan praktik pemberian 

ASI pada bayi di seluruh dunia. 

(Hockstein, 2011) 

Beberapa karakteristik kelompok 

pendukung ibu menyusui yaitu: 1). 

Menyediakan lingkungan yang 

nyaman, saling menghormati, 

perhatian, dapat dipercaya, tulus dan 

empati; 2). Memungkinkan ibu untuk 

berbagi pengalaman pribadi menyusui, 

saling mendukung satu sama lain 

melalui pengalaman mereka sendiri, 

memperkuat atau memodifikasi sikap 

dan praktek tertentu; 3). 

Memungkinkan ibu untuk 

merefleksikan pengalaman, keraguan, 

kesulitan, kepercayaan, mitos, 

informasi, dan praktik menyusui yang 

memadai. Dalam lingkungan yang 

aman ini, ibu memiliki pengetahuan 

dan keyakinan yang diperlukan untuk 

memutuskan untuk memperkuat atau 

memodifikasi praktik menyusui; 4). 
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Bukan kuliah atau kelas karena semua 

ibu memainkan peran aktif; 5). 

Berfokus pada pentingnya komunikasi 

ibu-ke-ibu. Dengan cara ini semua ibu 

dapat mengekspresikan ide, 

pengetahuan, keraguan mereka, 

berbagi pengalaman dan menerima dan 

memberikan dukungan kepada ibu lain 

yang membentuk kelompok; 6). 

Memiliki pengaturan tempat duduk 

yang memungkinkan semua peserta 

melakukan kontak mata; 7). Bervariasi 

dalam ukuran dari 3 hingga 15 peserta; 

8). Difasilitasi oleh ibu menyusui yang 

berpengalaman/ ibu kader/ nakes yang 

mendengarkan dan memandu diskusi; 

9). Terbuka, memungkinkan masuknya 

semua ibu hamil yang berminat, ibu 

menyusui, ibu dengan balita, dan ibu 

lain yang tertarik; 10). Fasilitator dan 

peserta dari kelompok dukungan ibu 

ke ibu memutuskan lamanya 

pertemuan dan frekuensi pertemuan 

(jumlah per bulan). (Hockstein, 2011) 

KESIMPULAN 

Pelaksanaan kegiatan 

pengabdian masyarakat ini 

menghasilkan luaran yang positif dan 

harapannya dapat meningkatkan angka 

ibu menyusui di Kelurahan 

Bandarharjo. Luaran kegiatan ini 

antara lain terbentuknya kelompok ibu 

menyusui yang berorientasi pada 

kegiatan positif seputar menyusui. 

Luaran yang kedua adalah kelompok 

ibu menyusui memiliki ketrampilan 

perawatan payudara dan pijat 

oksitosin. Luaran ketiga adalah 

tersusunnya jadwal kegiatan mingguan 

yang positif.  
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ABSTRAK 
 

Pertumbuhan dan perkembangan manusia menjadi dewasa akan mengalami suatu tahap yang disebut 
pubertas. Masa pubertas terjadi perubahan yang sangat pesat dalam dimensi fisik, mental dan sosial 
Karena itu seringkali terjadi ketidakseimbangan yang menyebabkan remaja sangat sensitif dan rawan 
terhadap stress. Stresadalahketidakseimbangandiriataujiwadanrealitaskehidupansetiaphari yang 
tidakdapatdihindariatauperubahan yang memerlukanpenyesuaian. Bagi perempuan kondisi stres 
jugabisa mengakibatkanterlambatnyahaid, memperpanjangataumemperpendeksiklusmenstruasi. 
Bahkan, stressbisa membuatsiklushaidterhenti.Tujuan penelitian yaitu mengetahui hubungan tingkat 
stres dengan siklus menstruasi pada mahasiswi tingkat II DIII Keperawatan STIKES PKU 
Muhammadiyah Surakarta. Penelitian ini menggunakan desain penelitian survey analitik dengan 
pendekatan Cross Sectional. Pengambilan sampel diambil secara purposive sampling. Populasi 
sebanyak 109 mahasiswi dengan besar sampel sebanyak  85 mahasiswi. Teknik pengambilan data 
dengan kuesioner skala depresi kecemasan stres 42 (DASS) dan kuesioner siklus menstruasi. Teknik 
analisa data menggunakan Uji Chi Kuadrat.Hasil penelitian didapatkan bahwa dari 85 responden 
didapatkan 66 mahasiswi (77,6%) mengalami stres dan 57 mahasiswi (67,1%) mengalami siklus 
menstruasi tidak normal. Uji Chi Kuadrat menghasilkan nilai statistic sebesar 31,583 dengan nilai 
signifikan p = 0,000 (p < 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa Ada hubungan tingkat stres dengan 
siklus menstruasi pada mahasiswi tingkat II DIII Keperawatan STIKES PKU Muhammadiyah 
Surakarta.  
Kata kunci : Mahasiswi, Siklus menstruasi, Tingkat stress 
 

ABSTRACT 
 
Human growth and development into adulthood will undergo a stage called puberty. Puberty changes 
very rapidly in the physical, mental and social dimensions. Therefore, there is often an imbalance that 
causes adolescents to be very sensitive and prone to stress. Stress is an imbalance of the self or the soul 
and the reality of every day life that can not be avoided or changes that require adjustment. For women 
Conditions also bias resulted in delayed menstruation, lengthening or shortening menstrual cycle. In 
fact, the stress of bias makes the menstrual cycle stalled. Objective:Know the relationship of stress level 
with menstrual cycle at student level II DIII Nursing STIKES PKU Muhammadiyah Surakarta. Research 
Method:This research uses analytical survey research design with Cross Sectional approach. Sampling 
is taken by purposive sampling. The population of 109 female students with a sample size of 85 female 
students.Technique of data retrieval with questionnaire scale of stress depression anxiety 42 (DASS) 
and questionnaire of menstrual cycle.Data analysis technique using Chi Square Test. Results:Of 85 
respondents (66,6%) experienced stress and 57 female students (67,1%) had abnormal menstrual cycles 
from 85 respondents found 66 female students (77,6%) had stress and 57 female (67,1% ) had an 
abnormal menstrual cycle. Chi Square Test yields statistic value of 31,583 with significant value p = 
0,000 (p <0,05).Conclusion:There was relationship of stress level with menstrual cycle at student level 
II DIII Nursing STIKES PKU Muhammadiyah Surakarta. 
Keywords:Student,Menstrual cycle, Level of stress 
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PENDAHULUAN 

Pertumbuhan dan perkembangan 

manusia menjadi dewasa akan mengalami 

suatu tahap yang disebut pubertas. Masa 

pubertas terjadi perubahan yang sangat 

pesat dalam dimensi fisik, mental dan sosial 

Karena itu seringkali terjadi 

ketidakseimbangan yang menyebabkan 

remaja sangat sensitif dan rawan terhadap 

stress. 

Stres adalah ketidakseimbangan 

diri atau jiwa dan realitas kehidupan setiap 

hari yang tidak dapat dihindari atau 

perubahan yang memerlukan penyesuaian. 

Stres yang berkelanjutan dapat 

menyebabkan depresi yaitu apabila sense of 

control atau kemampuan untuk mengatasi 

stres pada seseorang kurang baik (Saerang, 

2014). Kondisi stres akan memberikan 

pengaruh yang cukup luas bagi tubuh, 

antara lain pusing, sakit kepala, dada 

berdebar, sulit tidur, perubahan nafsu 

makan, dan ternyata untuk perempuan 

dewasa stres juga bisa mengakibatkan 

terlambatnya haid, memperpanjang atau 

memperpendek siklus menstruasi. Bahkan, 

stres bisa membuat siklus haid terhenti 

(Masarini, 2013). 

Menstruasi adalah perdarahan 

periodik pada uterus yang dimulai sekitar 

14 hari setelah ovulasi. Menstruasi 

merupakan perdarahan vagina secara 

berkala akibat terlepasnya lapisan 

endometrium uterus(Sukarni, 2013). Siklus 

menstruasi adalah proses perubahan 

hormon yang terus-menerus dan mengarah 

pada pembentukan endometrium, ovulasi, 

serta peluruhan dinding kehamilan jika 

tidak terjadi. Setiap bulan, sel telur harus 

dipilih kemudian dirangsang agar menjadi 

matang. Endometrium pun harus 

dipersiapkan untuk berjaga-jaga jika telur 

dibuahi (embrio) muncul kemudian melekat 

dan berkembang disana (Verawaty, 2011). 

Siklus menstruasi normal pada wanita 

berkisar 28 hari sampai 30 hari (Sukarni, 

2013). Menstruasi rata-rata terjadi 5 hari, 

kadang-kadang menstruasi juga dapat 

berkisar 2 hari sampai 7 hari (Dewi, 2012). 

Data dari Riset Kesehatan Dasar 

(RIKESDAS, 2010) sebagian besar 68% 

perempuan di Indonesia berusia 10-59 

tahun melaporkan haid teratur dan 13,7% 

mengalami masalah siklus haid yang tidak 

teratur dalam 1 tahun terakhir. Persentase 

tertinggi haid tidak teratur terdapat pada 

daerah Gorontalo (23,3%) dan terendah di 

Sulawesi Tenggara (8,7%), sedangkan di 

Maluku Utara (15,7%). 

Menstruasi yang tidak teratur 

dapat disebabkan karena adanya gangguan 

hormon maupun faktor psikis, seperti 
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stres,depresi, dan lain-lain yang dapat 

mempengaruhi kerja hormon. ketika 

mengalami stres, hormon insulin dan 

adrenal yang mengatur jam lapar menjadi 

terganggu sehingga nafsu makan hilang 

atau bahkan datang lebih cepat. Kerja 

hormon tiroid yang terganggu dapat 

mengakibatkan pertumbuhan fisik 

terhambat. Apabila hormon estrogen 

terganggu, siklus menstruasi bisa menjadi 

tidak teratur (Masarini, 2013). 

Penelitian yang dilakukan Saerang 

tahun 2014 terdapat hubungan antara 

tingkat stres dengan siklus menstruasi 

dengan hasil paling banyak mengenai 

karakteristik tingkat stress yaitu pada 

kelompok normal sebanyak 54 responden 

(60%) dan paling sedikit pada kelompok 

stress sangat parah 2 responden (2,2%). 

Kategori teratur dengan jumlah responden 

69 responden (76,7%) dan pada kategori 

negatif 21 responden (23,3%) dari 90 

responden.  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan desain 

penelitian survei analitik dengan Cross 

Sectional. Dilakukan pada bulan Desember 

2017 sampai Maret 2018 di STIKES PKU 

Muhammadiyah Surakarta. Teknik 

sampling yang digunakan adalah purposive 

sampling. Besar sampel pada penelitian ini 

sebanyak 85 orang yang sesuai dengan 

kriteria inklusi. Instrumen yang digunakan 

pada penelitian ini adalah Kuesioner skala 

depresi kecemasan stres 42 (DASS), 

kuesioner menstruasi dan lembar observasi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 
1. Umur 

Tabel1. Distribusi frekuensiresponden 
berdasarkan umur 

 
Sumber: Data Primer Diolah 2018 
 

Berdasarkan tabel1.menunjukkan bahwa 

responden terbanyak yaitu berumur 19 

tahun sebanyak 41 responden (48,2%). 

 
 
 

2. Tingkat stres 
 
Tabel 2. Distribusi Frekuensi responden 
berdasarkan tingkat stres 

Tingkat 
stres 

skor f % 

Normal 0-14 19 22,4 
Rendah 15-18 12 14,1 
Sedang 19-25 24 28,2 
Parah 26-33 13 15,3 
Sangat parah >34 17 20,0 
Total  85 100 

Sumber: Data Primer Diolah 2018 

Umur (tahun) Frekuensi Persentase % 
18 6 7,1 
19 41 48,2 
20 30 35,3 
21 8 9,4 

Total 85 100 
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Berdasarkan tabel 2. 

menunjukkan bahwa stres yang paling 

banyak dialami mahasiswi DIII 

Keperawatan tingkat II STIKES PKU 

Muhammadiyah Surakarta adalah stres 

sedang sebanyak 24 responden (28,2%). 

3. Siklus menstruasi 
 
Tabel3. Distribusi frekuensi responden 
berdasarkan siklusmenstruasi 
Siklus menstruasi f % 
Normal 28 32,9 
Tidak normal 57 67,1 
Total  85 100 

Sumber: Data Primer Diolah 2018 
 

Berdasarkan tabel 

3.menunjukkan bahwa 57 responden 

(67,1%) mahasiswi DIII Keperawatan 

tingkat II STIKES PKU Muhammadiyah 

Surakarta mengalami siklus menstruasi 

tidak normal. 

 
4. Hasil perhitungan analisis bivariat 

 
Tabel 4. Hasil uji statistik 

 
 

Sumber: Data Primer Diolah 2018 
 

Berdasarkan tabel 4.4 

menunjukkan bahwa nilai uji Chi 

Kuadrat menghasilkan nilai statistik 

sebesar 31,583 dengan nilai 

signifikan (p) 0,000. Karena p < 

0,05 maka Ho ditolak Ha diterima, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa 

ada hubungan antara tingkat stres 

dengan siklus menstruasi pada 

Mahasiswi tingkat II DIII 

Keperawatan STIKES PKU 

Muhammadiyah Surakarta. 
 

Pembahasan 
 

Hasil penelitian menujukkan 

bahwa dari 85 responden yang diteliti 

didapatkan responden terbanyak pada 

usia 19 tahun sebanyak 41 responden 

dengan persentasi 48,2%. Usia 18-21 

merupakan masa usia dimana sudah 

mengalami proses haid. Menstruasi 

merupakan pertanda masa reproduksi 

pada kehidupan seorang perempuan yang 

dimulai dari manarche (menstruasi 

pertama) sampai terjadinya menopause 

(Saerang, 2014). 

Berdasarkan hasil penelitian 

tingkat stres yang dilakukan pada 

mahasiswi DIII Keperawatan tingkat II 

STIKES PKU Muhammadiyah Surakarta 

didapatkan responden terbanyak pada 

tingkat stres sedang sebanyak 24 

responden (28,2%).  

Stres merupakan reaksi psikis 

yang timbul akibat adanya tekanan, baik 

Tingkat 
Stres 

Siklus menstruasi 
Total 

Chi Kuadrat 
Normal Tidak 

normal 
X2 P 

Normal 16 
(18,8%) 

3 
(3,5%) 

19 
(22,4%) 

31,
58
3 

0,000 

Rendah 4 
(4,7%) 

8 
(9,4%) 

12 
(14,1%) 

Sedang 3 
(3,5%) 

21 
(24,7%) 

24 
(28,2%) 

Parah 1 
(1,2%) 

12 
(14,1%) 

13 
(15,3%) 

Sangat 
parah 

4 
(4,7%) 

13 
(15,3%) 

17 
(20,0%) 

Total 28 
(32,9%) 

57 
(67,1%) 

85 
(100%) 
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internal maupun eksternal, stres yang 

tidak segera ditangani akan berdampak 

buruk bagi diri seseorang, terutama pada 

kesehatan (Mumpuni, 2010). Stres dapat 

mengganggu cara seseorang dalam 

menyerap realitas, menyelesaikan 

masalah, hubungan seseorang dan rasa 

memiliki. Selain itu stres dapat 

mengganggu pandangan umum 

seseorang terhadap hidup, sikap terhadap 

orang yang disayangi dan status 

kesehatan (Sriwiyati, 2017). 

Faktor-faktor penyebab stres 

meliputi faktor fisik dan biologis, seperti 

genetika, pengalaman hidup, tidur, diet, 

postur tubuh dan penyakit. Selain faktor 

fisik dan biologis juga terdapat faktor 

psikologis, seperti persepsi danemosi, 

serta ada juga faktor lingkungan (Nasir 

dan Muhith, 2011). 

Menurut survey yang dilakukan 

Sriwiyati (2014) menghasilkan 60% 

responden mengalami stres sedang 

Responden yang mengalami stres 

tersebut mayoritas merasakan gejala 

stres seperti merasa letih sewaktu bangun 

pagi, merasa lekas lelah menjelang sore 

hari, mengeluh lambung/perut tidak 

nyaman, merasa tegang, mengalami 

gangguan pola tidur, merasa takut dan 

cemas serta merasa konsentrasi menurun. 

Menurut responden mereka mengalami 

kondisi-kondisi tersebut dikarenakan 

oleh padatnya jam perkuliahan, tugas 

yang banyak dari masing-masing mata 

kuliah, serta adanya pre tes ataupun post 

test yang dilakukan di masing-masing 

mata kuliah. 

Berdasarkan hasil analisa data 

didapatkan responden yang mengalami 

siklus menstruasi tidak normal sebanyak 

57 responden (67,1%) sedangkan 

responden yang mengalami siklus 

menstruasi normal sebanyak 28 

responden (32,9%). Pada dasarnya 

semua wanita mengalami perubahan 

siklus menstruasi karena kondisi tubuh 

dan lingkungan yang berubah-ubah yang 

ikut mempengaruhi siklus menstruasi. 

Siklus menstruasi merupakan jarak 

antara tanggal mulainya mensturasi yang 

lalu dan mulainya mensturasi berikutnya 

(Toduho, 2014). Siklus menstruasi 

normal terjadi setiap 28-30 hari. Lama 

perdarahan menstruasi bervariasi. Pada 

umumya lamanya 4-6 hari, tetapi antara 

2-8 hari masih dapat dianggap normal 

(Sukarni, 2013). Faktor yang 

mempengaruhi perubahan siklus 

menstruasi antara lain berat badan, 

aktivitas fisik, stres, diet, paparan 

lingkungan dan konsisi kerja, gangguan 

endokrin, dan gangguan pendarahan 

(Kusmiran, 2011). 
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Berdasarkan hasil penelitian 

didapatkan responden dengan tingkat 

stres normal yang mengalami siklus 

menstruasi tidak normal sebanyak 3 

orang (3,5%) dan yang mengalami siklus 

menstruasi normal sebanyak 16 orang 

(18,8%). Sedangkan responden dengan 

tingkat stres sangat parah yang 

mengalami siklus menstruasi tidak 

normal sebanyak 13 orang (15,3%), 

tingkat stres parah yang mengalami 

siklus menstruasi tidak normal sebanyak 

12 orang (14,1%), tingkat stres sedang 

yang mengalami siklus menstruasi tidak 

normal sebanyak 24 orang (28,2%), dan 

tingkat stres ringan yang mengalami 

siklus menstruasi tidak normal sebanyak 

8 orang (9,4%). Dari hasil analisis data 

penelitian didapatkan bahwa ada 

hubungan antara tingkat stres dengan 

siklus menstruasi yang tidak normal 

dengan nilai p = 0,000 < 0,05. 

 

KESIMPULAN 

Uji Chi Kuadrat menghasilkan nilai 

statistik sebesar 31,583 dengan nilai 

signifikan p = 0,000 (p < 0,05) yang artinya 

ada hubungan antara tingkat stres dengan 

siklus menstruasi pada mahasiswi tingkat II 

DIII Keperawatan STIKES PKU 

Muhammadiyah Surakarta. 
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ABSTRAK 
 
Bayi dengan berat bayi lahir rendah dapat mengalami masalah hipotermi yang 
mengancam kelangsungan hidupnya.Perawatan metode kanguru (PMK) dapat 
menghangatkan bayi seperti didalam kandungan sehingga membantu bayi beradaptasi 
dengan lingkungan luar. Pelaksanaan PMK dirumah belum optimal.Tujuan 
mengidentifikasi pengalaman ibu merawat bayi prematur dengan perawatan metode 
kanguru.Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan desain fenomenologi. Partisipan 
penelitian yaitu 6 ibu dengan bayi BBLR dan 6 perawat. Analisis data dilakukan 
menggunakan Software OpenCode 4.02. Hasil Penelitian mengidentifikasi adanya 3 tema 
yaitu waktu melakukan PMK, Indikator di mulainya PMK, respon ibu saat melakukan 
PMK.. 
 
  Kata kunci : pengalaman ibu, perawatan metode kanguru,berat bayi lahir rendah 
                     
 

ABSTRACT 
 
Babies with low birth weight babies can experience hypothermic problems that threaten 
their survival. Kangaroo Mother Care (KMC) can warm the baby as inside the womb so 
that it helps the baby adapt to the outside environment. The implementation of KMC at 
home is not optimal. The aim is to identify the experience of mothers caring for premature 
babies with Kangaroo Mother Care. The method of this study is qualitative with a 
phenomenological design. Study participants were 6 mothers with LBW infants and 6 
nurses. Data analysis was performed using OpenCode 4.02 Software. The results of the 
study identified 3 themes, namely the time of KMC, the indicators KMC  commencement, 
the response of mothers during PMK . 
 
 
 Keywords : maternal experience, kangaroo mother care, low birth weight
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PENDAHULUAN 
 
Masa bayi merupakan fase pertama 
kehidupan dimana pada fase ini 
memerlukan adaptasi terhadap lingkungan . 
Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)  adalah 
bayi dengan beran badan kurang dari 2500 
gram.  Angka kejadian BBLR 15 % dari 
kelahiran di dunia dan sering terjadi di 
negara berkembang dengan sosial ekonomi 
yang rendah. Angka kematian BBLR 35 
kali lebih tinggi di banding pada bayi 
dengan berat lahir lebih dari 2500 gram 
(Profil Kesehatan Indonesia, 2013).  BBLR 
memiliki permasalahan yaitu 
ketidakstabilan suhu cenderung hipotermi, 
gangguan pernafasan, mudah terinfeksi, 
reflek hisap lemah sehingga rentan kurang 
gizi (Rohsiswatmo, 2019). Dengan 
banyaknya masalah tersebut BBLR 
membutuhkan penanganan yang tepat. 
 
Penanganan BBLR antaralain 
mempertahankan suhu tubuh, pengaturan 
dan pengaawasan nutrisi, pencegahan 
infeksi, penimbangan berat badan, 
pemberian pksigen dan pengawasan jalan 
nafas.intervensi keperawatan yang bisa 
dilakukan untuk mempertahankan suhu 
tubuh bayi adalah perawatan metode 
Kanguru (PMK). Metode ini merupakan 
metode murah efisien karena bisa dilakukan 
oleh semua ibu yang memiliki BBLR. Bayi 
dan ibu yang mendapatkan perawatan PMK 
akan memiliki pengalaman psikologis dan 
emosional lebih baik. Hal ini  di karenakan 
karena metode PMK akan membuat 
kehangatan serta lebih dekat dengan ibu 
sehingga mampu meningkatkan kualitas 
hidup bayi (Maryunani, 2013). 
 
Persentase BBLR di Kabupaten Kebumen 
tahun 2016 sebesar 4,88 persen, lebih tinggi 

dari rerata di Jawa Tengah yaitu 4,4 persen. 
Persentase BBLR pada tahun 2016 di 
kecamatan Gombong adalah sebesar 8,9 %. 
Dari hasil wawancara dengan perawat dan 
ibu BBLR di dapatkan data perawatan 
metode PMK belum dilakukan secara 
optimal baik di RS atau di rumah. Hal ini 
sesuai dengan penelitian Sofiani & Asmara 
2014 yang mengatakan durasi PMK dari 15 
menit sampai 2 jam, frekuensi ada yang 
melakukan setiap hari dalam sebulan tetapi 
ada juga yang melakukan dua kali selama 
merawat bayi.  
 
Berdasarkan studi pendahuluan di RS PKU 
muhammadiyah Gombong di ruang 
Amanah tersedia ruangan khusus dan 
gendongan PMK standar. Ibu bayi selalu 
mendapatkan bantuan dari perawat saat 
melakukan metode PMK. Perawat selalu 
menganjurkan untuk melakukan PMK ini 
dirumah sakit dan dirumah. Berdasarkan 
uraian masalah tersebut peneliti ingin 
meneliti tentang bagaimana pengalaman ibu 
merawat bayi prematur dengan metode 
PMK. Tujuan penelitian ini adalah 
mengeksplorasi pengalaman ibu merawat 
bayi prematur dengan metode PMK.    
 
METODE 
Penelitian ini menggunakan penelitian 
kualitatif dengan disain fenomenologi. 
Penelitian dilakukan di ruang Amanah RS 
PKU Muhammadiyah Gombong dan rumah 
pasien. Partisipan penelitian ini adalah 
perawat, bayi BBLR dan ibunya sebanyak 
masing-masing 6 orang. Partisipan dipilih 
dengan teknik purposive samplingdengan 
tipe pengambilan sampel criterion. 
Instrumen dalam penelitian ini adalah 
peneliti. Metode pengumpulan data dalam 
penelitian ini adalah wawancara mendalam, 
Observasi dan focus Group Discussion 
(FGD). Wawancara mendalam digunakan 
untuk mengeksplorasi data mendalam 
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tentang pengalaman ibu dalam melakukan 
PMK. Observasi dilakukan untuk 
mengetahui cara melaksanakan PMK serta 
mengamati respon ibu dan bayi selama 
PMK. FGD dilakukan pada perawat untuk 
menggali pengalaman perawat membantu 
ibu menggunakan metode PMK.  
HASIL PENELITIAN 
Peneliti menidentifikasi tema dalam 
penelitian ini yaitu (1) waktu pelaksanaan 
perawatan metode kanguru   (2) indikator 
bayi yang dilakukan PMK   (3) Perasaan 
ibu saat melakukan PMK 
 
Waktu pelaksanaaan perawatan metode 
kanguru 
Semua partisipan mengatakan melakukan 
perawatan metode kanguru baik di rumah 
sakit ataupun dirumah. Ketika di rumah 
sakit partisipan selalu melakukan PMK  ini 
di jam besuk yaitu dari jam 11.00 sampai 
jam 13.00. Frekuensi pelaksanaan PMK di 
rumah sakit adalah sehari dua kali dengan 
durasi 1 jam sampai 2 jam. Untuk 
pelaksanaan PMK di rumah partisipan 
memiliki pengalaman melakukannya di 
pagi, sore dan malam hari dengan durasi 10 
menit sampai 3 jam. 
 
P1: “10 hari” “ada yang 10 menit” 
P2: “satu jam lebih lah” 
P4: “ sehari 3 kali pagi siang 
malam…….kalau malam  lama ….dingin 
sih bayinya kayaknya 2 jam 3 jam” 
 
Indikator bayi yang dilakukan PMK 
BBLR yang di rawat di rumah sakit tidak 
semuanya langsung dilakukan tindakan 
PMK. Perawat menyampaikan ada indikator 
indikator bayi yang bisa dilakukan PMK 
diantaranya adalah (1) kondisi bayi stabil 
atau baik, (2) Berat badan bayi 1500 sampai 
2500 gram, (3) bayi tidak terpasang selang 
oksigen, (4) bayi dapat minum dengan baik. 
 

P8: “Biasanya kita itu yang sudah berjalan 
disini yadari dokter spesialis anak 
mengintruksikan ke bayi itu sudah layak 
diberikan PMK itu jika BBLR ya 1500 
sampai dengan 2500 gram.” 
P9: “ya dari awal tadikan sesuai prosedur 
advisnya dokter spesialis anaknya bayi 
bagus tidak pakai oksigen, minumnya juga 
sudah mulai bagus.” 
 
 
Perasaan ibu saat melakukan PMK 
Semua partisipan saat melaksanakan PMK 
untuk pertama kalinya ibu manyatakan 
takut. Takut karena bayi kecil. Semua 
partisipan juga mengatakan saat melakukan 
PMK merasa aman dan nyaman  karena 
gendongan ada kantongnya sehingga bayi 
aman tidak khawatir jatuh. Dan yang 
membuat ibu nyaman adalah bentuk 
penopang kepala bayi yang kotak dan tebal 
membuat bayi dapat bersandar di 
gendongan tersebut. 
 
P1: “ya nyaman wong anu berdua, anget,  
berdua dengan dedenya” 
P4: “ takutnya melorot yak karena bayi 
kecil” 
 
 
PEMBAHASAN 
Durasi saat pelaksanaan PMK di rumah 
sakit 1 jam sampai 2 jam sedangkan durasi 
di rumah 10 menit sampai 3 jam. Durasi 
PMK berpengaruh terhadap outcome baik 
pada ibu ataupaun pada bayi. Sebagian 
besar penelitian yang sudah dilaksanakan 
terkait dengan PMK selalu mendorong ibu 
untuk melaksanakan PMK selama 2 jam 
perhari. Durasi yang disarankan adalah 
yang teratur frekuensi perhari dan lama 
waktu persesi serta jumlah harinya (Chan, 
Valsangkar, Kajeepeta, Boundy, & Wall, 
2016). 
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Partisipan dalam penelitian ini ada yang 
melakukan PMK  sampai 3 jam hal ini 
sesuai dengan penelitian El-Farrash et al 
2019 & Joshi et al., 2018 yang menyatakan 
standar durasi KMC adalah 3 jam. Durasi 
ini dapat ditingkatkan menjadi 6 jam 
perhari selama 7 hari. Perawat mempunyai 
peran penting agar dapat meningkatkan 
durasi KMC pada pasien dari 3 jam menjadi 
6 jam. Bayi yang menerima tindakan KMC 
lebih lama memiliki outcome makanan 
enteral penuh lebih cepat, kebersasilan 
dalam proses menyusui, kinerja 
neurobehavioralnya bagus, kontrol suhu dan 
oksigenasi ke jaringan menjadi lebih baik.  
 
Peneltian ini juga didukung oleh Solehati, 
etal,(2018) yang menyatakan tindakan 
KMC dengan durasi lama akan berdampak 
positif terhadap lama menyusui, suhu tubuh 
bayi dan peningkatan berat badan bayi. 
Bayi yang menyusu lebih lama dengan 
ibunya akan membuat bayi merasa tenang 
dan nyaman karena suplai ASI tercukupi. 
Bayi yang diberikan tindakan KMC juga 
berdampak terhadap tanda tanda vital bayi. 
Umumnya bayi yang mendapat tindakan 
KMC suhu tubuhnya menjadi relatif 
normal, frekuensi nadi dan pernafaan 
teratur, tidur lebih lama dan sedikit 
menangis.  
 
Hasil penelitian ini menyatakan BBLR yang 
di rawat di rumah sakit tidak semuanya 
langsung dilakukan tindakan KMC. Perawat 
menyampaikan ada indikator indikator bayi 
yang bisa dilakukan KMC diantaranya 
adalah (1) kondisi bayi stabil atau baik, (2) 
Berat badan bayi 1500 sampai 2500 gram, 
(3) bayi tidak terpasang selang oksigen, (4) 
bayi dapat minum dengan baik. Kriteria 
kelayakan untuk melakukan KMC ada dua 
yaitu kalayakan pada bayi dan pada ibu. 
Kelayakan pada bayi, hampir setiap bayi 
kecil dapat dirawat dengan KMC asalkan 

hemodinamiknya stabil. KMC jangka waktu 
pendek dapat dilakukan dengan bayi 
terpasang infus dan selang makan. KMC 
terus menerus dilakukan pada bayi yang 
stabil. Kelayakan pada ibu semua ibu dapat 
memberikan KMC tanpa memandang usia, 
paritas, pendidikan, budaya dan agama. Hal 
yang harus dipertimbangkan ketika 
konseling KMC adalah kesediaan ibu untuk 
memberikan KMC, ibu harus dengan 
kondisi yang sehat, nutrisi yang bagus dan 
ibu dalam keadaan yang bersih (Riyanti & 
Nurlaila, 2019; AIIMS, 2015). 
 
PMK sebaiknya dilakukan sesegera 
mungkin setelah kondisi bayi stabil. PMK 
di tunda jika bayi mengalami kegawatan 
pernafasan, sirkulasi atau kelainan 
kongenital. Jika PMK belum dapat 
dilakukan orang tua tetap dapat melakukan 
kontak kulit dengan kulit melalui sentuhan 
dan belaian. Penggunaan alat bantu nafas 
pada bayi BBLR seperti ventilator, CPAP, 
oksigen kanul, infus intravena, maupun alat 
pemantauan lainnya tidak dapat dijadikan 
alasan untuk mencegah pelaksanaan PMK. 
BBLR sangat rentan terhadap berbagai 
komplikasi, semakin muda usia kehamilan 
dan semakin kecil bayi semakin banyak 
masalah yang akan timbul (Riyanti & 
Nurlaila, 2019). 
 
Hasil penelitian ini juga menyatakan bayi 
yang dilakukan PMK adalah bayi dengan 
berat badan 1500 gram sampai 2500 gram. 
Menurut Rohsiswatmo, (2019)  waktu yang 
paling tepat untuk memulai PMK sangat 
tergantung kondisi bayi dan ibu secara 
keseluruhan. Makin besar, makin cepat 
dimulai. Jika berat lahir >1800 gram (usia 
gestasi/ kehamilan >34 minggu) Kondisi 
bayi umumnya cukup stabil dan jarang 
mengalami perburukan, seperti henti nafas. 
Umumnya PMK dapat dilakukan segera 
setelah bayi lahir. Jika berat lahir 1200- 
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1799 gram (usia gestasi 28 -32 minggu) 
Komplikasi sering terjadi pada bayi usia ini. 
Umumnya bayi perlu waktu sekitar satu 
minggu untuk bisa  dilakukan PMK. 
Sebaiknya sejak awal ibu memberikan ASI, 
baik disusui langsung atau ASI perah. Jika 
berat lahir <1200 gram (usia gestasi <30 
minggu)Bayi kelompok ini seringkali 
mengalami masalah serius. Angka kematian 
akibat prematuritas sangat tinggi, dan hanya 
sebagian kecil yang mampu bertahan. 
Biasanya bayi memerlukan waktu sekitar 
dua minggu atau lebih untuk menjadi stabil 
sehingga bisa dilakukan PMK. 
 
Partisipan dalam  penelitian  ini 
menyatakan takut saat melakukan KMC 
karena baru pertama kali melakukannya dan 
takut karena bayi yang terlalu kecil. Ibu 
dengan bayi BBLR umumnya khawatir 
terjadi sesuatu pada bayinya saat 
mengendong bayinya. Hal ini juga 
dikarenakan ibu belum mendapatkan 
informasi tentang cara menggendong bayi. 
Ibu yang memiliki bayi prematur memiliki 
hambatan saat melaksanakan KMC 
hambatan tersebut adalah sumber daya 
fasilitas yang kurang, kesan negatif dari 
sikap atau interaksi staf, ketakutan 
menyakiti bayi, kurangnya bantuan dalam 
melaksanakan KMC, rendahnya kesadaran 
untuk melakukan KMC dan nyeri atau 
kelelahan bayi (Riyanti, 2012; Seidman et 
al., 2015). Ketakutan dan kecemasan orang 
tua  yang melakukan PMK merupakan 
tanda dan gejala stres. Mereka sering 
menderita kecemasan, kebosanan, kelelahan 
dan sakit punggung. Sehingga orang tua 
memiliki Kebutuhan fisiki, seperti perlu 
makan, minum, tidur dan mandi (Gabriels 
et al., 2015). . 
 
Semua partisipan juga mengatakan saat 
melakukan KMC merasa aman dan nyaman  
karena gendongan ada kantongnya sehingga 

bayi aman tidak khawatir jatuh. Dan yang 
membuat ibu nyaman adalah bentuk 
penopang kepala bayi yang kotak dan tebal 
membuat bayi dapat bersandar di 
gendongan tersebut. Hal ini sesuai dengan 
penelitian Seidman et al., 2015 yang 
menyatakan tindakan keperawatan KMC 
memperkuat hubungan ibu dan bayi 
sehingga bayi merasa aman dan nyaman 
jika berada dekat ibunya demikian juga 
ibunya merasa nyaman karena dekat dengan 
bayinya. Orang tua merasakan rasa 
pencapaian dan kepuasan ketika dapat 
memperhatikan bayi, orang tua juga 
merasakan perasaan tenang dan relaksasi 
selama dekat dengan bayi. (Gabriels et al., 
2015). Penelitian Amaliya, Rustina & 
Agustini (2019) menyatakan bahwa model 
gendongan yang ada kantongnya membuat 
ibu merasa aman karena tidak khawatir kalo 
bayinya akan jatuh.    
 
Orang tua yang menerapkan perawatan 
metode kanguru mengalami perasaan yang 
ambivalen. Orang tua sangat ingin 
memegang bayi namun juga gugup, takut, 
tegang dan takut menyakiti bayi. Perasaan 
itu berkurang dengan meningkatnya 
pengalaman dalam melakukan PMK. Orang 
tua menajdi lebih percaya diri saat mereka 
melanjutkan penerapan PMK. Informasi 
dan pengetahuan yang diberikan oleh 
perawat akan meningkatkan kinerja PMK 
dan meningkatkan kepercayaan diri orang 
tua (Gabriels, Brouwer, & Van den Hoogen, 
2015). Perasaan takut pada ibu BBLR saat 
melakukan PMK membutuhkan dukungan,  
salah satunya adalah dukungan dari 
keluarga utamanya adalah pasangan. 
Dukungan dari pasangan dan keluarga 
anggota berpengalaman sama pentingnya 
dengan memberi kesempatan untuk berbagi 
perasaan, ketakutan dan emosi dan untuk 
saling membantu dengan kegiatan sehari-
hari (Gabriels et al., 2015) 
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SIMPULAN 
Pengalaman ibu merawat bayi prematur 
dengan menggunakan perawatan metode 
kanguru durasi dari 15 menit sampai 3 jam. 
Indikasi bayi yang dilakukan KMC adalah 
bayi dengan berat badan 1500 gram sampai 
2500gram, tidak terpasang selang oksigen 
dan dapat minum dengan baik dan lakukan 
tindakan PMK segera jika kondisi bayi 
stabil. Perasaan saat melaksanakan metode 
KMC adalah takut dan aman nyaman 
sehingga membutuhkan dukungan dari 
keluarga.  
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ABSTRAK 
Nutrisi prenatal merupakan faktor lingkungan terpenting yang mempengaruhi kesehatan ibu hamil dan bayinya.  
Ibu hamil yang mengalami anemia berat merupakan kehamilan resiko tinggi. Upaya pencegahan perlu dilakukan 
agar ibu hamil tidak mengalami resiko komplikasi yang terjadi pada ibu maupun bayi yang akan dilahirkan. 
Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) penyuluhan gizi ibu hamil ini adalah meningkatkan pengetahuan 
ibu hamil tentang gizi ibu hamil sebagai upaya pencegahan anemia pada ibu hamil. Metode yang dilakukan adalah 
penyuluhan kesehatan gizi ibu hamil dan anemia pada kehamilan pada ibu-ibu hamil yang sedang memeriksakan 
kehamilan di Poliklinik Kebidanan sebanyak 23 orang. Sebelum dan setelah  diberikan penyuluhan kesehatan 
dilakukan dan post test kusioner gizi ibu hami dan anemia pada kehamilan.  Pretest dilakukan terhadap 13 orang 
ibu hamil yang sudah datang lebih awal untuk mengikuti penyuluhan kesehatan. Hasil pretest menunjukkan ibu 
hamil yang memiliki Pengetahuan Baik sebanyak 10 orang (76,9%), kurang sebanyak 3 orang (23,1%). Hasil post 
test menunjukkan Pengetahuan Baik sebanyak 10 orang (76,9%), cukup sebanyak 3 orang (23,1%). Setelah 
penyuluhan dilakukan tanya jawab diantaranya peserta menanyakan hasil laboratorium Ferritin tinggi tetapi kenapa 
anemia. Pembahasan penyebab anemia pada ibu hamil diantaranya adalah anemia defisiensi zat besi, anemia 
kekurangan vitamin B, anemia hemolitik, anemia yang disebabkan karena gangguan Bone Marrow atau yang 
disebabkan penyakit lainnya. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah perlu dilakukannya penyuluhan 
kesehatan secara rutin yang dapat dilakukan secara kelompok atau melalui media televisi yang dipasang di depan 
ruang tunggu poliklinik kebidanan, sehingga sambil menunggu antrian ibu hamil dan keluarga mendapatkan 
pengetahuan tentang kesehatan. 
Kata kunci: Antenatal, Anemia pada kehamilan, Gizi ibu hamil,  
 

ABSTRACT 
Prenatal nutrition is the most important environmental factor affecting the health of pregnant women and their 
babies. Pregnant women who have severe anemia are high risk pregnancies. Prevention efforts need to be done so 
that pregnant women do not experience the risk of complications that occur in mothers and babies to be born. The 
objective of Community Service (PKM) on nutrition health education for pregnant women is to increase the 
knowledge of pregnant women about nutrition for pregnant women as an effort to prevent anemia in pregnant 
women. The Method  is health education about nutrition of pregnant women and anemia in pregnancy who are 
antenatal visit at the obstetric polyclinics as many as 23 people. Before and after health education is given pre and 
post test about pregnancy nutrition  and anemia in pregnancy. Pretest was done for 13 pregnant women who had 
arrived earlier to attend health education. The results pre test Knowledge obout nutrition and anemia in pregnancy 
showed Good of 10 people (76.9%), poor of 3 people (23.1%). Post test showed Good of 10 people (76.9%), fair 
of 3 people (23.1%). After health education the participants asked about the results of the high Ferritin laboratory 
but why anemia. The discussion the causes of anemia include iron deficiency anemia, vitamin B deficiency 
anemia, hemolytic anemia, anemia caused by Bone Marrow disorders or caused by other diseases. The 
recommendation that can be given is the need for routine health education that can be done in groups or through 
television media installed in front of the waiting room for obstetric polyclinics, so that while waiting for queues of 
pregnant women and families to get knowledge about health. 
 
Keywords: Antenatal, Anemia in pregnancy, Pregnant women's nutrition 
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PENDAHULUAN  
 
Pada saat praktek ners stase keperawatan 
Maternitas Tahun Akademik 2019/2020 di 
poliklinik kebidanan terdapat 3  dari 23  ibu 
hamil  (13%) yang mengalami anemia dengan 
hasil laboratorium Ferritin yang rendah. Satu 
orang ibu hamil mengalami anemia dengan 
hasil pemeriksaan Ferritin yang tinggi.  
 
Status  gizi dan pola makan ibu hamil akan 
mempengaruhi kondisi kesehatan ibu hamil. 
Status gizi dan pola makan yang kurang baik 
pada ibu hamil akan mengakibatkan terjadinya 
anemia pada kehamilan. Pada trimester 
pertama ibu hamil mengalami anemia jika 
kadar hemoglobinnya kurang dari 11 gr/dl atau 
hematokritnya turun sampai dibawah 37 %. 
Pada trimester kedua ibu hamil mengalami 
anemia jika kadar hemoglobinnya kurang dari 
10,5% atau kadar hematokritnya turun sampai 
35%. Pada trimester ketiga ibu hamil 
mengalami anemia jika kadar hemoglobin 
kurangdari 10 gr/dl atau kadar hematokrit 
kurang dari 33%.  
 
Apabila wanita hamil mengalami anemia, jika 
kehilangan darah saat persalinan tidak dapat 
ditoleransi dengan baik. Sekitar 80%wanita 
hamil yang mengalami anemia disebabkan 
oleh kekurangan zat besi, 20% sisanya 
mencakup anemia herediter dan berbagai 
variasi anemia didapat, termasuk anemia 
defisiensi asam folat, anemia sel sabit dan 
Thalasemia. Pada saat kunjungan prenatal, 
perawat perlu mengkaji riwayat diet dan 
pengajaran diet pada ibu hamil. Perawat perlu 
mengetahui perbedaan.  anemia fisiologis dan 
patologis. (Bobak, 2005). 
 
Selama kehamilan volume darah ibu 
meningkat. Hipervolemia pada kehamilan 
terjadi untuk memenuhi kebutuhn uterus yang 
membesar, merupakan pengaman bagi ibu 
terhadap pengaruh yang merugikan akibat 
kehilangan darah pada waktu persalinan. 
Volume darah ibu mulai meningkat pada 
trimester pertama, paling cepat  pada trimester 
kedua, meningkat jauh lebih lambat pada 
trimester ketiga dan mendatar pada beberapa 
minggu terakhir kehamilan.. Peningkatan 
volume darah merupakan hasil dari 
peningkatan plasma maupun eritrosit. 

 

Berdasarkan data (RISKESDAS, 2013) 
didapatkan 37,1% ibu hamil di Indonesia 
mengalami anemia. Upaya peningkatan status 
kesehatan dan ibu hamil telah dilakukan oleh 
berbagai sektor pelayanan keseahtan salah 
satunya kelas ibu hamil dan peningkatan status 
ibu hamil di puskesmas dan rumah sakit. 
Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan 
untuk meningkatkan status kesehatan gizi dan 
nutrisi pada ibu hamil. 

 
TARGET DAN LUARAN 
 
1. Target 

Target dalam kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat ini adalah: 
a. Ibu-ibu hamil yang datang ke poliklinik 

kebidanan untuk pemeriksaan antenatal 
2. Luaran 

a. Pemahaman ibu hamil tentang gizi ibu 
hamil dan anemia pada kehamilan. 

 
 

METODE PELAKSANAAN  
 
Metode yang digunakan dalam pengabdian 
kepada masyarakat yaitu ceramah tentang gizi 
ibu hamil dan anemia pada kehamilan, diskusi 
dan Tanya jawab. Adapun kegiatan tersebut 
dilaksanakan sebagai berikut: 
1. Waktu dan Tempat Kegiatan 

Kegiatan ini dilaksanakan pada Hari Jumat, 
11 Oktober  2019 pukul 09.00 – 11.00 WIB 
di Ruang Poliklinik Kebidanan RSPAD 
Gatot Soebroto. 
 
 

2. Tujuan 
a. Peserta dapat memahami anemia pada 

kehamilan 
b. Peserta dapat memahami gizi ibu hamil 

3. Sasaran 
Sasaran dalam kegiatan ini adalah ibu-ibu 
hamil yang sedang memeriksakan 
kehamilannya di poliklinik kebidanan  
sebanyak 23 orang orang. 

4. Kontribusi peserta 
a. Menjadi peserta kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat 
b. Sharing pengalaman tentang kehamilan 

5. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada 
Masyarakat 
Kegiatan Awal 
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a. Menyusun proposal kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat 

b. Menyiapkan materi presentasi anemia 
pda kehamilan dan gizi ibu hamil 

c. Menyiapkan media leaflet gizi ibu 
hamil, peralatan untuk presentasi laptop, 
LCD dan screen, model makan. 

 
Pelaksanaan Kegiatan 
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini 
dilaksanakan pada pukul 09.00 dimulai 
dengan tahapan sebagai berikut: 
a. Persiapan, 

Persiapan kegiatan pengabdian 
masyarakatini adalah sebagai berikut: 
1) Melakukan rapat koordinasi dalam 

kepanitiaan . 
2) Melakukan koordinasi dengan 

petugas kesehatan di ruang 
poliklinik kebidanan.. 

3) Menyiapkan tempat lokasi kegiatan 
yaitu dipoliklinik kebidanan 

4) Membagi tugas Tim PKM 
a) Penasehat 

Pembimbing STIKes 
Jayakarta: Murtiningsih 
Pembimbing klinik Poliklinik 
kebidanan 

b) Ketua   : Pipit 
Budi K, S.Kep 

c) Sekretaris  : Dwi 
Aryani S.Kep 

d) Seksi pendaftaran : 
Hamimah S.Kep 

e) Seksi Konsumsi   : 
Meliawati S.Kep 

f) Seksi perlengkapan : 
Yanti aisah S.Kep 

g) Magdalena, S.Kep 
h) Seksi Acara: Dwi Handayani S.Kep 
i)  Abdurahman, S.Kep 
j) Seksi dokumentasi 

Sri Hartati S.Kep 
5) Menata ruangan yang akan 

digunakan untuk pelaksanaan 
pengabdian kepada masyarakat. 
 

b. Pelaksanaan  
Pelaksanaan kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat telah dilaksanankan 
pada tanggal 10 Oktober 2019 bertempat 

di Poliklinik Kebidanan dengan rincian 
pelaksanaan sebagai berikut: 
1) Dilakukan koordinasi singkat pada 

hari H dengan anggota tim dan 
petugas kesehatan yang ikut serta 
dalam kegiatan pengabdian kepada 
masyarakatini. 

2) Pendaftaraan dibuka mulai jam 08.30  
3) Sebelum dimulai penyuluhan peserta 

diberikan kuesioner pretest tentang 
anemia pada kehamilan dan gizi ibu 
hamil 

4) Saat pendaftaran peserta 
mendapatkan leaflet dan snack 

5) Pembukaan acara dimulai pada jam 
09.00 dibuka oleh ketua panitia 

6) Pelaksanaan kegiatan terjadwal mulai 
jam 08.00-11.00, dan pelaksanaannya 
sesuai yang dijadwalkan. 

7) Kegiatan dimulai dengan penyuluhan 
kesehatan tentang anemia pada 
kehamilan dan gizi ibu hamil. 

8) Setelah selesai ceramah dilanjutkan 
dengan Tanya jawab dan diskusi. 
Peserta cukup antusias untuk 
bertanya dan sharing pengalaman. 
Berdasarkan Tanya jawab tersebut 
didapatkan data 
a) 3 ibu hamil yang mengalami 

anemia dengan hasil 
laboratorium feritin yang 
rendah 

b) seorang ibu hamil menanyakan 
bahwa beliau hasil laboratorium 
ferritin tinggi tetapi kenapa 
anemia. 

c) Dalam materi disampaikan 
peningkatan berat badan normal 
selama kehamilan. Bagaimana 
peningkatan berat badan selama 
kehamilan berdasarkan Indeks 
Masa Tubuh (IMT) sebelum 
hamil 

d) Makanan apa yang diperlukan 
untuk meningkatkan 
hemoglobin yang mengandung 
zat besi 

e) Apakah masih diperlukan 
suplemen untuk penambah darah 
saat kehamilan? 

9) Semua pertanyaan telah dapat dijawab 
oleh mahasiswa dan pembimbing 
STIKes Jayakarta dan pembimbing 
klinik. 
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10) Setelah selesai ceramah dan diskusi, 
peserta diberikan kuesioner post test 
untuk mengevaluasi pengetahuan 
peserta tentang anemia pada kehamilan 
dan gizi ibu hamil. 

 
 
 

6. Evaluasi kegiatan. 
a. Rencana kegiatan pengabdian 

masyarakat pada kesempatan ini 

dilakukan di luar kampus STIKes 
Jayakarta 

b. Peserta yang mengikuti kegiatan 
sebanyak 23 ibu hamil. 

c. Hasil test pengetahuan setelah dilakukan 
penyuluhan meningkat dari sebelumnya 
yang mempunyai pengetahuan kurang 
sebanyak 3 orang meningkat menjadi 
pengetahuan cukup, sedangkan dari 
pretes dan post tes yang mempunyai 
pengetahuan baik sebanyak 10 orang. 

 
7. Dokumentasi Kegiatan 

 

 
 
Gambar 1. Pembukaan PKM 
 

 

 
 
Gambar 2. Pre test tentang gizi ibu hamil 
 

 
 
Gambar 3. Penyuluhan kesehatan gizi ibu hamil menggunakan media model makanan 
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Gambar 4. Sesi tanyajawab dan diskusi 
 

 
 
Gambar 5. Tim PKM STIKes Jayakarta beserta pembimbing Poliklinik Kebidanan 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
 
Sebelum dilaksanakan penyuluhan, peserta 
terebih dahulu diberikan prestestpengetahuan 
tentang gizi ibu hamil dan anemia pada 

kehamilan. Setelah dilakukan penyuluhan 
peserta diberikan kembali post test.  
Tabel 1. Distribusi frekuansi nilai pretest dan 
post test peserta penyuluhan tentang 
pengetahuan Gizi ibu hamil dan anemia pada 
kehamilan (N=13) 

 
Kategori 
Pengetahuan 

Pre test Post test 

 N % n % 
Baik 10 76,9 10 76,9 
Cukup   3 23,1 
Kurang 3 23,1   
Total 13 100 13 100 
 
Berdasarkan tabel 1 tersebut menunjukkan 
terjadi peningkatan pengetahuan sebelum dan 
setelah dilakukan penyuluhan kesehatan. 
Sebelum penyuluhan 3 orang mempunyai 
pengetahuan kurang setelah diberikan 
penyuluhan menjadi pengetahuan cukup 
sebanyak 3 orang (23,1%). 
 
Penelitian sebelumnya telah dilakukan tentang 
pengetahuan sebelum dan sesudah penyuluhan 
anemia ibu hamil terhadap 46 responden ibu 
hamil. Pengetahuan ibu sebelum diberikan 
penyuluhan sebesar 41,3 % adalah baik dan 
58,7 % adalah kurang baik, sedangkan setelah 

diberikan penyuluhan ibu hamil sebesar 95,7% 
baik dan 4,3% baik. (Astriani Wiayani, 2015). 
 
Setelah dilakukan penyuluhantentang gizi ibu 
hamil dan anemia ibu hamil dilanjutkan 
dengan diskusi dan Tanya jawab. Ibu-ibu 
hamil peserta penyuluhan berperan aktif dalam 
mengajukan pertanyaan berdasarkan 
pengalaman ibu hamil tersebut pada 
kehamilannya saat ini. Tabel berikut 
merupakan daftar pertanyaan yang diajukan 
oleh peserta penyuluhan.  
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Tabel 2. Daftar pertanyaan peserta 
 
No Pertanyaan 
1 Bagaimanakah cara meningkatkan 

hemoglobin darah jika hasil 
laboratorium Ferritin rendah? 

2 Apakah makanan yang diperlukan 
untuk meningkatkan hemoglobin yang 
mengandung zat besi? 

3 Kenapa hasil laboratorium Ferritin 
tinggi, tapi masih anemia? 

4 Apakah masih diperlukan suplemen 
untuk penambah darah saat 
kehamilan? 

5 Berapakah peningkatan berat badan 
ibu hamil jika sebelum hamil Indeks 
Masa Tubuh (IMT) dibawah normal? 

 
Tabel 2 menunjukkan daftar pertanyaan yang 
diajukan oleh ibu hamil peserta penyuluhan 
gizi ibu hamil dan anemi pada kehamilan. 
Pertanyaan tersebut dapat dijawab semua oleh 
tim penyuluhan. 
Pembahasan untuk setiap pertanyaan akan 
dijelaskan berikut ini. 
 
Pertanyaan pertama: 
Bagaimanakah cara meningkatkan hemoglobin 
darah jika hasil laboratorium Ferritin rendah? 
Jawab: Ferritin merupakan zat besi yang 
tersimpan dalm darah. Zat besi diperlukan oleh 
ibu hamil untuk meningkatkan hemoglobin. 
Suplemen zat besi silfas ferrosus diperlukan 
untuk mencegah anemia gizi zat besi pada 
kehamilan. 
 
Penelitian tentang pemberian suplemen zat 
besi sulfas Ferossus dapat meningkatkan 
hemoglobin secara bermakna.(Soekartijah, 
1980). Penelitian tersebut dilakukan dengan 
Pemberian dua pil sulfas ferrosus sekali setiap 
hari selama 6-12 minggu kepada 87 wanita 
hamil pada permulaan trimester ke tiga 
pengunjung Puskesmas dapat menaikkan kadar 
hemoglobin secara bermakna. 
 
Pertanyaan kedua: 
Apakah makanan yang diperlukan untuk 
meningkatkan hemoglobin yang mengandung 
zat besi? 
Jawaban: 
Makanan yang mengandung zat besi sayuran 
hijau, zat besi untuk dapat diserap memerlukan 
vitamin C untuk mengikat zat besi. Sehingga 

ketika ibu hamil makan makan yang 
mengandung zat besi diperlukan vitamin C 
untuk mengikat zat besi. Contoh vitamin C 
terdapat pada buah-buahan misalnya buah 
jeruk. 
 
Penelitian tentang kombinasi pendidikan 
kesehatan gizi dan pemberian suplemen zat 
besi beserta vitamin C dapat memperbeiki 
anemia dengan meningkatkan 
hemoglobin.(Zulaekah, 2009). 
 
Pertanyaan ketiga: 
Kenapa hasil laboratorium Ferritin tinggi, tapi 
masih anemia? 
Jawaban: 
Hasil laboratorium Ferritin menunjukkan 
kandungan zat besi dalam darah, dapat 
diakibatkan salah satunya karena terjadinya 
hemolisis, sehingga perlu pemeriksaan 
lanjutan. 
Anemia dapat disebabkan oleh beberapa factor 
diantaranya pernicious anemia yang 
disebabkan kekurangan zat gizi. Anemia yang 
disebabkan kekurangan zat besi yaitu anemia 
defisiensizat besi, jika disebabkan kekurangan 
vitamin B yaitu anemia megaloblastik, anemia 
lainnya yang termasuk pernicious anemia yaitu 
anemia kekurangan asam folat. Asam folat 
diperlukan untuk mencegah kelainan 
congenital neural tube yang disebut spina 
bifida. 
Penyebab anemia lainnya yaitu karena 
perdarahan, hemolitik anemia misalnya 
Thalasemia, anemia karena masalah pada Bone 
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Marrow, atau anemia karena penyakit lainnya 
misalnya penyakit ginjal, HIV dan lain-lainya. 
 
Berdasarkan penelitian (Isfaizah, 2018) 
didapatkan pemberian suplemen zat besi (fe) 
tidak berpengaruh dalam perubahan kadar 
hemoglobin, tetapi berpengaruh pada 
perubahan kadar ferritin. Diperlukan 
keteraturan dalam meminum zat besi dan 
makanan yang mengandung zat besi disertai 
vitamin C agar dapat mengikat zat besi.  
 
Pertanyaan keempat: 
Jika makanan yang dikonsumsi ibu hamil 
mencukupi dan hemoglobin dalam batas 
normal cukup dari makanan, akan tetapi jika 
hemoglobin rendah perlu suplemen bahkan 
sampai memerlukan tranfsusi darah, jika 
hemoglobin kurang dari 8 gr/dl. 
 
Pertanyaan kelima: 
Berapakah peningkatan berat badan ibu hamil 
jika sebelum hamil Indeks Masa Tubuh (IMT) 
dibawah normal? 
Jawaban: 
Peningkatan Berat badan normal selama 
kehamilan, jika ibu hamil sebelumnya 
mempunyai IMT dibawah normal (kurang dari 
18,5) adalah sekitar 12,5 -18 kg. 
 
Status gizi dan pola makan merupakan factor 
yang mempengaruhi penambahan berat badan 
ibu hamil. Berdasarkan penelitian didapatkan 
ada hubungan yang signifikan anatara pola 
makan terhadap penambahan berat badan ibu 
hhamil (Budhi Harti, Kusumastuty, & Hariadi, 
2016). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
sebagian besar responden bersatus gizi normal 
dengan rata-rata IMT 21,68 kg/m2 (±1,887 
SD), rata-rata penambahan berat badan selama 
kehamilan 7,06+ 3,956 SD. 
 
Pendidikan kesehatan secara komprehensif  
mempunyai peranan dalam mengatasi anemia 
di Indonesia.(Zulaekah, 2009). Melalui 
pendidikan kesehatan kepada ibu hamil 
diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan 
ibu hamil tentang gizi ibu hamil dan anemia 
pada kehamilan. Pegetahuan yang baik akan 
membantu ibu hamil untuk mengkonsumsi 
makanan sehat, seimbang yang dapat 
mencegah anemia pada kehamilan. 
 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 
1. Kesimpulan 

a.Peserta yang mengikuti kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat 
penyuluhan kesehatan gizi ibu hamil  
sebanyak 23 orang sangat antusias 
mengikuti kegiatan. 

b. Terjadi peningkatan pengetahuan dari 
peserta yang mengikuti penyuluhan 
kesehatan 

 
2. Saran 

a. Perlu dilakukannya penyuluhan 
kesehatan secara rutin dengan 
menggunakan berbagai media 
pembelajaran 

b. Penyediaan sarana edukasi seperti 
leaflet, televisi edukasi yang dapat 
dilihat oleh ibu hamil sambil menunggu 
antrian untu pemeriksaan antenatal.   
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ABSTRAK 

Begitu besar manfaat pemberian ASI bagi ibu dan bayi, akan tetapi fenomena yang ada terkait 
cakupan pemberian ASI Eksklusif masih sangat memprihatinkan. Adapun salah satu penyebab 
rendahnya cakupan ASI Eksklusif ini adalah factor kelancaran Produksi ASI terutama pada ibu 
postpartum post operasi sesar. Tindakan yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan produksi 
ASI diantaranya adalah kombinasi pijat oksitosi dan akupresur yang bertujuan untuk 
mengosongkan ASI dari sinus laktiferus dan memberikan rasa nyaman dan rileks pada ibu 
setelah mengalami proses persalinan sehingga meningkatkan sekresi hormon prolaktin untuk 
produksi ASI, dan hormon oksitosin untuk mempercepat dan memperlancar pengeluaran ASI 
pada ibu pasca melahirkan.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas kombinasi pijat oksitosin dan akupresur terhadap 
kelancaran produksi ASI. Jenis penelitian ini adalah kuasi eksperimen dengan post test only design 
with control group. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Oktober 2019 di RSUD 
Dr. Hsoewondo Kendal dan RSI Kendal. Sampel sebanyak 66 responden yang terdiri dari 33 
responden untuk kelompok intervensi dan 33 responden untuk kelompok kontrol, dengan tehnik 
consequtive sampling. Analisis statistik dengan Chi Square. Instrumen penelitian menggunakan 
kuesioner dan cek list kelancaran produksi ASI. 

Hasil penelitian didapatkan bahwa kombinasi pijat oksitosin dan akupresur efektif untuk 
meningkatkan produksi ASI (p value = 0,000). Nilai OR=20,8 yang artinya bahwa ibu yang mendapat 
intervensi kombinasi pijat oksitosin dan akupresur berpeluang 20,8 kali untuk memiliki kelancaran 
produksi ASI dibandingkan dengan ibu yang tidak mendapat kombinasi pijat oksitosin dan akupresur 
(kontrol). Terapi Kombinasi pijat oksitisin dan akupresur dapat diimplementasikan pada ibu post 
partum untuk meningkatkan produksi ASI. 

Kata kunci: Pijat oksitosin, Akupresur, kelancaran produksi ASI 
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ABSTRACT 

So great the benefits of breastfeeding for mothers and infants, but the phenomenon that is related to 
the scope ofexclusive breastfeeding is still very alarming. One of the causes of the low coverage of 
exclusive breastfeeding is the smoothness of milk production, especially in postpartum mothers after 
cesarean section. Actions that we can take to increase milk production include a combination of 
oxytocic massage and acupressure which aims to clear the milk from lactiferous sinus and provide 
comfort and relaxation to the mother after childbirth, thereby increasing the secretion of the prolactin 
hormone for breast milk production, and the hormone oxytocin to accelerate and facilitate the 
expenditure of breast milk to mothers after childbirth. 
This study aims to determine the effectiveness of a combination of oxytocin massage and acupressure 
on the smooth production of breast milk. This type of research is a quasi-experimental with post-test 
only design with control group. This research was conducted on January to October 2019 in Dr. H. 
Soewondo Kendal and RSI Kendal. A sample of 66 respondents consisting of 33 respondents for the 
intervention group and 33 respondents for the control group, with a purposive sampling technique. 
Statistical analysis with Chi Square. The research instrument used a questionnaire and a checklist of 
the smoothness of ASI production. 
The results showed that the combination of oxytocin massage and acupressure was effective to 
increase milk production (p value = 0,000). OR value = 20.8 which means that mothers who get the 
combination intervention of oxytocin massage and acupressure have a 20.8 times chance to have a 
smooth milk production compared to mothers who do not get a combination of oxytocin massage and 
acupressure (control). Combination therapy with oxytocin and acupressure massage can be 
implemented in post partum mothers to increase milk production. 
 
Keywords: Oxytocin massage, Acupressure, smooth milk production 
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PENDAHULUAN  

Sustainable Development Goals (SDGs) 
merupakan penyempurnaan dari MDGs 
yang bersifat komprehensif, terintegrasi 
dan tidak terpisahkan dengan 17 tujuan 
SDGs, salah satu diantaranya adalah 
menjamin kehidupan yang sehat dan 
mendorong kesejahteraan bagi semua 
orang di segala usia termasuk 
diantaranya yaitu mengurangi rasio 
kematian ibu, mencegah kematian balita, 
mengurangi kelahiran prematur. Menurut 
Rohsiswatmo (2018) Indonesia 
menduduki urutan kedua dengan angka 
kematian bayi tertinggi di Asia 
Tenggara, yaitu 22,2/1000 kelahiran 
hidup dan angka kematian neonatus 
13,7/1000 kelahiran hidup, yang artinya 
185 neonatus meninggal setiap hari atau 
ada 7 neonatus yang meninggal per 
jamnya. 
 
Upaya yang bisa dilalukan dalam rangka 
menurunkan angka kesakitan dan 
kematian bayi diantaranya dengan 
pemberian ASI Eksklusive melalui 
menyusui merupakan suatu proses 
alamiah yang dapat memberikan dampak 
positif untuk bayi maupun ibu. Bayi 
yang mendapat ASI eksklusif menjamin 
terpenuhinya gizi yang dibutuhkan agar 
bayi mencapai pertumbuhan, 
perkembangan dan kesehatan secara 
optimal, mampu menurunkan angka 
kesakitan dan kematian bayi serta 14 kali 
lebih mungkin untuk bertahan hidup 
dalam enam bulan pertama dibandingkan 
anak yang tidak disusui. ASI yang 
diberikan pada hari pertama setelah lahir 
dapat mengurangi risiko kematian bayi 
baru lahir hingga 45%. Ibu yang 
memberikan ASI eksklusif juga 
berkecenderungan lebih kecil untuk 
menjadi hamil lagi dalam enam bulan 
pertama setelah melahirkan, lebih cepat 
kembali ke kondisi sebelum hamil, 
mencegah perdarahan, mengurangi risiko 
kanker payudara, jalinan kasih sayang 
ibu bayi.  

 
Begitu besar manfaat pemberian ASI 
bagi ibu dan bayi, akan tetapi fenomena 
yang ada terkait cakupan pemberian ASI 
Eksklusive masih sangat 
memprihatinkan. Fenomena yang ada 
masih banyak ibu yang tidak mampu 
memberikan ASI eksklusive kepada 
bayinya dikarenakan kecemasan, 
kurangnya pengetahuan ibu tentang 
proses menyusui, perawatan payudara, 
ketidaksiapan menyusui dan kelancaran 
produksi ASI. Kelancaran produksi ASI 
dipengaruhi oleh faktor ibu, faktor bayi, 
faktor psikologis dan faktor sosial 
budaya serta faktor upaya lain yang 
dapat dilakukan untuk meningkatkan 
kelancaran produksi ASI melalui 
kompres hangat, pijat payudara, pijat 
marmet maupun pijat oksitosin serta 
akupresur. 
 
Kelancaran produksi ASI dipengaruhi 
oleh dua hormon yaitu hormon prolaktin 
untuk produksi ASI dan hormon 
oksitosin untuk pengeluaran ASI. 
Hormon prolaktin dan hormon oksitosin 
yang tercukupi akan mempengaruhi 
ketersediaan ASI pada ibu menyusui 
sehingga membantu tercapainya 
pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan 
sesuai rekomendasi dari WHO (Ferial, 
2013). Berbagai macam cara dapat 
dilakukan untuk menstimulasi 
kelancaran produksi ASI yaitu dengan 
melakukan teknik marmet dan pijat 
oksitosin serta akupresur. Kombinasi 
Teknik marmet dan pijat oksitosin serta 
kombinasi pijat oksitosin dengan 
akupreser bertujuan untuk 
mengosongkan ASI dari sinus laktiferus 
dan memberikan rasa nyaman dan rileks 
pada ibu setelah mengalami proses 
persalinan sehingga meningkatkan 
sekresi hormon prolaktin untuk produksi 
ASI, dan hormon oksitosin untuk 
mempercepat dan memperlancar 
pengeluaran ASI pada ibu pasca 
melahirkan. 
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Berdasarkan uraian tersebut, tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan tema “Efektifitas 
pijat oksitosin dan akupresur terhadap 
kelancaran produksi ASI”. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui efektifitas 
kombinasi pijat oksitosin dan akupresur 
terhadap kelancaran produksi ASI. 
 
METODE  

Jenis penelitian ini adalah kuasi 
eksperimen dengan post test only design 
with control group. Penelitian ini 
dilakukan pada bulan Januari sampai 
dengan Oktober 2019 di RSUD Dr. 
Hsoewondo Kendal dan RSI Kendal. 
Populasi dalam penelitian ini adalah ibu 
postpartum dengan operasi sesar. Sampel 
sebanyak 66 responden yang terdiri dari 33 
responden untuk kelompok intervensi dan 
33 responden untuk kelompok kontrol, 
dengan tehnik consequtive sampling. 
Analisis statistik dengan Chi Square. 
Instrumen penelitian menggunakan 
kuesioner dan cek list kelancaran produksi 
ASI.   

HASIL 

Hasil penelitian yang didapatkan bahwa 
sebagian besar usia responden baik pada 
kelompok intervensi maupun kelompok 
kontrol berada pada rentang usia 
reproduksi (20-35 tahun), sebanyak 31 
responden kelompok intervensi (93,9%) 
dan 25 responden kelompok kontrol 
(75,8%). Berdasarkan Pendidikan, 
sebagian besar responden berpendidikan 
SMA-PT yaitu sebanyak  18 responden 
(54,5%) pada kelompok intervensi dan 23 
responden (75,8%) pada kelompok kontrol. 
Dilihat dari status pekerjaan, sebagian 
besar responden tidak bekerja yaitu 
sebanyak 26 Responden (78,8%) dan 24 
Responden (72,7%) pada kelompok 
kontrol.Status Paritas menunjukkan bahwa 
sebagian besar responden adalah multipara 
pada kelompok intervensi yaitu sebanyak 
19 responden (57,6%) sedangkan  pada 
kelompok kontrol adalah primipara 
sebanyak 17 responden (51,5%). Distribusi 
frekwensi Karakteristik Responden dapat 
dilihat pada tabel 1.

 
Tabel 1 

Karakteristik Responden 
Variabel  Kelompok Frekwensi  Persentase 

Usia 
20-35 
 
<20 dan 
>35 
Pendidikan 
SD-SMP 
 
SMA – PT 
 
Pekerjaan 
Bekerja 
 
Tidak 
Bekerja 
Paritas 
Primipara 
 
Multipara 

 
Intervensi 
Kontrol 
Intervensi 
Kontrol 
 
Intervensi 
Kontrol 
Intervensi 
Kontrol 
 
Intervensi 
Kontrol 
Intervensi 
Kontrol 
 
Intervensi 
Kontrol 
Intervensi 
Kontrol 

 
25 
31 
8 
2 
 
15 
8 
18 
25 
 
7 
9 
26 
24 
 
14 
17 
19 
16 

 
75,8 
93,9 
24,2 
6,1 
 
45,5 
24,2 
54,5 
75,8 
 
21,2 
27,3 
78,8 
72,7 
 
42,4 
51,5 
57,6 
48,5 
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Tabel 2. Efektifitas Kombinasi Pijat Oksitosin dan Akupresur terhadap Kelancaran Produksi ASI 

Variabel  Kelompok 
Kontrol 

Kelompok 

 Intervensi  

P value    OR    

Kelancaran Produksi ASI  

Tidak Lancar 

Lancar 

 

26 (83,9%) 

7 (16,1%) 

 

 

5 (16,1%) 

28 (80,9) 

 

0,000      20,8 

   

TOTAL 33 (100%) 33 (100%)  

 
 
Hasil analisis bivariat menggunakan Chi 
Square tentang efektifitas kombinasi pijat 
oksitosin dan akupresur terhadap 
kelancaran produksi ASI pada ibu post 
partum sectio caesarea menunjukkan 
bahwa Kombinasi pijat oksitosin dan 
akupresur efektif untuk meningkatkan 
produksi ASI (p value = 0,000). Nilai 

R=20,8 yang artinya bahwa ibu yang 
mendapat intervensi kombinasi pijat 
oksitosin dan akupresur berpeluang 20,8 
kali untuk memiliki kelancaran produksi 
ASI dibandingkan dengan ibu yang tidak 
mendapat kombinasi pijat oksitosin dan 
akupresur (kontrol).   Informasi 
selengkapnya terdapat pada tabel 2. 
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PEMBAHASAN 

Menurut Biancuzzo (2003) bahwa usia 
reproduksi merupakan fase dimana 
seseorang secara fisiologis siap 
bereproduksi, yaitu saat yang tepat untuk 
proses kehamilan dan persalinan1. Pada 
usia ini sesorang berada pada taraf dewasa 
sehingga matang dalam segala hal. 
Karakteristik umur ibu mayoritas berumur 
20 – 35 tahun yang mampu menerima 
informasi seiring dengan bertambahnya 
usia seseorang akan memberikan 
pengetahuan dan pengalaman sehingga 
umur merupakan faktor yang 
mempengaruhi pengetahuan seseorang 2 . 
Semakin bertambah usia seseorang 
semakin meningkat pula tingkat kesiapan 
fisik, psikologis dan kematangan jiwanya 3. 
Oleh karena itu harapannya Ibu mampu 
memberikan yang terbaik untuk buah 
hatinya yaitu standart emas makanan bayi 
sehingga bayi tumbuh dan berkembang 
secara optimal 4. 

Tingkat pendidikan menentukan mudah 
tidaknya seseorang untuk memahami dan 
menyerap informasi serta meningkatkan 
kematangan intelektual sehingga seseorang 
mampu mengambil keputusan dan 
bertindak dengan benar 2. Secara tidak 
langsung pendidikan berpengaruh terhadap 
proses laktasi,  hal ini terkait dengan 
pengetahuan ibu tentang proses laktasi dan 
upaya yang bisa dilakukan ibu untuk 
mensukseskan laktasi.  Semakin tinggi 
pendidikan seseorang semakin baik pula 
kemampuan seseorang untuk memahami 
dan mengambil keputusan serta melakukan 
yang terbaik untuk melakukan upaya yang 
mendukung kelancaran produksi ASI 5. 

Ibu yang tidak bekerja memiliki waktu 
yang lebih banyak bersama bayinya, 
sehingga bisa menyusui bayinya sesuai 
kebutuhan bayi. Semakin banyak ASI yang 
keluar karena disusu oleh bayi maka 
semakin banyak juga ASI yang diproduksi 
4. Status Paritas menunjukkan bahwa 
sebagian besar responden adalah multipara. 
Paritas terkait dengan pengalaman dan 
pengetahuan ibu tentang proses laktasi dan 

upaya yang dilakukan untuk memperlancar 
produksi. Ibu multipara memiliki 
pengetahuan tentang menyusui dari 
pengalaman sebelumnya sehingga mampu 
melakukan upaya untuk meningkatkan 
produksi ASI. 

Pijat oksitosin merupakan stimulasi 
pemijatan pada tulang belakang (vertebrae) 
dimulai dari batas bawah leher sampai 
pada costae kelima – keenam yang 
merupakan upaya untuk merangsang 
hipofise posterior untuk mengeluarkan 
oksitosin. Selain untuk merangsang reflek 
oksitosin (letdown reflek), Pijat oksitosin 
ini juga bertujuan untuk produksi 
endhorpin yang meningkatkan rasa 
nyaman sehingga menstimulasi produksi 
hormon prolactin oleh hipofisis anterior. 
Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Akib 
(2017) bahwa Pijat stimulasi oksitosin 
terbukti dapat meningkatkan kadar hormon 
prolaktin (produksi ASI) karena 
meningkatkan rangsangan pada impuls 
saraf aferen sehingga hormon oksitosin 
meningkat (let down reflex) dengan 
peningkatan hormon tersebut akan 
memberikan umpan balik terhadap 
peningkatan hormon prolaktin (prolaktin 
refleks) 7. Hal ini berdampak terhadap 
kelancaran produksi ASI dan pengeluaran 
ASI sehingga ibu mampu untuk 
memberikan ASI eksklusif dalam rangka 
memenuhi hak bayi sesuai amanat undang-
undang No. 36 tahun 2009 pasal 183 4.  

Akupresur adalah salah satu tehnik 
perawatan kesehatan tradisional 
keterampilan yang dilakukan  melalui 
teknik penekanan di permukaan tubuh pada 
titik-titik akupunktur (akupoint) dengan 
menggunakan  jari, atau bagian tubuh lain, 
atau alat bantu yang berujung tumpul, 
dengan tujuan untuk perawatan  kesehatan 
8. Akupresur merupakan salah satu terapi 
komplementer yang dapat dilakukan untuk 
meningkatkan produksi ASI. Titik 
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akupresur sangat sensitif terhadap 
rangsang baik fisik, mekanik, termal 
maupun elektrik. Penekanan pada titik 
akupresur Sp6, L4 dan ST15, ST16, ST18, 
SP18, CV17, LI4 serta Si1 mampu 
meningkatkan produksi ASI 8. Pijatan pada 
titik tersebut sebanyak 30 mampu 
meranngsang simpul syaraf pada titik 
tersebut yang menstimulasi hipotalamus 
memerintahkan hipofisis posterior untuk 
memproduksi oksitosin dan endhorpin. 
Hormon oksitosin berfungsi untuk 
mengeluarkan ASI, sedangkan hormon 
endhorpin berdampak terhadap 
kenyamanan tubuh sehingga yang mampu 
menstimulasi hormon prolaktin yang 
berfungsi untuk memproduksi ASI 9,10,8,11. 

Hasil Penelitian ini didapatkan bahwa 
Kombinasi pijat oksitosin dan akupresur 
efektif untuk meningkatkan kelancaran 
produksi ASI. Hal ini terjadi karena 
rangsangan pada titik syaraf dengan pijat 
oksitosin dan akupresur titik Sp6 
menginduksi hipofisis posterior untuk 
menghasilkan oksitosin, endhorpin dan 
prolaktin, yang berfungsi meningkatkan 
kelancaran produksi dan pengeluaran ASI 
(letdown reflek).  Penelitian ini didukung 
oleh penelitian Mardiyaningsih (2010) 
yang menunjukkan bahwa kombinasi pijat 
marmet pada payudara dan pijat oksitosin 
efektif untuk meningkatkan produksi ASI 
12. Stimulasi pada payudara dan punggung 
meningkatkan produksi oksitosin dan 
mempengaruhi kelenjar payudara sehingga 
memperlancar produksi ASI13. Susilawati 
dan Halim (2018) menemukan bahwa 
kombinasi aroma terapi Rose dan 
akupresur mempengaruhi kecukupan ASI 
ibu post partum Sesio Sesar. Menurut 
Mahmud (2011) dalam Susilawati dan 
Halim bahwa Aroma terapi dan akupresur 
meningkatkan vasodilatasi pembuluh darah 
dan produksi oksitosin yang mampu 
meningkatkan produksi ASI 14. Jadi dapat 
disimpulkan bahwa beberapa terapi 
komplementer yang dilakukan secara 
bersamaan (kombinasi) mampu untuk 

meningkatkan produksi ASI, sehingga 
perawat bisa mengaplikasikan tindakan ini 
sebagai upaya untuk meningkatkan 
produksi ASI dalam rangka mensukseskan 
program ASI eksklusif. 

SIMPULAN DAN SARAN  

Simpulan  
Kombinasi pijat oksitosin dan akupresur 
efektif untuk meningkatkan kelancaran 
produksi ASI.  , sehingga  
Saran  
Perawat bisa mengaplikasikan tindakan ini 
sebagai upaya untuk meningkatkan 
produksi ASI dalam rangka mensukseskan 
program ASI eksklusif. Penelitian ini tidak 
memperhatikan factor psikososial, oleh karena 
itu dimasa datang dapat dilakukan penelitian 
tentangn pengaruh aspek psikososial ekonomi 
terhadap kelancaran produksi ASI.  
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ABSTRAK 

 
Latar belakang : Pendidikan merupakan upaya mempersiapkan sumber daya manusia yang lebih 
baik. Untuk menghasilkan lulusan yang kompeten diperlukan penerapan berbagai metode 
pembelajaran yang mendukung mahasiswa aktif dalam pembelajaran. Metode pembelajaran 
kolaboratif memungkinkan mahasiswa aktif dalam kelompok dan berinteraksi sosial untuk 
menyelesaikan permasalahan dalam pembelajaran. 
Tujuan : Mengetahui perbedaan kompetensi mahasiswa pada mata kuliah keperawatan maternitas 
mahasiswa semester III Prodi D IV Keperawatan Jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes  
Yogyakarta. 
Desain : Penelitian merupakan penelitian classroom action research dengan post test with control 
groups. Uji statistik menggunakan t-test independent. Penelitian ini dilaksanakan di Jurusan 
Keperawatan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 
Hasil: Ada perbedaan kompetensi mahasiswa semester III Prodi D IV Keperawatan antara kelompok 
perlakukan dan kelompok kontrol. Nilai rata-rata pada kelompok intervensi adalah 67,86 dan nilai 
rata-rata pada kelompok kontrol 59,82 sehingga di peroleh selisih nilai sebesar 8,04. Setelah dilakukan 
uji statistik diperoleh nilai p < 0,02.  
Kesimpulan: Metode pembelajaran kolaboratif meningkatkan nilai mahasiswa.  
 
Kata kunci  : Kompetensi, pembelajaran kolaboratif 

 
ABSTRACT 

 
Background: Education is an effort to prepare better human resources. To produce competent 
graduates it is necessary to apply various teaching methods that support active students in learning. 
Collaborative learning methods enable students to be active in groups and interact socially to solve 
problems in learning. 
Objective: To know the difference of students' competence in the subject of maternity nursing of 
students in the third semester of Study Program IV of Nursing Department of Nursing Poltekkes 
Kemenkes Yogyakarta. 
Design: This research is a classroom action research, post test with control groups. Statistical test 
using independent t-test. This research was conducted at the Department of Nursing Poltekkes 
Kemenkes Yogyakarta. 
Results: There is a difference of student competency in the third semester of Study Program IV of 
Nursing between treatment group and control group. The mean score in the intervention group was 
67.86 and the mean score in the control group was 59.82 so that the difference in value was 8.04. 
After the statistical tests obtained p value <0.02. 
Conclusion: Collaborative learning methods increase student value. 
 
Key Word : Competency, Collaborative learning 
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PENDAHULUAN 

Mempersiapkan sumber daya 

manusia (SDM) pada masa globalisasi 

seperti saat ini merupakan hal yang 

penting dan strategis untuk menghadapi 

perkembangan jaman yang serba digital 

dan canggih. Perkembangan ilmu dan 

teknologi yang terus berkembang pesat 

telah merambah seluruh sendi kehidupan 

dan mengharuskan setiap anggota 

masyarakat tanpa terkecuali untuk belajar 

agar tidak tertinggal dan mendapatkan 

kesejahteraan dalam kehidupan. Kondisi 

ini membutuhkan penyediaan sumber 

daya manusia yang berkualitas.  

Pendidikan adalah segala bentuk 

pengalaman belajar yang belangsung 

dalam segala lingkungan dan sepanjang 

kehidupan yang bersifat formal atau non 

formal. Pendidikan yang baik adalah 

pendidikan yang tidak hanya 

mempersiapkan siswanya untuk bekerja 

tetapi juga untuk menyelasaikan 

masalah-masalah yang dihadapi dalam 

kehidupan sehari-hari.  

Dalam jenjang pendidikan tinggi, 

pemerintah telah menetapkan standar 

pendidikan yang tertuang dalam 

Permenristekdikti no 44 tahun 

20151)tentang Standar Nasional 

Pendidikan Indonesia.  

Dalam menjawab permasalahan dan 

tantangan bidang pendidikan dan 

ketenagaan, maka dikembangkan 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 

(KKNI). KKNI dikembangkan untuk 

menilai unjuk kerja seseorang dalam 

aspek keilmuan, keahlian dan 

ketrampilan sesuai dengan capaian 

pembelajaran yang diperoleh melalui 

proses pendidikan, pelatihan, dan 

pengalaman yang dilalui sesuai deskriptor 

jenjang tertentu.  

Pendidikan keperawatan sebagai 

salah satu pendidikan tinggi di bidang 

kesehatan bertujuan menghasilkan tenaga 

keperawatan yang profesional yang 

mampu memberikan pelayanan kepada 

masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan 

tantangan pada era global. Pada saat ini 

pendidikan keperawatan telah mengalami 

peningkatan yang signifikan dilihat dari 

jenjang pendidikannya, yaitu mulai dari 

pendidikan Diploma III hingga 

pendidikan doktor.  

Pendidikan tinggi keperawatan telah 

menerapkan capaian pembelajaran sesuai 

dengan KKNI pendidikan tinggi yang 

ditetapkan kementrian riset dan teknologi 

Indonesia.  

Keperawatan maternitas merupakan 

salah satu mata kuliah keahlian kerja di 

Jurusan Keperawatan Poltekkes 

kemenkes Yogyakarta. Mata kuliah ini 

mengajarkan perawatan wanita sepanjang 

siklus kehidupan dari saat lahir hingga 
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lansia baik yang fisiologis maupun yang 

patologis. Mata kuliah ini mempunyai 

capaian pembelajaran meliputi 

pengetahuan, sikap, dan ketrampilan yang 

harus di kuasai mahasiswa.  

Proses pembelajaran pada mata 

kuliah Keperawatan Matenitas mengacu 

pada permenristekdikti no 44 tahun 

2015tentang standar nasional 

pendididkan tinggi. Metode pembelajaran 

yang digunakan meliputi pembelajaran 

kolaboratif, pembelajaran kooperatif, 

praktikum, diskusi kelompok, studi 

kasus, pembelajaran berbasis proyek, dll. 

Untuk mencapai capaian pembelajaran 

pada setiap mata kuliah, pengajar dapat 

menggunakan lebih dari satu metode 

belajar.  

 Mata kuliah keperawatan 

Maternitas merupakan salah satu mata 

kuliah inti pada pendidikan Diploma  

keperawatan. Mata kuliah ini dengan 

bobot 6 sks yang terdiri dari 2 sks teori, 

1 sks praktikum, dan 3 sks praktik 

klinik. 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah classroom action 

reseachdengan pendekatan post test with 

control groups.  

Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian dilaksanakan di Jurusab 

keperawatan Poltekkes kemenkes 

Yogyakarta. Waktu penelitian September – 

November 2017.  

Populasi dan Sampel  

 Populasi adalah semua mahasiswa 

semester III Prodi D IV Keperawatan. 

Sampel adalah semua mahasiswa semester 

III Prodi D IV Keperawatan sebanyak 77 

mahasiswa terbagi 39 responden kelompok 

intervensi dan 38 responden dari kelompok 

kontrol. 

Variabel dan Definisi Operasional 

Variabel  

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

pembelajaran kolaboratif dan variabel 

terikat adalah pencapaian kompetensi. 

 

Tabel 1 : Definisi Variabel penelitian 

No Variabel Definisi Skala 

1 Pembelajaran Metode pembelajaran yang dilakukan Nominal 
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kolaboratif 

 

pada Mata Kuliah Keperawatan 

Maternitas, pada penelitian ini 

mengamati sub topik pembelajaran 

tentang asuhan keperawatan pada pasien 

dengan kanker serviks. Mahasiswa diberi 

kesempatan untuk mendiskusikan sub 

topik pembelajaran secara berkelompok 

dalam waktu 1 minggu dan membuat 

laporan serta mempresentasikan di kelas. 

2 Pencapaian 

Kompetesi  

Pengetahuan mahasiswa tentang sub 

topik pembelajaran asuhan keperawatan 

pada pasien dengan kanker serviks pada 

akhir pembelajaran.  Data diukur melalui 

test dengan instrumen kuesioner terdiri 

dari 15 soal multiple choice. Rentang 

nilai 1-100 

Interval 

 

Pengolahan Data 

Data yang telah terkumpul 

selanjutnya dianalisis dengan menggunakan 

progam komputer, meliputi: 

1. Analisis univariat 

Analisis univariat menggunakan analisis 

deskriptif untuk umur, jenis kelamin dan 

pendidikan. 

2. Analisis Bivariat 

Setelah dilakakukan uji normalitas data 

selanjutnya data di uji dengan t-test 

independent. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Karakteristik 

Responden dalam penelitian adalah 

mahasiswa semester III Prodi D IV 

Keperawatan terdiri dari 77 mahasiswa 

yang terbagi dalam 2 kelas yaitu kelas 

A yang berisi 39 mahasiswa dan kelas B 

yang terdiri dari 38 mahasiswa. Usia 

mahasiswa semua masuk dalam 

katagori dewasa muda yaitu antara 20-

23 tahun. Berdasar jenis kelamin, dari 

ke 77 responden terdiri dari 12 

mahasiswa laki-laki dan 65 mahasiswa 

perempuan. 
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Tabel 2. Distribusi Frekuensi Responden Berdasar Jenis Kelamin 

Tahun 2017 

No Jenis kelamin N % 

1 Laki-laki 12 15.58 

2 Perempuan 65 84.42 

2. Kompetensi mahasiswa pada Mata 

Kuliah Keperawatan Maternitas 

Penelitian ini adalah menilai 

kompetensi mahasiswa pada MK. 

Keperawatan Maternitas deng sub topik 

asuhan keperawatan dengan gangguan 

sisten reproduksi kanker serviks. Data 

penelitian berupa nilai rentang angka 1-

100 dengan jenis data rasio. Data 

dikategorikan menjadi 2 kelompok, 

yaitu kelompok perlakuan terdiri dari 

responden yang dilakukan proses 

pembelajaran kolaboratif secara 

berkelompok dan kelompok kontrol 

yaitu responden yang dilakukan 

pembelajaran kolaboratif klasikal.   

Berdasar hasil penghitungan uji 

skewness dan standar Error di peroleh 

nilai >0,5 baik pada kelompok 

perlakuan dan kelompok kontrol, dan 

berdasar hasil uji normalitas 

Kolmogorov Smirnov diperoleh nilai 

terbesar = 0,011, hal ini menunjukkan 

bahwa kedua data terdistribusi normal. 

Oleh karena itu, untuk mengetahui 

pencapaian kompetensi digunakan uji 

independent t-test. 

 

Hasil penelitiian adalah sebagai berikut: 

Tabel 3 

Perbedaan Pencapaian Kompetensi Mahasiswa MK. Keperawatan  

Maternitas Semester III Prodi D IV Keperawatan 

Kelompok  N Nilai 

tertinggi 

Nilai 

terendah 

Rata-rata 

Perlakuan  39 71,25 64,47 67,84 

Kontrol  38 63,55 56,09 59,82 
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Jumlah  77    

Berdasar tabel diatas, pada 

kelompok perlakuan mempunyai nilai 

lebih tinggi di banding kelompok 

kontrol, nilai tertinggi yang di peroleh 

adalah 71,25 dan nilai terendah adalah 

64,47 dengan rata rata 67,84. 

Sedangkan pada kelompok kontrol nilai 

tertinggi yang di peroleh adalah 63,55 

dan nilai terendah adalah 56,09 dengan 

rata rata 59,82. 

Selanjutnya data dilakukan uji beda 

antara kelompok perlakuan dan 

kelompok kontrol dan diperoleh hasil 

sebagai berikut:

Tabel 4. 

Perbedaan pencapaian kompetensi mahasiswa MK. Keperawatan  

Maternitas Semester III Prodi D IV Keperawatan  

Variabel Mean SD SE p-value N 

Kelompok 1 67,86 10,47 1,67 0,002 77 

Kelompok 2 59,82 11,33 1,83   

 

Berdasar tabel 4.3, dapat di ketahui 

bahwa nilai rerata kompetensi 

responden pada kelompok perlakuan 

adalah 67,86 dan nilai rerata pada 

kelompok ke kontrol adalah 59,82. 

Antara kelompok perlakuan dan 

kelompok kontrol terdapat selisih nilai 

sebesar 8,04 point. Setelah dilakukan uji 

beda dengan independent t- test di 

peroleh nilai p = 0,002. Hasil ini secara 

statistik menjelaskan bahwa ada 

perbedaan bermakna kompetensi 

mahasiswa pada Mata Kuliah 

Keperawatan Maternitas antara 

kelompok perlakuan dan kelompok ke 

kontrol. Halini berarti bahwa 

pembelajran kolaboratif kelompok kecil 

meningkatkan nilai mahasiswa.  

Proses pembelajaran merupakan 

serangkaian kegiatan belajar untuk yang 

dilakukan untuk mencapai tujuan 

belajar. Kegiatan ini dapat dilakukan 

dalam berbagai keadaan. Dalam upaya 

mencapai tujuan pembelajaran, 

pengajar/dosen dapat menerapkan 

metode belajar yang sesuai dengan 

tujuan pembelajaran, selain itu pengajar 

juga dapat menggunakan metode belajar 

lebih dari satu metode.  
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Pada penelitian ini, kelompok 

pertama adalah kelompok perlakuan 

yang menerapkan bahwa setiap 

kelompok melakukan diskusi pada topik 

yang sama selanjutnya kelompok yang 

ditunjuk mempresentasikan hasil 

diskusinya. Sedangkan kelompok ke 

dua adalah kelompok kontrol. Pada 

kelompok ini hanya satu kelompok 

yang membahas tentang topik yang 

diteliti selanjutnya mempresentasikan di 

depan kelas. Pada kelompok perlakuan, 

nilai rata-rata kelas lebih tinggi sebesar 

8,04 point di banding kelompok kontrol.  

Pembelajaran kolaboratif adalah 

pembelajaran yang dirancang 

melibatkan seluruh mahasiswa, serta 

menuntut mahasiswa untuk lebih aktif 

dalam kelompok dalam menyelasaikan 

masalah/tema pembelajaran. Kelompok 

dengan sedikit anggota akan lebih 

memberi kesempatan setiap anggota 

kelompok untuk mempunyai tugas yang 

harus diselesaikan. Selain itu, kelompok 

kecil akan membuat anggita kelompok 

lebih nyaman dalam berinteraksi dan 

mengeluarkan ide serta pendapat 

anggotanya. 

 Menurut Totten, Sils, Digby, dan 

Ross dalam Utomo2), bahwa 

pembelajaran kolaboratif bukan hal 

yang baru, tetapi menjadi menarik 

perhatian para pengajar sejak ada bukti 

bahwa keberhasilan bukan dari buah 

kemampuan individu tetapi dari saling 

ketergantungan antar individu. 

Pembelajaran kolaboratif  menpunyai 

ciri ciri : 1) saling ketergantungan 

positif, 2) interaksi tatapmuka dan 

bekerjasama, 3) rasa tanggung jawab 

setiap individu untuk menyelesaikan 

tugas bersama, 4) ketrampilan interaksi 

dalam kelompok. Pembelajaran 

kolaboratif diterapkan stratergi belajar 

dengan sejumlah siswa sebagai anggota 

kelompok belajar yang setiap anggota 

tersebut harus saling bekerjasama secara 

aktif untuk meraih tujuan yang telah 

ditentukan dalam sebuah kegiatan 

dengan struktur sehingga terjadi proses 

pembelajaran yang bermakna3). 

Penelitian Lasindos 

danMatondang4), menunjukkan bahwa 

pembelajaran kolaboratif meningkatkan 

aktivitas belajar siswa dalam menyusun 

rencana anggaran dan meningkatkan 

hasil belajar siswa (kompetensi). Pada 

penelitian ini kegiatan dibagi 2 siklus, 

pada akhir siklus pertama aktivitas 

siswa dan hasil belajar dinilai 

mengalami peningkatan dan dilanjutkan 

penerapan metode belajar kolaboratif 
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pada siklus ke dua, penerapan metode 

pembelajaran kolaboratif di lakukan 

bertahap sehingga di peroleh hasil 

sesuai yang di harapkan. Selain itu, 

kompetensi juga dipengaruhi oleh 

motivasi5,6) 

Pembelajaran kolaboratif juga 

meningkatkan kemampuan sosial siswa, 

dengan mendapat kesempatan 

berinteraksi satu sama lain akan 

memungkinkan siswa membentuk 

komunitas yang mencintai proses 

belajar dan mencintai satu sama lain. 

Pembelajaran kolaboratif bukan berarti 

memindahkan beban mengajar ke siswa 

tetapi lebih ditujukan kepada 

pembentukan kemampuan siswa untuk 

belajar. Pembelajaran kolaboratif juga 

lebih menekankan dalam proses 

dibanding hasil6.Peran dosen dalam 

model pembelajaran kolaboratif penting 

dalam mengarahkan diskusi karena 

dosen berperan dalam merancang dan 

selama proses kegiatan belajar7. 

Pendidikan keperawatan adalah 

pendidikan yang bertujuan 

menghasilkan lulusan yang kompeten 

dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. Mahasiswa dibentuk 

menjadi seorang yang mampu secara 

akademik bidang keperawatan dan 

mampu memberikan pelayanan secara 

profesional. Pendidikan keperawatan 

menekankan kemampuan sosial dalam 

berkomunikasi, interaksi, kerjasama 

tim, dan kemampuan melayani.  

 Berdasar hasil penelitian dan 

kajian literatur bahwa metode 

pembelajaran kolaboratif sesuai 

diterapkan di pendidikan keperawatan 

untuk mengembangkan kemampuan 

intelektual mahasiswa dan 

meningkatkan kemampuan sosial, 

kerjasama, serta menimbulkan empati 

rasa saling menyayangi antara sesama 

mahasiswa dan pada akhirnya 

membentuk hubungan yang dinamis 

anatar perawat dan klien
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ABSTRAK 
 

Kehamilan adalah sebuah proses maturasi yang merupakan masa transisi dari seorang perempuan 
untuk menjalani peran sebagai ibu. Proses ini membutuhkan adaptasi agar dapat dilalui dengan 
baik. Upaya untuk meningkatkan proses adaptasi dapat dilakukan dengan Spiritual Parenting dan 
Antenatal Class. Tujuan dilakukannya Program Kemitraan Masyarakat) ini adalah untuk 
meningkatkan pemahaman ibu tentang Spiritual Parenting dan Antenatal Care. Methode yang 
dilaksanakan melalui 4 tahap Tahap 1 Sosialisasi, tahap 2 Peningkatan kompetensi, tahap 3 
Latihan ketrampilan, tahap 4  Monitoring dan Evaluasi. Pada tahap ini dilakukan monitoring dan 
evaluasi terhadap kemampuan dan ketrampilan ibu dalam penerapan spiritual parenting antenatal 
class. Hasil diperoleh bahwa ada perbedaan pengetahuan ibu hamil sebelum dan setelah diberikan 
spiritual parenting antenatal class. Kesimpulannya spiritual parenting antenatal class mampu 
meningkatkan pengetahuan ibu tentang parenting periode antenatal.  
 
Kata Kunci: Spiritual Parenting dan Antenalal (SPA) Class, Persiapan Pra Lahir, Ibu Hamil 
 
 

Abstract 
 

Pregnancy is a process of maturation which is a transition period from a woman to undergo the 
role of motherhood. This process requires adaptation so that it can be passed well. Efforts to 
improve the adaptation process can be done with Spiritual Parenting and Antenatal Class. The 
purpose of the Community Partnership Program) is to increase mothers' understanding of Spiritual 
Parenting and Antenatal Care. The method is carried out through 4 stages , first stage is 
Socialization, second stage is Competency improvement, third stage is Skill training, fourth stage is  
Monitoring and Evaluation. At this stage, monitoring and evaluation of the mother's abilities and 
skills in the implementation of spiritual parenting antenatal class are carried out. The results were 
obtained that there were differences in the knowledge of pregnant women before and after being 
given the spiritual parenting antenatal class. In conclusion, spiritual parenting antenatal class can 
increase the mother's knowledge about the antenatal period parenting. 
 
Keywords: Spiritual Parenting and Antenalal (SPA) Class, Pre-Birth Preparation, Pregnant 
Women 
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Pendahuluan 

Kehamilan merupakan proses maturasi yang 

bukan hanya merupakan peristiwa perubahan 

fisiologis dari seorang perempuan, lebih dari 

itu kehamilan merupakan krisis maturasi 

dimana perempuan mengalami transisi untuk 

menjalani perang sebagai orang tua (İki, 

Bölgede, Gebelerin, & İfadeleri, n.d.). Tahap 

menjalani peran sebagai seorang Ibu butuh 

adaptasi atau penyesuaian sehingga peran 

dapat dilalui dengan baik dan sukses. 

Adaptasi yang dapat dicapai oleh masing-

masing individu dalam maternal role sangat 

bervariasi, terlebih bagi primipara. 

Pengembangan kematangan seorang ibu 

sangat dipengaruhi oleh kematangan fisik, 

emosi dan juga kognitif (Panthumas, 

Kittipichai, Chamroonsawasdi, & 

Taechaboonsermsak, 2019).  

 

Proses adaptasi maternal role dari seorang 

calon ibu mebutuhkan proses dan pendekatan. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah 

dengan parenting pada periode antenatal yang 

dilaksanakan untuk mempersiapkan ibu 

dalam menghadapi persalinan dan 

pengasuhan bayinya (Barimani, Forslund 

Frykedal, Rosander, & Berlin, 2018). 

Pemberian parenting antenatal care atau 

pendidikan kesehatan pada masa kehamilan 

dapat meningkatkan ketrampilan ibu serta 

meningkatkan kepercayaan diri (Leach, 

Bowles, Jansen, & Gibson, 2017). Ibu hamil 

yang mengikuti prenatal class akan memiliki 

psikologis yang lebih sehat dan kualitas hidup 

yang lebih baik (Hajipour, Mohtasham Amiri, 

Montazeri, Torkan, & Hosseini Tabaghdehi, 

2017). Hal ini akan berdampak positif 

terhadap proses adaptasi maternal role ibu 

hamil dalam mempersiapkan diri menghadapi 

persalinan dan pengasuhan bayinya. 

 

Parenting pra lahir yang diberikan pada ibu 

hamil sangat penting di kuatkan dengan 

muatan nilai-nilai spiritual. Hal ini karena 

pemberian nilai-nilai spiritual akan 

meningkatkan kedekatan kepada Sang 

pencipta.  Kehamilan dan proses persalinan 

yang akan dihadapi oleh seorang perempuan 

merupakan masa yang paling tepat untuk 

mengajak dan menumbuhkan nilai religiusitas 

dan nilai spiritual akan meningkatkan 

mekanisme koping serta hidup menjadi lebih 

bermakna (Callister & Khalaf, 2010).  

Spiritual parenting dan antenatal Class 

merupakan metode pendidikan pra lahir yang 

menggabungkan antara prenatal class dengan 

spiritual parenting antenatal yang diberikan 

pada ibu selama periode kehamilan.  

 

Metode 

Metode pelaksanaan dalam Program 

Kemitraan Masyarakat ini dilaksanakan 

dalam 4 (empat) tahapan, Tahap Pertama 

Sosialisasi. Pada tahapan ini dilakukan 

Sosialisasi mengenai program PKM dan alur 



 
 

142 
 

serta tahapan program PKM. Tahapa kedua 

adalah Peningkatan kompetensi. Pada Tahap 

kedua ini dilakukan dilakukan identifikasi 

pengetahuan ibu hamil tentang Spititual 

Parenting dan parenting pada masa 

kehamilan. Pengambilan data pengetahuan 

ibu dilakukan melalui kuesioner. Ibu di 

kumpulkan  pada sebuah ruangan yang cukup 

dengan pengaturan jarak duduk yang relative 

nyaman.  Tahapan yang ketiga adalah  

Latihan ketrampilan atau pelaksanaan 

kegiatan . Tahap ini dilakukan setelah post 

test dengan memberikan  pelatihan Spiritual 

Parenting dan Antenatal Class selama dua 

hari. Materi yang diberikan untuk 

meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan 

ibu meliputi: Parenting usia kehamilan, 

perawatan Bayi Baru lahir, Pijit Bayi dan 

Spiritual parenting periode kehamilan. Satu 

minggu setelah diberikan pelatihan dilakuk 

post test untuk mengevaluasi pencapaian 

peningkatan pengetahuan dan ketrampilan 

ibu. Tahap Keempat adalah  Monitoring dan 

Evaluasi. Pada tahap ini dilakukan 

monitoring dan evaluasi terhadap 

kemampuan dan ketrampilan ibu dalam 

penerapan spiritual parenting antenatal class.  

 

Hasil 

Berikut data yang diperoleh sebelum dan 

setelah dilakukan program kemitraan 

masyarakat. 

Tabel 1.1. Gambaran Karakteristik  Ibu Hamil di Kelurahan Bandarharjo Semarang Utara 

Tahun 2019 (n=20) 

Variabel Jumlah 

 n % 

Usia   

Produktif 19 95.0 

Risti 1 5.0 

Paritas   

Primi 6 30.0 

Multi 14 70.0 

Pekerjaan   

Bekerja di luar rumah 4 20.0 

Ibu Rumah Tangga 16 80.0 

Pendidikan   

SMA 12 60.0 

SMP 8 40.0 

Total 20 100.0 
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Tabel 1.1. menunjukkan data bahwa 

karekteristik ibu hamil di kelurahan 

Bandarharjo Semarang Utara sebagian besar 

berusia produktif dan hanya satu ibu hamil 

yang masuk dalam rentang usia resiko tinggi. 

Sebagian besar ibu hamil memiliki anak dua 

atau lebih. Hanya 30% ibu hamil yang saat ini 

masuk dalam kehamilan pertama. Pada 

karakteristi pekerjaan, sebagian besar ibu 

hamil adalah ibu rumah tangga yang 

kesehariannya di rumah mengerjakan 

pekerjaan rumahnya sendiri, sedangkan untuk 

pendidikan ibu hamil sebagian besar lulusan 

SMA.  

 

Tabel 1.2. Gambaran Pengetahuan Ibu Hamil Sebelum dan Setelah diberikan Pelatihan SPA 

Class di Kelurahan Bandarharjo Semarang Utara Tahun 2019 (n=20) 

 

Tingkat Pengetahuan Pre Test Post Test 

 n % n % 

Tinggi 0 0.00 15 75.0 

Sedang 3 15.0 5 25.0 

Rendah 17 85.0 0 0.00 

Total 20 100.0 20 100.0 

 

Penilaian terhadap pengetahuan ibu hamil 

tentang Spiritual parenting dan antenatal care 

sebelum berikan pelatihan SPA Class 

menunjukkan sebagian besar ibu memiliki 

pengetahuan rendah (85%). Sedangkan hasil 

penilaian setelah diberikan pelatihan SPA 

Class sebagian besar ibu memiliki 

pengetahuan tinggi (75%) dan selebihnya 

memiliki pengetahuan sedang. Tidak ada ibu 

yang memiliki pengetahuan rendah setelah 

dilakukan SPA Class.  

Tabel 1.3. Perbedaan Pengetahuan Ibu Hamil Sebelum dan Setelah diberikan Pelatihan SPA 

Class di Kelurahan Bandarharjo Semarang Utara Tahun 2019 (n=20) 

Pengetahuan N 

Mean Rank 

Sum of 

Ranks 

P Value 

Negative Ranks 0a  .00  .00  

Positive Ranks 20b  10.50  210.00  

Ties 0c      

Total 20     0.000 
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Tabel menunjukkan bahwa nilai negative 

rank 0, artinya tidak ada ibu hamil yang 

memiliki pengetahuan  menurun setelah 

diberikan SPA Class. Sementara nilai positive 

rank menunjukkan angka 20 yang artinya, 20 

ibu memiliki pengetahuan yang meningkat 

setelah diberikan SPA Class. Rata2 

peningkatan pengetahuan sebesar 10,50 

sedangkan jumlah rangking positif sebanyak 

210,00. Tabel juga menunjukkan tidak ada 

responden yang mempunyai nilai sama 

sebelum dan setelah dilakukan SPA Class. 

Hasil uji Wilcoxon P value 0,000 artinya ada 

perbedaan pengetahuan ibu hamil sebelum 

dan setelah diberikan spiritual parenting 

antenatal class (SPA Class). Kesimpulannya 

terdapat pengaruh SPA Class  terhadap 

pengetahuan ibu hamil. 

 

Pembahasan 

Program kemitraan masyarakat yang 

dilakukan pada ibu hamil dengan 

memberikan Spiritual Parenteng Antenatal 

(SPA) Class mendapatkan data bahwa SPA 

Class mampu meningkatkan pengetahuan ibu 

hamil tentang pengasuhan dan pendidikan 

anak yang dimulai sejak dalam kandungan. 

Pendidikan pra lahir sangat penting diberikan 

pada ibu hamil untuk mempersiapkan 

kelahiran bayinya. Terlebih bagi ibu hamil 

primipara yang belum mempunyai 

pengalaman hamil dan memberikan 

perawatan pada bayi. Kurangnya pengetahuan 

tentang persiapan kehamilan, persalinan dan 

perawatan bayi berpengaruh terhadap 

psikologis ibu.  Sebagaimana penelitian  yang 

menyebutkan bahwa ibu primigravida 

terutama ibu hamil dengan usia muda (<20 

tahun) mempunyai tingkat kecemasan yang 

lebih tinggi dibanding (Shrestha & Pun, 

2018).  Kehamilan harus disiapkan dengan 

baik, demikian juga dengan antenatal care. 

Ibu hamil yang memahami tentang perawatan 

diri dan bayi baru lahir lebih percaya diri dan 

siap untuk menjalani peran barunya sebagai 

seorang ibu. Ketidak siapan menjalani peran 

sebagai seorang ibu memicu depresi pada 

periode antenatal (Belay, Moges, Hiksa, 

Arado, & Liben, 2019).  

 

Program SPA class yang diberikan pada ibu 

hamil melalui pemberian edukasi dan praktek 

parenting pra lahir mampu meningkatkan 

pengetahuan ibu hamil tentang cara 

perawatan selama periode kehamilan dan 

persiapan pengasuhan bayi. pendidikan 

antenatal bermanfaat dalam meningkatkan 

pengetahuan ibu tentang berbagai aspek 

periode antenatal serta berdampak positif 

pada kesehatan ibu dan anak (Ahmed, Hafez, 

Entesar, & Mohammed, 2018). Pengetahuan 

ibu yang meningkat mampu meningkatkan 

praktek dalam memberikan perawatan pada 

bayi. Sebagaimana penelitian yang dilakukan 
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oleh (Akhtar, Hussain, Majeed, & Afzal, 

2018)  menyebutkan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara pengetahuan 

ibu tentang perawatan antenatal terhadap 

praktek merawat bayi.  

 

Pemberian SPA class yang tidak hanya 

berupa edukasi saja,  namun juga diberikan 

pelatihan ketrampilan melalui demonstrasi 

dapat semakin meningkatkan pemahaman ibu 

tentang perawatan kehamilan dan bayi. 

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh 

(Aeni & Yuhandini, 2018) yang mendapatkan 

data bahwa pemberian metode pembelajaran 

dengan menggunakan video dan demonstrasi 

mampu meningkatkan pengetahuan. 

Pemberian edukasi yang diperkuat dengan 

demonstrasi mampu meningkatkan 

pengetahuan yang lebih melekat lama, hal ini 

karena dengan demonstrasi pemberi materi 

berperan sebagai fasilitator sementara peserta 

dituntut untuk berpartisipasi aktif dalam 

proses pembelajaran (Gumay & Bertiana, 

2018). Kondisi ini membuat peserta didik 

lebih aktif, berfikir dan mengemukakan ide 

atau gagasan-gagasan. Demikian juga yang 

terjadi pada ibu hamil pada kelompok mitra, 

pemberian SPA class yang 

mengkombinasikan antara edukasi, 

pemutaran video dan demonstrasi 

ketrampilan parenting pra lahir mampu 

meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan 

ibu dalam melakukan perawatan kehamilan 

dan perawatan bayi baru lahir.  

 

Kesimpulan 

Spiritual Parenting Antenatal (SPA) Class 

berpengaruh terhadap pengetahuan ibu hamil 

tentang parenting spiritual pralahir.  

 

Ucapan Terimakasih 

Program kemitraan masyarakat yang berjudul 

Spiritual Parenting Antenatal (SPA) class ini 

berjalan dengan dukungan Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

(LPPM) Unissula, Fakultas Ilmu 

Keperawatan Unissula, Puskesmas dan 

Kelurahan Bandarharjo Semarang. Untuk itu 

kami ucapkan terimakasih atas dukungan dan 

kerjasama baik yang diberikan sampai dengan 

program dapat diselesaikan. Program SPA 

Class dilaksanakan dengan ketua Ns. Sri 

Wahyuni, M.Kep., Sp.Kep.Mat, Ns. 

Hernandia Distinarista, M.Kep., dan Sarhuni, 

S.Ag., M.Hum yang merupakan perawat 

spesialis dengan kepakaran antenatal 

parenting dan Spiritual parenting.  
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ABSTRAK 

 
Kanker payudara dan serviks merupakan masalah reproduksi yang sering terjadi pada perempuan. Deteksi dini 
gangguan sistem reproduksi sangat diperlukan sebagai bagian promotif dan preventif terhadap risiko komplikasi lebih 
lanjut. Tujuan kegiatan Kelompok Pendamping Deteksi Dini Gangguan Reproduksi pada Perempuan (KP-
DETEKSIM), yaitu meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan keterampilan ibu di Kelurahan Tegalsari untuk 
melakukan deteksi dini resiko gangguan sistem reproduksi perempuan. Metode pelaksanaan terdiri dari sosialisasi, 
peningkatan kompetensi, latihan ketrampilan, monitoring dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa 
terbentuknya forum diskusi kader kesehatan di bawah binaan Puskesmas Rowosari Kendal dapat meningkatkan 
pengetahuan dan sikap kader kesehatan terhadap pentingnya menjaga kesehatan reproduksi dari 37% menjadi 85%, 
meningkatkan kemampuan dan ketrampilan kader kesehatan dalam deteksi dini gangguan system reproduksi dari 35% 
menjadi 86%. KP-DETEKSIM berbasis community support sebagai strategi pemberdayakan masyarakat untuk 
meningkatkan kesadaran dan keterampilan perempuan usia subur (PUS) dalam melakukan deteksi dini gangguan 
system reproduksi. KP-DETEKSIM berbasis community support dapat dikembangkan di seluruh RW Kelurahan 
Tegalrejo. Kegiatan tidak hanya berfokus pada deteksi dini kanker payudara dan serviks, namun gangguan system 
reproduksi lainnya.  
 
Kata Kunci: Perempuan usia subur, KP-DETEKSIM, community support, gangguan system reproduksi 
 

 
 

ABSTRACT 
Breast and cervical cancer are reproductive problems that often occur in women. Early detection of reproductive 
system disorders is needed as a promotive and preventive part of the risk of further complications. The aim of the Early 
Reproductive Disorders Supports Group for Women (KP-DETEKSIM) activities is to increase the understanding, 
awareness and skills of mothers in Tegalsari Village to conduct early detection of the risk of disorders of the female 
reproductive system. The implementation method consists of socialization, competency improvement, skills training, 
monitoring and evaluation. The results of the activity show that the formation of a health cadre discussion forum under 
the auspices of the Rowosari Kendal Community Health Center can increase the knowledge and attitudes of the health 
cadre towards the importance of maintaining reproductive health from 37% to 85%, increasing the ability and skills of 
health cadres in early detection of reproductive system disorders from 35% to 86%. KP-DETEKSIM based on 
community support as a community empowerment strategy to increase awareness and skills of women of childbearing 
age (PUS) in conducting early detection of reproductive system disorders. Community-based support-based KP-
DETEKSIM can be developed in all RWs in Tegalrejo Kelurahan. Activities not only focus on early detection of breast 
and cervical cancer, but other reproductive system disorders. 
 
Keywords: Women of childbearing age, KP-DETEKSIM, community support, reproductive system disorders 
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PENDAHULUAN 

Kanker serviks dan payudara sangat 

memengaruhi kesehatan perempuan terutama 

di negara berkembang (WHO, 2014). Kanker 

serviks adalah diagnosis kanker paling umum 

keempat di antara wanita secara global; 85% 

kasus kanker serviks dan 87% kematian 

terjadi di daerah yang kurang 

berkembang(Ferlay et al., 2019). Kanker 

payudara adalah kanker paling umum di 

antara perempuan, terhitung 25% dari semua 

kanker yang didiagnosis di antara perempuan 

di seluruh dunia; sebagian dari kasus ini 

terjadi di negara berkembang dengan tingkat 

kelangsungan hidup lebih rendah 

dibandingkan di negara maju(Bray et al., 

2018). Efek keseluruhan dari kanker serviks 

dapat dikurangi melalui vaksinasi terhadap 

human papillomavirus (HPV), penapisan 

untuk pra-kanker dan kanker, serta 

pengobatan lesi prakanker(Boardman, 2019). 

Pendekatan untuk mengurangi efek kanker 

payudara meliputi kesadaran dini dan 

pencarian perawatan, pemeriksaan payudara 

klinis, dan skrining dengan mamografi, 

tergantung pada prioritas dan sumber daya 

negara(Husna et al., 2019; Viens, Perin, 

Senkomago, Neri, & Saraiya, 2017). 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 

merekomendasikan pendekatan pengendalian 

kanker serviks secara global terutama melalui 

upaya promotif, preventif, kuratif, dan 

rehabilitatif (WHO, 2014). Pendekatan ini 

mencakup vaksinasi HPV untuk anak laki-

laki dan perempuan berusia 9-13 tahun, 

minimal sekali dalam seumur hidup skrining 

kanker serviks untuk perempuan berusia 30-

49 tahun tahun, pengobatan prekanker dan 

kanker, dan akses ke perawatan paliatif yang 

sesuai, sesuai kebutuhan. Skrining kanker 

serviks dapat mencakup pengujian HPV, 

metode inspeksi visual, dan sitologi. Inisiatif 

kesehatan secara global telah 

mengembangkan pedoman skrining berbasis 

bukti dengan memperhatikan budaya dan 

layak secara ekonomi untuk meningkatkan 

hasil kanker payudara(Husna et al., 2019). 

Banyak negara telah membuat kebijakan dan 

pedoman nasional tentang cara untuk 

menerapkan rekomendasi untuk skrining 

kanker payudara dan serviks dan banyak 

negara mengambil langkah-langkah untuk 

membangun skrining terorganisir secara 

nasional untuk kanker serviks dan 

payudara(Viens et al., 2017). 

 

Keperawatan maternitas merupakan 

bagian layanan keperawatan yang 

menekankan pada penerapan konsep-konsep 

dan teori keperawatan maternitas serta 

kebijakan pemerintah dalam meningkatkan 

kesehatan wanita usia subur (WUS). 

Salahsatunya, yaitu kebijakan pemerintah 

untuk mencegah gangguan sistem reproduksi 

perempuan pada berbagai tatanan pelayanan 
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kesehatan (Brailey, Luyben, van Teijlingen, 

& Frith, 2017). 

Pada kuesioner Riset Kesehatan Dasar 

(Riskesdas) yang dilaksanakan oleh Badan 

Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 

Kementerian Kesehatan RI tahun 2013, salah 

satu pertanyaan adalah apakah penduduk 

pernah didiagnosis oleh dokter. Berdasarkan 

wawancara tersebut, didapatkan prevalensi 

penderita kanker pada penduduk semua umur 

di Indonesia sebesar 1,4‰. Prevalensi kanker 

tertinggi berada pada Provinsi DI 

Yogyakarta, yaitu sebesar 4,1‰, jauh lebih 

tinggi dibandingkan dengan angka nasional. 

Prevalensi tertinggi berikutnya berada pada 

Provinsi Jawa Tengah dan Bali, yaitu sebesar 

2,1‰ dan 2,0‰ (Kementerian Kesehatan RI, 

2013).  

Tingginya prevalensi kanker di 

Indonesia perlu dicermati dengan tindakan 

pencegahan dan deteksi dini yang telah 

dilakukan oleh penyedia layanan kesehatan. 

Kasus kanker yang ditemukan pada stadium 

dini serta mendapat pengobatan yang cepat 

dan tepat akan memberikan kesembuhan dan 

harapan hidup lebih lama. Oleh karena itu, 

penting dilakukan pemeriksaan rutin secara 

berkala sebagai upaya pencegahan dan 

deteksi dini kanker (WHO, 2014). 

Berdasarkan data rutin Subdit Kanker 

Direktorat Penyakit Tidak Menular, 

Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit 

dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian 

Kesehatan RI, sampai dengan tahun 2013, 

program deteksi dini kanker serviks dan 

kanker payudara baru diselenggarakan pada 

717 Puskesmas dari total 9.422 Puskesmas di 

32 provinsi. Dengan demikian, dapat dilihat 

bahwa Puskesmas yang memiliki program 

deteksi dini masih sangat sedikit atau sekitar 

7,6% (Kementerian Kesehatan RI, 2013).  

Estimasi jumlah penderita kanker 

serviks dan kanker payudara di Indonesia 

pada tahun 2013 diketahui bahwa Provinsi 

Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat 

memiliki estimasi jumlah penderita kanker 

serviks dan kanker payudara terbesar, 

sementara itu Provinsi Gorontalo dan Papua 

Barat memiliki estimasi jumlah penderita 

terkecil dari seluruh provinsi. Tingginya 

jumlah penderita kanker serviks dan payudara 

di Indonesia idealnya diimbangi dengan 

tingginya jumlah provider dan skrining di 

Puskesmas. Sampai dengan tahun 2013, 

terdapat 1.682 provider deteksi dini kanker 

serviks dan kanker payudara di Indonesia 

dengan estimasi jumlah kanker serviks 

sebanyak 98.692 kasus dan kanker payudara 

sebanyak 61.682 kasus (Kementerian 

Kesehatan RI, 2013).  

Skrining merupakan upaya deteksi 

dini untuk mengidentifikasi penyakit atau 

kelainan yang secara klinis belum jelas 

dengan menggunakan tes, pemeriksaan atau 

prosedur tertentu. Upaya ini dapat digunakan 

secara cepat untuk membedakan orang- orang 
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yang kelihatannya sehat tetapi sesungguhnya 

menderita suatu kelainan. Skrining kanker 

payudara dapat dilakukan dengan Clinical 

Breast Examination (CBE) dan skrining 

kanker serviks dilakukan dengan tes IVA 

(Inspeksi Visual Asam Asetat) (Esfahani, 

Taleghani, Noroozi, & Tabatabaeian, 2018; 

Viens et al., 2017).  

Jawa Tengah merupakan salah satu 

wilayah yang ikut berkontribusi dalam 

peningkatan situasi tersebut, sehingga perlu 

dilakukan serangkaian upaya dalam langkah 

nyata pencegahan keganasan system 

reproduksi perempuan melalui deteksi dini 

kanker serviks dan payudara, salah satunya 

dengan melibatkan institusi pendidikan. 

Kontribusi pendidikan keperawatan dalam 

langkah tersebut dengan mendekatkan 

pengalaman pembelajaran pada situasi yang 

mendekati sumber permasalahan, yaitu 

menjemput bola. Pendekatan penyelesaian 

masalah melalui kerjasama multisektoral. 

Selain itu, pelayanan maternitas juga 

membutuhkan kerjasama antar profesi 

kesehatan. 

 

METODE 

Metode pelaksanaan KP DETEKSIM 

4 tahap, yaitu sosialisasi, peningkatan 

kompetensi, latihan ketrampilan atau 

pelaksanaan kegiatan, monitoring dan 

evaluasi. Tim KP DETEKSIM  melakukan 

sosialisasi mengenai program, alur dan 

tahapan program. Kemudian melakukan 

peningkatan kompetensi melalui curah 

pendapat mengenai deteksi dini kanker 

payudara dan kanker serviks, mengenal tanda 

dan gejala kanker payudara dan kanker 

serviks, mengajarkan teknik pemeriksaan 

payudara sendiri, dan pentingnya melakukan 

deteksi dini kanker serviks melalui papsmear 

dan IVA test. Pelaksanaan kegiatan ini. 

bekerjasama dengan Puskesmas Rowosari 

yang kemudian melakukan pendampingan 

pada kader kesehatan untuk melakukan 

identifikasi masalah gangguan reproduksi 

(deteksi dini kanker payudara dan serviks), 

melakukan pencatatan, dan melaporkan hasil 

temuan pada Puskesmas. Tahapan yang 

terakhir, yaitu monitoring dan evaluasi 

terhadap pendampingan pada PUS yang 

dilakukan oleh kader DETEKSIM. 

 

HASIL PEMBAHASAN 

Kegiatan pengabdian masyarakat 

tentang deteksi dini gangguan reproduksi 

pada perempuan di Dusun Tegalrejo 

Rowosari Kendal dilaksanakan secara 

berkesinambungan dengan melakukan 

pendampingan pada PUS melalui program 

kesehatan deteksi dini gangguan reproduksi 

perempuan. Pelaksanaan pengabdian 

masyarakat selama 2 hari dimulai pada 

tanggal 4-5 Agustus 2017.  

Kegiatan pengabdian ini merupakan 

rangkaian dari tindak lanjut windle survey 
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pada hari Selasa, 1 Agustus 2017. Kegiatan 

windle survey dilakukan oleh manager 

Pengabdian Masyarakat: Ns. Nutrisia Nu’im 

Haiya, M.Kep dan bersama Tim Departemen 

Keperawatan Maternitas yang diwakili oleh 

Ns. Apriliani Yulianti W., M.Kep., 

Sp.Kep.Mat. Kegiatan tersebut berupa 

koordinasi antara bagian Kelurahan dan 

Kepala Dusun di daerah Rowosari Kendal 

yang terdiri dari 7 RW atau Dusun.  

Kegiatan windle survey dihadiri oleh 8 

peserta dari pihak kelurahan dan perwakilan 

masing-masing Dusun di Daerah Rowosari 

Kendal. Ada beberapa Kepala Dusun yang 

tidak hadir, namun dapat diwakili oleh kepala 

Dusun lainnya. Masing-masing Kepala Dusun 

yang hadir di Kelurahan menyampaikan 

tentang berbagai masalah kesehatan yang 

dialami di masing-masing Dusunnya. Salah 

satunya di Dusun Tegalrejo terdapat 

permasalahan mengenai gangguan reproduksi 

pada perempuan. 

Permasalahan kesehatan tentang 

gangguan reproduksi perempuan menjadi 

salah satu tema dalam kegiatan pengabdian 

masyarakat ini. Tim dari Departemen 

Keperawatan Maternitas memberikan 

konseling tentang gangguan sistem 

reproduksi pada PUS dan melakukan deteksi 

dini pada masing-masing peserta. Deteksi 

dini gangguan sistem reproduksi perempuan 

dilakukan oleh tim Keperawatan Maternitas 

yang berjumlah 4 dengan total peserta 

sejumlah 25 perempuan usia subur. Setiap 

peserta sangat antusias mengikuti rangkaian 

pemeriksaan atau deteksi dini gangguan 

sistem reproduksi.  

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa 

terbentuknya forum diskusi kader kesehatan 

di bawah binaan Puskesmas Rowosari Kendal 

dapat meningkatkan pengetahuan dan sikap 

kader kesehatan terhadap pentingnya menjaga 

kesehatan reproduksi dari 37% menjadi 85%, 

meningkatkan kemampuan dan ketrampilan 

kader kesehatan dalam deteksi dini gangguan 

sistem reproduksi, meliputi seteksi dini 

kanker payudara dan serviks dari 35% 

menjadi 86%. Hasil pemeriksaan diketahui 

bahwa terdapat 1 perempuan memiliki risiko 

kanker payudara dan terdapat 1 peserta 

mengalami gangguan sistem reproduksi di 

endometrium. Peserta tersebut juga membawa 

sekalian hasil pemeriksaan dari RS yang 

menyatakan bahwa mengalami endometriosis

.  
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Gambar 1. Kegiatan pendidikan kesehatan tentang pentingnya deteksi dini 

gangguan reproduksi 
 

Pemeriksaan payudara sendiri 

(SADARI) merupakan metode deteksi dini 

untuk mencegah kanker payudara. 

Pemeriksaan tersebut merupakan metode 

awal skrining kanker payudara yang dapat 

dilakukan dengan mudah oleh perempuan di 

rumah. SADARIsebagai bagian dari 

pemeriksaan awal yang tidak membutuhkan 

waktu lama kira-kira hanya 5 menit, tidak 

memerlukan biaya, menjaga privasi, dan tidak 

termasuk prosedur invasif(Husna et al., 

2019). Pendidikan kesehatan menurut 

Esfahani, Taleghani, Noroozi, & 

Tabatabaeian, (2018)dari profesional 

kesehatan dapat meningkatkan kesadaran dan 

praktik deteksi dini gangguan system 

reproduksi, seperti SADARI dan papsmear 

atau IVA, lebih daripada individu yang hanya 

mendapatkan informasi melalui media. 

Yerramilli, Dugee, Enkhtuya, Knaul, & 

Demaio (2015) menyatakan bahwa 

pengendalian kanker payudara dan 

servikslebihefektif melalui pendidikan 

kesehatan, terutama di kalangan perempuan 

berpendidikan rendah, pedesaan, dan 

pengangguran

.   

Gambar 2. Demontrasi metode SADARI dan proses deteksi dinigangguan reproduksi 
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Perempuan usia subur di daerah 

Dusun Tegalrejo sangat aktif berpartisipasi 

baik dalam kegiatan konseling maupun 

deteksi dini yang dilakukan oleh tim 

pengabdian masyarakat dari FIK Unissula. 

Ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan 

program deteksi dini gangguan sistem 

reproduksi perempuan di Dusun Tegalrjo 

Rowosari Kendal, yaitu: kegiatan terlaksana 

mundur dari jadwal yang sudah ditentukan, 

karena akses menuju tempat pengabdian 

masyarakat yang cukup jauh dan harus 

menyebrang sungai, ada peserta yang masih 

malu untuk dilakukan pemeriksaan. 

Beberapa solusi yang berkaitan 

dengan permasalahan tersebut, yaitu: 

meningkatkan koordinasi antara tim 

pengabdian masyarakat dengan kepala Dusun 

Tegalrejo Rowosari Kendal, melakukan 

pendekatan melalui komunikasi terapeutik 

agar setiap peserta mengikuti proses 

konseling dan pemeriksaan deteksi dini 

gangguan sistem reproduksi perempuan 

secara optimal. 

 

SIMPULAN 

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa 

terbentuknya forum diskusi kader kesehatan 

di bawah binaan Puskesmas Rowosari Kendal 

dapat meningkatkan pengetahuan dan sikap 

kader kesehatan terhadap pentingnya menjaga 

kesehatan reproduksi dari 37% menjadi 85%, 

meningkatkan kemampuan dan ketrampilan 

kader kesehatan dalam deteksi dini gangguan 

system reproduksi dari 35% menjadi 86%.  

KP-DETEKSIM berbasis community 

support sebagai strategi pemberdayakan 

masyarakat untuk meningkatkan kesadaran 

dan keterampilan perempuan usia subur 

(PUS) dalam melakukan deteksi dini 

gangguan system reproduksi. KP-

DETEKSIM berbasis community support 

dapat dikembangkan di seluruh RW 

Kelurahan Tegalrejo. Kegiatan tidak hanya 

berfokus pada deteksi dini kanker payudara 

dan serviks, namun gangguan system 

reproduksi lainnya. 
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ABSTRAK 
 

Sectio caesarea adalah tindakan pembedahan untuk mengeluarkan bayi melaui insisi pada dinding perut, 
persalinansectio caesarea memiliki nyeri lebih tinggi sekitar 27,3% di bandingkan dengan persalinan normal hanya 
sekitar 9%,rasa nyeri meningkat pada hari pertama section caesareasecara psikologis tindakan sectio 
caesareaberdampak pada rasa takut dan cemas terhadap nyeri yang di rasakan setelah analgesik hilang, salah satu 
pengobatan nonfarmakologi yang dapat di lakukan untuk menurunkan nyeri dengan teknik relaksasi genggam jari, 
relaksasi genggam jari sangat sederhana dan mudah di lakukan. 
Tujuan penelitian untuk mengetahui efektifitas pemberian relaksasi genggam jari terhadap penurunan skala nyeri pada 
pasien post section caesarea hari ke 2.. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, penelitian deskriptif yang diperlukan 
pendefinisian dengan jelas dan spesifik tujuan yang akan di capai dengan pendekatan studi kasus. Subjek penelitian ini 
adalah 2 orang ibu post section caesarea yang bersedia menjadi responden. Penelitian kasus ini di lakukan di RSUD 
Kota Surakarta  pada tanggal 18-30 maret 2019. 
Hasil penelitianmenunjukkan bahwa pasien post operasi section caesareahari ke 2 yang diberikan relaksasi genggam 
jari terjadi penurunan skala nyeri dari skala 5 yang termasuk kategori nyeri sedang menjadi skala 3 yang termasuk 
nyeri ringan. 
Kesimpulan  penelitian ini bahwa ada pengaruh efektifitas relaksasi genggam jari terhadap penurunan skala nyeri post 
section caesarea hari ke 2. 
 
Kata Kunci : post section caesarea, nyeri, relaksasi genggam jari. 

 
ABSTRACT 

Sectio caesarea is a surgical procedure to expel a baby through an incision in the abdominal wall, cesarean section 
has a higher pain of about 27.3% compared to a normal delivery of only about 9%, the pain increases on the first day 
of the caesarean section psychologically. Caesarea affects the fear and anxiety of pain felt after analgesics disappear, 
one of the non-pharmacological treatments that can be done to reduce pain with hand-held relaxation techniques, 
hand-held finger relaxation is very simple and easy to do. 
This Study to determine the effectiveness of grasping finger relaxation on decreasing pain scale in caesarean post 
section patients two days . 
The method used in this research is descriptive research, descriptive research that requires a clear and specific 
definition of the objectives to be achieved with a case study approach. The subjects of this study were two Caesarean 
post section mothers who were willing to become respondents. This case study was conducted at Kota Surakarta  
Hospital on 18-30 March 2019. 
The results of the study that postoperative patients in caesarean section on two days who were given hand-held 
relaxation, there was a decrease in pain scale from scale 5 which was categorized as moderate pain to scale 3 which 
included mild pain. 
Conclusion this study there is an effect of the effectiveness of hand-held relaxation on the decrease in post-caesarean 
section pain scale on two days.  
 
Keywords: Post sectio caesarea, pain, hand-held relaxation 
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Pendahuluan. 

Persalinan dapat dilakukan dengan dua cara 

yaitu persalinan secara normal atau spontan 

(lahir melalui vagina) dan persalinan 

abnormal atau persalinan dengan bantuan 

suatu prosedur seperti sectio saesarea 

(SC).SCadalah persalinan buatan di mana 

janin di lahirkan melalui insisi pada dinding 

perut (laparatomi) dan dinding rahim 

(histeroktomi) dengan syarat rahim dalam 

keadaan utuh dan berat janin di atas 500 

gram. Dalam istilah bahasa asing post berarti 

setelah dan post SC adalah tindakan setelah 

operasi untuk mengeluarkan bayi melalui 

insisi pada dinding perut (Green,2012). 

WHO tahun 2015 dalam jurnal pengaruh 

aromaterapi lavender terhadap penurunan 

intensitas nyeri pasien paska operasi SC 

(Mutia dkk, 2018). Pembedahan sesar 

merupakan salah satu bentuk operasi yang 

paling umun di dunia, setiap tahun angka 

kejadian SC terus meningkat, terutama di 

Negara-negara maju bahkan di Negara 

berkembang. Menurut RISKESDAS tahun 

2013 tingkat persalinan SC di Indonesia 

sudah melewati batas maksimal standar WHO 

5-15%. Tingkat persalinan SC di Indonesia 

15,3% sempel dari 20.591 ibu yang 

melahirkan dalam kurun waktu 5 tahun 

terakhir yang di survey dari 33 provinsi. 

Gambaran adanya faktor resiko ibu saat 

melahirkan atau di operasi SCadalah 13,4 % 

karena ketuban pecah dini, 5,49% karena 

preeklamsia, 5,14% karena perdarahan, 

4,40% karena kelainan letak janin, 4,25% 

karena jalan lahir tertutup, 2,3% karena 

rupture uteri. 

Siti Haniyah dkk (2016) dalam jurnal 

Whalley tahun 2008 dengan judul efektifitas 

teknik relaksasi genggam jari terhadap nyeri 

post SC di RSUD Ajibarang, bahwa tindakan 

operasi SC dapat menyebabkan nyeri, dan 

tindakan operasi SC menggunakan anastesi 

agar pasien tidak merasakan nyeri pada saat 

di bedah, namun setelah operasi selesai, saat 

pasien mulai sadar dan efek anastesi sudah 

habis bereaksi, pasien akan merasakan nyeri 

di daerah sayatan yang membuat pasien 

merasa tidak nyaman. Ketidaknyamanan yang 

di rasakan pasien post operasi SC dapat 

menyebabkan resiko komplikasi pada bayi 

maupun ibunya. 

Nyeri pasien post SC di sebabkan oleh 

terjadinya kerusakan kontinuitas jaringan 

karena pembedahan. Kerusakan kontunitas 

jaringan menyebabkan pelepasan mediator 

kimia yang kemudian mengaktivasi 

nosiseptor dan memulai transmisi nosiseptif 

sampai terjadinya nyeri (Urden, et al, 2009).  

Persalinan SCmemiliki nyeri lebih 

tinggi sekitar 27,3% di bandingkan dengan 

persalinan normal hanya sekitar 9%. Rasa 

nyeri meningkat pada hari pertama SCsecara 

psikologis tindakan SCberdampak pada rasa 

takut dan cemas terhadap nyeri yang di 
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rasakan setelah analgesik hilang (Pratiwik 

dkk, 2012 dalam utami, 2016). 

Salah satu pengobatan nonfarmakologi yang 

dapat di lakukan dengan teknik relaksasi 

merupakan upaya untuk meningkatkan 

kendali dan percaya diri untuk mengurangi 

stress yang di rasakan (Smeltzer, 2010). Salah 

satu teknik yang di gunakan adalah teknik 

genggam jari. Menurut Liana (2008) dalam 

Lin (2012) mengemukakan bahwa relaksasi 

genggam jari merupakan sebuah teknik 

relaksasi sangat sederhana dan mudah 

dilakukan.  

Menggengam jari di sertai dengan 

menarik nafas dalam dapat mengurangi 

ketegangan fisik dan emosi, karena 

genggaman jari dapat menghantarkan titik-

titik masuk dan keluarnya energi pada 

meridian (saluran energi) yang berhubungan 

dengan organ tubuh yang terletak di jari-jari 

tangan, titik-titik refleksi pada tangan 

memberikan rangsangan secara reflek 

(spontan) pada saat genggaman. Rangsangan 

tersebut akan mengalirkan semacam 

gelombang kejut atau listrik menuju otak 

kemudian di proses dengan cepat dan di 

teruskan menuju saraf pada organ tubuh yang 

mengalami gangguan, sehingga sumbatan di 

jalur energi menjadi lancar. Dalam keadaan 

relaksasi secara alamiah akan memicu 

pengeluaran hormon endorphin hormone ini 

merupakan analgesik alami dari tubuh 

sehingga nyeri akan berkurang (Prasetya, 

2010). 

Hal tersebut pernah di buktikan oleh 

Iin Pinandita dkk (2012) yang menyatakan 

terdapat perbedaan penurunan skala nyeri 

rata-rata sebesar 4,88% pada pasien 

kelompok eksperimen yang mendapat 

perlakuan relaksasi genggam jari selama 3-5 

menit berturut sebanyak 3 kali. Berdasarkan 

penelitian Iin Pinandita dkk (2012) dalam 

penelitiannya tentang teknik relaksasi 

genggam jari terhadap penurunan intensitas 

nyeri pada pasien post operasi laparatomi 

bahwa teknik relasasi genggam jari dapat 

menurunkan nyeri pada pasien post operasi.  

Berdasarkan hasil penelitian menurut 

Puji Astutik dkk (2017) yang menunjukkan 

bahwa sebagian besar dari responden 

mengalami nyeri sedang sebelum di berikan 

relaksasi genggam jari yaitu sebanyak 13 

responden (60%), sedangkan setelah di 

berikan relaksasi genggam jari berubah 

menjadi sebagian besar responden mengalami 

nyeri ringan yaitu sebanyak 12 responden 

(60%). Hasil uji statistik Wilcoxom di 

dapatkan p value = 0,000 <ɑ = 0,05 sehingga 

H1 di terima dan Ho di tolak, dapat di 

simpulkan ada pengaruh relaksasi genggam 

jari terhadap penurunan nyeri post SC di 

ruang Delima RSUD Kertosono. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan 

di ruang Mawar di lihat dari data observasi 

terdapat ibu yang melahirkan SC lebih 
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banyak dari pada ibu yang melahirkan normal 

2 pasien dengan post SC, pasien tersebut 

mengeluh nyeri dengan skala nyeri berat 

(skala nyeri 7). Menurut perawat yang 

bertugas di ruang Mawar tersebut, umumnya 

pasien yang megalami keluhan nyeri post SC 

tersebut mendapat obat penghilang nyeri 

seperti obat analgetik dan dari perawat yang 

diwawancarai tidak pernah melakukan 

relaksasi genggam jari untyk menurunkan 

skala nyeri (Hasil laporan ruang mawar 

RSUD Kota Surakarta, 2018). 

Tujuan. Mengetahui efektifitas relaksasi 

genggam jari terhadap penurunan skala nyeri. 

Metode. Metode penelitian yang digunakan 

merupakan penelitian deskriptif  dengan studi 

kasus. Dengan langkah-langkah sebagai 

berikut : Mengukur skala nyeri yang 

dirasakan pasien.Mengidentifikasi perbedaan 

skala nyeri sebelum dan sesudah pemberian 

relaksasi genggam jari pada kelompok 

intervensi dan kelompok kontrol pada pasien 

post SC hari ke 2 di ruang Mawar RSUD 

Kota Surakarta. Dan Menganalisis efektifitas 

pemberian relaksasi genggam jari terhadap 

penurunan skala nyeri pada pasien post SC 

hari ke 2 di ruang mawar RSUD Kota 

Surakarta. 

Tempat penelitian kasus ini dilakukan di 

RSUD Kota Surakarta di ruang Mawar dan 

waktu penelitian ini dilakukan pada tanggal 

18-30 maret 2019.Subyek penelitian dalam 

penelitian ini terdapat 2 responden yang 

memiliki kriteria inklusi pasien post SC hari 

ke dua dan pasien di rawat di ruang nifas 

RSUD Kota Surakarta. 

Fokus studi yang dilakukan dalam penelitian 

ini adalah untuk mengetahui keefektifan 

relaksasi genggam jari terhadap penurunan 

nyeri post SC hari ke dua. 

Instrumen yang digunakan adalah lembar 

observasi. Observasi yang dilakukan dalam 

hal ini yaitu observasi terhadap frekuensi 

nyeri dengan cara bertanya kepada pasien 

mengenai intensitas nyeri yang dirasakan 

dengan PQRST dengan menggunakan skala 

Numeric Rating Scale(NRM) antara angka 0-

10.Intensitas nyeri menggunakan Numeric 

Rating Scale (NRS) dengan skala 1-10. 

Adapun klasifikasi skala nyeri adalah sebagai 

berikut:Skala 0:Tidak nyeri, Skala 1-3:Nyeri 

ringan, Skala 4-6:Nyeri sedang, Skala 7-10: 

Nyeri berat  

Instrumen panduan pelaksanaan relaksasi 

genggam jari yaitu menggunakanSOP yang 

digunakan berisi prosedur kerja yang harus 

dilakukan untuk melaksanakan tindakan 

relaksasi genggam jari menurut Wong (2011) 

sebagai berikut:Memberikan salam dan 

memperkenalkan diri, menyiapkan pasien 

dalam posisi yang nyaman, siapkan 

lingkungan yang tenang, kontrak waktu dan 

jelaskan tujuan, perawat meminta pasien 

untuk merilekskan pikiran kemudian motivasi 

klien, jelaskan rasional dan manfaat dari 

teknik relaksasi genggam jari, cuci tangan 
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dan observasi tindakan prosedur 

pengendalian infeksi lainnya yang sesuai, 

berikan privasi, bantu klien ke posisi yang 

nyaman dan minta klien untuk bersikap 

tenang, minta pasien menarik nafas dalam 

dan perlahan untuk merilekskan semua otot 

sambil menutup mata, peganglah jari mulai 

dari ibu jari selama 2-3 menit, bisa 

menggunakan tangan mana saja, anjurkan 

pasien untuk menarik nafas, minta pasien 

untuk menghembusakan nafas secara 

perlahan dan teratur, anjurkan pasien menarik 

nafas, hiruplah bersama perasaan tenang, 

damai, dan berfikirlah untuk mendapatkan 

kesembuhan, minta pasien untuk 

menghembuskan nafas, hembuskan lah secara 

perlahan sambil melepas perasaan masalah 

yang mengganggu pikiran dan bayangkan 

emosi yang menganggu tersebut keluar dari 

pikiran, lepas genggaman jari dan usahakan 

tubuh tetap rileks, motivasi klien untuk 

mempratikkan kembali teknik relaksasi 

genggam jari pada jari yang lain. 

Hasil.  Peneliti dalam mengumpulkan data 

dilakukan dengan melakukan pengkajian 

skala nyeri ke responden baik sebelum dan 

sesudah dilakukan tindakan. Kemudian 

peneliti melakukan observasi langsung pada 

ibu untuk mengetahui keadaan umum.  

Penelitian ini diperoleh dari 2 responden yang 

telah penulis kaji. Tujuan kasus yang dikelola 

penulis ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

efektifitas relaksasi genggam jari untuk 

menurunkan skala nyeri post SC hari ke 2, 

yang dilakukan pada tanggal 18 Maret-30 

Maret 2019.Pengkajian di lakukan pada 

tanggal 18 maret 2019 jam 12.30 WIB. 

Pengkajian identitas pasien di dapatkan 

pasien bernama Ny.S yang beralamat 

Gondangrejo Karanganyar, pasien berusia 36 

tahun dengan berjenis kelamin perempuan, 

beragama islam dengan pekerjaan sebagai 

penjahit, pendidikan terakhir sekolah 

menengah pertama (SMP), dan berstatus 

kawin. Suami Ny.S bernama Tn.T yang 

beralamat Gondangrejo Karanganyar, berusia 

37 tahun, beragama islam dengan pekerjaan 

sebagai buruh, pendidikan terakhir sekolah 

menengah pertama (SMP).  

Dari hasil pengkajian keperawatan 

didapatkan analisa data subjekif Ny.S 

mengatakan nyeri diperut pada jahitan post 

operasi, provokingpost operasi SC, 

qualityseperti di sayat-sayat, region diperut 

bagian bawah, scale 7, time terus menerus, 

data objektif pasien tampak meringis 

menahan nyeri, keadaan umum lemah, tanda-

tanda vital : tekanan darah 120/80 mmHg, 

nadi 80 x/menit, respirasi rate 20 x/menit, 

suhu 36,70C. 

Pengkajian di lakukan pada tanggal 18 

maret 2019 jam 12.45 WIB. Pengkajian 

identitas pasien di dapatkan pasien bernama 

Ny. L yang beralamat Bulukan, Sukoharjo. 

Pasien berusia 34 tahun dengan berjenis 

kelamin perempuan, beragama islam dengan 
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pekerjaan sebagai guru, pendidikan terakhir 

sarjana, dan berstatus kawin. Suami Ny.S 

bernama Tn.T yang beralamatBulukan, 

Sukoharjo, berusia 35 tahun, beragama islam 

dengan pekerjaan sebagai wiraswasta, 

pendidikan terakhir sekolah menengah atas 

(SMA). 

Dari hasil pengkajian keperawatan di 

dapatkan analisa data subjektif Ny. L 

mengatakannyeri diperut pada jahitan post 

operasi SC, provoking post operasi SC, 

qualityseperti di sayat-sayat, region diperut 

bagian bawah, scale 7, time terus menerus, 

data objektif  Ny. L tampak meringis 

menahan nyeri, keadaan umum lemah tanda-

tanda vital : tekanan darah 110/70 mmHg, 

nadi 82 x/menit, respirasi rate 22 x/menit, 

suhu 36,60C. 

Hasil Pengkajian skala nyeri post SC hari ke 1 

Tabel 1 skala nyeri post SC hari ke 1 
No Responden  Skala  Katego

ri 
1 Kelompok 

intervensi 7 Nyeri 
berat 

2 Kelompok 
kontrol 7 Nyeri 

berat 
Sumber: Hasil penelitian 2019 

Berdasarkan pada tabel 1 dapat 

disimpulkan bahwa sebelum 

dilakukan relaksasi genggam jari pada 

kelompok intervensi didapatkan skala 

7, termasuk dalam kategori nyeri 

berat. Dan pada kelompok kontrol 

didapatkan skala 7, termasuk dalam 

kategori nyeri berat. 

Hasil pengkajian skala nyeri post SC 

Sebelum dilakukan tindakan

 

Tabel 2 skala nyeri post SC Hari ke 2 jam 09.00 WIB 

No Responden  Skala  Kategori 

1 Kelompok 

intervensi 
5 

Nyeri 

sedang 

2 Kelompok kontrol 
5 

Nyeri 

sedang 

Sumber: Hasil penelitian 2019 

Berdasarkan pada tabel 2 dapat 

disimpulkan bahwa sebelum 

dilakukan relaksasi genggam jari jam 

09.00 WIB pada kelompok intervensi 

didapatkan skala 5, termasuk dalam 

kategori nyeri sedang. Dan pada 

kelompok kontrol didapatkan skala 5 

termasuk dalam kategori nyeri 

sedang.Hasil pengkajian skala nyeri 

post SC sesudah dilakukan tindakan 
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Tabel 3skala nyeri post SC sesudah dilakukan tindakan jam 09.00 WIB 

No Responden  Skala Kategori 

1 Kelompok intervensi 3 Nyeri ringan  

2 Kelompok kontrol  5 Nyeri sedang 

Sumber: Hasil penelitian 2019 

Berdasarkan pada tabel 3 dapat 

disimpulkan bahwa setelah dilakukan 

tindakan relaksasi genggam jari jam 

09.00 WIB pada kelompok intervensi 

didapatkan skala 3, termasuk dalam 

kategori nyeri ringan. Dan pada 

kelompok kontrol yang tidak 

dilakukan relaksasi tidak terjadi 

penurunan skala nyeri di dapatkan 

skala 5, termasuk dalam kategori nyeri 

sedang. 

Hasil pengkajian skala nyeri post SC 

Sebelum dilakukan tindakan 

Tabel 4 skala nyeri post SC Hari ke 2 jam 16.30 WIB 

No Responden  Skala Kategori 

1 Kelompok intervensi 3 Nyeri ringan  

2 Kelompok kontrol  5 Nyeri sedang 

Sumber: Hasil penelitian 2019 

Berdasarkan pada tabel 4 dapat 

disimpulkan bahwa setelah dilakukan 

tindakan relaksasi genggam jari jam 

16.30 WIB pada kelompok intervensi 

didapatkan skala 3, termasuk dalam 

kategori nyeri ringan. Dan pada 

kelompok control yang tidak 

dilakukan relaksasi tidak terjadi 

penurunan skala nyeri di dapatkan 

skala 5, termasuk dalam kategori nyeri 

sedang.Hasil pengkajian skala nyeri 

post SC sesudah dilakukan tindakan 

Tabel 5skala nyeri post SC sesudah dilakukan tindakan jam 16.30 WIB 

No Responden  Skala  Kategori 

1 kelompok intervensi 2 Nyeri ringan  

2 Kelompok kontrol  4 Nyeri sedang 

Sumber: Hasil penelitian 2019 

Berdasarkan pada tabel 5 dapat 

disimpulkan bahwa setelah dilakukan 

tindakan relaksasi genggam jari jam 

16.30 WIB pada kelompok intervensi 

didapatkan skala 2, termasuk dalam 

kategori nyeri ringan. Dan pada 
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kelompok kontrol yang tidak 

dilakukan relaksasi tidak terjadi 

penurunan skala nyeri didapatkan 

skala 4, termasuk dalam kategori nyeri 

sedang. 

Pembahasan. Berdasarkan 

hasilanalisis data yang didapatkan dari 

2 responden yang telah penulis kaji, 

dengan menggunakan studi kasus. 

Tujuan kasus yang dikelola penulis ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh 

efektifitas relaksasi genggam jari pada 

pasien post SC hari ke 2 di Ruang 

Mawar RSUD Kota Surakarta, maka 

pembahasan hasil penelitian diuraikan 

sebagai berikut:Gambaran skala nyeri 

yang di rasakan pasien. Berdasarkan 

data yang didapat dari kelompok 

intervensi dan kelompok kontrol 

dengan menggunakan penelitian 

deskriptif dengan pendekatan studi 

kasus, yang sesuai tujuan yaitu 

mengetahui gambaran skala nyeri 

yang di rasakan pasien post SC hari ke 

2. Ketika pasien mengalami nyeri agar 

mengetahui kategori nyeri, penulis 

mengkaji nyeri dengan P (privoking), 

Q (quality), R (region), S (scale), T 

(time) sebelum dan sesudah pada 

kelompok intervensi dan kelompok 

responden dengan rasional untuk 

mengetahui intensitas nyeri. Pada 

tanggal 19 Maret 2019, jam 09.00 

WIB dilakukan pengkajian nyeri pada 

kelompok intervensi nyeri diperut 

pada jahitan post operasi SC, 

provoking post operasi SC, quality 

seperti di sayat-sayat, region di perut 

bagian bawah, scale 5, time nyeri saat 

bergerak. Dan pada tanggal 19 Maret 

2019, jam 10.00 WIB di lakukan 

pengkajian pada kelompok kontrol 

mengatakan nyeri diperut pada jahitan 

post operasi SC, provoking post 

operasi SC, quality seperti di sayat-

sayat, region diperut bagian bawah, 

scale 5, time nyeri saat bergerak.  

Nyeri merupakan suatu kondisi berupa 

perasaan yang tidak menyenangkan 

bersifat sangat subjektif karena 

perasaan yang berbeda pada setiap 

orang dalam hal skala atau 

tingkatannya, dan hanya orang yang 

tersebutlah yang dapat menjelaskan 

atau mengevaluasi rasa nyeri yang di 

alaminya (Hidayat &Uliyah, 2014). 

Nyeri adalah sebagai sesuatu keadaan 

yang tidak menyenagkan akibat 

terjadinya rangsangan fisik maupun 

dari serabut saraf dalam tubuh ke otak 

dan diikuti oleh reaksi fisik, fisiologis 

dan emosional (Scrumum dalam 

Hidayat, 2014). 

Mengidentifikasi perbedaan skala 

nyeri sebelum dan sesudah 

pemberian relaksasi genggam jari 
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pada kelompok intervensi dan 

kelompok kontrol nyeri pada pasien 

post SC hari ke 2. 

Penulis melakukan teknik 

relaksasi genggam jari pada tanggal 

19 Maret 2019 pukul 09.00 WIB dan 

pukul 16.30 WIB yang lakukan pada 

kelompok intervensi dengan cara 

:mempersiapkan pasien dalam posisi 

yang nyaman dan lingkungan yang 

tenang, kontrak waktu dan jelaskan 

tujuan ke pasien, pasien di minta 

untuk merilekskan pikiran kemudian 

motivasi klien, menjelaskan rasional 

dan manfaat dari teknik relaksasi 

genggam jari, cuci tangan kemudian 

berikan privasi ke pasien, membantu 

klien ke posisi yang nyaman dan 

minta klien untuk bersikap tenang, 

meminta pasien menarik nafas dalam 

dan perlahan untuk merilekskan 

semua otot sambil men utup mata, 

meminta pasien untuk memegang jari 

mulai dari ibu jari selama 2-3 menit 

bisa menggunakan tangan mana saja, 

anjurkan pasien untuk menarik nafas 

dan menghembusakan nafas hiruplah 

bersama perasaan tenang, damai, dan 

berfikirlah untuk mendapatkan 

kesembuhan meminta pasien untuk 

menghembuskan nafas, hembuskan 

lah secara perlahan sambil melepas 

perasaan masalah yang mengganggu 

pikiran dan bayangkan emosi yang 

menganggu tersebut anjurkan pasien 

untuk lepas genggaman jari dan 

usahakan tubuh tetap rileks motivasi 

klien untuk mempratikkan kembali 

relaksasi genggam jari pada jari yang 

lain. 

Mengevaluasi respon pasien data 

subjektif pasien mengatakan nyeri 

menurun dari skala 5 (skor nyeri 

sedang) menjadi skala 2 (skor nyeri 

ringan) data objektif pasien terlihat 

bisa mengikuti terapi yang di berikan, 

pasien terlihat lebih rileks dan lebih 

nyaman dari sebelumnya. Sehingga 

setelah melakukan aplikasi tindakan 

relaksasi genggam jari dapat diketahui 

penurunan intensitas nyeri. 

Penelitian ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Andika 

& Mustafa (2016) yang meneliti 

tentang pengaruh teknik relaksasi 

genggam jari terhadap penurunan 

intensitas nyeri pasien post operasi 

apendiktomy di dapatkan hasil bahwa 

di lihat perbedaan intensitas nyeri 

sebelum dan sesudah teknik genggam 

jari adalah sebesar 1,400, dengan nilai 

standar devisiasi sebesar 0,699. 

Berdasarkan uji normalitas dengan 

menggunakan uji Shapiro wilk di 

dapatkan nilai p>0,05 maka data 

berdistribusi normal dan uji hipotesis 
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yang digunakan adalah uji parametic 

yaitu uji paired-test. Hasil uji statistic 

(paird t test) di dapatkan nilai p value 

0,000 (p<0,05) berarti terdapat 

penurunan intensitas nyeri pada pasien 

post operasi apendiktomy di RS Dr. 

Reksodiwiryo Padang tahun 2016. 

Perlakuan relaksasi genggam jari 

menghasilkan impuls yang dikirim 

melalui serabut saraf aferen nosiseptor 

– non nesiseptoe. Serabut saraf non 

nosiseptor mengakibatkan “pintu 

gerbang” tertutup sehingga stimulus 

nyeri terhambat dan berkurang. Teori 

two gate control menyatakan bahwa 

terdapat satu pintu “gerbang pintu” 

lagi dithalamus mengakibatkan stimuli 

yang menuju kortek selebri terhambat 

sehingga intensitas nyeri berkurang 

untuk ke dua kalinya (Pinandita, 

2012). Hal ini sesuai dengan pendapat 

Liana (2008) yang mengemukakan 

bahwa genggam jari sambil menarik 

nafas dalam-dalam (relaksasi) dapat 

mempengaruhi dan menyembuhkan 

ketegangan fisik dan emosi, karena 

genggam jari akan menghantarkan 

impuls titik-titik keluar dan masuknya 

energy pada meridian (energy 

channel) yang terletak pada jari 

kita.Teknik genggam jari membantu 

tubuh, pikiran dan jiwa untuk 

mencapai relaksasi. Dalam keadaan 

relaksasi secara alamiah akan memicu 

pengeluaran hormone endorphin, 

hormon ini merupakan analgesik 

alami dari tubuh sehingga nyeri akan 

berkurang (Prasetyo, 2010). 

Kelompok intervensi, responden 

di berikan perlakuan berupa teknik 

relaksasi genggam jari selama +30 

menit yang bertujuan merileksasikan 

dan menurunkan skala nyeri pada 

pasien post SC. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa skala nyeri 

sesudah diberikan relaksasi genggam 

jari lebih rendah dibandingkan yang 

tidak di berikan relaksasi genggam 

jari. Sedangkan pada kelompok 

kontrol tidak diberikan relaksasi 

genggam jari sehingga tidak terjadi 

penurunan skala nyeri dikarenakan 

tidak mendapat rangsangan atau 

stimulus untuk mengurangi skala 

nyeri. 

Menganalisis efektifitas pemberian 

relaksasi genggam jari terhadap 

penurunan skala nyeri pada pasien 

post SC hari ke 2  

Kelompok intervensi dilakukan 

relaksasi genggam jari menyatakan 

bahwa sebelum dilakukan relaksasi 

genggam jari pasien menyatakan skala 

nyeri 5 (nyeri sedang) dan setelah 

dilakukan relaksasi genggam jari nyeri 

berkurang menjadi 2 (nyeri ringan). 
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Hal ini menunjukkan bahwa setelah 

dilakukan relakasasi genggam jari 

skala nyeri berkurang dari skala 5 

(nyeri sedang) menjadi skala 2 (nyeri 

ringan). 

Penelitian ini sesuai dengan  

penelitian yang di lakukan Astutik dan 

Kurnilawati (2017) berdasarkan hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa 

sebagian besar dari responden 

mengalami nyeri sedang sebelum di 

lakukan relaksasi genggam jari yaitu 

sebanyak 13 responden (65%), 

sedangkan setelah di berikan relaksasi 

genggam jari berubah menjadi 

sebagian besar responden mengalami 

nyeri ringan yaitu sebanyak 12 

responden (60%). Hasil uji statistik 

Wilcoxon di dapatkan p value = 0,000 

<ɑ = 0,05 sehingga H1 di terima dan 

Ho di tolak, dapat di simpulkan ada 

pengaruh relaksasi genggam jari 

terhadap penurunan nyeri pada pasien 

post SC (Astutik & Kurnilawati, 

2017). 

Menurut teori akupuntur dalam 

jurnal efektifitas relaksasi genggam 

jari terhadapa nyeri post SC di RSUD 

Ajibarang (Siti Haniyah dkk, 2016). 

Setiap jari merupakan jalur keluar 

masuknya energy dan berhubungan 

dengan emosi tertentu. Terdapat 

banyak titik-titik disekitar jari dan 

telapak tangan. Berdasarkan pada 

konsep Gate Control Theory stimulasi 

serabut taktil kulit dapat menghambat 

sinyal nyeri dari daerah tubuh yang 

sama atau area yang lainnya. 

Relaksasi genggam jari merupakan 

teknik sentuhan serta pemijatan 

ringan, yang dapat menormalkan 

denyut jantung dan tekanan darah, 

serta meningkatkan kondisi rileks 

dalam tubuh dengan memicu perasaan 

nyama melalui titik akupuntur dari 

permukan jari. Teknik ini 

memfasilitasi distraksi dan 

menurunkan transmisi sensorik 

stimulasi dari dinding abdomen 

sehingga menggurangi 

ketidaknyamanan pada area yang 

sakit. 

Fase inflamasi akibat luka bekas 

operasi, manifestasi yang sering di 

rasakan adalah nyeri. Nyeri tersebut 

apabila dibiarkan akan membuat 

pasien post SC menjadi tidak nyaman. 

Relaksasi genggam jari terbukti dapat 

menurunkan intensitas nyeri. Teknik 

tersebut merangsang meridian jari 

yang meneruskan gelombang tersebut 

ke dalam otak. Hasil dari perlakuan 

relaksasi genggam jari akan 

menghasilkan impuls yang di kirim 

melalui serabut saraf aferen 

nonnosiseptor, seraut saraf 
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nonnosiseptor mengakibatkan “pintu 

gerbang” tertutup sehingga stimulus 

nyeri terhambat dan berkurang. 

Apabila relaksasi genggam jari 

tersebut dilaksanakan secara rutin 

maka hasil yang diharapakan akan 

lebih baik dengan turunnya nyeri yang 

terjadi (Prasetyo, 2010). 

Dari hasil tersebut menunjukkan 

bahwa teknik relaksasi genggam jari 

efektif dalam menurunkan skala nyeri 

pada pasien post section caesarea 

(SC). 

Kesimpulan.Pada penelitian ini 

menggunakan 2 responden, pada 

responden 1 (kelompok intervensi) 

yang di berikan relaksasi genggam jari 

dengan skala 5 (nyeri sedang) dan 

responden 2 (kelompok kontrol) yang 

tidak diberikan relaksasi genggam jari 

dengan skala 5 (nyeri sedang). 

Ada pengaruh perbedaan skala nyeri 

sebelum dan sesudah pemberian 

relaksasi genggam jari pada pasien 

post SC hari ke 2 pada kelompok 

intervensi terjadi penurunan skala 

nyeri dari skala 5 (nyeri sedang 

menjadi skala 2 (nyeri ringan) dan 

pada kelompok kontrol tidak terdapat 

penurunan skala nyeri karena tidak 

dilakukan relaksasi genggam jari.Ada 

pengaruh efektifitas relaksasi 

genggam jari terhadap penurunan 

skala nyeri post SC hari ke 2 di ruang 

mawar RSUD Kota Surakarta dengan 

hasil terdapat penurunan skala nyeri 

dari skala 5 (nyeri sedang) menjadi 

skala 2 (nyeri ringan).  
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Abstrak 

Ibu hamil membutuhkan asupan nutrisi yang berkualitas. Dampak tidak terpenuhinya gizi ibu selama masa kehamilan 
dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan bagi ibu maupun janin diantaranya adalah kekurangan 
energi kronis (KEK), anemia dan BBLR (berat badan bayi lahir rendah). 
Penelitian ini merupakan penelitian analitik kuantitatif lapangan, dengan rancangan acak lengkap (RAL), pendekatan 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan eksperimentatif untuk menganalisis kandungan gizi 
pada ubi ungu sebagai makanan pengganti beras yang dapat dikonsumsi untuk ibu hamil. Sampel yang digunakan 
adalah ubi ungu lokal Jember. Analisis laborat yang digunakan untuk mengetahui kandungan gizi Ipomea batats L 
adalah analisa proximat dan uji kimia. 
Hasil dari penelitain ini adalah Kandungan gizi pada ubi ungu meliputi karbohidrat cukup potensial sebagai bahan 
penganekaragaman pangan dan agroindustri yaitu pada ubi ungu kering yaitu 84,08 % dalam 100 gr. Fosfor pada ubi 
ungu kering 48mg/100gr, Kalsium 32mg/100 gr, Kalium 38mg/100 gr, Vit. A (0,1µgr/100gr), Lemak 1 %, Natrium 
1mg/100gr, Protein 2,22 %. Pada kandungan Ipomea batas L fresh untuk Vit C (28µgr/100gr) dan Besi 0,7 mg/100gr . 
Kandungan zat gizi yang lengkap pada ubi ungu tersebut tentunya dapat menjadi sumber alternatif pengganti 
nasi/beras. Namun kebiasaan dan budaya yang ada di masyarakat menyebabkan ubi ungu belum menjadi sumber 
bahan karbohidrat yang menjadi pilihan masyarakat. 
Perlu kerjasama dengan dinas terkait untuk meningkatkan program diversifikasi nutrisi berbasis karbohidrat. 
Kata Kunci : Nutrisi, Ipomea batas L, ibu hamil 
 

Abstract 
Pregnant women need quality nutrition. The impact of not fulfilling maternal nutrition during pregnancy can cause 
growth and development problems for both mother and fetus including chronic energy shortages (KEK), anemia and 
LBW (low birth weight babies). 
This research is a quantitative analytic research, with a completely randomized design (CRD). The research 
approach used in this study is an experimental approach to analyze the nutritional content of ipomea batatas L as a 
rice substitute food that can be consumed for pregnant women. The sample used was local Ipomea batats L. 
Laboratory analysis used to determine the nutritional content of Ipomea batats L is by proximate analysis and 
chemical tests. 
The results of this research are the nutritional content of Ipomea batatas L including carbohydrate potential enough 
as a food diversification and agro-industry material is 84.08% in 100 gr, Phosphorus in dried Ipome Batas L 48mg / 
100gr, Calcium 32mg / 100gr, Potassium 38mg / 100gr, Vit. A (0.1µgr / 100gr), Fat 1%, Sodium 1mg / 100gr, Protein 
2.22%. In the Ipomea L  fresh for Vit C (28µgr / 100gr) and Iron 0.7 mg / 100gr. 
The complete nutrient content in Ipomea batas L can be an alternative source of rice. However, the habits and culture 
that exists in the community causes Ipomea batas L not to be a source of carbohydrate which is the people's choice. 
Collaboration with related agencies is needed to improve the carbohydrate-based nutrition diversification program. 
 
Keyword: Nutrition, Ipomea batatas L, pregnant women 
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PENDAHULUAN 

Di Indonesia ketercukupan gizi 

masih menjadi masalah yang perlu 

diperhatikan[1]. Kondisi tersebut juga berlaku 

untuk gizi pada ibu hamil[2][3]. Dampak 

tidak terpenuhinya gizi ibu selama masa 

kehamilan dapat menyebabkan gangguan 

pertumbuhan dan perkembangan bagi ibu 

maupun janin diantaranya adalah kekurangan 

energi kronis (KEK), anemia dan BBLR 

(berat badan bayi lahir rendah)[4][5].  WHO 

melaporkan bahwa setengah ibu hamil 

mengalami anemia yang secara global telah 

dilaporkan sebanyak 55%, dimana secara 

bermakna ibu hamil pada trimester pertama 

paling tinggi mengalami anemia[6][7]. Hal 

tersebut disebabkan kurangnya defesiensi zat 

besi dengan defisiensi zat gizi lainnya. 

Sedangkan berdasarkan data Departemen 

Kesehatan RI tahun 2013, sekitar 146.000 

bayi usia 0 – 1 tahun dan 86.000 bayi baru 

lahir (0 – 28 hari) meninggal setiap tahun di 

Indonesia. Angka kematian bayi adalah 32 

per 1000 Kelahiran Hidup, lima puluh empat 

persen penyebab kematian bayi adalah latar 

belakang gizi [8][9]. 

WHO (World Health Organization) 

menganjurkan jumlah tambahan nutrisi untuk 

ibu hamil  sebesar 150 Kkal sehari pada 

trimester I, dan 350 Kkal sehari pada 

trimester II dan III[10][11]. Tambahan nutrisi 

tersebut digunakan untuk membantu 

kebutuhan pertumbuhan janin yang 

dikandungnya. Dalam upaya memenuhi 

kebutuhan nutrisi, penduduk Indonesia masih 

mengandalkan beras sebagai makanan pokok 

yang harus selalu ada dalam menu 

hariannya[12][13]. 

Menurut Pusat Data dan Sistem 

Informasi Pertanian Kementerian Pertanian 

(Pusdatin Kementan 2018) pada tahun 2018 

konsumsi beras/ kapita sebesar 81,60 kg. 

Angka tersebut menurun dibandingkan pada 

tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 sebesar 

86,82 kg[14][15]. Berdasarkan data tersebut 

terjadi perubahan pola konsumsi pangan 

karbohidrat dari beras ke makanan sumber 

karbohidrat lainnya. Perubahan konsumsi 

pangan ini disebabkan oleh perubahan 

preferensi, perubahan harga, perubahan 

pendapatan, perubahan harga pangan sumber 

karbohidrat lain yang berkaitan, jumlah 

anggota rumah tangga, umur, gender kepala 

keluarga, serta kesibukan bekerja[2][16]. 

Kondisi ini tentunya bisa sebagai momentum 

dan menjadi perhatian yang serius agar dapat 

menjelaskan bahwa kebutuhan karbohidrat 

atau makronutrien lain pada ibu hamil tidak 

harus bersumber pada beras[17].  

Ada banyak sumber karbohidrat yang 

dapat dikonsumsi untuk memenuhi 

kecukupan gizi keluarga sesuai dengan 

program diversifikasi yang telah dicanangkan 

pemerintah[15][17]. Ibu hamil membutuhkan 
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asupan nutrisi yang seimbang untuk 

memenuhi kecukupan kebutuhannya selama 

hamil. gangguan gizi pada awal kehidupan 

akan mempengaruhi kualitas kehidupan 

berikutnya. hal yang perlu diperhatikan untuk 

gizi ibu hamil adalah asupan makronutrien 

dan mikronutrien, karena sangat penting 

untuk produksi enzim, hormon, pengaturan 

proses biologis, pertumbuhan dan 

perkembangan janin dalam kandungan, serta 

fungsi imun dan sistem reproduktif[18][13]. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalis 

kandungan gizi ubi ungu (ipomea batatas l)  

sebagai sumber nutrisi pengganti karbohidrat 

beras dalam memenuhi kebutuhan gizi pada 

ibu hamil 

 
METODE PENELITIAN 

a. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian 

analitik kuantitatif lapangan, dengan 

rancangan acak lengkap (RAL), pendekatan 

penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah pendekatan eksperimentatif untuk 

menganalisis kandungan gizi pada ubi ungu 

sebagai makanan pengganti beras yang dapat 

dikonsumsi untuk ibu hamil.  

b. Sample  

Bahan yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah ubi ungu lokal yang sudah dicuci 

dengan air mengalir. Bahan-bahan kimia 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

HCl (Merck), NaOH (Merck), aquadest, 

H2SO4 (Merck), Na2SO4 (Merck), K2SO4 

(Merck) dan n-Hexan (Merck). Alat yang 

digunakan timbangan, pisau, waskom, slicer, 

abrasi peeler, cabinet dryer, ayakan 80 mesh, 

freeze dryer, oven. Alat untuk identifikasi dan 

analisa fisik, kimia adalah timbangan analitik, 

spectrophotometer UV-VIS 200S, HPLC 

waters e2695 separations module. 

c. Analisa Data 

Ada dua analisis yang dilakukan untuk 

mengetahui komposisi gizi pada ubi ungu 

yaitu analisa laboratorium menggunakan 

proximat dan uji kimia.  

Ethics  

Penelitian ini telah lulus melalui uji etik di 

fakultas ilmu kesehatan universitas 

Muhammadiyah Jember. Informed consent 

tertulis diperoleh dari setiap studi peserta 

yang mengacu pada tujuan dan pentingnya 

penelitian melalui penjelasan yang dilakukan 

oleh team peneliti. Untuk memastikan 

kerahasiaan, maka data sampel penelitian 

diberi nomor kode 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN  

a. HASIL 

Penelitian ini dilakukan di laboratorium 

untuk menguji komposisi makro dan 

mikronutrien yang terkandung dalam Ubi 

ungu. Fokus analisa laboratorium ini 

adalah untuk melihat kandungan gizi yang 

dibutuhkan pada ibu hamil.  
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Tabel 1. Komposisi Gizi pada ubi ( Ipomea Batatas L) dengan menggunakan jenis analisa 
Proximat untuk menilai kandungan gizi ubi/ 100 gram 

No Jenis Analisa Ubi ungu fresh/basah Ubi Ungu Kering 
  UI 1 UI 2 Rata2 UI 1 UI 2 Rata2 
1 Karbohidrat (%) 25,80 25,18 25,49 84,00 84,16 84,08 
2 Air (%) 71,60 71,82 71,71 9,75 9,63 9,69 
3 Fosfor  (mg/100gr) 38 40 39 49 47 48 
4 Kalsium mg/100 gr 28 28 28 34 30 32 
5 Kalium mg/100 gr 2 4 3 39 37 38 
6 Besi (mg/100gr) 0,6 0,8 0,7 0,4 0,4 0,4 
7 Vit. A (µgr/100gr) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
8 Vit C (µgr/100gr) 27 29 28 12 10 11 
9 Lemak (%) 0,4 0,6 0,5 0,94 1.07 1,00 
10 Natrium (mg/100gr) 1 1 1 0,2 0,4 0,3 
11 Protein (%) 0,70 0,90 0,80 2,31 2,14 2,22 
 

Ubi Jalar ungu merupakan salah satu hasil 

pertanian Indonesia yang memiliki 

Kandungan karbohidrat cukup potensial 

sebagai bahan penganekaragaman pangan 

dan agroindustri yaitu 25,49 % per 100 

gram ubi jalar ungu dan tertinggi pada ubi 

ungu kering yaitu 84,08 % dalam 100 gr. 

Fosfor pada ubi ungu kering 48mg/100gr, 

Kalsium 32mg/100 gr, Kalium 38mg/100 

gr, Besi 0,7 mg/100gr pada ubi ungu 

basah, Vit. A (0,1µgr/100gr), Vit C 

(28µgr/100gr) pada ubi ungu kering, 

Lemak 1 %, Natrium 1mg/100gr, Protein 

2,22 %. 

Tabel  2 Hasil analisa tepung ubi ungu dengan menggunakan jenis analisa kimia untuk 
menilai kandungan micronutrient/100 gr 

No Jenis Analisa Tepung Ubi ungu 
UI 1 UI 2 Rata-rata 

1 Antosianin (mg/100gr) 124 128 126 
2 Gula total (gr/100gr) 9,65 9,47 9,56 
3 Aktifitas anti oksidan (%) 61,27 61,49 61,38 
4 Serat Pangan (gr/100gr)    
 Serat larut 0,99 0,91 0,95 
 Serat tidak larut 3,96 4,00 3,98 
 Serat total 4,95 4,91 4,93 

            Laborat analysis Pangan Polije 
 

Dari tabel 2 tersebut dengan menggunakan 

analisis kimia pada ubi ungu didapatkan 

kandungan : Antosianin 126 (mg/100gr) , 

Gula total  9,56 (gr/100gr), Aktifitas anti 

oksidan 61,38 (%) dan serat paling banyak 

pada ubi basah 4,93 gr/100gr. 

b. PEMBAHASAN 

Pada masa kehamilan, kebutuhan 

nutrisi ibu digunakan untuk membantu 

pembentukan jaringan-jaringan baru, hal 

tersebut menyebabkan kebutuhan energi dan 

zat gizi selama kehamilan 
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meningkat.[19][16]Zat gizi tersebut juga 

digunakan untuk memenuhi energi 

pertumbuhan dan aktivitas bagi ibu maupun 

energi pertumbuhan untuk janin yang 

dikandungnya. Ibu membutuhkan gizi yang 

seimbang tidak hanya kuantitas namun juga 

kualitas. Zat gizi yang dibutuhkan ibu pada 

masa kehamilan sangat bervariasi diantaranya 

adalah Karbohidrat, protein, Vit. A, B1, B2, 

B12, C, Niasin, asam folat, kalsium fosfor, 

besi,seng dan yodium[9].  

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa komposisi gizi pada ubi ungu (Ipomea 

batatas L) dapat menjadi pengganti beberapa 

sumber gizi yang dapat dikonsumsi ibu hamil. 

Kandungan makro dan mikronutrien pada ubi 

cukup lengkap diantaranya : karbohidrat 84,08 

% % per 100 gram ubi jalar ungu kering. 

Fosfor pada ubi ungu kering 48mg/100gr, 

Kalsium 32mg/100 gr, Kalium 38mg/100 gr, 

Besi 0,7 mg/100gr pada ubi ungu basah, Vit. 

A (0,1µgr/100gr), Vit C (28µgr/100gr) pada 

ubi ungu kering, Lemak 1 %, Natrium 

1mg/100gr, Protein 2,22 %.Antosianin 126 

(mg/100gr), Gula total  9,56 (gr/100gr), 

Aktifitas anti oksidan 61,38 (%) dan serat 

paling banyak pada ubi basah 4,93 gr/100gr. 

Komposisi yang terkandung tiap 100 gr ubi 

ungu sangat dibutuhkan untuk pemenuhan 

nutrisi ibu hamil. Berdasarkan temuan 

tersebut Ubi jalar (Ipomoea batatas) dapat 

menjadi komoditas sumber karbohidrat utama, 

setelah padi, jagung, dan ubi kayu, serta 

mempunyai peranan penting dalam 

penyediaan bahan pangan.  

Energi  merupakan  salah  satu  hasil 

metabolisme   karbohidrat,   protein dan  

lemak,  yang berfungsi  sebagai  zat tenaga 

untuk metabolisme pertumbuhan,  pengaturan  

suhu  dan kegiatan  fisik.  Sumber  energi  

utama yang terdapat dalam bahan  makanan 

adalah   karbohidrat, lemak dan 

protein[6][20]. Setiap satu gram karbohidrat 

yang dikonsumsi menghasilkan energi 

sebesar 4 kkal. Karbohidrat di dalam tubuh 

yang telah melalui proses hidrolisis dipecah 

menjadi bentuk paling sederhana yaitu 

glukosa[2]. Glukosa merupakan sumber 

energi tidak hanya untuk kerja otot namun 

juga otak, glukosa dapat tersimpan di dalam 

aliran darah (glukosa darah) dan tersimpan 

dalam bentuk glikogen di dalam jaringan otot 

dan juga hati. Di negara berkembang 

karbohidrat dikonsumsi sekitar 70-80% dari 

total kalori, bahkan di daerah miskin 

mencapai 90%[17]. Sedangkan konsumsi 

karbohidrat di negara maju hanya sekitar 40-

60%. Hal tersebut disebabkan karena 

Karbohidrat merupakan bahan makanan yang 

lebih murah dibandingkan lemak dan 

protein[21]. 

Sedangkan lemak memiliki peranan 

utama untuk menyediakan energi metabolik, 

hasil dari matabolisme lemak dapat berupa 

asam lemak[22]. Asam lemak dapat dibagi 

menjadi asam lemak jenuh dan asam lemak 
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tak jenuh. Pertumbuhan janin didalam 

kandungan membutuhkan asam lemak tak 

jenuh seperti Docosahexaenoic acid (DHA) 

dan Arakhidonat acid (AA). AA dan DHA 

merupakan asam lemak rantai panjang tak 

jenuh yang sangat penting yang berasal dari 

membran lipid dan sangat berguna untuk 

pertumbuhan dan perkembangan janin 

didalam kandungan[23]. Ipomea batatas 

mempunyai kandungan lemak yang rendah 

yaitu hanya 1 %, hal ini tentunya sangat aman 

dikonsumsi ibu hamil yang tidak akan 

menyebabkan obesitas selama hamil.[23][24] 

Asupan protein selama kehamilan 

juga sangat diperlukan untuk proses 

pertumbuhan janin dan proses embriogenesis 

agar bayi yang dilahirkan dapat dilahirkan 

dengan normal.[25] Asupan protein kurang 

selama kehamilan dapat mengakibatkan 

gangguan pertumbuhan janin didalam 

kandungan yang mengakibatkan bayi lahir 

dengan berat badan lahir rendah begitu juga 

sebaliknya kelebihan gizi juga dapat 

diperoleh karenan asupan energi dan protein 

yang terlalu banyak sehingga dapat 

menghambat plasenta dan pertumbuhan janin 

dan juga dapat meningkatkan kematian 

janin[13]. Kekurangan nutrisi pada zat gizi 

protein dan energi pada ibu hamil dapat 

mengurangi inti dari DNA dan RNA dan 

dapat menganggu profil asam lemak sehingga 

transfer zat gizi ibu kejanin menjadi 

terganggu. Ipomea batatas memiliki 

kandungan protein yang dapat memenuhi 

kebutuhan ibu hamil yaitu 2,22 % dalam 100 

gr . Selain kandungan gizi utama, ubi ungu 

juga mengandung antosianin yang cukup 

tinggi 126 (mg/100gr). Warna ungu pada ubi 

sebagai indikator kandungan antosianin. 

Salah satu fungsi antosianin adalah sebagai 

antioksidan di dalam tubuh sehingga dapat 

mencegah terjadinya aterosklerosis, penyakit 

penyumbatan pembuluh darah. Antosianin 

juga bekerja menghambat proses aterogenesis 

dengan mengoksidasi lemak jahat dalam 

tubuh, yaitu lipoprotein densitas rendah[13]. 

Kandungan zat gizi yang lengkap 

pada ubi ungu tersebut tentunya dapat 

menjadi sumber alternatif pengganti 

nasi/beras[15][26]. Namun kebiasaan dan 

budaya yang ada di masyarakat menyebabkan 

ubi ungu belum menjadi sumber bahan 

karbohidrat yang menjadi pilihan masyarakat.  

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Ubi Ungu (Ipomea batatas L) memiliki 

kandungan gizi yang lengkap untuk 

memenuhi kebutuhan nutrisi ibu hamil 

SARAN 

Perlu kerjasama dengan dinas terkait, tokoh 

masyarakat dan budaya yang ada 

dimasyarakat dalam mengembangkan 

program diversifikasi berbasis ubi ungu 
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ABSTRAK 

 
Menstruasi merupakan indikator kematangan seksual pada remaja putri. Menstruasi dihubungkan dengan 

beberapa kesalahpahaman praktik kebersihan diri selama menstruasi yang dapat merugikan kesehatan bagi remaja.  
Kesadaran tentang perlunya informasi, sikap dan  praktik hygiene menstruasi yang tepat sangat penting untuk 
meningkatkan derajat kesehatan, memelihara kebersihan diri, meningkatkan rasa percaya diridan mencegah timbulnya 
penyakit. Praktik perawatan organ genitalia eksternal dipengaruhi oleh beberapa factor, antara lain pengetahuan, sikap, 
akses informasi, peran teman sebaya  (peer support), dan peran orang tua.  Teman sebaya  (peer support) besar sekali 
pengaruhnya dalam menstrual hygiene management pada remaja,karena  kelompok umur ini merasakan keterikatan 
dan kebersamaan dengan kelompok seusia dalam upaya mencari kelompok senasib, hal ini tercermin dalam cara 
berperilaku sosial remaja. 

Penelitian inidilakukan pada remaja putri di MTs Nahdlatul Ulama Ungaran sejumlah 103 responden, 
menggunakan descriptivecorrelational design dengan pendekatan cross sectional dengan metode simple random 
sampling untuk pengambilan sampelnya. Alat pengambilan data menggunakan kuesioner. Analisis bivariat diolah 
menggunakan uji chi- square.  

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara dukungan teman sebaya (peer support) dengan 
pengetahuan remaja putri tentang menstrual hygiene management dengan p-value 0,037 dan ada  hubungan antara 
dukungan teman sebaya (peer support) dengan sikap remaja putri tentang menstrual hygiene management dengan p-
value 0,029.  Diharapkan para remaja putridapat meningkatkan dukungan kepada teman sebaya, mengakses 
informasimelaluimedia sosial maupun berdiskusi dengan orang tua mereka tentang menstrual hygiene management 
untuk meningkatkan pengetahuan dan sikapnya. 
 
Kata kunci :  menstrual hygiene management, teman sebaya. 
 

ABSTRACT 
 

Menstruation is an indicator of sexual maturity in adolescent.  Menstrual periods due with some 
misunderstanding of self  hygiene practice during menstruation adverse to adoloscent.  Awareness about the need for 
information, attitude and practice of menstrual hygiene management is essential to improve the degree of  health, 
maintain self hygiene, increase self confidence and prevent the onset of disease.  The care practices of external genital 
organs are influenced by several factors, such as knowledge, attitudes, information access, peer support and role of 
parents.  Most peer support of  their influence in the menstrual hygiene management in adolescents, because this age 
group feel the attachment and togetherness with the group of age in the effort to seek the group of  one fate, this is 
reflected in the way social behave adoloscent. 

Research objectives to determine the correlation between peer support with knowledge and attitude of 
menstrual hygiene management  in adolescents.  
The research method used descriptive correlation with cross sectional approach, the samples of 103 respondents using 
simple random sampling method. The data collection tool used questionnaires. Bivariate analysis was processed by 
using the chi- square  test.  

Results showed there was a correlation  between peer support with knowledge of adolescent about menstrual 
hygiene management with p-value 0,07 and there was correlation  between peer support with attitude of adolescent 
about menstrual hygiene management with p-value 0,029.  Adolescent are expected to improve peer support, access 
information through social media and discuss with their parent about menstrual hygiene management to improve their 
knowledge and attitudes. 
 
Keywords : Menstrual Hygiene Management,  Peer Support 
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PENDAHULUAN 

Masa remaja merupakan masa yang 

sangat penting dalam perkembangan 

seseorang. Pada umumnya remaja 

didefinisikan sebagai masa peralihan dari 

masa kanak-kanak ke masa dewasa. Usia 

remaja dibagi menjadi tiga fase yaitu remaja 

awal (11-14 tahun), remaja menengah (15-17 

tahun), remaja akhir (18-21 tahun). Peralihan 

masa kanak-kanak menjadi dewasa 

melibatkan perubahan berbagai aspek seperti 

biologis, psikologis, dan sosial budaya 

(Sarwono, 2011).  

Besarnya populasi kelompok usia 

remaja merupakan aset dan potensi bangsa di 

masa depan, oleh karena itu harus dapat 

dijamin bahwa remaja Indonesia dapat 

tumbuh dan berkembang secara positif dan 

terbebas dari berbagai permasalahan yang 

mengancam termasuk masalah kesehatan 

reproduksi (Kemenkes RI, 2015).  

Menstruasi merupakan indikator 

kematangan seksual pada remaja putri. 

Menstruasi dihubungkan dengan beberapa 

kesalahpahaman praktek kebersihan diri 

selama menstruasi yang dapat merugikan 

kesehatan bagi remaja (Dasgupta, 2008). 

Keluhan gangguan menstruasi pada remaja 

dan praktik higienis selama menstruasi yang 

salah dapat menyebabkan gangguan 

kesehatan yang tidak diinginkan seperti 

penyakit radang panggul dan bahkan 

infertilitas (Sharma, 2013). 

 Menurut United Nations International 

Children'sEmergency Fund (UNICEF) tahun 

2015 menyebutkan bahwa telah terjadi 

peningkatan kesadaran akan dampak praktik 

pengelolaan haid terhadap kesehatan, 

pendidikan, dan psikososial bagi wanita dan 

remaja putri di negara berpenghasilan rendah 

dan menengah. Penelitian yang dilakukan di 

Asia, Afrika, dan Amerika Latin menjelaskan 

beberapa tantangan yang dihadapi wanita, 

seperti akses yang buruk terhadap informasi 

lengkap tentang menstruasi, kurangnya 

pengetahuan untuk mengelola darah 

menstruasi, ketidakcukupan air, sanitasi dan 

fasilitas yang tidak memadai, keyakinan 

sosial-budaya yang menyesatkan serta 

pantangan-pantangan yang dianggap tabu. 

Hal tersebut berdampak pada pembatasan 

perilaku, ketidak-nyamanan remaja puteri dan 

risiko kesehatan reproduksi. 

 Pengetahuan dan sikap maupun 

perilaku remaja putri saat menstruasi 

berdasarkan hasil penelitian sebelumnya 

menunjukkan masih banyak yang kurang, 

dibuktikan dengan remaja putri lebih 

menyukai pembalut sekali pakai dalam 

mengatasi pendarahan saat menstruasi karena 

lebih menyerap daripada kain dan bahan lain, 

lebih mudah digunakan, dan mudah dibuang. 

Akan tetapi beberapa remaja putri juga 

menyatakan pembalut tidak nyaman dan 

dapat menyebabkan iritasi dan gatal jika 

digunakan terlalu lama. Beberapa remaja 
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putri miskonsepsi bahwa pembalut 

mengandung bahan pemutih dan bahan kimia 

lainnya yang dapat menyebabkan kanker dan 

iritasi (UNICEF, 2015). 

Hanya dua-pertiga remaja putri di 

daerah perkotaan dan kurang dari setengah 

(41%) remaja putri di daerah rural yang 

mengganti pembalut setidaknya setiap 4-8 

jam sekali atau atau setiap kali kotor. Sisanya, 

46% remaja putri mengganti pembalut kurang 

dari dua kali sehari. Penggantian pembalut 

terendah terjadi di kalangan remaja putri 

NTT: hanya 31% yang mengganti pembalut 

setiap 4-8 jam atau jika sudah kotor (Sinaga, 

dkk, 2017).  

Salah satu yang sangat ditekankan 

bagi perempuan yang tengah mengalami 

menstruasi adalah pemeliharaan kebersihan 

diri, untuk menjaga kebersihan dan 

kesehatan. Idealnya penggunaan pembalut 

selama menstruasi harus diganti secara teratur 

2 sampai 3 kali sehari atau setiap 4 jam 

sekali, apalagi jika sedang banyak banyaknya, 

setelah mandi atau buang air, vagina harus 

dikeringkan dengan tisu atau handuk agar 

tidak lembab. Selain itu pemakaian celana 

dalam hendaknya bahan yang terbuat dari 

yang mudah menyerap keringat. Salah satu 

fenomena perilaku higienis remaja pada saat 

menstruasi masih rendah (Kusumastuti, 

2016).  

Akibat kurangnya pemahaman 

menstrual hygiene management berisiko 

terjadi gangguan kesehatan reproduksi seperti 

keputihan, Infeksi Saluran Kemih (ISK), 

Penyakit Radang Panggul (PRP) dan 

kemungkinan terjadi kanker leher rahim 

(Wakhidah & Wijayanti, 2014). Ibu, guru, 

teman, kakak, media massa adalah sumber 

utama dalam memberikan informasi tentang 

menstruasi untuk remaja (Dhingra, Kumar 

dan Kour, 2009). Perilaku kebersihan saat 

menstruasi berhubungan erat dengan teman 

sebaya  (peer support), ketersediaan fasilitas 

alat pembersih, sikap dan pengetahuan. 

Dukungan teman sebaya  (peer support) 

2,963 kali berpengaruh baik terhadap perilaku 

kebersihan saat menstruasi dibandingkan 

dengan responden yang tidak mendapat 

dukungan (Suryati, 2012).  

Pengetahuan yang kurang dan sikap 

negatif tentang menstruasi juga disebabkan 

oleh usia remaja, pendidikan ibu, dan 

keterpaparan informasi. Peran ibu sangat 

penting dalam pemberian informasi. Ibu 

adalah sumber informasi pertama tentang 

menstruasi, sehingga terhindar dari 

pemahaman yang salah mengenai kebersihan 

menstruasi dan kesehatan reproduksi. Remaja 

perlu diberikan informasi yang baik dan 

positif melalui orangtua, teman sebaya  (peer 

support), guru sekolah. Namun masyarakat 

menganggap kesehatan reproduksi masih tabu 

dibicarakan oleh remaja. Hal tersebut dapat 

membatasi komunikasi antara orangtua dan 

remaja tentang menstrual hygiene . 
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Akibatnya, remaja kurang mengerti, kurang 

memahami dan kadang-kadang mengambil 

keputusan yang salah mengenai kesehatan 

reproduksi (Suryati, 2012).  

Berdasarkan hasil studi pendahuluan 

yang lakukan pada tanggal 2 Maret 2019 di 

MTs Nahdlatul Ulama Ungaran terhadap lima 

belas  responden yang diwawancarai empat 

responden  mengetahui bahwa saat 

menstruasi mereka harus mengganti pembalut 

setiap empat jam sekali dan sebelas 

responden lainnya mengetahui bahwa 

mengganti pembalut jika benar-benar 

pembalut sudah penuh karena malas jika 

harus berulang kali pergi ke toilet sekolah, 

enam responden mengatakan bahwa saat 

menstruasi membersihkan alat kelamin 

dengan sabun sekaligus saat mandi di pagi 

dan sore hari, sembilan responden 

mengatakan bahwa saat membasuh atau 

membersihkan daerah kemaluan dari arah 

depan ke belakang dan enam responden 

membersihkan daerah kemaluan dari arah 

yang sebaliknya.  Untuk dukungan teman 

didapatkan data lima responden mengatakan 

bahwa temannya pernah memberi tahu saat 

menstruasi sangat penting menjaga 

kebersihan daerah kemaluan dengan sering 

mengganti pembalut, 5 responden 

mengatakan bahwa pernah berdiskusi dengan 

temannya tentang menjaga dan 

membersihkan daerah kemaluan saat 

menstruasi serta mengingatkan untuk 

mengkonsumsi tablet tambah darah.  Empat 

responden mengatakan bahwa temannya 

pernah memberi buku bacaan terkait cara 

membersihkan daerah kemaluan dan memilih 

pembalut dengan benar saat menstruasi.  

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti 

tertarik untuk merumuskan masalah 

penelitian “ Apakah ada hubungan antara 
dukungan teman sebaya(peer support) 

dengan pengetahuan dan sikap menstrual 

hygiene management pada remaja putri?” 

 

METODE 

Desain penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah deskriptif 

korelatifdenganpendekatan cross sectional. 

Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 15-

20 Juli 2019.  Penelitian ini dilakukan di MTs 

Nahdlatul Ulama Ungaran dengan populasi 

sejumlah 417siswi dan sampel sebanyak 103 

responden, teknik sampel yang digunakan   

adalah simple random sampling. Alat 

pengambilan data menggunakan kuesioner. 

Analisis bivariat diolah menggunakan uji chi- 

square.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis univariat untuk 

menggambarkan tentang dukungan teman 

sebaya (peer support)  tentang menstrual 
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hygiene management ditunjukkan pada tabel berikut

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Dukungan Teman Sebaya (peer support)  tentang Menstrual Hygiene 
Management 

Dukungan  Frekuensi (n) Persentase (%) 
Tinggi 45  43,7  
Rendah  58  56,3  
Total 103 100,0 

 

Sebagian besar dukungan teman sebaya (peer support)  tentang menstrual hygiene 

management berada dalam kategori dukungan rendah sebanyak 58 responden (56,3%). 

 

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Dukungan Teman Sebaya (peer support)  Berdasarkan Indikator  
tentang Dukungan tentang Menstrual Hygiene Management 

Dukungan  Tinggi  Rendah  
f % f % 

Informasional      
 

39 37,9 64 62,1 
Penghargaan 42  40,8 61 59,2 
Emosional 67 65 36 35 
Instrumental 52 50,1 51 49,9 

 

Dukungan tinggi dari teman sebaya 

paling banyak pada dukungan secara 

emosional sejumlah 67 responden (65%) dan 

dukungan rendah terbanyak pada dukungan 

informasional sebanyak 64 responden 

(62,1%).  Untuk  jenis dukungan emosianal 

yang tinggi, contohnya seperti teman 

memberikan perhatian kepada responden saat 

merasakan ketidaknyamanan ketika 

menstruasi, hal ini dimungkinkan bahwa 

remaja putri pada usia ini perasaan senasib 

lebih dominan, seperti  pendapat  Hurlock 

(2011), usia remaja mempunyai sifat menaruh 

perhatian besar pada orang lain seperti 

orangtua, kelompok termasuk teman 

sebayanya yang menjadikan adanya 

hubungan saling mengerti dan memahami 

masalah masing-masing, saling memberi 

nasihat dan simpati. Sedangkan dukungan 

informasional merupakan bentuk dukungan 

teman sebaya  yang  paling  kurang 

didapatkan responden, hal ini ditunjukkan 

dengan responden yang menyatakan teman-

teman mereka tidak pernah memberikan buku 

bacaan terkait cara membersihkan daerah 

kemaluan (37,2%) dan memilih pembalut 

yang tepat saat menstruasi (40,2%). 

Dukungan informasi merupakan dukungan 

yang diberikan untuk membantu individu 

mengatasi dan menyelesaikan masalah. 

Dukungan informasi yang diberikan kepada 

remaja putri meliputi pengertian menstruasi, 

bagaimana mempraktikkan perilaku 

kebersihan saat menstruasi sehingga 
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dukungan yang diberikan akan 

menumbuhkan rasa percaya diri remaja 

karena perubahan yang terjadi dan membantu 

mencegah gangguan kesehatan ketika 

menstruasi (Sommer et al., 2016).  

Hasil penelitian ini didukung oleh 

penelitian Purnamasari (2015), menunjukkan 

dukungan informasi tentang menstruasi 

kepada anak usia sekolah dasar Negeri 

Kampung Dalem Kota Kediri kategori rendah 

(44,0%). 

Rendahnya dukungan informasi dari 

teman sebaya dimungkinkan oleh karena 

remaja pada usia ini masih tergolong remaja 

awal, dimana informasi tentang menstrual 

hygiene management  belum diperoleh secara 

cukup karena  pengetahuan yang rendah dan 

pengalaman  remaja putri ada yang baru 

sekali mendapatkan menstruasi (24,3%), 

namun juga ada yang sudah mengalami 

menstruasi selama tiga tahun (2,8%), 

sehingga banyak sedikitnya pengalaman 

seseorang tentunya juga akan mempengaruhi 

pemberian dukungan informasi  terhadap 

orang lain. 

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Pengetahuan  
Responden tentang Menstrual 
Hygiene Management 

Pengetahuan Frekuensi (n) Persentase (%) 
Tinggi 48  46,6  
Rendah 55  53,4  
Total 103 100,0 

 

Sebagian besar pengetahuan 

responden tentang menstrual hygiene 

management berada dalam kategori 

pengetahuan rendah sebanyak 55 responden 

(53,4%).  Pengetahuan responden  yang 

rendah tersebut dibuktikan dengan jawaban 

salah pada 26 responden (25,2%) untuk 

pertanyaan tentang siklus menstruasi,  

jawaban salah pada 32 responden (31,1%) 

untuk  pertanyaan memilih pembalut yang 

tidak mengandung gel selama menstruasi dan 

jawaban salah pada 35 responden (33,9%) 

untuk pertanyaan memilih celana (pakaian 

dalam) yang longgar saat menstruasi.  

Rendahnya pengetahuan responden 

tentang menstrual hygiene management ini 

dimungkinkan oleh karena masih terdapat 

24,3% dari responden yang baru mengalami 

menarche, sehingga responden masih minim 

pengalaman terkait menstrual hygiene 

management.  Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Sari, Santoso 

dan Sayono (2012), didapatkan bahwa 

pengetahuan remaja putri dalam merawat 

perineum saat menstruasi pertama kali 

sebelum diberikan pendidikan kesehatan  

mayoritas pengetahuannya pada kategori 

cukup (75%), namun setelah diberikan 

pendidikan kesehatan pengetahuan menjadi 

kategori baik (100%). Berdasarkan 

penjabaran diatas, dapat disimpulkan bahwa 
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responden yang baru mengalami menstruasi 

pertama kali sebagian besar pengetahuannya 

masih kurang.  

Tabel 4. Distribusi Frekuensi  Sikap  Responden tentang Menstrual Hygiene Management 
Sikap Frekuensi (n) Persentase (%) 
Positif 49 47,6  
Negatif 54 52,4 
Total 103 100,0 

 

Sebagian besar sikap  responden 

tentang menstrual hygiene management 

berada dalam kategori sikap negatif sebanyak 

58 responden (56,3%).  Sikap negatif  dari 

responden dibuktikan dengan sebagian besar 

responden (74%) memilih tidak mencuci 

pembalut terlebih dahulu sebelum di buang 

ke tempat sampah dengan alasan merepotkan.  

Pada 26% responden  lainnya yang mencuci 

pembalut sebelum dibuang, menyatakan tidak 

perlu  membungkus pembalut sebelum 

dibuang pada 18 responden (68,2%).  Jika 

pembuangan pembalut tidak dibungkus akan 

memiliki risiko mencemari dan mengganggu 

keindahan lingkungan. 

 Pada penelitian ini sikap negatif yang 

ditunjukkan oleh responden lebih besar 

daripada sikap positifnya, hal ini 

dimungkinkan karena responden sebagian  

besar juga memiliki pengetahuan yang 

rendah.  Sesuai dengan pendapat dari 

Notoatmodjo (2011), bahwa pengetahuan 

akan menimbulkan kesadaran atau sikap 

seseorang  dan  pada akhirnya akan 

menyebabkan seseorang berperilaku sesuai 

dengan pengetahuan yang dimilikinya 

tersebut. 

Tabel 5. Hubungan Dukungan Teman Sebaya ( peer support) dengan Pengetahuan  

Dukungan  

Teman 
Sebaya 

Pengetahuan 
Total p-

value Tinggi Rendah 

f % f % n % 

0,037 

 

Tinggi 28 62 25 38 45 100 

Rendah 20 34,4 30 65,6 58 100 

Total 48  55  103 100 

 
Dukungan teman sebaya  tentang 

menstrual hygiene  management yang 

mendapat dukungan teman sebaya kategori 

tinggi sebanyak 45 responden dimana 

sebagian besar memiliki pengetahuan yang 

tinggi tentang menstrual hygiene 

management kategori tinggi yaitu sebanyak 

28 responden (62%).  Sedangkan responden 
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yang mendapat dukungan teman sebaya 

kategori rendah sebanyak 58 responden 

dimana sebagian besar kategori 

pengetahuannya rendah yaitu sebanyak 30 

responden (65,6%).   

Hasil uji statistik chi- square 

diperoleh p-value sebesar 0,037 < 0,05 (α), 

maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan 

yang bermakna dukungan teman sebaya 

dengan pengetahuan  menstrual hygiene 

management.Responden yang mendapatkan 

dukungan teman sebaya tinggi memiliki 

kecenderungan  pengetahuan   tentang 

menstrual hygiene management  juga tinggi.  

Dalam situasi pengetahuan yang tinggi ini 

harapannya responden akan memiliki praktik 

tentang menstrual hygiene management. 

Pada penelitian ini peran dukungan 

teman sebaya yang tinggi berhubungan 

dengan tingkat pengetahuan responden 

tentang menstrual hygiene managementyang 

tinggi, namun pengetahuan responden  pada 

kategori ini berbeda tipis dengan responden 

yang berpengetahuan rendah.  Hal ini sejalan 

dengan penelitian Maulana (2017), yang 

mengatakan bahwa remaja putri yang 

mengalami menstruasi kurang mendapatkan 

informasi dari teman sebaya mengenai 

kebersihan diri, umumnya remaja putri hanya 

mendapatkan informasi untuk menggunakan 

pembalut saat menstruasi dan menjaga agar 

tidak mengotori pakaian, namun tidak 

mendapatkan penjelasan mengenai cara 

memilih pembalut yang baik, cara 

membersihkan diri dan pembalut yang 

digunakan serta cara menjaga lingkungan 

tetap bersih selama menstruasi, padahal 

kenyataannya kebersihan diri adalah hal yang 

harus diperhatikan dalam perkembangan 

remaja menjadi dewasa, karena ketrampilan 

menjaga kebersihan diri selama menstruasi 

tersebut akan terus dipraktikkan sepanjang 

hidup selama seseorang mendapatkan 

menstruasi. 

Peran dukungan teman sebaya 

memang bukan satu-satunya yang 

berhubungan dengan pengetahuan responden, 

karena pengetahuan responden juga 

dimungkinkan oleh adanya pengetahuan yang 

didapatkan dari orang tua, terutama dalam hal 

ini adalah ibu serta informasi yang sangat 

mudah diakses untuk saat ini.  Menurut 

Mubarak dalam Yusuf (2012), keluarga 

memiliki beberapa fungsi dukungan, salah 

satunya adalah dukungan informasional yang 

berfungsi sebagai sebuah kolektor dan 

diseminator (penyebar) informasi, yang 

menjelaskan tentang pemberian saran, sugesti, 

informasi yang dapat digunakan 

mengungkapkan suatu masalah. Dalam hal 

informasi kesehatan reproduksi tentang 

perawatan organ reproduksi eksternal pada 

anak,  dalam hal ini peran orang tua sangat 

diperlukan untuk memberikan informasi 

kepada anak perempuannya tentang 

menstrual hygiene management, sehingga 
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anak bisa melewati masa mestruasi dan terjaga kesehatan reproduksinya. 

Tabel 6. Hubungan Dukungan Teman Sebaya ( peer support) dengan Sikap  

Dukungan 

Teman 
Sebaya 

Sikap 
Total p-value 

Positif Negatif 

N % n % N % 

0,029 

 

Tinggi 32 71,1 13 28,9 45 100 

Rendah 17 29,3 41 70,1 58 100 

Total 49  54  103 100 

 
Responden yang mendapat dukungan 

teman sebaya kategori tinggi sebanyak 45 

responden dimana sebagian besar memiliki 

sikap positif tentang menstrual hygiene 

management  yaitu sebanyak 32 responden 

(71,17%)  dan responden yang mendapat 

dukungan teman sebaya dalam kategori 

rendah sebanyak 58 responden, sebagian 

besar memiliki sikap yang negatif  tentang    

menstrual hygiene management yaitu 

sebanyak 41 responden (70,1%).  

Hasil uji statistik chi-square diperoleh 

p-value sebesar 0,029 < 0,05 (α), maka dapat 

disimpulkan bahwa ada hubungan yang 

bermakna dukungan teman sebaya dengan 

sikap  menstrual hygiene management  pada 

remaja putri.  Pada penelitian ini peran 

dukungan teman sebaya yang tinggi 

berhubungan dengan sikap responden tentang 

menstrual hygiene management yang positif, 

sebanding  dukungan teman sebaya yang 

rendah berhubungan dengan sikap responden 

yang negatif.  Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Indriyani dkk. 

(2012), yang menyatakan bahwa seorang 

remaja putri pada saat menstruasi yang 

mendapatkan dukungan dari teman sebaya 

menyatakan bahwa seorang perempuan pada 

saat menstruasi harus dapat menjaga 

kebersihan organ reproduksi sebanyak 62%, 

karena apabila tidak dijaga kebersihannya 

akan menimbulkan tumbuhnya 

mikroorganisme yang berlebihan sehingga 

dapat mengganggu fungsi dan menimbulkan 

masalah kesehatan pada organ reproduksi.  

Selain itu sikap remaja putri yang 

mendapatkan dukungan dari teman sebaya 

sangat berpengaruh pada perilaku remaja 

putri dalam menjaga kebersihan diri selama 

menstruasi, contohnya seperti membawa 

pembalut ganti, kantong plastik dan pakaian 

ganti saat menstruasi.  

Menurut Green dalam Yusuf (2012), 

menyatakan bahwa sikap merupakan 

kesiapan atau kesediaan untuk bertindak, 

sikap belum merupakan suatu 
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tindakan/aktifitas tetapi sikap merupakan 

faktor presdiposisi untuk bertindak.Sikap 

yang positif akan cenderung mendorong 

seseorang berperilaku positif juga. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa sesorang 

yang memiliki  pengetahuan yang tinggi dan 

sikap positif akan berpengaruh terhadap 

perilaku yang positif juga mengenai 

menstrual hygiene management. 

SIMPULAN 

1. Sebagian besar  dukungan teman sebaya 

(peer support) berada dalam kategori 

rendah sebesar 52 (56,3%) 

2. Sebagian besar pengetahuan responden 

berada dalam kategori rendah sebesar 55 

(53,4%) 

3. Sebagian besar sikap responden berada 

dalam kategori negatif sebesar 54 

(52,4%) 

4. Ada hubungan antara dukungan teman 

sebaya (peer support) dengan   

pengetahuan remaja putri tentang 

menstrual hygiene management dengan 

nilai p-value 0,037 (<α 0,05) 

5. Ada hubungan antara dukungan teman 

sebaya (peer support) dengan   sikap 

remaja putri tentang menstrual hygiene 

management dengan nilai p-value 0,029 

(<α 0,05) 

      Berdasar hasil penelitian ini disarankan 

pihak sekolah mengagendakan kegiatan 

edukasi secara rutin dengan bekerjasama 

dengan instansi pendidikan kesehatan 

maupun pihak dinas kesehatan atau 

puskesmas dan diharapkan para remaja putri 

dapat meningkatkan dukungan kepada teman 

sebaya, mengakses informasimelaluimedia 

sosial maupun berdiskusi dengan orang tua 

mereka tentang  menstrual hygiene 

management untuk meningkatkan 

pengetahuan dan sikapnya. 
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ABSTRAK 
 
Pembelajaran merupakan kegiatan yang melibatkan seseorang dalam upaya memperoleh pengetahuan, 
ketrampilan dan nilai-nilai positif dengan memanfaatkan berbagai sumber untuk belajar. Pembelajaran 
perlu adanya media penyampaian pesan yang disebut sebagai media pembelajaran.Salah satu metode 
adalah pembelajaran mandiri dengan media booklet. Booklet merupakan media pembelajaran yang dapat 
digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada siswa. Media ini memiliki manfaat 
mempermudah penerimaan pesan dan penyampaian pesan, mendorong keinginan untuk tahu lebih banyak, 
menimbulkan minat belajar. Penelitian Hapsari (2013) menunjukkan media booklet efektif sebagai sarana 
komunikasi. Tujuan penelitian ini diketahuinya pengaruh booklet ASI eksklusif terhadap pengetahuan dan 
ketrampilan mahasiswa semester III Prodi D IV Keperawatan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Jenis 
penelitian analitik dengan rancangan quasi-experiment pre-post testdesign. Penelitian dilakukan pada 
semua mahasiswa semester III Prodi D IV Keperawatan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta sejumlah 39 
mahasiswa. Hasil penelitian ada perbedaan yang bermakna pada pengetahuan dan ketrampilan mahasiswa 
antara sebelum dan sesudah pemberian booklet ASI Eksklusif. Pemberian booklet ASI Eksklusif mampu 
meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan tentang ASI eksklusif pada mahasiswa. 
 
Kata kunci :  Booklet, ASI Eksklusif, Pengetahuan, Ketrampilan 
 

ABSTRACT 

Learning is an activity that involves a person ineffort to gain knowledge, skills and positive values by 
utilizing various sources for learning. Learning needs a medium of learning to delivering messages and 
achieve learning objectives to increasing of student knowledge and skills. One method is independent 
learning with booklet media. Booklets are learning media that can be used to convey messages or 
information to students. The aim of the study is to know the effect of exclusive breasfeeding booklet on the 
knowledge and skills of students in the third semester of D IV nursing student at Health Polytechnic of 
Ministry of Health Yogyakarta.An analytical research with a quasi-experiment pre-post test design. The 
research was conducted on the third semester students of D IV nursing at Health Polytechnic of Ministry of 
Health Yogyakarta. Number of respondents 39 students. The results of the study showed a significant 
difference in students' knowledge and skills between before and after  giving exclusive breastfeeding 
booklets. Exclusive breastfeeding bookletsaffect the knowledge and skills of exclusive breastfeeding on the 
students. 
 
Keywords : Booklet, Exclusive breasfeeding, Knowledge, Skill 
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LATAR BELAKANG  

Belajar merupakan proses perubahan 

pada diri seseorang yang ditunjukkan 

dalam berbagai bentuk seperti 

pengetahuan, pemahaman, sikap dan 

tingkah laku, keterampilan, kecakapan dan 

kemampuan, daya reaksi, daya penerimaan 

dan lain-lain sebagai aspek yang terdapat 

dalam individu (Sudjana, 2008). 

Pembelajaran melibatkan seseorang dalam 

upaya memperoleh pengetahuan, 

ketrampilan dan nilai-nilai positif dengan 

memanfaatkan berbagai sumber untuk 

belajar (Susilana dan Riana, 2009). 

Salah satu mata kuliah pada 

mahasiswa semester 3 Program Studi 

Diploma 4 Jurusan Keperawatan adalah 

mata kuliah keperawatan maternitas. Salah 

satu tujuan pembelajaran pada kompetensi 

asuhan keperawatan ibu post partum 

normal adalah mampu melaksanakan 

pendidikan kesehatan pada ibu post partum 

antara lain pendidikan kesehatan mengenai 

ASI eksklusif. Penyiapan kemampuan 

mahasiswa dalam memberikan pendidikan 

kesehatan mengenai ASI eksklusif pada 

ibu post partum dimulai dengan pemberian 

materi mengenai laktasi dan ASI eksklusif 

pada mahasiswa di semester 3, sementara 

aplikasi pelaksanaan pendidikan kesehatan 

pada ibu post partum akan dicapai oleh 

mahasiswa pada saat mahasiswa 

melaksanakan praktik klinik keperawatan 

maternitas di semester 5. Tujuan yang akan 

dicapai oleh mahasiswa semester 3 pada 

sub pokok bahasan tersebut adalah 

mahasiswa memiliki pengetahuan dan 

ketrampilan mengenai ASI eksklusif, 

sehingga pada semester 5 saat praktik 

klinik keperawatan mahasiswa dapat 

menyampaikan pengetahuan dan 

ketrampilan mengenai ASI eksklusif yang 

telah dimiliki tersebut pada ibu post 

partum dengan cara pemberian edukasi 

atau pendidikan kesehatan pada ibu post 

partum. 

 Menyusui memberikan manfaat baik 

bagi ibu maupun bayi. Situasi dan analisis 

pemberian ASI eksklusif di Indonesia 

menunjukkan belum semua ibu post 

partum memberikan ASI ekskluaif kepada 

bayinya.  Angka cakupan ASI eksklusif 0-

6 bulan pada tahun 2013 di Indonesia 

mencapai 54,3%. Cakupan ASI 0-6 bulan 

Propinsi Yogyakarta 67,9% (Pusdatin 

Kemenkes RI, 2014). Angka tersebut 

menandakan bahwa cakupan pemberian 

ASI eksklusif belum bisa 100%. 

Pemberian ASI eksklusif selama 6 

bulan pertama kehidupan bayi bukan 

merupakan hal yang mudah. Beberapa ibu 

memberikan susu formula maupun 

makanan tambahan seperti buah, bubur 

pada bayi sebelum usia 6 bulan. Jenis 

makanan prelakteal yang paling banyak 

diberikan pada bayi adalah susu formula 

(79,8%) (Riskesdas, 2013). Cakupan 

pemberian susu formula pada bayi sebelum 
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usia 6 bulan di Propinsi DI Yogyakarta 

sebesar 86%(Pusdatin Kemenkes RI, 

2014). Praktik menyusui secara eksklusif 

dipengaruhi oleh persepsi dan pemahaman 

serta pengetahuan ibu tentang manfaat 

menyusui, pengawetan ASI dan bagaimana 

cara agar ASI tetap produksi secara baik 

(Rejeki, 2008). 

Berdasar fenomena pemberian ASI 

eksklusif tersebut maka pengetahuan dan 

ketrampilan mengenai materi ASI 

eksklusif penting dipahami oleh 

mahasiswa karena mahasiswa adalah calon 

petugas kesehatan yang akan memberikan 

asuhan keperawatan kepada ibu post 

partum. Asuhan keperawatan yang 

diberikan antara lain adalah tindakan 

keperawatan pada ibu post partum dan 

edukasi/pendidikan kesehatan mengenai 

ASI eksklusif. Mahasiswa harus 

memastikan bahwa ibu post partum 

memiliki pengetahuan dan ketrampilan 

yang cukup untuk dapat memberikan ASI 

eksklusif kepada bayinya.  

 Untuk mencapai tujuan pembelajaran 

dengan lebih optimal, maka dosen perlu 

mengembangkan metode pembelajaran 

dengan media yang sesuai. Salah satu 

metode yang bisa dilakukan adalah 

pembelajaran mandiri dengan media 

booklet. Booklet merupakan salah satu 

bentuk media pembelajaran yang dapat 

digunakan untuk menyampaikan pesan 

atau informasi kepada siswa. Media ini 

memiliki manfaat mempermudah 

penerimaan pesan dan penyampaian pesan, 

mendorong keinginan untuk tahu lebih 

banyak, menimbulkan minat belajar. 

Media booklet efektif sebagai sarana 

komunikasi.  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian analitik dengan rancangan 

penelitian quasi-experiment pre test – post 

test design. Responden diberikan booklet 

ASI Eksklusif yang berisi tentang ASI, 

ASI eksklusif, manfaat ASI, reflek yang 

mempengaruhi laktasi, hal yang 

mendukung keberhasilan pemberian ASI 

eksklusif, cara memerah, cara menyimpan 

ASI perah, dan cara menyajikan ASI perah 

(ASIP). Booklet digunakan sebagai media 

pembelajaran mahasiswa untuk 

mempelajari materi mengenai ASI 

Eksklusif secara mandiri. Pengambilan 

sampel menggunakan metode total 

sampling, dengan jumlah sampel 39 

mahasiswa semester 3 Prodi D IV 

Keperawatan. Penelitian dilaksanakan di 

Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.   

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Karakteristik responden 

Karakteristik responden pada penelitian ini 

meliputi jenis kelamin, umur dan informasi 

mengenai ASI yang didapat responden 

sebelum penelitian berlangsung.  
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Tabel 1 Karakteristik Jenis Kelamin Responden Mahasiswa Semester III Prodi D IV 
Keperawatan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2017 

 
No Variabel f % 
1 Jenis Kelamin   
 a. Laki-laki 6 15,4 
 b. Perempuan 33 84,6 

 

Jenis kelamin respondensebagian besar perempuansebanyak 84,6%. 

 

Tabel 2. Karakteristik Umur Responden Mahasiswa Semester III Prodi D IV Keperawatan 
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2017 

 
Variabel Mean SD Min–Max 
 
Umur  
 

 
19,18 

 

 
0,683 
 

 
18 – 21 
 

 

Karakteristik umur responden pada tabel2 didapatkan hasil rata-rata umur mahasiswa 

semester III 19,18 tahun (95 % CI : 18,96 – 19,40) dengan standar deviasi 0,683 tahun. Umur 

mahasiswa berkisar pada rentang umur 18 – 21 tahun. 

 

Tabel 3. Informasi Tentang ASI Eksklusif Yang Diperoleh Responden Sebelum Penelitian 
Dilaksanakan Pada Mahasiswa Semester III Prodi D IV Keperawatan Poltekkes Kemenkes 

Yogyakarta tahun 2017 
 

No Informasi tentang 
ASI Eksklusif 

f % 

1.  Pernah mendapat 
informasi tentang 
ASI 
a. Pernah 
b. Belum pernah 

 
 
 

35 
4 

 
 
 

89,7 
10,3 

 
 

Tabel 3 menunjukkan sebanyak 89,7% 

responden sudah pernah mendapatkan 

informasi mengenai ASI eksklusif sebelum 

penelitian ini dilaksanakan, hanya sedikit 

responden yaitu 10,3% yang menyatakan 

belum pernah mendapatkan informasi 

tentang ASI eksklusif sebelum penelitian 

ini.  

Informasi mengenai ASI eskklusif 

sebelum penelitian ini sudah didapatkan 

responden dari buku sebanyak 23,1% 

responden, media cetak 33,3%, media 

elektronik 28,2 % dan 17,9 % responden 

menyatakan mendapat informasi dari 

petugas kesehatan ditampilkan pada tabel 

4. 
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Tabel 4. Distribusi Sumber Informasi Tentang ASI Eksklusif Pada Mahasiswa Semester III 
Prodi D IV Keperawatan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2017 

 
No Sumber informasi 

tentang ASI 
Eksklusif 

Frekuensi  
(f) 

Persentase  
(%) 

1.  Buku 
a. Ya 
b. Tidak 

 
9 
30 

 
23,1 
76,9 

2. Media cetak 
a. Ya 
b. Tidak 

 
13 
26 

 
33,3 
66,7 

3. Media elektronik 
a. Ya 
b. Tidak 

 
11 
28 

 
28,2 
71,8 

4. Internet 
a. Ya 
b. Tidak 

 
27 
12 

 
69,2 
30,8 

5. Petugas kesehatan 
a. Ya 
b. Tidak 

 
7 
32 

 
17,9 
82,1 

 

Tabel 4menunjukkan informasi mengenai 

ASI eskklusif sebelum penelitian ini sudah 

didapatkan responden dari buku sebanyak 

23,1 % responden, media cetak 33,3 % , 

media elektronik 28,2 % dan 17,9 % 

responden menyatakan mendapat informasi 

dari petugas kesehatan. 

 

2. Pengetahuan dan ketrampilan tentang ASI eksklusif  

Tabel 5 Distribusi Rata-Rata Skor Pengetahuan dan Ketrampilan Sebelum dan Sesudah 
Pemberian Booklet ASI EksklusifpadaMahasiswa Semester III Prodi D IV Keperawatan 

Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2017 
Variabel Mean SD Min-Max 

1.  Pengetahuan 
a. Sebelum 
b. Sesudah 

 
62,85 
93,21 

 
8,443 
5,992 

 
44 - 78 
72 - 100 

2. Ketrampilan    
a. Sebelum 38,21 12,54 10 – 60 
b. Sesudah 87,18 17,76 30 - 100 

 
 

Hasil analisis menunjukkan rata-rata 

skor pengetahuan sebelum perlakuan 

adalah 62,85 dengan standar deviasi 8,443. 

Skor pengetahuan paling rendah 44 dan 

paling tinggi 78. Setelah diberikan 

perlakuan berupa pemberian booklet ASI 

Eksklusif, terjadi peningkatan skor 

pengetahuan dengan rata-rata skor 

pengetahuan adalah 93,21, standar deviasi 



 
 

193 
 

5,992. Skor pengetahuan paling rendah 72 

dan paling tinggi 100.   

Hasil analisis skor ketrampilan 

menunjukkan rata-rata skor ketrampilan 

sebelum perlakuan adalah 38,21 dengan 

standar deviasi 12,54. Skor ketrampilan 

paling rendah 10 dan paling tinggi 60. 

Setelah diberikan perlakuan berupa 

pemberian booklet ASI Eksklusif, terjadi 

peningkatan skor ketrampilan dengan rata-

rata skor ketrampilan adalah 87,18, standar 

deviasi 17,76. Skor ketrampilan paling 

rendah 30 dan paling tinggi 100.   

Hasil uji normalitas datamenunjukkan 

distribusi data pada skor pengetahuan dan 

ketrampilan sebelum maupun sesudah 

pemberian booklet ASI eksklusif tidak 

berdistribusi normal, sehingga untuk 

menganalisis perbedaan rerata skor 

pengetahuan dan ketrampilan sebelum dan 

sesudah diberikan booklet ASI 

eksklusifdigunakan uji beda non 

parametrik dengan uji wilcoxon. 

 
Tabel 6 Perbedaan Skor Pengetahuan Sebelum dan Sesudah Pemberian Booklet ASI 

Eksklusifpada Mahasiswa Semester III Prodi D IV Keperawatan Poltekkes Kemenkes 
Yogyakarta tahun 2017 

 
  N Mean 

Rank 
Sum of 
Ranks 

 

p 

Delta 
skor 

Negatif 
Ranks 

0 0 0 0,000 

 Positive 
Ranks 

39 20 780  

 Ties 0    
 

Tabel 7. Perbedaan Skor KetrampilanSebelum dan Sesudah Pemberian Booklet ASI 
Eksklusifpada MahasiswaSemester III Prodi D IV Keperawatan Poltekkes Kemenkes 

Yogyakarta tahun 2017 
 

  N Mean 
Rank 

Sum of 
Ranks 

p 

Delta 
skor 

Negatif 
Ranks 

0 0 0 0,000 

 Positive 
Ranks 

39 20 780  

 Ties 0    
 
 

Hasil analisis uji wilcoxon pada aspek 

pengetahuan menunjukkan adanya 

peningkatan skor pengetahuan setelah 

diberikan booklet ASI Eksklusif pada 

seluruh responden, dengan nilai p= 0,000 

sehingga dapat disimpulkan ada perbedaan 

pengetahuan yang bermakna antara 

sebelum dan sesudah pemberian booklet 

ASI Eksklusif pada kelompok perlakuan.   
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Hasil analisis uji wilcoxon pada aspek 

ketrampilan menunjukkan adanya 

peningkatan skor ketrampilan setelah 

diberikan booklet ASI Eksklusif pada 

seluruh responden, dengan nilai p= 0,000 

sehingga dapat disimpulkan ada perbedaan 

ketrampilan yang bermakna antara 

sebelum dan sesudah pemberian booklet 

ASI Eksklusif pada kelompok perlakuan.  

 

Pengetahuan responden antara lain 

dipengaruhi adanya informasi 

(Notoatmodjo,2010). Hasil penelitian 

menunjukkan responden sudah memiliki 

pengetahuan awal mengenai ASI eksklusif. 

Sebanyak 89,7 % responden menyatakan 

pernah mendapat informasi mengenai ASI 

eksklusif sebelum penelitian ini 

dilaksanakan. Sumber informasi mengenai 

ASI eksklusif didapatkan oleh responden 

sebagian besar dari internet sejumlah 69,2 

% responden. Sumber informasi lain 

didapatkan responden berasal dari buku 

23,1%, media cetak (koran, leaflet) 33,3 %, 

media elektronik (televisi) 28,2 %, petugas 

kesehatan 17,9 %. 

Ketrampilan/praktik dipengaruhi oleh 

pengetahuan yang dibentuk oleh 

pengalaman sebelumnya 

(Notoatmodjo,2010). Pengalaman yang di 

susun sistematis oleh otak akan 

menghasilkan ilmu pengetahuan 

(Soekamto,2004).Ketrampilan yang dinilai 

pada penelitian ini adalah kemampuan 

mahasiswa pada tahap persepsi yaitu 

mengenal tindakan yang akan diambil 

berkaitan dengan cara memerah air susu 

ibu dan menyajikan ASI perah. Mahasiswa 

semester III ini belum pernah memberikan 

asuhan keperawatan pada pasien post 

partum sehingga belum terpapar 

pengalaman mengenai cara memerah 

maupun menyiapkan ASI perah sebelum 

penelitian. Hal ini ditunjukkan dengan 

hasil skor ketrampilan pada tahap sebelum 

penelitian yang rendah yaitu 38,21 dengan 

skor terendah 10 dan tertinggi 60. 

Penilaian post testmenunjukkan hasil 

mengalami peningkatan aspek pengetahuan 

dan ketrampilan. Peningkatan ini terjadi 

karena mahasiswa sudah terpapar 

informasi mengenai ASI eksklusif melalui 

media booklet. Booklet memungkinkan 

mahasiswa membaca dan mempelajari 

materi secara mandiri. 

 Kegiatan pembelajaran merupakan 

suatu kegiatan yang melibatkan seseorang 

dalam upaya memperoleh pengetahuan, 

ketrampilan dan nilai-nilai positif dengan 

memanfaatkan berbagai sumber untuk 

belajar (Susilana & Riana, 2009). Kegiatan 

ini melibatkan siswa sebagai pembelajar 

dan guru/dosen sebagai fasilitator.   

Pembelajaran merupakan proses 

komunikasi antara siswa dan guru/dosen 

(Susilana & Riana, 2009).Komunikasi 

merupakan proses penyampaian pesan dari 

seseorang kepada orang lain. Sebagai suatu 
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proses komunikasi, maka materi 

pembelajaran merupakan pesan yang akan 

disampaikan oleh dosen kepada siswanya. 

Proses komunikasi ini berhasil apabila 

pesan yang disampaikan dapat diterima 

dengan baik atau dipahami oleh penerima 

pesan. Artinya siswa dapat memahami 

materi pembelajaran yang disampaikan 

oleh dosen. 

Keberhasilan pencapaian tujuan 

pembelajaran dapat dievaluasi pada proses 

maupun hasil. Evaluasi proses dapat 

dilakukan dengan melakukan post test 

kepada mahasiswa setelah mendapatkan 

materi pelajaran. Sementara evaluasi hasil 

dapat dilakukan dengan ujian akhir 

semester. 

Kegiatan pembelajaran perlu media 

yang sesuai dalam penyampaian materi 

belajar supaya dapat dipahami oleh 

mahasiswa. Media pendidikan adalah 

segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan yaitu materi 

pembelajaran. Fungsi media pembelajaran 

adalah untuk merangsang perhatian, minat, 

pikiran dan perasaan peserta didik dalam 

kegiatan belajar untuk mencapai tujuan 

pembelajaran (Daryanto, 2010). 

Booklet merupakan salah satu bentuk 

media pembelajaran yang dapat digunakan 

untuk 

menyampaikan pesan atau informasi 

kepada siswa. Media ini memiliki manfaat 

mempermudah penerimaan pesan dan 

penyampaian pesan, mendorong keinginan 

untuk tahu lebih banyak, menimbulkan 

minat belajar. Penelitian Hapsari (2013) 

menunjukkan media booklet efektif 

sebagai sarana komunikasi. Pemberian 

booklet meningkatkan pengetahuan 

perawat mengenai diagnosa dan masalah 

kolaboratif pada pasien stoke (Andriani, 

Effendy, Nurhesti, 2009). 

 

KESIMPULAN 

1. Ada perbedaan yang bermakna pada 

pengetahuan mahasiswa antara 

sebelum dan sesudah pemberian 

booklet ASI Eksklusif. Terdapat 

peningkatan skor pengetahuan setelah 

diberikan booklet ASI Eksklusif.    

2. Ada perbedaan yang bermakna pada 

ketrampilan mahasiswa antara 

sebelum dan sesudah pemberian 

booklet ASI Eksklusif.  Ada 

peningkatan skor ketrampilan setelah 

diberikan booklet ASI Eksklusif. 
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ABSTRAK 
Latar belakang: Persalinan adalah proses membuka dan menipisnya serviks dan janin, turun ke dalam jalan lahir. 
Pada proses persalinan, ibu bersalin mengalami nyeri akut yang sangat hebat  yang terjadi pada fase kala 1 yaitu fase 
pembukaan  nyeri akut tersebut muncul akibat terjadi regangan pada jalan lahir. Nyeri akut berhubungan dengan 
regangan pada jalan lahir harus segera diatasi, jika tidak segera diatasi maka akan menimbulkan masalah baru yaitu 
nyeri persalinan yang berat dan lama yang dapat mempengaruhi ventilasi, sirkulasi metabolisme dan aktivitas uterus 
(Judha, dkk, 2012 dan Mander, 2004). Masalah nyeri dapat diatasi dengan dua macam cara yaitu  dengan cara 
farmakologis dan non farmakologis. Salah satu cara Non farmakologis untuk menurunkan nyeri yang dapat 
dilakukan yaitu masase punggung. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi 
asuhan keperawatan tentang penatalaksanaan teknik masase punggung dalam  upaya untuk penurunan rasa nyeri 
pada proses persalinan kala 1 dan mengidentifikasikan efektifitas penatalaksanaan teknik masase punggung dalam 
upaya penurunan rasa nyeri pada pasien intranatal. Metode: Metode studi kasus ini menggunakan menggunakan 
design penelitian deskriptif  dengan pendekatan case study research. Metode penelitian desdkriptif meliputi 
mengumpulkan data, menganalisa dan menarik kesimpulan. Hasil: Hasil studi kasus menunjukkan bahwa tindakan 
masase punggung dapat menurunkan  rasa nyeri pada ibu bersalin kala 1 hal tersebut terbukti dengan adanya 
penurunan skala nyeri, dari skala 7 menjadi skala 4. Kesimpulan:  Pengkajian data telah penulis lakukan dengan 
lengkap dan komprehensif yang meliputi aspek bio psikososiokultural dan spiritual. Diagnosa keperawatan utama 
telah ditemukan pada Ny. R yaitu “nyeri akut berhubungan dengan regangan pada jalan lahir”. Perencanaan 
keperawatan telah ditetapkan meliputi penetapan prioritas masalah, tujuan dan Kriteria hasil atau Nursing Outcomes 
Classification(NOC) serta penetapan rencana tidakan atau Nursing Interventions Classification(NIC). Pelaksanaan 
tindakan telah penulis lakukan seluruhnya, sekalipun ada hambatan  namun penulis telah dapat mengatasinya. Pada 
evaluasi akhir setelah dilakukan asuhan keperawatan dan masase punggung diperoleh hasil masalah teratasi,  dan 
planing masih dilanjutkan. Tindakan masase pungung pada pasien persalinan kala 1 dikatakan efektif untuk 
menurunkan rasa nyeri akut.  

Kata kunci: Persalinan, Nyeri, Masase Punggung 

ABSTRACT 

Background: Labor is the process of opening and thinning the cervix and fetus, down into the birth canal. In the 
process of labor, the mother gives birth to very severe acute pain that occurs in the phase 1 stage, namely the 
opening phase of acute pain arises due to strain on the birth canal. Acute pain associated with strain on the birth 
canal must be addressed immediately, if it is not immediately addressed, it will cause new problems namely severe 
and prolonged labor pain that can affect ventilation, metabolic circulation and uterine activity (Judha,dkk, 2012 
and Mander, 2004 ). Pain problems can be overcome in two ways, namely by pharmacological and non-
pharmacological methods. One non-pharmacological way to reduce pain that can be done is back 
massage.Purpose: This study aims to provide an overview or description of nursing care about the management of 
back massage techniques in an effort to reduce pain in the first stage of labor and identify the effectiveness of 
management of back massage techniques in an effort to reduce pain in intranatal patients.Method: This case study 
method uses descriptive research design with a case study research approach. Descriptive research methods include 
collecting data, analyzing and drawing conclusions. Results: The results of the case study show that back massage 
can reduce pain in the first childbirth when it is proven by a decrease in the scale of pain, from scale 7 to scale 4. 
Conclusion: Spinal massage action in first-time delivery patients is said to be effective in reducing acute pain. 

Keywords: Labor, Pain, Back Pain. 
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Pendahuluan 

Persalinan adalah proses membuka dan 

menipisnya serviks dan janin turun ke 

dalam jalan lahir. Persalinan dan kelahiran 

normal adalah proses pengeluaran janin 

yang terjadi  pada kehamilan cukup bulan 

(37-42 minggu), lahir spontan dengan 

presentasi belakang kepala, tanpa 

komplikasi baik ibu maupun janin.  

Persalinan dikatakan normal bila tidak ada 

penyulit (Asri, 2010). Persalinan 

merupakan suatu hal fisiologis bagi seluruh 

wanita di dunia, walaupun sebagian besar 

ibu inpartu merasa tegang, takut, dan 

merasakan nyeri saat menghadapi proses 

persalinan (Depkes RI, 2009). 

Nyeri persalinan merupakan suatu 

kondisi yang fisiologis. Nyeri berasal dari 

kontraksi uterus dan dilatasi serviks. Makin 

bertambahnya baik volume maupun 

frekuensi kontraksi uterus, nyeri yang 

dirasakan akan bertambah kuat, puncak 

nyeri terjadi pada fase aktif, dimana 

pembukaan lengkap sampai 10 cm dan 

berlangsung sekitar 4,6 jam untuk 

primipara dan 2,4 jam untuk multipara 

(Reeder, Martin & Griffin, 2011). Nyeri 

yang terjadi dapat mempengaruhi kondisi 

ibu berupa kelelahan, rasa takut, khawatir 

dan menimbulkan stress. Stress dapat 

menyebabkan melemahnya kontraksi rahim 

dan berakibat pada persalinan yang lama 

(Maryunani, 2010). 

Rasa nyeri selama persalinan 

disebabkan oleh dua hal yaitu, pada kala 1 

persalinan, kontraksi rahim menyebabkan 

dilatasi dan penipisan serviks, serta Iskemia 

rahim (penurunan aliran darah sehingga 

oksigen lokal mengalami deficit) akibat 

kontraksi arteri miometrium. Implus rasa 

nyeri pada kala 1 persalinan di transmisi 

melalui segmen saraf spinal T.11-12 dan 

saraf-saraf asesori torakal bawah serta saraf 

simpatik lumbal atas, saraf-saraf ini berasal 

dari korpus  uterus dan serviks (Hughs, 

1992). 

Menurut World Healt Organization 

(WHO) (2016), sebanyak 576.000 

perempuan meninggal akibat persalinan, 

Sebanyak 98 persen kematian ibu akibat 

masalah persalinan atau kelahiran terjadi di 

negara-negara berkembang, salah satu 

penyebab tingginya Angka Kesehatan Ibu 

(AKI) adalah trauma pada ibu dan janin 

akibat nyeri persalinan. Rasio kematian ibu 

di negara-negara berkembang merupakan 

tertinggi dengan 475 kematian ibu per 

100.000 kelahiran bayi hidup, jika 

dibandingkan dengan rasio kematian ibu di 

9 negara maju dan 51 negara 

persemakmuran. Jumlah angka kematian 
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ibu di Indonesia masih tergolong tinggi 

diantara negara-negara ASEAN lainya. 

Data  Persatuan  Rumah  Sakit Seluruh 

di Jawa Tengah (2016), menjelaskan bahwa 

15%  ibu mengalami komplikasi  persalinan  

dan  21% menyatakan  bahwa  persalinan  

yang dialami  merupakan  persalinan  yang 

menyakitkan karena merasakan nyeri yang 

sangat, sedangkan 63% tidak memperoleh 

informasi  tentang  persiapan  yang  harus 

dilakukan  guna  mengurangi  nyeri  pada 

persalinan.  Nyeri  pada  saat  melahirkan 

memiliki  derajat  yang  paling  tinggi 

diantara rasa nyeri yang lain seperti patah 

tulang atau sakit gigi. Banyak perempuan 

yang  belum  siap  memiliki  anak  karena 

membayangkan  rasa  sakit  yang  akan 

dialami  saat  melahirkan  nanti  (Gulardi 

Dkk, 2016). 

Adapun kebutuhan dasar ibu bersalin 

yaitu meliputi : kebutuhan nutrisi ibu 

bersalin, kebutuhan eliminasi, kebutuhan 

pengaturan posisi, kebutuhan psikologis, 

dan kebutuhan pengurangan rasa nyeri 

(Yanti, 2009). Dalam sebuah penelitian 

ditemukan bahwa 67% ibu merasa sedikit 

khawatir, 12% merasa sangat khawatir dan 

23% merasa tidak khawatir tentang nyeri 

persalinan. Maka mengurangi rasa nyeri 

adalah hal yang penting dan perlu 

dipertimbangkan oleh tenaga kesehatan 

atau penolong persalinan  melalui upaya 

mengatasi nyeri persalinan. Hal ini sejalan 

dengan program yang dicanangkan 

kementrian kesehatan yaitu program 

Making Pregnancy Saver(MPS) yang 

merupakan salah satu aspek 

penatalaksanaan dalam persalinan yaitu 

aspek sayang ibu (Aryani, 2015).  

Nyeri persalinan dapat menyebabkan 

penderitaan bagi ibu dan kesehatannya. Hal 

tersebut dapat memiliki efek negatif 

terhadap hubungan ibu dan bayi. Menurut 

sebuah penelitian menunjukkan bahwa 

banyak orang ketika melakukan 

perkawinan hal yang mereka takutkan 

adalah ketika akan bersalin yang dapat 

menyebabkan nyeri pada saat bersalin. 

Dalam penelitian lain yang dilakukan di 

Amerika Serikat mengungkapkan bahwa 

sebanyak 84% ibu yang akan bersalin 

memilih untuk menggunakan tehnik non-

farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri 

persalinan. Sebanyak 55,2% menggunakan 

teknik pernafasan dan 17,3 menggunakan 

tehnik pemijatan (Cepeda, 2013: 

Phumdoung S, 2003)  

Nyeri akut yang dialami oleh ibu 

bersalin pada proses persalinan kala 1 

merupakan masalah utama dalam proses 

keperawatan (Nurarif, H, 2016 dan Keliat, 

BA,dkk, 2017). Nyeri yang diakibatkan 
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oleh kontraksi otot rahim harus segera di 

tangani, jika tidak segera ditangani maka 

akan menimbulkan masalah baru yaitu 

nyeri persalinan yang berat dan lama dapat 

mempengaruhi ventilasi, sirkulasi 

metabolisme dan aktivitas uterus, sehingga 

membutuhkan tindakan segera yang 

diharapkan dapat mengurangi rasa nyeri 

tersebut (Judha, dkk, 2012 dan Mander, 

2004). 

Masalah nyeri dapat diatasi dengan dua 

macam cara yaitu  dengan cara 

farmakologis dan non farmakologis. 

Managemen Non-Farmakologi yang dapat 

dilakukan dalam mengatasi nyeri saat 

persalinan, yaitu salah satunya dengan 

memberikan teknik masase punggung 

dalam upaya untuk menurunkan rasa nyeri 

akibat kontraksi otot rahim (Smeltzer & 

Bare, 2002 dan Mander, 2004). 

Metode masase punggung dengan 

Effluerage (lembut) dilakukan dengan 

tujuan untuk relaksasi dan menurunkan rasa 

nyeri melalui peningkatan aliran darah pada 

daerah- daerah nyeri serta merangsang 

reseptor-reseptor raba kulit sehingga oto-

otot menjadi rileks. Oleh karena itu penulis 

memilih tindakan masase penggung 

dikarenakan melalui pemijatan yang lembut 

pada punggung akan membantu ibu 

bersalin merasa lebih segar, rileks dan 

nyaman selama persalinan berlangsung, 

sehingga akan lebih bebas dari rasa sakit 

(Cepeda, 2013; Asrinah, 2010; Pastuty, 

2010). 

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka 

penulis tertarik untuk menyusun karya tulis 

ilmiah dengan judul “ Penatalaksanaan 

Teknik Masase Punggung Dalam Upaya 

Penurunan Rasa Nyeri Akut Pada Asuhan 

Keperawatan Persalinan Kala 1”. Dalam 

makalah ini diajukan rumusan masalah 

yaitu “bagaimana  penatalaksanaan teknik 

masase punggung dalam upaya penurunan 

rasa nyeri akut pada asuhan keperawatan 

persalinan kala 1?” 

Metode 

Pada Penelitian ini penulis menggunakan 

desain penelitian deskriptif dengan 

pendekatan studi kasus (case study 

research),  yang ingin menggambarkan 

tentang  suatu fenomena yang terjadi pada 

objek penelitian, yang menitik beratkan pada 

permasalahan pasien dan dari hasil 

penelitian  terhadap fenomena tersebut dapat 

diperoleh gambaran sesungguhnya tentang 

hal  yang terjadi pada objek penelitian. 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 

cara wawancara mendalam, observasi 

partisipatif dan studi dokumen. Penelitian 

studi kasus ini penulis lakukan di Kamar 

Bersalin Rumah Sakit Umum Daerah 
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Surakarta. Subyek studi kasusnya adalah 

seorang ibu yang sedang dalam kondisi 

inpartu (persalinan kala 1), dengan 

gangguan rasa nyaman: nyeri.  

Pengolahan data dilakukan dengan cara 

deskriptif isi(content analysis) dengan 

menggunakan model analisis interaktif yang 

meliputi pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data dan verifikasi /penarikan 

kesimpulan.  

 

Hasil dan Pembahasan 

 Adapun paparan hasil studi kasus 

meliputi pengkajian, diagnosa keperawatan, 

perencanaan, implementasi dan evaluasi.  

Hasil Studi Kasus 

1. Pengkajian  

Penulis telah melakukan pengkajian 

data pada tanggal 26 Januari 2019, dalam 

mengumpulkan data penulis menggunakan 

metode wawancara, observasi partisipatif 

serta studi dokumentasi. Data hasil 

pengkajian tersebut  sebagai berikut: Nama 

Ny. R, umur 36 tahun, alamat Margorejo, 

agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga 

dan pendidikan terakhir SLTA/ SMA 

sederajat, diagnosa medis persalinan normal. 

Berdasarkan hasil pengkajian data penulis 

mendapatkan data fokus yaitu Subjektif : 

pasien mengatakan nyeri pada saat kontraksi 

dan rasa tidak nyaman pada daerah 

punggung serta pinggang, saat dilakukan 

observasi: Pembukaan 4 cm, His (+), 

frekuensinya 3 menit lamanya 40 detik, 

kekuatan sedang, air ketuban belum pecah, 

DJJ 142x/ menit, lokasi ketidaknyamanan 

dari punggung, pinggang dan menjalar ke 

perut dan semakin lama semakin meningkat 

rasa nyeri yang dirasakan, saat dilakukan 

pengkajian terhadap nyeri menggunakan 

PQRST didapatkan data :  Provokatif (P) : 

Nyeri saat janin kontraksi Quality (Q) : kuat, 

kenceng-keceng Region  (R) : Punggung, 

Pinggang dan Perut bagian bawah  Scale (S) 

: Skala nyeri 7 dan Timing (T)  : 40-50 detik, 

Hilang timbul). Objektif : pasien tampak 

merintih menahan nyeri, tampak keluar 

banyak keringat, pasien tampak menggigit 

gigi ketika kontraksi timbul,  keadaan umum 

lemah, tekanan darah : 130/80 mmHg, nadi: 

84 x/menit, suhu : 36,0 oC dan respirasi : 

24x/menit, DJJ 142x/ menit. 

2. Diagnosa Keperawatan 

Berdasarkan hasil analisis data yang 

telah penulis lakukan, maka penulis dapat 

mengambil  kesimpulan bahwa pada Ny. R 

terdapat beberapa masalah keperawatan 

(diagnosa keperawatan) yaitu Nyeri akut 

berhubungan dengan regangan pada jalan 

lahir, Risiko infeksi berhubungan dengan 

pengeluaran pervaginam, Kurang 

pengetahuan berhubungan dengan 
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keterbatasan kognitif tentang persalinan 

kala. Namun penulis hanya mengangkat satu 

masalah utama keperawatan yang menjadi 

prioritas diagnosa keperawatan yaitu “Nyeri 

akut berhubungan dengan regangan pada 

jalan lahir”, sesuai dengan judul yang telah 

ditetapkan.  

Data yang mendukung diagnosa 

keperawatan tersebut yaitu: Subjektif : 

pasien mengatakan nyeri pada saat kontraksi 

dan rasa tidak nyaman pada daerah 

punggung dan pinggang (hal ini 

berhubungan dengan adanya kontraksi 

uterus, dilatasi  dan penipisan  serviks, serta 

penurunan janin), pasien mengatakan nyeri 

bertambah kuat ketika kontraksi timbul saat 

dilakukan observasi pada tanggal 26 Januari 

2019 pukul 20.00 yaitu: Pembukaan 4 cm, 

His (+), frekuensinya 3 menit lamanya 40 

detik, kekuatan sedang, air ketuban belum 

pecah, DJJ 142x/ menit, lokasi 

ketidaknyamanan dari punggung, pinggang 

dan menjalar ke perut  bagian bawah dan 

semakin lama semakin meningkat rasa nyeri 

yang dirasakan, saat dilakukan pengkajian 

terhadap nyeri menggunakan PQRST 

didapatkan data : Provokatif (P) ; Nyeri saat 

janin kontraksi Quality (Q) ; kuat, kenceng-

keceng  Region (R) ;  Punggung, Pinggang 

dan Perut bagian bawah Scale (S) ; Skala 

nyeri 7 dan Timing (T) ; 40-50 detikk, 

Hilang timbul). Objektif : pasien tampak 

merintih menahan nyeri, tampak keluar 

banyak keringat, pasien tampak menggigit 

gigi ketika kontraksi timbul,  keadaan umum 

lemah, tekanan darah : 130/80 mmHg, nadi: 

84 x/menit, suhu : 36,0 oC dan respirasi : 

24x/menit, DJJ 142x/ menit. 

3. Perencanaan Keperawatan 

Langkah ketiga dari proses keperawatan 

adalah menetapkan perencanaan tindakan 

keperawatan untuk mengatasi masalah 

keperawatan tersebut diatas yang terdiri dari 

penyusunan prioritas masalah, tujuan, 

kriteria hasil dan intervensi. Penyusunan 

prioritas masalah pada kasus ini yaitu 

Prioritas masalah tinggi karena 

mencerminkan situasi  yg mengancam 

kehidupan. 

Tujuan dan kriteria hasil sesuai dengan 

metode Specific (spesifik), Measurable 

(Dapat diukur), Achievable 

(Mempertimbangkan keadaan dan keinginan 

pasien), Realistik (realistis) Time 

(menunjukkan jangka waktu pencapaian 

yang pasti) (SMART) dan Nursing 

Outcomes Classification(NOC).Nursing 

Outcomes Classification (NOC) yaitu Pain 

level, pain control, comfort level. Setelah 

dilakukan tindakan keperawatan selama 8 

jam, diharapkan pasien mengalami 

penurunan nyeri, dengan kriteria hasil :  
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a. Mampu mengontrol nyeri (tahu 

penyebab nyeri, mampu menggunakan 

tehnik non farmakologi(masase 

punggung) untuk mengurangi nyeri, 

dan mencari bantuan) 

b. Melaporkan bahwa nyeri berkurang 

dengan menggunakan manajemen 

nyeri (skala menurun dari 7 menjadi 

3/4) 

c. Mampu mengenali nyeri (skala, 

intensitas, frekuensi dan tanda nyeri) 

d. Menyatakan rasa nyaman setelah nyeri 

berkurang dari skala nyeri 7 menjadi  

3/4. 

e. TTV dalam batas normal, ). 

Sedangkan untuk intervensi atau 

rencana tindakan keperawatan pada kasus ini 

perawat memperhatikan kriteria yang terkait 

dengan rumusan intervensi yaitu dengan 

kriteria sebagai berikut: memakai kata kerja 

yang tepat, bersifat spesifik dan dapat 

dimodifikasi serta mencakup empat upaya 

kesehatan yaitu promotif, preventif, kuratif 

dan herabilitatif.   Rencana keperawatan 

yang akan dilakukan pada Ny. R sesuai 

dengan Nursing Interventions Classification 

(NIC): 

a. Lakukan pengkajian nyeri secara 

komprehensif (lokasi, karakteristik, 

durasi, frekuensi, kualitas dan faktor 

presipitasi) 

b. Observasi reaksi non verbal dari 

ketidaknyamanan 

c. Kontrol lingkungan yang dapat 

mempengaruhi nyeri seperti suhu 

ruangan, pencahayaan dan kebisingan 

d. Kurangi faktor presipitasi nyeri 

e. Ajarkan tehnik Non farmakologi 

(masase punggung). 

 

4. Implementasi Keperawatan 

Implementasi keperawatan 

merupakan langkah ke empat dari proses 

keperawatan, pada tahap implementasi 

keperawatan perawat melakukan tiga 

aktifitas yaitu:  

a. Pertama penulis melakukan tahap 

persiapan mulai dari kesiapan dari 

perawat, memahami rencana 

tindakan yang akan dilakukan, 

menguasai keterampilan teknis 

keperawatan, serta memahami 

standar praktik klinik keperawatan 

untuk mengukur keberhasilan.  

b. Aktifitas kedua yaitu penulis 

melaksanakan tindakan, pada tahap 

ini penulis melibatkan pasien, 

keluarga, tim perawat, dan tim 

kesehatan lain sesuai dengan 

keperluan. Sebelum penulis 

melaksanakan tindakan perawat 

mengkomunikasikan/ Pukul 20.00 
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penulis mengkaji skala nyeri pasien 

(PQRST) Respon Subyektif (RS) 

menginformasikan kepada klien 

dan keluarga tentang keputusan 

tindakan keperawatan yang akan 

dilakukan oleh penulis, 

memperhatikan hal- hal pada saat 

pelaksanaan tindakan seperti energi 

klien, pencegahan kecelakaan dan 

komplikasi, rasa aman, privacy, 

kondisi klien, respon klien terhadap 

tindakan yang telah diberikan, serta 

penulis mempertimbangkan 

fasilitas kesehatan yang 

dibutuhkan. 

c. Aktifitas yang ke tiga yaitu tahap 

dokumentasi, pada langkah ini 

penulis melakukan 

pendokumentasian tindakan 

keperawatan yang telah dilakukan 

secara lengkap dan akurat  terhadap 

suatu kejadian dalam proses 

keperawatan. 

Hasil tindakan keperawatan yang telah 

penulis lakukan pada Ny. R dengan 

diagnosa utama nyeri akut berhubungan 

dengan regangan pada jalan lahir yang telah 

penulis tetapkan mulai tanggal 26 januari 

2019 pukul 20.00 WIB sampai dengan 27 

januari 2019 pukul 03.00 WIB ( selama 8 

jam) sebagai berikut: 

Sabtu, 26 Januari 2019: 

a. : pasien mengatakan nyeri yang 

dirasakan semakin lama semakin hebat, 

Respon Obyektif (RO) : pasien tampak 

meringis menahan nyeri, tampak keluar 

banyak keringat, pasien tampak 

menggigit gigi, Provokatif (P) ; Nyeri 

ketika muncul hisQuality (Q) ; kuat, 

kenceng-keceng  Region (R) ;  

Punggung, Pinggang dan Perut bagian 

bawah Scale (S) ; Skala nyeri 7 dan 

Timing (T) ; nyeri semakin lama 

semakin hebat , Hilang timbul),  

b. Pukul 21.00 penulis mengukur tanda-

tanda vital pasien (TTV) Respon 

Subyektif (RS) : pasien mengatakan 

masih berapa lama bayinya lahir, 

Respon Obyektif (RO) : pasien tampak 

kesakitan, TD : 130/80 mmHg, Nadi: 

84 x/ menit, Respirasi: 24 x/menit, 

Suhu 36 oC,. 

c.  Pukul 22.00 yaitu penulis melakukan 

tindakan Non farmakologis untuk 

menurunkan nyeri dengan melakukan 

masase/ memijat punggung Respon 

Subyektif (RS) : pasien mengatakan 

nyerinya berkurang setelah dilakukan 

masase punggung, pasien mengatakan 

sedikit rileks dan  nyaman, Respon 

Obyektif (RO): pasien tampak 

beradaptasi dengan nyerinaya, pasien 
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tampak sedikit rileks dan nyaman, 

pembukaan 7cm. 

Minggu, 27 januari 2019 

a. Pukul 01.15, penulis mengajarkan 

kepada suami untuk melakukan masase 

punggung, (dengan cara menggosokan 

lembut dengan kedua telapak tangan 

dan jari pada punggung ibu bersalin 

setinggi servikal 7 kearah luar menuju 

sisi tulang rusuk selama 30 menit 

dengan frekuensi 40 kali gosokan 

permenit), Respon Subyektif (RS): 

suami pasien mengatakan sudah sedikit 

bisa dan akan melakukan masase 

punggung pada pasien, Respon 

Obyektif (RO): suami pasien tampak 

melakukan masase punggung pada 

pasien, pasien tampak nyaman dengan 

sentuhan tangan suaminya, pasien 

mampu beradaptasi dengan nyerinya. 

b. pukul 03.00, mengukur intensitas atau 

skala nyeri (PQRST), RS: pasien 

mengatakan sudah beradaptasi dan 

mampu menahan nyeri setelah 

dilakukan masase punggung, dan pasien 

mengatakan lebih nyaman ketika 

dilakukan masase punggung, Respon 

Obyektif (RO): pasien tampak  nyaman, 

Provokatif (P) ; Nyeri ketika muncul 

hisQuality (Q) ; kuat, kenceng-keceng  

Region (R) ;  Punggung, Pinggang dan 

Perut bagian bawah Scale (S) ; Skala 

nyeri 4 dan Timing (T) ; Hilang timbul. 

Pada dasarnya semua rencana 

tindakan keperawatan dilakukan untuk 

mengatasi masalah utama pada Ny. R yaitu 

nyeri akut berhungan dengan regangan pada 

jalan lahir , namun pada saat penulis 

melakukan tindakan keperawat penulis 

menemukan satu hal yang mempersulit atau 

menghambat dilakukannya tindakan yaitu 

dari faktor keluarga, ketidaktahuan suami 

dalam melakukan masase punggung 

terhadap pasien Ny. R, namun penulis 

berusaha memberikan edukasi serta motivasi 

kepada keluarga pasien terutama suami 

pasien untuk tetap mendampingi pasien 

dalam menghadapi proses persalinan, karena 

dukungan dari keluarga dapat mengalihkan 

rasa nyeri yang di alami oleh pasien. 

5. Evaluasi Keperawatan 

Penulis telah melakukan evaluasi 

keperawatan pada Ny. R dengan diagnosa  

utama nyeri akut berhubungan dengan 

regangan pada jalan lahir, pada tahap 

evaluasi penulis melakukan dua jenis  

evaluasi yaitu evaluasi proses atau formatif 

dan evaluasi akhir atau sumatif. Evaluasi 

formatif telah penulis lakukan setelah 

melaksanakan tindakan keperawatan yaitu 

untuk mengetahui perkembangan pasien, 

pada evaluasi hasil penulis lakukan pada 27 
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januari 2019 pukul 03.00 sesuai dengan 

rencana yang telah ditetapkan danpenulis 

memaparkan evaluasi akhir yang meliputi 

data Subjektif, Objektif, Assesment dan 

Planning (SOAP). 

Hasil dari evaluasi akhir yang penulis 

lakukan yaitu:  

a. Subjektif : pasien mengatakan nyeri 

bertambah hebat beberapa jam 

sebelumnya namun dengan 

dilakukannya masase punggung nyeri 

teratasi sebagian dan merasa rileks,  

skala nyeri berkurang menjadi 4.  

b. Obyektif : pasien tampak rileks , pasien 

berusaha menahan rasa nyeri dan sudah 

beradaptasi dengan rasa nyerinya, 

Provokatif (P) ; Nyeri ketika muncul 

hisQuality (Q) ; kuat, kenceng-keceng  

Region (R) ;  Punggung, Pinggang dan 

Perut bagian bawah Scale (S) ; Skala 

nyeri 4 dan Timing (T) ; Hilang timbul 

setelah dilakukan pemeriksaan fisik 

didapatkan tekanan darah: 110/80 

mmHg, nadi: 94 x/menit, suhu : 36,3 oC 

dan respirasi : 24x/menit, DJJ 142x/ 

menit.  

c. Assesment: masalah nyeri akut pada 

pasien teratasi sebagian.  

d. Planning: berikan support pada pasien 

dan melibatkan suami pasien untuk 

mendampingi pasien dalam menghadapi 

proses persalinan, dan melatih suami 

untuk melakukan masase punggung 

terhadap pasien. 

 

Pembahasan 

Berdasarkan hasil studi kasus yang telah 

penulis diskripsikan diatas, maka 

selanjutnya penulis akan membahas hasil 

dari masing- masing tahapan proses 

keperawatan yang ada. 

1. Pengkajian  

Pengkajian data yang penulis telah 

lakukan pada Ny. R dengan kasus inpartu 

kala 1 dengan masalah utama nyeri, dalam 

mengumpulkan data penulis menggunakan 

metode wawancara, observasi serta melalui 

dokumentasi. Pengkajian data pada Ny.R 

penulis lakukan pada tanggal 26 Januari 

2019. Dengan keluhan utama pasien adalah 

nyeri. Nyeri dalam persalinan kala 1 terjadi 

akibat adanya regangan pada jalan lahir. 

Nyeri dalam proses persalinan kala 1 

merupakan hal yang fisiologis yang dialami 

oleh setiap ibu bersalin dan pengalaman 

subjektif tentang sensasi fisik yang terkait 

dengan kontraksi uterus, dilatasi  dan 

penipisan  serviks, serta penurunan janin 

selama persalinan (Arifin, 2010). 

Berdasarkan pemeriksaan fisik tekanan 

darah, denyut nadi, dan pernapasan pada ibu 

inpartu kala 1 dengan keluhan nyeri pada 
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umumnya mengalami peningkatan hal 

tersebut di pengaruhi oleh ketegangan otot 

dan faktor psikologis  pasien seperti 

perasaan cemas atau takut, serta respon 

tubuh akibat nyeri (Arifin, 2010). Namum 

pemeriksaan fisik tersebut diatas telah 

penulis lakukan pada Ny. R  dan didapatkan 

hasil dalam batas normal yaitu keadaan 

umum lemah, tekanan darah : 130/80 

mmHg, nadi: 84 x/menit, suhu : 36,0 oC dan 

respirasi : 24x/menit, DJJ 142x/ 

menit,karena pasien selalu didampingi oleh 

keluarga dan suaminya sehingga walaupun 

pasein merasakan nyeri yang berat namun 

pasien tidak memiliki rasa cemas dan takut. 

Hasil pengkajian terhadap nyeri 

menggunakan PQRST yang dilakukan pada 

Ny. Rdidapatkan data :  Provokatif (P) : 

Nyeri saat janin kontraksi Quality (Q) : kuat, 

kenceng-keceng Region  (R) : Punggung, 

Pinggang dan Perut bagian bawah  Scale (S) 

: Skala nyeri 7 dan Timing (T)  : 40-50 detik, 

Hilang timbul). Rasa nyeri yang dialami 

oleh ibu bersalin kala 1 rata-rata dengan 

skala 7-8, skala ini termasuk nyeri berat. 

Nyeri tersebut diakibatkan oleh adanya 

peregangan mulut rahim yang 

ditransmisikan melalui saraf dari medulla 

spinalis (Ratnaningsih, 2010). 

2. Diagnosa Keperawatan 

Diagnosa keperawatan yang muncul 

pada ibu bersalin kala 1 secara umum ada 4 

yaitu: Nyeri akut berhubungan dengan 

regangan pada jalan lahir, Risiko infeksi 

berhubungan dengan pengeluaran 

pervaginam, Ansietas berhubungan dengan 

minimnya pengetahuan dalam proses 

persalinan, Kurang pengetahuan 

berhubungan dengan keterbatasan kognitif 

tentang persalinan kala 1 (Nurarif, H, 2016 

dan Keliat, BA,dkk, 2017). Diaganosa 

keperawatan yang penulis temukan 

berdasarkan hasil pengkajian dan analisa 

data pada Ny. R yaitu ada 3 dan sama seperti 

yang pada teori sedangkan diagnosa yang 

tidak muncul pada Ny. R yaitu Ansietas 

berhubungan dengan minimnya pengetahuan 

dalam proses persalinan, diagnosa tersebut 

tidak muncul pada Ny. R karena persalinan 

yang dihadapi oleh Ny. R adalah 

multigravidarum atau persalinan yang lebih 

dari 1 kali, dan merupakan persalinan yang 

ke tiga, sehingga Ny. R tidak cemas dengan 

persalinannya. Dampingan dari suami dan 

keleluarga juga membuat Ny.R tidak 

menjadi cemas. 

Namun dalam penulisan karya ilmiah 

ini penulis memilih satu diagnosa 

keperawatan nyeri akut berhubungan dengan 

regangan pada jalan lahir  sebagai masalah 

utama yang penulis bahas pada studi kasus, 



 
 

208 
 

alasan penulis mengambil diaganosa 

tersebut sebagai masalah utama, karena 

nyeri yang diakibatkan oleh kontraksi otot 

rahim harus segera di tangani, jika tidak 

segera ditangani maka akan menimbulkan 

masalah baru yaitu nyeri persalinan kala I 

meningkat menjadi lebih berat dan lama, hal 

ini dapat mempengaruhi ventilasi, sirkulasi 

metabolisme dan aktivitas uterus, sehingga 

membutuhkan tindakan segera yang 

diharapkan dapat mengurangi rasa nyeri  

tersebut (Judha, M .dkk, 2012 dan Mander, 

2004). 

 

3. Perencanaan keperawatan 

Pada tahap perencanaan langkah 

pertama yang penulis lakukan yaitu 

memprioritaskan masalah nyeri akut sebagai 

prioritas utama untuk segera ditangani 

karena nyeri akut yang dialami oleh ibu 

bersalin kala 1 yang diakibatkan oleh 

kontraksi otot rahim bila tidak segera 

ditangani akan menimbulkan masalah baru 

yaitu nyeri persalinan yang berat dan lama  

yang dapat mempengaruhi ventilasi, 

sirkulasi metabolisme dan aktivitas uterus, 

sehingga membutuhkan tindakan segera 

yang diharapkan dapat mengurangi rasa 

nyeri tersebut (Judha, M .dkk, 2012 dan 

Mander, 2004). 

Penentuan Kriteria Hasil Merupakan 

mekanisme untuk mengevaluasi kemajuan 

pasien dan perubahan pada status kesehatan 

pasien. Kriteria hasil yang baik meliputi: 

Specific (spesifik), Measurable (Dapat 

diukur), Achievable (Mempertimbangkan 

keadaan dan keinginan pasien), Realistik 

(realistis), Time (menunjukkan jangka waktu 

pencapaian yg pasti) (Manurung 2011). 

Berdasarkan hasil diagnosa yang muncul 

yaitu nyeri akut berhubungan dengan 

regangan pada jalan lahir penulis 

menetapkan tujuan keperawatan pada pasien 

persalinan kala 1 selama 8 jam, karena pada 

persalinan yang dialami oleh pasien Ny.R 

merupakan multigravidarum atau persalinan 

lebih dari satu kali, dan proses persalinan 

kala 1 pada ibu multigravidarum lamanya 

antara 6-8 jam, sehingga penulis 

menetapkan rencana tindakan keperawatan 

selama 8 jam (Rukiyah, 2010). 

Berdasarkan diagnosa nyeri akut 

berhubungan dengan regangan pada jalan 

lahir penulis menyusun intervensi 

keperawatan dan kriteria hasil: Nursing 

Outcomes Classification(NOC) yaitu Pain 

level, pain control, comfort level. Setelah 

dilakukan tindakan keperawatan selama 8 

jam, diharapkan pasien mengalami 

penurunan nyeri, dengan kriteria hasil :  
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a. Mampu mengontrol nyeri (tahu 

penyebab nyeri, mampu menggunakan 

tehnik non farmakologi untuk 

mengurangi nyeri, dan mencari 

bantuan) 

b. Melaporkan bahwa nyeri berkurang 

dengan menggunakan manajemen 

nyeri (nyeri menurun dari skala 7 

menjadi 3/4) 

c.  Mampu mengenali nyeri (skala, 

intensitas, frekuensi dan tanda nyeri) 

d. Menyatakan rasa nyaman setelah nyeri 

berkurang dari skala 7 menjadi 3/4. 

e. TTV dalam batas normal. 

Intervensi keperawatan yang akan 

penulis lakukan sesuai Nursing Interventions 

Classification (NIC) pada Ny. R dengan 

diagnosa nyeri akut berhubungan dengan 

regangan pada jalan lahir adalah sebagai 

berikut:  

a. Lakukan pengkajian nyeri secara 

komprehensif (lokasi, karakteristik, 

durasi, frekuensi, kualitas dan faktor 

presipitasi)  

Mengkaji nyeri dengan pendekatan 

PQRST dilakukan karena untuk 

membantu pasien mengatasi rasa nyeri 

secara efektif, memberikan pelayanan 

manajemen nyeri sesuai SOP dan 

untuk menjelaskan kepada pasien dan 

keluarga tentang apa yang mereka 

alami dan rencana penatalaksanaan 

(Muttaqin 2011). 

b. Observasi reaksi nonverbal dari 

ketidaknyamanan 

Observasi tersebut dilakukan karena 

untuk mengetahui respon tubuh akibat 

adanya nyeri seperti Kenaikan 

pernafasan dan penggunaan tehnik 

pernafasan yang tidak benar 

(Thomson, dkk. 2009). 

c. Kontrol lingkungan yang dapat 

mempengaruhi nyeri seperti suhu 

ruangan, pencahayaan dan kebisingan 

Lingkungan yang terlalu ekstrim 

seperti perubahan cuaca, panas, 

dingin, ramai, bising dapat 

memberikan stimulus terhadap tubuh 

yang memicu terjadinya nyeri, 

sehingga perlu menciptakan 

lingkungan yang mendukung 

kesembuhan pasien (Judha, 2012). 

d. Kurangi faktor presipitasi nyeri 

Beberapa faktor yang dapat 

menghambat timbulnya nyeri yaitu 

dengan menyediakan sarana dan 

support system yang baik dari 

lingkungan dalam mengatasi nyeri, 

dukungan keluarga dan orang terdekat, 

terutama dampingan suami sangat 

membantu mengurangi rangsang nyeri 
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yang dialami oleh seseorang saat 

menghadapi persalinan (Judha, 2012). 

e. Lakukan tehnik Non farmakologi 

(masase punggung). 

Masase atau pijatan pada punggung 

dapat membantu relaksasi dan 

menurunkan nyeri melalui 

peningkatan aliran darah pada daerah-

daerah yang terpengaruh, merangsang 

reseptor– reseptor raba kulit sehingga 

merilekskan otot-otot, mengubah suhu 

kulit dan secara umum memberikan 

perasaan yang nyaman yang 

berhubungan dengan keeratan 

hubungan manusia tanpa 

menggunakan obat-obatan (Asrinah, 

202012) 10 & Judha, 2012).  

4. Implementasi Keperawatan 

Rencana tindakan keperawatan yang 

telah penulis tetapkan untuk mengatasi 

masalah nyeri akut pada persalinan kala I 

telah dapat penulis lakukan semua. Hal 

tersebut didukung oleh adanya faktor 

kerjasama yang baik dengan pasien, 

keluarga, tim perawat dan tim kesehatan 

lain, serta kemampuan perawat dan fasilitas 

Rumah Sakit yang memadai. Namun penulis 

menemukan satu kesulitan atau hambatan 

dalam melaksanakan tindakan yaitu 

ketidaktahuan suami dalam melakukan 

masase punggung terhadap pasien Ny. R, 

oleh karena itu penulis berusaha 

memberikan edukasi serta motivasi kepada 

suami pasien untuk melakukan masase 

punggung pada pasien, karena peran suami 

sangat penting dibutuhkan dalam upaya 

untuk menurunkan rasa nyeri yang dialami 

pasien, dengan sentuhan tangan dan 

dampingan suami akan membuat pasien 

lebih nyaman dan kuat dalam menghadapi 

persalinan (Aryani, 2015). 

5.  Evaluasi Keperawatan 

Pada tahap evaluasi penulis dan tim 

perawat menggunakan dua macam  evaluasi 

yaitu evaluasi proses dan evaluasi hasil 

untuk mengetahui perkembangan pasien dan 

hasil akhir dari capaian tujuan keperawatan. 

Dalam hal ini penulis dan tim perawat 

menggunakan metode Subyektif, Obyektif, 

Assesment dan Planning(SOAP). Evaluasi 

Keperawatan yang dilakukan pada Ny. R 

dengan diagnosa nyeri akut berhubungan 

dengan regangan pada jalan lahir diperoleh 

data bahwa setelah dilakukan tindakan 

selama 8 jam dinyatakan nyeri berkurang, 

yaitu dengan dibuktikan adanya hasil kajian 

data terakhir bahwa sebelum dilakukan 

masase skala nyeri 7 dan setelah dilakukan 

masase punggung selama 8 jam skala nyeri 

menjadi menjadi 4, pasien mampu 

beradaptasi dengan rasa nyeri tersebut, hal 

itu dibuktikan dengan pasien tampak 
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nyaman dan rileks , nyeri itu timbul kadang-

kadang dan pasien tidak menganggap hal itu 

sebagai masalah, serta tidak munculnya 

tanda-tanda atau masalah baru akibat nyeri 

persalinan yang lama seperti (ganguan 

terhadap ventilasi, sirkulasi metabolisme 

dan kelelahan pada ibu bersalin, serta 

aktivitas uterus  yang melemah), sehingga 

didapatkan hasil sesuai dengan tujuan dari 

tindakan keperawatan utama yaitu pasien 

mampu beradaptasi dengan nyerinya. 

Berdasarkan hasil tersebut penulis menarik 

kesimpulan bahwa tujuan utama 

keperawatan di atas tercapai (Nurarif, A.H, 

2016). 

 

Efektifitas Tindakan Masase Punggung 

Berdasarkan hasil studi kasus di atas 

penulis akan membahas terkait tentang 

efektivitas tindakan utama keperawatan 

yaitu masase punggung, untuk mengatasi 

masalah ganguan rasa nyaman nyeri pada 

ibu bersalin kala 1, guna menurunkan rasa 

nyeri. Tindakan masase punggung menjadi 

pilihan yang tepat untuk mengatasi masalah 

utama keperawatan : “Nyeri akut 

berhubungan dengan regangan pada jalan 

lahir” ; karena dengan melakukan Masase 

atau Pijatan pada punggung dapat membantu 

merelaksasikan dan menurunkan nyeri pada 

ibu bersalin kala 1 melalui peningkatan 

aliran darah pada daerah-daerah yang 

terpengaruh, merangsang reseptor-reseptor 

raba kulit sehingga merilekskan otot-otot, 

mengubah suhu kulit dan secara umum 

memberikan perasaan yang nyaman yang 

berhubungan dengan keeratan antara 

perawat dan pasien tanpa menggunakan 

obat-obatan (Asrinah, 2010 & Judha, 2012). 

Selain itu masase punggung juga dapat 

memberikan stimulasi pada punggung 

dengan cara melakukan gosokan lembut 

dengan kedua telapak tangan dan jari pada 

punggung ibu bersalin  setinggi servikal 7 ke 

arah luar menuju sisi tulang rusuk selama 30 

menit dengan frekuensi 40 x gosokan/menit, 

dan dengan tekanan diperkirakan 100 

mmH20 pada ibu bersalin kala I fase laten 

persalinan normal (Asrinah, 2010). 

Setelah penulis melakukan tindakan 

utama keperawatan “masase punggung” 

pada ibu bersalin kala 1, tindakan tersebut 

dinyatakan efektif untuk menangani masalah 

utama nyeri akut pada ibu bersalin kala 1,  

hal itu terbukti dengan adanya penurunan 

nyeri yang pada awalnya sebelum dilakukan 

masase skala nyeri 7, setelah dilakukan 

masase punggung skala nyeri menjadi 

menjadi 4, otot-otot menjadi rileks, ibu 

bersalin tampak lebih segar dan nyaman, 

serta tidak munculnya tanda-tanda atau 

masalah baru akibat nyeri persalinan yang 
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lama seperti (ganguan terhadap ventilasi, 

sirkulasi metabolisme dan kelelahan pada 

ibu bersalin, serta aktivitas uterus  yang 

melemah), sehingga nyeri yang dialami ibu 

bersalin kala 1 teratasi sebagian. 

Kesimpulan 

Pengkajian data pada pasien persalinan 

kala I telah penulis lakukan dengan lengkap 

dan komprehensif yang meliputi aspek bio 

psikososiokultural dan spiritual.  

Diagnosa keperawatan utama telah 

ditemukan pada Ny. R yaitu “nyeri akut 

berhubungan dengan regangan pada jalan 

lahir”.      

Perencanaan keperawatan telah penulis 

tetapkan yang meliputi penetapan prioritas 

masalah, penetapan tujuan dan Kriteria hasil 

atau Nursing Outcomes Classification(NOC) 

serta penetapan rencana tidakan atau 

Nursing Interventions Classification(NIC).  

Pelaksanaan tindakan untuk mengatasi 

masalah utama nyeri akut pada persalian 

kala I telah penulis lakukan seluruhnya 

sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam 

rencana tindakan. Sekalipun ada hambatan 

yang penulis temukan dalam pelaksanaan 

tindakan masase punggung, namun penulis 

telah dapat mengatasinya, sehingga semua 

tindakan telah dapat terlaksana seluruhnya. 

 Pada evaluasi akhir studi kasus pada 

Ny.R  dengan diagnosa nyeri akut 

berhubungan dengan regangan pada jalan 

lahir, setelah dilakukan asuhan keperawatan 

dan masase punggung diperoleh hasil 

masalah teratasi, dan planing masih 

dilanjutkan. 

Tindakan masase punggung pada pasien 

dengan masalah keperawatan nyeri akut 

pada persalinan kala 1 telah penulis lakukan 

dalam upaya untuk menurunkan rasa nyeri 

pada proses persalinan kala 1, dinyatakan 

efektif. Hal ini terbukti bahwa pasien 

mampu beradaptasi dengan rasa nyerinya 

dan tidak muncul masalah baru akibat nyeri 

setelah dilakukan masase punggung. 
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Abstrak 
 
Pendahuluan: Kecemasan merupakan masalah psikologis yang biasaya terjadi ibu hamil trimester tiga. Kecemasan 
dapat menjadi masalah yang serius pada ibu dan janinnya jika tidak segera diatasi. Terapi yang dapat dilakukan 
adalah dengan memberikan tindakan akupresur dan tehnik relaksasi nafas dalam.Tujuan: untuk mengetahui 
efektifitas akupresur dan tehnik relaksasi nafas dalam untuk menurunkan kecemasan ibu hamil trimester tiga. 
Metode penelitian ini menggunakan kuasi eksperimen dengan dua kelompok pre test dan post test non equivalent 
kontrol grup. Total sampel sebanyak 34 responden yang dibagi dua kelompok intervensi. Sampel diperoleh dengan 
teknik purposive sampling. Kuesioner kecemasan diukur mengunakan Kuesioner Pregnancy Stress Rating Scale 
(PSRS). Pengukuran statistik menggunakan Shapiro-Wilk, Homogenity, Wilcoxon, dan  Mann-Whitney.Hasil: Hasil 
dari analisa bivariate menunjukkan adanya perbedaan penurunan kecemasan pada ibu hamil trimester tiga setelah 
akupresur dan relaksasi nafas dalamdengan p value = 0.003 (p<0.05).Kesimpulan: Akupresur lebih efektif untuk 
menurunkan  kecemasan pada ibu hamil trimester tigadibandingkan dengan relaksasi nafas dalam. 
 
Kata kunci: akupresur, tehnik relaksasi nafas dalam, kecemasan. Ibu hamil trimester 3 

 
 

Abstract 
Background: Anxiety is one of psychological alteration that can be experienced by third trimester pregnant women. 
Anxiety can be bad for the mother and fetus if the anxiety not treated immediately. Therapies that can be used to 
overcome anxiety for pregnant woman are by giving acupressure and deep breathing relaxation technique. Aim: 
This study aims to determine the effectiveness of acupressure and deep breathing relaxation technique for anxiety 
level of third trimester pregnant women at Grabag I Health Center Magelang in the year of 2019. Methods: The 
methods used in this research was Quasi Experiment with used two group pretest and posttest, non-equivalent 
control group design. Total samples of 34 respondents were divided into 2 groups and the sampling in this study 
used purposive sampling technique. The anxiety level of third trimester pregnant women was measured by using 
Pregnancy Stress Rating Scale (PSRS) questionnaire. Statistical tests were used Shapiro-Wilk, Homogenity, 
Wilcoxon, and Mann-Whitney tests. Results: The result of the bivariate analysis used Mann-Whitney test showed the 
difference of lowering on the third trimester pregnant women’s anxiety level after acupressure and deep breathing 
relaxation technique with p value = 0.003 (p<0.05). Conclusion: Acupressure was more effective on lowering 
anxiety level than deep breathing relaxation technique. 
Keyword: Acupressure, Deep Breathing Relaxation Technique, Anxiety, Third Trimester Pregnant Women 
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PENDAHULUAN 
 
Kehamilan merupakan suatu peristiwa yang 
sangat didambakan bagi setiap wanita. 
Kehamilan terjadi setelah bertemunya sel 
sperma dan sel telur (ovum), tumbuh dan 
berkembang di dalam uterus selama 259 hari 
atau 37 minggu atau hingga 42 minggu 
(Nugroho & Utama, 2014).Pada masa 
kehamilan ini, wanita akan mengalami 
beberapa perubahan baik secara fisik 
maupun psikologis. keluhan yang dapat 
dialami oleh ibu yaitu ibu menjadi lebih 
sering berkemih, sesak nafas, bengkak dan 
kram pada kaki, ibu kesulitan untuk tidur 
dan mudah lelah, serta nyeri perut bawah. 
Sedangkan perubahan psikologis yang dapat 
terjadi pada ibu hamil trimester III yaitu 
tingkat kecemasan ibu yang semakin 
meningkat, ibu yang sering berkhayal atau 
membayangkan terjadinya hal-hal negatif 
kepada bayinya saat melahirkan nanti seperti 
kelainan letak bayi, tidak dapat melahirkan, 
atau bahkan akan melahirkan bayi yang 
mengalami kecacatan (Mandang et al., 
2016). 

Di Indonesia,terdapat 373.000 orang ibu 
hamil dan ibu hamil yang mengalami 
kecemasan dalam menghadapi persalinan 
sebanyak 107.000 (28,7%).Seluruh populasi 
di Pulau Jawa terdapat 67.976 ibu hamil, 
sedangkanyang mengalami kecemasan 
dalam menghadapi persalinan 35.587 orang 
(52.3%) (Depkes RI, 2008; Putri et al., 
2017). Kecemasan yang terjadi sejak awal 
kehamilan hingga menginjak trimester III 
dapat memengaruhi proses persalinan, 
kelahiran prematur, pertumbuhan dan 
perkembangan anak, berat badan lahir 
rendah (BBLR), partus lama, serta gangguan 
mental dan motorik anak (Mardjan, 2016). 
Dampak kecemasan lain yang dapat terjadi 
yaituhiperemesis gravidarum, pre-
eklampsia, dan eklampsia (Hawari, 2013). 

Seiring dengan kemajuan ilmu dan 
teknologi, banyak dikembangkan metode 
non farmakologi yang dapat dilakukan untuk 
mengurangi atau mengatasi kecemasan, 
salah satunya yaitu teknik akupresur. 
Akupresur adalah salah satu metode yang 
populer dalam pengobatan tradisional Cina 
dimana jari merangsang titik-titik akupuntur 
dengan gerakan menekan dan mengusap 
atau menggosok. Akupresur dapat 
mengontrol dan mengurangi kecemasan 
secara efektif dan praktis, serta tidak 
menimbulkan efek samping atau komplikasi 
dengan merangsang respon otak dan 
aktivitas hormon melalui peningkatan 
sirkulasi darah dan mengatur metabolisme 
(Dehghanmehr et al., 2017). 

Terapi non farmakologi lain yang dapat 
dilakukan untuk mengurangi atau mengatasi 
kecemasan adalah teknik relaksasi nafas 
dalam. Relaksasi nafas dalam merupakan 
salah satu metode yang efektif untuk 
mengurangi kecemasan, ketegangan otot, 
rasa jenuh dan menghilangkan nyeri (Potter 
& Perry, 2010). Penelitian yang dilakukan 
oleh Kurniyati & Bakara (2018) menyatakan 
bahwa relaksasi nafas dalam merupakan 
metode yang efektif untuk mengurangi 
kecemasan pada ibu hamil primigravida 
trimester III dalam menghadapi persalinan. 
 
TUJUAN 
Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui efektifitas terapi akupresur dan 
relaksasi nafas dalam terhadap kecemasan 
ibu hami trimester tiga di Puskesmas 
Grabag, Magelang. 
METODE PENELITIAN 
Dalam penelitian ini, penulis akan 
menggunakan metode Quasi Experiment 
dengan rancangan two group pretest dan 
posttest, non-equivalent control group yang 
terdiri dari dua kelompok intervensi, yaitu 
kelompok intervensi akupresur dan 
kelompok intervensi relaksasi nafas dalam, 
kemudian akan diidentifikasi perbedaan 
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antara kedua intervensi tersebut.Akupresur 
diberikan pada titik HT 7 dan EX-HN 3 
sebanyak 40 kali dengan arah berlawanan 
arah putaran jarum jam, dilakukan sebanyak 
2 kali dalam sehari selama 10 hari. 
Sedangkan relaksasi nafas dalam diberikan 
dengan irama normal 3 kali dan diulang 
sampai 15 kali dengan diselingi istirahat 
singkat setiap 5 kali, dilakukan sebanyak 3 
kali dalam sehari selama 6 hari. 

Penelitian dilakukan di wilayah kerja 
Puskesmas Grabag I. Subjek dalam 
penelitian ini adalah ibu hamil trimester III 
dengan tingkat kecemasan ringandan sedang 
serta dalam keadaan sadar dan tidak 
mengalami disorientasi waktu dan tempat. 
Populasi ibu hamil trimester III di 
Puskesmas Grabag I berjumlah 179 ibu 
hamil. Sampel yang dibutuhkan dalam 
penelitian ini adalah 17 orang untuk 
kelompok intervensi akupresur dan 17 orang 
untuk kelompok intervensi relaksasi nafas 
dalam, sehingga total keseluruhan sampel 
yang dibutuhkan adalah 34 orang. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan pada 
penelitian ini yaitu teknik purposive 
sampling. 

Metode pengumpulan data pada penelitian 
ini menggunakan kuesioner Pregnancy 
Stress Rating Scale (PSRS). Kuesioner 

Pregnancy Stress Rating Scale (PSRS) 
memiliki 36 pertanyaan yang terbagi ke 
dalam 5 dimensi faktor stres yang dialami 
selama kehamilan. Kuesioner diberikan 
sebelum dan sesudah dilakukan tindakan 
akupresur maupun relaksasi nafas dalam. 

Analisa data yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu Uji Shapiro-Wilk, 
homogenitas data, Wilcoxon, dan Mann-
Whitney. Uji Shapiro-Wilk digunakan untuk 
mengidentifikasi distribusi data dan 
dikarenakan sampel yang <50 responden. 
Uji homogenitas digunakan untuk 
mengidentifikasi varian pada kedua 
kelompok intervensi. Uji Wilcoxon 
digunakan untuk mengidentifikasi 
perbedaan tingkat kecemasan ibu hamil 
sebelum diberikan tindakan (pretest) dan 
sesudah diberikan tindakan (posttest) 
akupresur maupun relaksasi nafas dalam. 
Kemudian untuk mengidentifikasi 
perbedaan tingkat kecemasan ibu hamil 
sesudah diberikan tindakan akupresur dan 
relaksasi nafas dalam (posttest) digunakan 
uji Mann-Whitney. 

HASIL PENELITIAN 

Hasil dari karakteristik responden masing-
masing kelompok dapat dilihat sebagai 
berikut.
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Tabel 1.1 
Gambaran Karakteristik Responden 

Variabel Akupresur 
Relaksasi Nafas 

Dalam Homo- 
genitas 

n % n  % 
Usia Ibu 
<20 
20-35 
>35 

 
2 
12 
3 

 
11.8 
70.6 
17.6 

 
2 

11 
4 

 
11.8 
64.7 
23.5 0.393 

Status Obstetri 
 Gravida 
   Primigravida 
   Multigravida 

 
 

3 
14 

 
 

17.6 
82.4 

 
 
5 

12 

 
 

29.4 
70.6 

0.118 

 Paritas 
   Nulipara 
   Primipara 
   Multipara 

 
4 
8 
5 

 
23.5 
47.1 
29.4 

 
5 
5 
7 

 
29.4 
29.4 
41.2 

0.272 

 Abortus 
   0 
   1 

 
13 
4 

 
76.5 
23.5 

 
14 
3 

 
82.4 
17.6 

0.413 

Berdasarkan tabel 1.1 didapatkan hasil 
bahwa usia ibu hamil trimester III paling 
banyak yaitu berada pada usia antara 20-35 
tahun sebanyak 12 responden (70.6%) pada 
kelompok intervensi akupresur dan 
sebanyak 11 responden (64.7%) pada 
kelompok intervensi relaksasi nafas dalam. 
Status obstetri: gravida ibu pada kedua 
kelompok intervensi paling banyak yaitu 
multigravida sebanyak 14 responden 
(82.4%) pada kelompok akupresur, 
sedangkan gravida pada kelompok 
intervensi relaksasi nafas dalam sebanyak 12 
responden (70.6%). Paritas ibu paling 
banyak pada kelompok intervensi akupresur 
yaitu primipara sebanyak 8 responden 

(47.1%), sedangkan paritas ibu pada 
kelompok intervensi relaksasi nafas dalam 
paling banyak yaitu multipara sebanyak 7 
responden (41.2%). Pada kedua kelompok 
intervensi, ibu hamil paling banyak yaitu 
belum pernah mengalami abortus dengan 
jumlah sebanyak 13 responden (76.5%) pada 
kelompok intervensi akupresur dan pada 
kelompok intervensi relaksasi nafas dalam 
sebanyak 14 responden (82.4%). 
Hasil uji homogenitas pada kelompok 
intervensi akupresur dan kelompok 
intervensi relaksasi nafas dalam 
menunjukkan nilai yang lebih besar dari 
nilai signifikansi 0.05, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa kedua kelompok data 
memiliki varian yang sama atau homogen.
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Tabel 1.2 

Uji Normalitas Data Kecemasan pada Kelompok Intervensi Akupresur dan Kelompok 
Intervensi Relaksasi Nafas Dalam 

Kelompok 
Shapiro-Wilk 

 Statisti
k 

df Sig. 

Akupresur 

Sebelu
m 

0.929 1
7 

0.208 

Sesuda
h 

0.875 1
7 

0.027 

Relaksasi 
Nafas 
Dalam 

Sebelu
m 

0.938 1
7 

0.298 

Sesuda
h 

0.875 1
7 

0.026 

 
Berdasarkan tabel 1.2 didapatkan hasil 
bahwa data kecemasan sebelum diberikan 
tindakan akupresur dan relaksasi nafas 
dalam berdistribusi normal yang ditunjukkan 
dengan p value>0,05. Sedangkan data 

kecemasan sesudah diberikan tindakan 
akupresur dan relaksasi nafas dalam 
berdistribusi tidak normal yang ditunjukkan 
dengan p value<0,05.

Tabel 1.3 
Uji Homogenitas Data Kecemasan Sebelum dan Sesudah Diberikan Tindakan Akupresur 

dan Relaksasi Nafas Dalam 

 Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

Sebelum 2.000 1 32 0.167 
Sesudah 1.067 1 32 0.309 

 
Berdasarkan tabel 1.3 didapatkan hasil 
bahwa uji homogenitas sebelum dan sesudah 
diberikan tindakan akupresur dan kelompok 
intervensi relaksasi nafas dalam 

menunjukkan nilai yang lebih besar dari 
nilai signifikansi 0.05, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa kedua kelompok data 
memiliki varian yang sama atau homogen. 

Tabel 1.4 
Perbedaan Tingkat Kecemasan Kelompok Intervensi Akupresur Sebelum dan Sesudah 

Diberikan Tindakan Akupresur 
 

Pengukur
an 

Ringan Sedang Berat P 

valu
e 

n % n % n % 

Sebelum 4 23.5 1
3 

76.
5 

0 0.0 0.00
0 
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Sesudah 17 100 0 0 0 0.0 

 
Berdasarkan tabel 1.4 menunjukkan bahwa 
pada hari pertama sebelum diberikan 
tindakan akupresur ibu hamil diukur tingkat 
kecemasannya dan didapatkan hasil 4 
responden mengalami kecemasan ringan 
(23.5%), 13 responden mengalami 
kecemasan sedang (76.5%), dan tidak ada 
responden yang mengalami kecemasan 
berat. Pada hari kesepuluh ibu hamil 
kembali diukur tingkat kecemasannya dan 

didapatkan hasil sebanyak 17 responden 
mengalami kecemasan ringan (100%). 
Selisih penurunan tingkat kecemasan antara 
sebelum dan sesudah diberikan tindakan 
akupresur adalah 76.5% dengan p value = 
0.000. Hal ini berarti nilai signifikansi <0.05 
yang menunjukkan bahwa ada perbedaan 
yang signifikan sebelum dan sesudah 
diberikan tindakan akupresur. 

 

Tabel 1.5 Perbedaan Tingkat Kecemasan Kelompok Intervensi Relaksasi Nafas Dalam 
Sebelum dan Sesudah Diberikan Tindakan Relaksasi Nafas Dalam 

 
Pengukura

n 
Ringan Sedang  Berat P 

value n % n % n % 
Sebelum 6 35.3 11 64.7 0 0.0 

0.046 
Sesudah 10 58.8 7 41.2 0 0.0 

Berdasarkan tabel 1.5 menunjukkan bahwa 
pada hari pertama sebelum diberikan 
tindakan akupresur ibu hamil diukur tingkat 
kecemasannya dan didapatkan hasil 6 
responden mengalami kecemasan ringan 
(35.5%), 11 responden mengalami 
kecemasan sedang (64.7%), dan tidak ada 
responden yang mengalami kecemasan 
berat. Pada hari kesepuluh ibu hamil 
kembali diukur tingkat kecemasannya dan 
didapatkan hasil sebanyak 10 responden 

mengalami kecemasan ringan (58.8%) dan 
sebanyak 7 responden mengalami 
kecemasan sedang (41.2%). Selisih 
penurunan tingkat kecemasan antara 
sebelum dan sesudah diberikan tindakan 
relaksasi nafas dalam adalah 23.5% dengan 
p value = 0.046. Hal ini berarti nilai 
signifikansi <0.05 yang menunjukkan bahwa 
ada perbedaan yang signifikan sebelum dan 
sesudah diberikan tindakan relaksasi nafas 
dalam. 

Tabel 1.6 
Perbedaan Tingkat Kecemasan Sesudah 

Diberikan Tindakan Akupresur dan 
Relaksasi Nafas Dalam 

 

Pengukura
n 

Akupresur 
Relaksasi 

Nafas 
Dalam 

P 
value 

n % n % 

Ringan 17 100 1
0 

58.8 

0.003 Sedang 0 0 7 41.2 

Berat 0 0.0 0 0.0 

 
Berdasarkan tabel 1.6 didapatkan hasil 
bahwa pada kelompok intervensi akupresur 
setelah diberikan tindakan akupresur selama 
10 hari tingkat kecemasan seluruh ibu hamil 
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trimester III berada pada kecemasan ringan 
(100%). Sedangkan pada kelompok 
intervensi relaksasi nafas dalam setelah 
diberikan tindakan relaksasi nafas dalam 
selama 6 hari, tingkat kecemasan ibu hamil 
trimester III yaitu sebanyak 10 responden 
mengalami kecemasan ringan (58.8%) dan 7 
responden mengalami kecemasan sedang 
(41.2%), dengan p value = 0.003. Hal ini 
berarti nilai signifikansi <0.05 yang 
menunjukkan bahwa ada perbedaan yang 
signifikan terhadap tingkat kecemasan 
sesudah diberikan tindakan akupresur dan 
relaksasi nafas dalam sehingga mendapatkan 
hasil H0 ditolak dan Ha diterima. 
 
PEMBAHASAN 
Kecemasan merupakan reaksi yang normal 
terhadap perubahan yang terjadi pada 
lingkungan dan hal ini akan menyebabkan 
perasaan tidak senang atau tidak nyaman 
pada diri seseorang (Detiana, 2010). 
Kecemasan adalah kekhawatiran yang tidak 
jelas dan menyebar yang berkaitan dengan 
perasaan tidak pasti dan tidak berdaya 
dimana keadaan emosi ini tidak memiliki 
objek yang spesifik. Apabila kecemasan 
tidak ditangani dengan serius maka akan 
memberikan dampak dan pengaruh terhadap 
fisik dan psikis, baik pada ibu maupun pada 
janin (Mardjan, 2017).Kecemasan adalah 
bentuk dari berbagai proses emosi yang 
bercampur dimana terjadi apabila seseorang 
mengalami berbagai tekanan atau 
ketegangan (stres) seperti perasaan (frustasi) 
dan pertentangan batin (konflik batin). 
Penyebab terjadinya kecemasan sangat 
beragam yaitu faktor internal seperti usia, 
sifat kepribadian, sosial budaya serta rasa 
takut dan faktor eksternal yaitu keluarga, 
hubungan antar pribadi serta kehilangan 
kebebasan (Ernawati & Hernowo, 2015). 
Kecemasan yang terjadi pada masa 
kehamilan dapat disebabkan oleh pemikiran 
atau bayangan ibu mengenai kesejahteraan 
dirinya sendiri dan janinnya, masa 

kehamilan, persalinan, masa setelah 
persalinan dan ketika telah berperan menjadi 
ibu (Schetter & Tanner, 2012). 

Menurut Dole et al. (2003) dalam Alza & 
Ismarwati (2017), kecemasan dan depresi 
antenatal yang terjadi selama masa 
kehamilan merupakan faktor risiko yang 
sangat kuat untuk menimbulkan gangguan 
kejiwaan atau depresi saat postpartum dan 
dapat menyebabkan kelahiran prematur. 
Penelitian lain menyatakan bahwa 
kecemasan yang dialami oleh ibu hamil 
dapat mempengaruhi tinggi, berat badan, 
dan lingkar kepala bayi baru lahir. 
Kecemasan kronis yang dialami ibu juga 
dapat menyebabkan perubahan pada aliran 
darah ke bayi sehingga akan sulit membawa 
oksigen dan nutrisi penting yang dibutuhkan 
untuk perkembangan organ bayi. Selain itu, 
ibu hamil yang mengalami kecemasan 
berlebihan mungkin merasa kelelahan 
sehingga mungkin dapat mempengaruhi pola 
makan, istirahat, dan perawatan prenatal ibu 
(Shahhosseiniet al., 2015). 

Kecemasan yang dialami oleh ibu hamil 
dapat diatasi dengan menggunakan beberapa 
metode non farmakologi, salah satunya 
adalah akupresur. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 
yang signifikan antara sebelum dan sesudah 
diberikan tindakan akupresur dengan nilai 
p=0.000 (p <0.05) yang memiliki arti bahwa 
H0 ditolak dan Ha diterima. Hal ini sejalan 
dengan penelitian Neri et al. (2016), dimana 
melakukan akupresur pada titik HT 7 dapat 
meningkatkan kualitas tidur dan mengurangi 
perasaan cemas pada ibu hamil trimester III. 
Penelitian lain menunjukkan dalam studi 
meta-analisis yang melibatkan 5 uji coba 
bahwa titik EX-HN 3 (Yintang) dan HT 7 
(Shenmen) adalah titik-titik akupresur yang 
paling umum dipilih. Hasil gabungan dari 5 
uji coba tersebut menunjukkan adanya 
pengurangan tingkat kecemasan pada 
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kelompok akupresur dibandingkan dengan 
kelompok kontrol (Au et al., 2015). 

Terapi lain yang dapat dilakukan untuk 
mengatasi kecemasan adalah relaksasi nafas 
dalam. Relaksasi nafas dalam merupakan 
suatu teknik dengan melatih cara bernafas 
yang lebih dalam dan lambat baik tempo 
maupun intensitasnya (Laili & Wartini, 
2017). Relaksasi nafas dalam adalah terapi 
mindfulness yang dapat digunakan untuk 
mengurangi stress dan kecemasan. Beberapa 
penelitian menunjukkan bahwa relaksasi 
nafas dalam memiliki dampak positif 
terhadap kehamilan seperti mengurangi 
kecemasan dan risiko persalinan abnormal 
(Hayati et al., 2018). Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 
yang signifikan antara sebelum dan sesudah 
diberikan tindakan relaksasi nafas dalam 
dengan nilai p=0.046 (p<0.05) yang 
memiliki arti bahwa H0 ditolak dan Ha 
diterima. Sejalan dengan penelitian Laili di 
Kediri bahwa ada pengaruh pemberian 
teknik relaksasi nafas dalam terhadap 
tingkat kecemasan dalam menghadapi 
persalinan pada ibu hamil (Laili & Wartini, 
2017). Penelitian lain menyebutkan bahwa 
ada pengaruh antara intervensi terapi 
relaksasi nafas dalam terhadap kecemasan 
dengan nilai p=0.001 (Istikhomah & 
Murwati, 2016). 

Relaksasi nafas dalam dapat menurunkan 
tingkat kecemasan dengan membuat ibu 
hamil merasa lebih rileks dan nyaman. 
Namun, masih terdapat ibu yang belum 
merasa rileks dan nyaman walaupun 
beberapa gejala kecemasan seperti kesulitan 
tidur dan sering pusing berangsur-angsur 
berkurang. Berdasarkan penelitian Özkan & 
Rathfisch (2018), menyebutkan bahwa 
latihan relaksasi nafas dalam dapat 
meningkatkan kualitas tidur termasuk latensi 
tidur, durasi tidur, efisiensi tidur serta 
gangguan tidur, akan tetapi hal ini dapat 

tidak berlaku bagi mereka yang tidak 
melakukannya dengan benar. 
 
KESIMPULAN 

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan 
bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 
sebelum dan sesudah diberikan tindakan 
akupresur dan relaksasi nafas dalam 
terhadap tingkat kecemasan ibu hamil 
trimester III. Akupresur lebih efektif dalam 
mengatasi kecemasan dikarenakan dapat 
menurunkan tingkat kecemasan sebesar 
76,5% sedangkan pada tindakan relaksasi 
nafas dalam hanya dapat menurunkan 
tingkat kecemasan sebesar 23,5%. 
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ABSTRACT 
 

Introduction. Labor pain is a response to nerve stimulation caused by uterine contractions and tissue 
damage during labor and birth through the vagina. Labor pain that causes stress caused by excessive 
release of hormones such as catecholamines and steroids. This hormone can cause smooth muscle tension 
and vasoconstriction of blood vessels so that it can result in decreased uterine contractions, decreased 
uteoplacental circulation, reduced blood flow and oxygen to the uterus, and the onset of uterine ischemia 
which makes the impulses of pain in crease. One non-pharmacological therapy to reduce labor pain is 
using sandalwood aromatherapy. Objective : This study aims to determine the effect of sandalwood 
aromatherapy on labor pain  in RSUD Tidar Magelang. Methods : The method used in this research was 
quasy experiment with two groups pretest and posttest with control group design. The sampling technique 
used consecutive sampling. The respondents in this study were 20 maternity mothers in the intervention 
and control groups. Measurement of pain using NRS (Numberical Rating Scale). The statisticak test used 
was the Wilcoxon and Mann Whitney test. Result : There was a significant difference in pain before and 
after sandalwood aromatherapy with p value 0,000 (p<0,005). Conclusion : Sandalwood aromatherapy 
is effective in reducing labor pain. 
 

Keyword: Labor pain, Sandalwood aromatherapy 

PENDAHULUAN 

Proses persalinan merupakan proses 

terbuka dan menipisnya serviks yang 

kemudian janin turun menuju jalan lahir dan 

berakhir dengan pengeluaran bayi yang 

kemudian disusul dengan pengeluaran 

plasenta dan selaput janin melalui jalan lahir 

atau bukan jalan lahir baik dengan bantuan 

maupun kekuatan sendiri (Mutmainnah dkk, 

2017). Dilaporkan dari 2700 ibu bersalin 

hanya 15% persalinan berlangsung dengan 

nyeri ringan, 35% dengan nyeri sedang, 30% 
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dengan nyeri hebat dan 20% persalinan 

disertai nyeri hebat (Rejeki dkk, 2015). 

Tahap persalinan terdiri dari dua fase 

yaitu fase laten dan fase aktif. Masalah yang 

sering timbul ketika persalinan adalah 

nyeri.Nyeri persalinan pertama kali timbul 

pada kala I fase laten dan fase aktif, pada 

fase laten terjadi pembukaan serviks sampai 

3 cm dan bisa berlangsung selama 8 jam. 

Nyeri disebabkan oleh kontraksi uterus dan 

dilatasi serviks. Semakin bertambahnya 

intensitas dan frekuensi kontraksi uterus 

nyeri yang dirasakan maka akan bertambah 

kuat, puncak nyeri terjadi pada fase aktif 

dimana pembukaan lengkap sampai 10 cm 

dan berlangsung sekitar 4,6 jam untuk 

primipara dan 2,4 jam untuk multipara 

(Reeder, Martin & Koniak-Griffin, 2012).  

Nyeri persalinan merupakan respon 

stimulasi persyarafan yang disebabkan 

adanya kontraksi uterus dan kerusakan 

jaringan pada saat persalinan serta kelahiran 

melalui vagina. Persepsi nyeri sangat 

bervariasi tergantung pada masing-masing 

individu, intensitas nyeri maupun toleransi 

nyeri selama persalinan dapat 

mempengaruhi kondisi psikologis ibu 

(Kumalasari, 2012). 

Efek nyeri persalinan yaitu ibu 

mengalami stress yang disebabkan karena 

pelepasan hormon yang berlebihan seperti 

ketekolamin dan steroid. Hormon ini dapat 

menyebabkan terjadinya ketegangan otot 

polos dan vasokonstriksi pembuluh darah. 

Hal ini dapat mengakibatkan penurunan 

kontraksi uterus, penurunan sirkulasi 

uteroplasenta, pengurangan aliran darah dan 

oksigen ke uterus, serta timbulnya iskemia 

uterus sehingga nyeri bertambah banyak 

(Sumarah, 2009).Nyeri persalinan akan 

menimbulkan hiperventilasi, meningkatkan 

konsumsi oksigen, menimbulkan 

alkalosisrespiratorik, vasokontriksi 

pembuluh darah uterus dan asidosis pada 

fetus. Meningkatkan noradrenalin akan 

menurunkan darah ke plasenta dan 

menurunkan kontraksi uterus sehingga 

mengganggu keselamatan ibu dan fetus dan 

keberhasilan partus pervaginam (Rahayu, 

2018). 

Nyeri dapat diatasi dengan 

penatalaksanaan nyeri yang bertujuan untuk 

meringankan atau mengurangi rasa nyeri 

sampai tingkat kenyamanan yang dirasakan 

oleh klien. Ada dua cara penatalaksanaan 

nyeri yaitu farmakologis dan non-

farmakologis. Penatalaksanaan non 

farmakologis yang dapat diterapkan dalam 

mengatasi nyeri yaitu teknis pernafasan, 

aromaterapi, audionalgesia, akupuntur, 

transcutaneus electric nerve stimulation 

(TENS), kompres dengan suhu dingin panas, 
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sentuhan pijatan dan hipnotis (Gondo, 

2011). 

Bedasarkan pada hasil studi 

perdahuluan yang dilakukan pada tanggal 8 

April 2019 di RSUD Tidar Magelang, 

didapatkan informasi bahwa rata-rata jumlah 

persalinan pada tiap bulan adalah 50 pasien. 

Kemudian jumlah ibu bersalin primipara 

rata-rata jumlah 20 pasien dan multipara 

rata-rata jumlah 30 pasien. Hasil wawancara 

5 responden ibu bersalin yang mengalami 

nyeri yaitu 3 responden mengalami nyeri 

sedang dan 2 responden mengalami nyeri 

berat.  Pasien dan perawat menyatakan 

bahwa untuk mengatasi nyeri hanya 

dilakukan tindakan relaksasi napas dalam 

dan masih mengalami nyeri. 

Salah satu penerapan penatalaksanaan 

non farmakologis yaitu dengan aromaterapi. 

Berbagai macam minyak esensial dari 

tumbuh-tumbuhan yang dapat digunakan 

sebagai penyembuhan alternatif misalnya 

minyak cendana, lemon, lavender. Cendana 

memiliki efek meningkatkan keterbukaan, 

kehangatan, rasa percaya diri, kejujuran, 

ketenangan jiwa, perasaan cinta, sensualitas, 

rasa nyaman, harapan, kepercayaan, 

kebijaksanaan, pengertian, stabilitas, 

keberanian serta daya tahan. Cendana juga 

bisa mengurangi stress saat menstruasi, 

gangguan konsentrasi, dan rasa kesepian 

(Setiyanti, 2008). Kandungan yang terdapat 

dalam minyak cendana adalah santalol 

(sesquiterpenslkohol), santalen 

(sesquiterpena), santen, santenon, santalal, 

santalon, dan isovalerilaldehida. Menurut 

Rahayu et al (2002) mengungkapkan bahwa 

minyak cendana dapat digunakan untuk 

menyembuhkan sakit perut, asma, sakit 

kulit, infeksi ginjal, berbagai peradangan, 

obat penenang, obat mengurangi rasa nyeri, 

anti kanker, dan anti bakteri (Ariyanti, 

2018). 

Terapi non-farmakologi aromaterapi 

cendana masih belum banyak digunakan 

untuk mengatasi nyeri persalinan kala I. 

Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang pengaruh aromaterapi 

cendana terhadap nyeri persalinan pada ibu 

bersalin fase aktif di RSUD Tidar Magelang. 

 

METODE 

Desain penelitian merupakan 

penggambaran secara jelas tentang 

hubungan antara variabel, pengumpulan data 

dan analisa data, sehingga dengan desain 

yang baik peneliti maupun orang lain yang 

berkepentingan mempunyai gambaran 

tentang bagaimana keterkaitan antar 

variabel, bagaimana mengukurnya (Sukardi, 

2009). Design penelitian ini menggunakan 

desain penelitian Quasi Eksperimental 
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dengan Two Group Pre-test and Post-test 

with control group.  

Penelitian ini menggunakan dua 

kelompok yaitu kelompok kontrol dan 

kelompok intervensi yang diberikan 

aromaterapi cendana, kemudian 

diidentifikasi perbedaan antara kelompok 

kontrol dan kelompok intervensi.Penelitian 

ini sebelum diberikan tindakan aromaterapi 

cendana, skala nyeri ibu bersalin diukur. 

Selanjutnya diberikan tindakan aromaterapi 

cendana oleh peneliti. Setelah dilakukan 

intervensi maka skala nyeri diukur kembali. 

Kemudian peneliti membandingkan antara 

skala nyeri sebelum dan setelah diberikan 

tindakan aromaterapi cendana pada ibu 

bersalin. Tindakan ini diterapkan juga pada 

kelompok kontrol. 

Populasi dalam penelitian merupakan 

kumpulan dari individu atau objek, atau 

fenomena yang secara potensial dapat diukur 

sebagai bagian dari penelitian (Swarjana, 

2012). Populasi dalam penelitian ini adalah 

pasien ibu bersalin normal di RSUD Tidar 

Magelang sebanyak 40 pasien ibu bersalin. 

Pengambilan sampel dapat dilakukan 

menggunakan teknik accidental sampling 

yaitu peneliti memilih responden 

berdasarkan ibu bersalin yang datang ke 

rumah sakit yang sesuai dengan kriteria 

yang telah ditentukan. Penentuan sampel 

dibagi menjadi kelompok intervensi dan 

kelompok kontrol dengan menggunakan 

sistem probably sampling yaitu dengan 

pemilihan sample secara acak dengan 

menggunakan undian. Undian berisi 

kode‘I’ untuk kelompok intervensi dan ‘K’ 

untuk kelompok kontrol. Undian akan 

digulung dan dimasukkan kedalam gelas 

yang nantinya akan dikocok. Penelitian ini 

dilakukan pada bulan Juni sampai dengan 

Juli 2019 di RSUD Tidar Magelang 

dengan jumlah sampel 40 ibu bersalin, 

dibagi menjadi 2 kelompok, kelompok satu 

adalah kelompok intervensi dan kelompok 

kedua adalah kelompok kontrol. Alat ukur 

dalam penelitian ini adalah Numerical 

Rating Scale untuk mengukur nyeri selama 

persalinan.  

Analisa yang digunakan dalam 

penelitian ini ada 3 uji yaitu uji shapiro 

wilk, uji wilcoxon dan uji mann whitney.
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perbedaan Intensitas Nyeri Persalinan Kelompok Intervensi Sebelum Dan Setelah 

Diberikan Aromaterapi Cendana 

Variabel Mean Sd Mean 

different 

P 

Value 

Nyeri 

Persalinan 

Sebelum 6,05 0,759 1,4 0,000 

Setelah 4,65 0,745 

*Uji Wilcoxon 

 

Berdasarkan tabel diatas  menunjukkan 

bahwa rata-rata tingkat nyeri persalinan 

sebelum diberi tindakan aromaterapi adalah 

6,05 dengan standar deviasi 0,759. 

Sedengkan setelah diberikan aromaterapi 

hasil rata-rata tingkat nyeri persalinan adalah 

4,65 dengan standar deviasi 0,745. 

Perbedaan rata-rata tingkat nyeri persalinan 

sebelum dan setelah dilakukan aromaterapi 

pada kelompok intervensi adalah 1,4 dengan 

p=0,000. Hal ini berarti menunjukkan nilai 

p<0,05 yang artinya ada perbedaan tingkat 

nyeri persalinan yang signifikan antara 

sebelum dan setelah diberikan aromaterapi 

pada kelompok intervensi. 

 

Perbedaan Intensitas Nyeri Persalinan Kelompok Kontrol Sebelum Dan Setelah 

Diberikan Aromaterapi 
Variabel Mean Sd Mean different P Value 

Nyeri Persalinan Sebelum 5,35 0,875 0,25 0,059 

Setelah 5,60 0,995 

*Uji Wilcoxon 

 

Berdasarkan tabel diatas  

menunjukkan bahwa rata-rata tingkat nyeri 

persalinan sebelum diberi tindakan 

aromaterapi adalah 5,35 dengan standar 

deviasi 0,875. Sedangkan setelah diberikan 

aromaterapi hasil rata-rata tingkat nyeri 

persalinan adalah 5,60 dengan standar 

deviasi 0,995. Perbedaan rata-rata tingkat 

nyeri persalinan sebelum dan setelah 

dilakukan aromaterapi pada kelompok 
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intervensi adalah 0,25 dengan p=0,059. Hal 

ini berarti menunjukkan nilai p>0,05 yang 

artinya tidak ada perbedaan tingkat nyeri 

persalinan yang signifikan antara sebelum 

dan setelah diberikan aromaterapi pada 

kelompok kontrol. 

 

Perbedaan Intensitas Nyeri Persalinan Setelah Diberikan Aromaterapi Cendana Pada 

Kelompok Intervensi Dan Kelompok Kontrol 

 
Tindakan Mean Mean Different P Value 

Kelompok Intervensi  4,65 0,95 0,003 

Kelompok Kontrol 5,60   

*Uji Mann Whitney 

 

Berdasarkan tabel diatas 

menunjukkan bahwa tingkat nyeri 

persalinan yang diberikan aromaterapi 

cendana pada kelompok intervensi dan 

kelompok kontrol didapatkan nilai p = 

0,003 (p value <0,05) yang artinya ada 

perbedaan tingkat nyeri persalinan yang 

signifikan setelah diberikan aromaterapi 

cendana pada kelompok intervensi dan 

kelompok kontrol. 

 

Pembahasan 

Pengaruh Aromaterapi Cendana 

Terhadap Nyeri Persalinan  

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan di RSUD Tidar Magelang 

terdapat 40 responden ibu bersalin yang 

terbagi menjadi dua kelompok yaitu 

kelompok intervensi dan kelompok kontrol 

yang menunjukkan bahwa aromaterapi 

cendana berpengaruh terhadap nyeri 

persalinan. Rata-rata nyeri persalinan yang 

dirasakan oleh ibu bersalin sebelum 

diberikan aromaterapi cendana yaitu sebesar 

6,05. Setelah diberikan aromaterapi cendana, 

rata-rata skala nyeri persalinan pada ibu 

bersalin turun menjadi 4,65. Setelah 

dilakukan analisis didapatkan nilai p = 0,000 

(p <0,05) yang berarti ada pengaruh 

aromaterapi cendana terhadap nyeri 

persalinan. Hal ini terjadi karena terapi 

dengan menggunakan aromaterapi cendana 

akan membuat ibu merasa rileks dan tenang 

sehingga sensasi nyeri yang dirasakan ibu 

akan berkurang. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Astuti, W., 

Rahayu, Heni SE., & Wijayanti, K (2015) 
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tentang Pengaruh Aromaterapi Bitter Orange 

(Citrus Aurantium) Terhadap Nyeri 

Persalinan Dan Kecemasan Fase Aktif Kala 

I yang menyatakan bahwa ada perbedaan 

tingkat nyeri persalinan yang sifnifikan 

dengan nilai p = 0,000 (p <0,05). Penelitian 

ini membandingkan antara kelompok yang 

diberi aromaterapi cendana dan yang tidak 

diberi aromaterapi cendana untuk 

mengurangi nyeri persalinan. Didalam 

minyak cendana terdapat bebrapa komponen 

yaitu santalol (sesquiterpenslkohol), santalen 

(sesquiterpena), santen, santenon, santalal, 

santalon, dan isovalerilaldehida.Menurut 

Rahayu et al. (2002) mengungkapkan bahwa 

minyak cendana dapat digunakan untuk 

menyembuhkan sakit perut, asma, sakit 

kulit, infeksi ginjal, berbagai peradangan, 

obat penenang, obat mengurangi rasa nyeri, 

anti kanker, anti bakteri dan aromaterapi 

(Ariyanti,2018). 

Menurut Koensoemardiyah (2009) 

menjelaskan bahwa aromaterapi adalah 

terapi yang menggunakan minyak esensial 

atau sari minyak murni untuk membantu 

memperbaiki atau menjaga kesehatan, 

membangkitkan semangat, menyegarkan 

serta menenangkan jiwa dan raga. 

Aromaterapi memiliki manfaat yang sangat 

beragam, mulai dari pertolongan pertama 

sampai membangkitkan rasa gembira. 

Menurut Karlina (2014)  menjelaskan 

aromaterapi melalui inhalasi atau penciuman 

dapat memunculkan aroma yang 

menyenangkan akan menstimulasi thalamus 

untuk mengeluarkan enkefalin yang 

berfungsi untuk penghilang rasa sakit alami 

dan menghasilkan perasaan sejahtera. 

Minyak cendana bermanfaat pada bagian 

luar saat dihirup, saat aromaterapi dihirup 

maka tubuh akan memberikan respon 

psikologis. 

Serta diperkuat dengan hasil penelitian 

Karlina, Sisca D., Reksohusodo, S., & 

Widayanti, A (2014) dengan judul Pengaruh 

Pemberian Aromaterapi Lavender Secara 

Ihalasi Terhadap Penurunan Intensitas Nyeri 

Persalinan Fisiologis pada Primipara Inpartu 

Kala Satu Fase Aktif di BPM “Fetty 

Fathiyah” Kota Mataram, penelitian 

menggunakan uji statistik paired t-test 

diperolehnilai p = 0,000 (p <0,05) yang 

menunjukan bahwa pemberian aromaterapi 

lavender terbukti signifikan dapat 

menurunkan intesitas nyeri persalinan 

fisiologis kala satu fase aktif. 

Selain itu hasil penelitian dperkuat 

oleh hasil penelitian Rosyidah, R (2015) 

yang berjudul Pengaruh Pemberian 

Aromaterapi Inhalasi Neroli (Citrus 

Aurantium) Terhadap Nyeri Persalinan Kala 

I Fase Aktif, hasil penelitian menunjukkan 
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bahwa adanya penurunan nyeri persalinan 

dengan nilai p = 0,001 (p <0,05).  

Hasil penelitian yang dilakukan 

Ariani, NWN., Ni Luh Putu Yunianti S. C., 

& Dian A (2012) tentang Pengaruh 

Pemberian Aromaterapi Cendana Terhadap 

Kualitias Tidur Remaja Di Panti Asuhan 

Dharma Jati II Denpasar yang menyatakan 

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 

sebelum dan setelah diberikan aromaterapi 

dengan nilai p= 0,000 (p<0,05). 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

sudah dilakukan terdapat pengaruh 

aromaterapi cendana terhadap nyeri 

persalinan  dengan nilai signifikasi p = 0,000 

(p< 0,05), aromaterapi cendana mampu 

mengurangi nyeri persalinan. 
 
KESIMPULAN 

Terdapat perbedaan nyeri persalinan antara 

sebelum dan setelah diberikan aromaterapi 

cendana. 
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Abstrak 
 
Pendahuluan: Kejadian edema merupakan masalah yang sering terjadi pada ibu hamil. Penyebab edema 
kaki pada ibu hamil dipicu oleh perubahan hormone estrogen, sehingga dapat meningkatkan retensi cairan 
berhubungan dengan perubahan fisik yang terjadi saat kehamilan trimester terakhir, yaitu semakin 
membesarnya uterus seiring dengan pertambahan berat badan janin dan usia kehamilan. Tujuan: 
Mengetahui ibu hamil yang mengalami edema kaki berdasarkan karakteristik pada ibu hamil trimester 
tiga di Puskesmas Sidoharjo. Metode penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Total sampel 
sebanyak 78 responden ibu hamil trimester tiga. Sampel diperoleh dengan Pengambilan sampel dengan 
teknik total sampling. Instrumen penelitian menggunakan lembar checklist.Analisis yang digunakan 
adalah analisis univariat dengan distribusi frekuensi.Hasil: hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu hamil 
mengalami edema kaki adalah usia ibu 20-35 tahun, tingkat pendidikan SMP, ibu  yang bekerja, hamil 
pertama kali dan di usia kehamilan 32-35 minggu. Kesimpulan: Ibu hamil trimester III mengalami edema 
kaki sebanyak 11 orang dengan derajat I. 
 
Kata kunci: edema kaki, ibu hamiltrimester III 

 
Abstract 

 
Background: There were 25 cases foot edema of pregnant women at the Sidoharjo Health Center. The 
cause of leg edema in pregnant women is triggered by changes in the hormone estrogen, so can increase 
fluid retention associated with physical changes that occur during the last trimester of pregnancy, namely 
the growing uterus along with fetal weight gain and gestational age.Purpose: To find out pregnant 
women who experience foot edema based on characteristics of third trimester pregnant women at 
Sidoharjo Health Center.Methods: This type of research is descriptive. The study population was 78 third 
trimester pregnant women. Sampling with a total sampling technique. The research instrument use a 
checklist sheet. The analysis univariate analysis with frequency distribution.Results: The results show 
pregnant women experiencing foot edema were mothers age 20-35 years, junior high school education 
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level, working mothers, first time pregnant and 32-35 weeks gestational age. Conclusion: Third trimester 
pregnant women experience 11 people foot edema with degree I. 
 
Keyword:foot edema, Third Trimester Pregnant Women 
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PENDAHULUAN 
 
Kehamilan merupakan kondisi biologis 
maupun psikologis yang tentunya 
memerlukan adaptasi dari seorang wanita 
yang sedang mengalaminya (Erawati, 
2016).Perubahan-perubahan yang terjadi 
pada wanita selama kehamilan normal 
adalah bersifat fisiologis, bukan patologis. 
Saat masa kehamilan, seorang ibu akan 
mengalami perubahan fisik maupun psikis. 
Perubahan fisik yang sering dialmi oleh ibu 
antara lain menjadi sering berkemih, 
bengkak dan kram pada kaki, mudah lelah 
serta nyeri pada perut bagian bawah 
(Mandang et al., 2016). 

Di Indonesia, sekitar 80% ibu hamil 
mengalami gangguan kehamilan yaitu 
pendarahan 20% , hipertensi ibu hamil 15%, 
aborsi 10 %, preeklampsia 20% disertai 
edema kaki 15% (Dinkes RI, 2017). Kasus 
edema kaki kehamilan atau disertai penyakit 
lainnya di Jawa Tengah dari tahun 2016 
sebanyak 40 kasus dan pada tahun 2017 
sebanyak 45 kasus (Dinkes Jateng, 2017). 
Wilayah Sragen, menurut hasil studi 
pendahuluan 3 Puskesmas terdapat kasus 
edema kaki kehamilan cukup banyak. Kasus 
paling banyak di Puskesmas Sidoharjo 
Sragen sebanyak 25 kasus. Di Indonesia 
edema kaki dialami oleh ibu hamil trimester 
III 40% edema dijumpai pada kehamilan 
normal, 60% edema dijumpai pada 
kehamilan hipertensi, 80% terjadi pada 
kehamilan dengan hipertensi dan 
proteinuria. Seorang wanita hamil dapat 
mengalami edema pada bagian-bagian 
tubuh, termasuk ekstremitas bawah 
(lokalisata) hingga seluruh tubuh (Hairunisa, 
2017) 

Perbedaan aktivitas dapat memicu 
ketegangan otot dan nyeri persendian, 
sehingga akan berpengaruh terhadap 
penurunan derajat edema. Berdasarkan studi 

awal yang dilakukan pada bulan Juni 2019 
di Puskesmas Sidoharjo dari 78 ibu hamil 
yang periksa terdapat 25 ibu hamil 
mengalami edema pada tungkai kaki dan 
setelah dilakukan wawancara pada ibu hamil 
mengatakan ketidaknyamanan seperti nyeri 
pada kaki, kram, kesemutan, dan terasa berat 
pada tungkai kaki yang mengalami edema, 
sehingga sangat mengganggu aktivitas 
sehari-hari. Bulan Januari 2019 sampai Juni 
2019 dari 78 ibu hamil terdapat 25 ibu hamil 
yang periksa mengalami edema kaki pada 
trimester III.  
 
TUJUAN 
Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimanakah kejadian Edema 
Kaki Pada Ibu Hamil Trimester III di 
Puskesmas Sidoharjo, Sragen. 
 
METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian 
deskriptif. Penelitian deskriptif didefinisikan 
sebagai suatu penelitian yang dilakukan 
untuk mendeskripsikan atau 
menggambarkan suatu fenomena yang 
terjadi dimasyarakat, penelitian jenis ini 
tidak menggunakan hipotesis. Rancangan 
penelitian ini untuk memperoleh informasi 
atau gambaran kejadian edema kaki pada ibu 
hamil trimester III di Puskesmas Sidoharjo  
antara bulan Desember 2018 hingga Maret 
2019. Penelitian dilakukan di wilayah 
Puskesmas Sidoharjo, Sragen. Populasi 
dalam penelitian ini sebanyak 78 ibu dan 
teknik pengambilan sampel menggunakan 
total sampling. 
 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian 
ini diperoleh dari pembagian lembar check 
list. Lembar check list yang disusun untuk 
mengetahui kejadian edema pada ibu hamil 
trimester III. Dalam mengukur tingkat 
penurunan edema kaki disini peneliti 
menggunakan teknik “pitting” edema yaitu 
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menekan dengan menggunakan ibu jari dan 
amati waktu kembalinya lalu untuk 
pengukuran kedalaman edema peneliti 

menggunakan midline. Hasil pengukuran 
akan dicatat di lembar Check list.

 
HASIL PENELITIAN 
Hasil dari karakteristik masing-masing responden dapatdilihat sebagai berikut: 
Distribusi kejadian edema berdasarkan derajat edema kaki ibu hamil trimester III disajikan dalam 
tabel berikut : 

 
Tabel 1.1 Gambaran kejadian edema kaki 

Derajat edema Kejadian Edema Total 
 Tidak Ya 
 F % F % F % 

Derajat 1 0 0.0 11 100.0 11 14.1 
Derajat II 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Derajat III 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Derajat IV 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Tidak Edema 67 100.0 0 0.0 67 85.9 
Total 67 100.0 11 100.0 78 100.0 

 Sumber: data primer di olah tahun 2019 
 

Berdasarkan derajat edema, responden yang mengalami edema dengan derajat I sebanyak 11 
orang, sementara sisanya yaitu 67 responden tidak terkena edema. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa responden yang mengalami kejadian edema termasuk dalam kejadian 
edema derajat I. 

 

Tabel 1.2 Identifikasi kejadian edema kaki berdasarkan usia ibu hamil trimester III  

Usia ibu hamil 
trimester III 

Kejadian Edema 
 

Total 

Tidak Ya 
 F (%) F (%) F % 

<20 tahun 9 13.4 1 9.1 10 12.8 
20-35 tahun 54 80.6 9 81.8 63 80.8 
>35 tahun 4 6.0 1 9.1 5 6.4 

Total 67 100.0 11 100.0 78 100.0 
  Sumber : data primer di olah tahun 2019 
 

Dalam tabel diatas usia ibu hamil trimester III paling banyak adalah 20-35 tahun yaitu 63 
(80,8%). Pada usia tersebut yang mengalami edema kaki sebanyak 9 orang (81,8%).  
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Tabel 1.3 Identifikasi kejadian edema kaki berdasarkan pendidikan ibu 
Pendidikan Kejadian Edema  

Total  Tidak Ya 
 F % F % F % 

PT 0 0.0 2 18.2 2 2.6 
SD 6 9.0 0 0.0 6 7.7 

SMA 25 37.3 3 27.3 28 35.9 
SMP 36 53.7 6 54.5 42 53.8 
Total 67 100.0 11 100.0 78 100.0 

 Sumber: data primer di olah tahun 2019 

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat pendidikan ibu hamil trimester III paling banyak 
adalah SMP yaitu sebanyak 42 orang (53,8 %) dan yang mengalami edema kaki sebanyak 6 
orang (54,5%).  
 
 

Tabel 1.4 Identifikasi kejadian edema kaki berdasarkan pekerjaan ibu 
Pekerjaan Kejadian Edema Total 

 Tidak Ya 

 F % F % F % 
Bekerja 33 49.3 7 63.6 40 51.3 

Tidak Bekerja 34 50.7 4 36.4 38 48.7 
Total 67 100.0 11 100.0 78 100.0 

  Sumber: data primer di olah tahun 2019 

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat pekerjaan ibu hamil trimester III paling banyak adalah 
bekerja sebanyak 40 orang (51.3%) dan yang mengalami edema kaki sebanyak 7 orang 
(63,6). 
 
 

Tabel 1.5 Identifikasi kejadian edema kaki berdasarkan paritas ibu 

Paritas Kejadian Edema  
Total 

 Tidak Ya 
 F % F % F % 

Kehamilan ≥2 33 49.3 3 27.3 36 46.2 
Kehamilan 1 34 50.7 8 72.7 42 53.8 

Total 67 100.0 11 100.0 78 100.0 

  Sumber: data primer di olah tahun 2019 

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat paritas ibu hamil trimester III paling banyak adalah 
kehamilan pertama 42 orang (53.8%) dan yang mengalami edema kaki sebanyak 8 orang 
(72,7%). 
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Tabel 1.6 Identifikasi kejadian edema kaki berdasarkan usia kehamilan ibu  

 
Usia kehamilan Kejadian_Edema Total 

 Tidak Ya 
 F % F % F % 

28 -31 Minggu 38 56.7 3 27.3 41 52.6 
32-35 Minggu 21 31.4 4 36.4 25 32.1 
≥36  Minggu 8 11.9 4 36.3 12 15.4 

Total 67 100.0 11 100.0 78 100.0 
  Sumber: data primer di olah tahun 2019 

 
Berdasarkan hasil penelitian, tingkat usia kehamilan ibu hamil trimester III mengalami 
edema kaki pada usia kehamilan 32-35 minggu dengan frekuensi paling tinggi sebanyak 25 
orang (32,1%) dan yang mengalami edema kaki sebanyak 4 orang (36,4%). 
 
 

PEMBAHASAN 
 
Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa 
yang mengalami kejadian edema kaki pada 
derajat I adalah sebanyak 11 orang (14,1%). 
Edema kaki pada masa kehamilan adalah 
disebabkan karena uterus yang membesar 
menekan vena-vena besar yang mengalirkan 
darah dari ekstremitas bawah pada saat 
vena-vena tersebut masuk ke rongga 
abdomen. Pembendungan darah di vena ini 
mendorong terjadinya edema di ekstremitas 
bawah (Effendi, 2009). Kejadian edema juga 
dapat disebabkan penimbunan cairan secara 
berlebihan pada jaringan tubuh.Edema bisa 
terjadi karena faktor bawaan pada masa 
kehamilan. Saat kehamilan air di dalam 
tubuh mengalami peningkatan total sehingga 
edema menyertai kehamilan normal 
(Siregar, 2016) 

Rienilsy (2011) menyampaikan derajat 
terjadinya edema yaitu derajat I dengan hasil 
pemeriksaan saat dilakukan “pitting” edema 
yaitu kedalaman 1-3 mm dengan waktu 
kembali 3 detik. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa edema derajat I 
merupakan edema kaki fisiologis masih 

batas normal karena disebabkan pembuluh 
darah vena tertekan akibat kehamilan 
semakin membesar, hingga terjadilah 
pembendungan darah yang menyebabkan 
darah tidak bisa mengalir lancar. Derajat I 
edema merupakan kategori derajat edema 
ringan atau normal (Rusnoto, 2019) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa usia 
ibu hamil trimester III paling banyak adalah 
20-35 tahun yaitu 63 orang (80,8%). Rinata 
(2018) menyatakan bahwa pada usia 20-35 
tahun merupakan usia yang dianggap aman 
untuk menjalani kehamilan dan persalinan. 
Karena pada usia<20 tahun kondisi fisik 
terutama organ reproduksi dan psikologis 
belum 100% siap menjalani masa 
kehamilan. Sedangkan kehamilan pada 
usia>35 tahun merupakan keadaan yang 
dikategorikan dalam resiko tinggi terhadap 
kelainan bawaan serta adanya penyulit 
selama masa kehamilan (Marcelya, 2018). 
Beberapa penyebab terjadinya edema kaki 
pada usia 20-35 tahun ibu hamil dikarenakan 
faktor pola hidup yang kurang diperhatikan, 
seperti tidak pernah olahraga atau senam 
hamil. Pada usia tersebut juga usia aktif 
untuk bekerja, sehingga menyebabkan 
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aktivitas ibu sangat mempengaruhi kejadian 
edema kaki karena sering berdiri atau 
berjalan terlalu banyak dapat memberi 
tekanan pada aliran darah di kaki. Sehingga 
tekanan ini memperlambat aliran darah dari 
kaki ke jantung maka darah menumpuk dan 
menekan cairan dari pembuluh darah vena 
ke jaringan yang ada di kaki (Fajrin, 2017). 

Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa 
sebagian besar (53,8%) ibu hamil trimester 
III memiliki status pendidikan menengah 
(SMP) dan yang mengalami edema kaki 
sebanyak 6 orang. Tingkat pendidikan 
menengah seseorang turut menentukan 
mudah tidaknya menyerap dan memahami 
tentang gangguan kehamilan seperti edema 
kaki pada ibu hamil trimester III. Pendidikan 
ibu berpengaruh positif terhadap 
pengetahuan tentang kehamilan, pengertian 
usia kehamilan yang aman, paham tentang 
resiko kehamilan serta gangguan yang 
terjadi saat kehamilan. Apabila tingkat 
pendidikan ibu rendah menyebabkan 
kurangnya pengetahuan ibu tentang 
kesehatan termasuk tentang pengetahuan 
mengenai kehamilan. Salah satu faktor yang 
banyak memberi pengetahuan adalah 
pendidikan. Tidak adanya pendidikan pada 
manusia dapat menyebabkan kurangnya 
pengetahuan. Demikian juga dengan ibu 
hamil yang tidak mengalami atau 
memperoleh pendidikan tentu saja akan 
berakibat pada kurangnya pengetahuan 
tentang hal-hal yang berkaitan dengan 
kehamilannya tersebut (Umaroh, 2012). 

Rinata (2018) menyatakan bahwa tingkat 
pendidikan seseorang atau individu akan 
berpengaruh terhadap proses dan 
kemampuan berfikir sehingga mampu 
menangkap informasi baru. Makin tinggi 
tingkat pendidikan seseorang makin mudah 
orang tersebut menerima informasi, baik 
dari orang lain maupun dari media massa. 
Berdasarkan data diatas ibu hamil trimester 
III dengan pendidikan menengah (SMP) 

beberapa diantaranya paling banyak 
mengalami edema kaki.Hal ini bermakna 
bahwa ibu hamil yang berpendidikan 
menengah mengalami kejadian edema kaki 
lebih banyak dibandingkan ibu yang 
memiliki tingkat pendidikan yang 
tinggi.Sehingga perlu adanya penyuluhan 
kesehatan atau edukasi baik personal 
maupun kelompok pada ibu hamil terkait 
edema kaki serta gangguan kehamilan 
lainnya yang disebabkan oleh 
kehamilan.Pendidikan bagi kaum wanita 
sangat penting terlebih bagi ibu hamil. 
Pendidikan yang baik sangat membantu ibu 
hamil dalam mengetahui apa yang terjadi 
dalam dirinya dan janinnya sehingga 
kehamilan akan lebih aman (Astuti, 2018). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ibu 
hamil mayoritas bekerja sejumlah 40 orang 
(51,3%) yang mengalami edema kaki 
sebanyak 7 orang. Sedangkan ibu hamil 
tidak bekerja sejumlah 38 orang (48,7%) 
yang mengalami edema sebanyak 4 orang. 
Secara keseluruhan yang mengalami edema 
kaki sebanyak 11 orang.Pekerjaan adalah 
suatu hubungan melibatkan dua pihak antara 
perusahaan dan karyawannya.Manusia perlu 
bekerja untuk mempertahankan hidupnya. 
Pekerjaan merupakan sesuatu yang 
dikerjakan untuk mendapatkan nafkah atau 
pencaharian masyarakat yang sibuk dengan 
kegiatan atau pekerjaan sehari-hari akan 
memiliki waktu yang lebih untuk 
memperoleh informasi (Depkes RI, 2010). 

Manusia merupakan makhluk sosial yang 
saling berinteraksi satu dengan yang lainnya 
sehingga mudah mendapat informasi. 
Melalui pekerjaan dan rutinitas seseorang 
akan berinteraksi dengan orang lain dan 
dapat memperoleh informasi. Informasi 
yang diperoleh bisa mempengaruhi 
pengetahuan seseorang. Jika seseorang 
mendapat lebih banyak informasi maka 
mempunyai pengetahuan yang lebih luas 
(Fajrin, 2017). Edema Pada ibu hamil 



 
 

239 
 

trimester III bisa terjadi akibat kurang 
aktivitas seperti senam ibu hamil. Bahkan 
bisa disebabkan oleh konsumsi garam yang 
berlebih. Di wilyah kerja  Puskesmas 
Sidoharjo rata-rata ibu hamil trimester III 
bekerja sebagai buruh pabrik, buruh cuci 
dan pekerjaan swasta. Maka ibu hamil yang 
bekerja rentan mengalami edema kaki 
karena sering berdiri atau berjalan terlalu 
banyak atau duduk terlalu lama posisi 
tersebut dapat memberi tekanan pada aliran 
darah di kaki.Sehingga tekanan ini 
memperlambat sirkulasi darah dari kaki ke 
jantung maka darah menumpuk dan 
menekan cairan dari pembuluh darah vena 
ke jaringan yang ada di kaki. Dengan 
demikian ibu hamil yang bekerja akan lebih 
rentan mengalami edema kaki. 

Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa 
paritas yang paling banyak adalah ibu 
pertama kali hamil yaitu sebanyak 42 orang 
(53,8%). Pada ibu yang hamil pertama kali 
yang mengalami edema kaki sebanyak 8 
orang.Masa kehamilan dan persalinan 
pertama meningkatkan resiko kesehatan 
karena ibu belum pernah mengalami 
kehamilan sebelumnya. Sebaliknya apabila 
ibu terlalu sering hamil maka rahim akan 
menjadi semakin melemah karena jaringan 
parut uterus akibat kehamilan yang 
berulang. Kehamilan pertama merupakan 
pengalaman baru yang dapat menimbulkan 
stress bagi ibu hamil sehingga memicu 
terjadi nya gangguan kehamilan Pada 
kehamilan pertama kali bisa terjadi edema 
kaki bisa disebabkan ibu primigravida 
belum mempunyai pengalaman untuk 
menjaga kesehatan kehamilan karena baru 
pertama kali hamil (Fajrin, 2017). 

Hasil penelitian diketahui mayoritas ibu 
primigravida dengan kejadian edema kaki 
paling banyak. Hasil penelitian ini sejalan 
dengan Famela  (2016) yang menyatakan 
bahwa ibu hamil pertama kali atau 
primigravida dapat menimbulkan stress 

karena menghadapi fase kehamilan pertama 
kali nya dan bisa terjadi edema kaki karena 
bisa disebabkan belum adanya pengalaman 
untuk menjaga kesehatan kehamilan. Hal ini 
sama dengan hasil peneliti bahwa paling 
banyak ibu hamil trimester III adalah ibu 
yang hamil pertama kali atau ibu 
primigravida karena belum ada pengalaman 
kehamilan sebelumnya maka ibu belum siap 
jika ada gangguan kehamilan dan belum 
mengetahui cara mengatasinya. Jumlah 
paritas memiliki pengaruh terhadap 
kehamilan dikarenakan ibu hamil memiliki 
resiko lebih tinggi untuk mengalami 
gangguan selama kehamilannya terlebih 
pada ibu yang pertama kali mengalami masa 
kehamilan(Lombo, 2017). 

 
Hasil penelitian diketahui mayoritas yang 
mengalami kejadian edema kaki di usia 
kehamilan 32-35 minggu sebanyak 4 orang 
dan di usia kehamilan  ≥36 minggu 
sebanyak 4 orang karena frekuensi pada usia 
32-35 minggu lebih banyak daripada 
frekuensi di usia ≥36 minggu maka kejadian 
edema paling banyak adalah di usia 32-35 
minggu. Mafikasari (2015) menyatakan 
bahwa semakin besar usia kehamilan 
semakin rentan mengalami kejadian edema 
kaki. Edema kaki pada kehamilan trimester 
III pada usia 32-35 minggu terjadi 
dikarenakan terhambatnya pertukaran cairan 
dalam tubuh yang kemudian menghambat 
kecepatan difusi sehingga pasokan darah 
pada sel-sel dalam jaringan berkurang, 
sehingga terjadi pembendungan darah di 
vena yang mendorong munculnya edema. 
Hernanto (2016) menyampaikan bahwa 
Edema pada ibu trimester III ini diakibatkan 
karena membesarnya rahim dan menekan 
vena sehingga terjadi bendungan yang 
menyebabkan darah tak bisa mengalir 
selancar biasanya.  Hal ini cukup wajar 
dialami oleh ibu hamil namun perlu 
diwaspadai jika terjadi edema kaki disertai 
penyakit lainnya (Aprillia, 2011). 
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KESIMPULAN 

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan 
bahwa edema yang paling banyak dialami 
responden adalah edema derajat I, sebagian 
besar berusia 20-35 tahun. Responden 
sebagian besar mempunyai tingkat 
pendidikan SMP, dengan status pekerjaan 
adalah sebagian besar ibu bekerja. 
Sebagaian besar responden mengalami 
edema kaki pada hamil yang pertama 
kalinya  dan mengalami edema saat usia 
kehamilan mencapai 32-35 minggu.  
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ABSTRAK 

 Post Partum Blues merupakan kesedihan atau kemurungan setelah melahirkan biasanya muncul 

sementara waktu yakni sekitar dua hari hingga dua minggu setelah kelahiran bayi. Pada masa post partum 

akan timbul masalah yaitu firasat buruk, takut, menangis, terganggunya pola tidur, gangguan konsentrasi, 

dan merasa gelisah. Upaya nonfarmakologi yang dapat dilakukan dalam penanganan depresi salah 

satunya dengan menggunakan art drawing therapy. Art drawing therapy merupakan salah satu intervensi 

untuk menangani masalah yang berhubungan dengan gangguan psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh art drawing therapy terhadap tingkat depresi pada ibu post partum blues. Penelitian 

ini menggunakan desain penelitian quasi experiment dengan pendekatan pre test and post test 

nonequivalent control group. Penelitian dilakukan di Wilayah Kerja Puskesmas Sibela. Sampel 

menggunakan teknik non probability sampling dengan pendekatan purposive sampling. Jumlah sampel 36 

responden, dibagi menjadi 2 kelompok 18 perlakuan dan 18 kontrol. Analisis data dengan menggunakan 

uji wilcoxon dan mann whitney.Hasil uji wilcoxon terdapat penurunan tingkat depresi antara nilai pre test 

dan post test kelompok perlakuan dengan nilai p value 0,000 dan hasil uji mann whitney bahwa ada 

perbedaan tingkat depresi pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol dengan nilai p value 

0,036.Kesimpulan, terdapat pengaruh art drawing therapy terhadap tingkat depresi pada ibu post partum 

blues di wilayah kerja Puskesmas Sibela. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah 

satu intervensi untuk ibu post partum blues dan pelaksanaannya dapat berkolaborasi dengan kader 

posyandu setempat 

 

Kata Kunci : Art drawing therapy, Tingkat Depresi, Post Partum Blues 
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ABSTRACT 

     Post Partum Blues is a regular expression of sorrow or gloom which temporary appears for 

two days to two weeks following a childbirth. In such a condition, a post partum mother experiences 

feeling of sadness, fear, sleep disruption, concentration disorder and tension or anxiety. One of the non 

pharmacological therapies to deal with of the depression is art drawing therapy.  Art drawing therapy is 

one of the interventions to handle with problems related to psichological disorders. This research aims to 

determine effect of art drawing therapy on depression level of post partum blues mother.This research 

used the quasi experimental research method with pre test and post test nonequivalent control group 

design. It was conducted in the working area of community health center of Sibela Surakarta. Non 

probability sampling with purposive sampling was used to determine its samples. They consisted of 36 

post partum blues mother, and they were divided into two groups: 18 in the treatment group and 18 in the 

control group. The data of the research were analyzed by using the wilcoxon’s test and the mann 

whitney’s test.The result of the wilcoxon’s test shows that decrease level of depression between the pre 

test and post test in the treatment group by the p value 0,000 and that of the mann whitney’s test shows 

that there was a difference of depression level between the treatment group and the control group by the 

p value 0,036.The administration of art drawing therapy had an effect on the level of depression of the 

post partum blues mother in the working area of community health center of Sibela Surakarta. The results 

of this research hopefully can be used as one of the interventions for post partum blues mother treatment 

and the implementation can be collaborated with local posyandu cadres.  

 

Keywords : Art drawing therapy, Depression Level, Post Partum Blues 

 

PENDAHULUAN 

Baby blues syndrom atau sering juga 

disebut maternity blues merupakan suatu 

sindrom yang muncul pada minggu pertama 

setelah persalinan dan memuncak pada hari 

ke tiga sampai kelima dalam waktu 14 hari 

setelah persalinan (Arfian, 2012).Post 

partum blues merupakan suatu sindrom 

yang normal pada ibu post partum dan akan 

menghilang apabila ditangani dengan benar 

(Hutagaol, 2010). Namun apabila post 

partum blues tidak ditangani dengan benar 

maka dapat menyebabkan depresi post 

partum dan dapat berkembang menjadi 

psikosis post partum pada ibu (Padila, 

2014). Di Indonesia satu dari 10 wanita yang 
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baru saja melahirkan memiliki 

kecenderungan post partum blues 

(Kemenkes, 2010).  

Faktor yang mempengaruhi post 

partum blues adalah usia, paritas, dan 

tingkat pendidikan (Nirwana, 2011). Faktor 

lain yang dapat mempengaruhi yaitu adanya 

riwayat depresi, kehamilan yang tidak 

direncanakan, dan kurang pengalaman 

dalam merawat bayi (Mansyur, 2014). 

Dampak pada anak dengan ibu post partum 

blues yaitu muncul masalah tidur, anak sulit 

bersosialisasi, cemas dan takut 

(Murtiningsih, 2012). Dampak pada ibu 

dengan post partum blues akan mengalami 

kesedihan atau kemurungan, mudah cemas, 

menangis tanpa sebab, tidak sabar, tidak 

percaya diri, sensitif atau mudah tersinggung 

(Dahro, 2012). 

Post partum blues merupakan salah 

satu kasus kegawatdaruratan di bidang 

obstetri, meskipun angka kejadiannya 1-4 

per 1000 kelahiran (Stone & Menken, 2008). 

Data penelitian didunia menunjukkan 2/3 

atau sekitar 50-75% wanita mengalami baby 

blues syndrome (Diah, 2015).Menurut 

World Health Organization (WHO) 

prevalensi insiden kasus post partum blues 

di dunia sebanyak 25-85% per 1000 

kelahiran di dunia (Hutagol, 2010). Menurut 

Fatmawati (2015) angka kejadian post 

partum blues di Asia cukup tinggi dan 

bervariasi antara 26-85%. Angka kejadian 

post partum blues di Indonesia antara 50-

70% dari wanita pasca persalinan dengan 

kejadian tertinggi di Jakarta (76%)  dan 

terendah di Papua (3%) dimana Jawa 

Tengah memiliki presentase sebesar 11% 

(Machmudah, 2010). Hasil penelitian (Tia, 

2011) menunjukan bahwa angka post 

partum blues di wilayah Surakarta sebanyak 

4,8% ibu nifas mengalami post partum 

blues. 

Salah satu intervensi untuk 

mengatasi post partum blues dapat 

dilakukan dengan art therapy dan salah satu 

jenis kegiatannya berupa kegiatan 

menggambar atau sering disebut art drawing 

therapy. Art drawing therapy merupakan 

kegiatan terapi menggunakan kombinasi alat 

gambar, warna, dan media dengan maksud 

untuk mengekspresikan emosinya 

(Malchiodi, 2018). Proses pembuatan 

gambar dapat mengaktifkan bagian visual 

cortex pada otak. Pada tema tertentu yang 

diberikan dapat merangsang emosi dan 

pikiran sehingga dapat memberikan efek 

yang menenangkan (American Art Theraphy 

Association, 2013).Hasil penelitian Christina 

et al (2016) “Art Therapy For Patients With 

Depression: Expert Opinion On Its Main 

Aspects For Clinical Practice” menunjukan 
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bahwa terapi menggambar dapat 

menurunkan tingkat depresi dan 

memungkinkan individu mengembangkan 

koping. 

Hasil studi pendahuluan pada tanggal 

8 November 2018 di Puskesmas Sibela 

didapatkan bahwa dalam bulan Januari-

November terdapat jumlah ibu post partum 

sebanyak 465 orang dengan rata-rata 

perbulan sebanyak 40 ibu post partum di 

wilayah kerja Puskesmas Sibela. 

Berdasarkan hasil wawancara 30 orang ibu 

didapatkan data 20 orang ibu yang 

mengalami post partum blues. Dari 20 orang 

ibu dengan post partum blues di temukan 

ada 8 orang ibu yang mengalami depresi. 

Menurut 20 orang ibu post partum blues 

terjadi karena banyak yang belum siap 

berganti peran menjadi seorang ibu, faktor 

umur dan kurangnya pengalaman dalam 

merawat bayi. 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh art drawing 

therapy terhadap tingkat depresi pada ibu 

post partum blues di wilayah kerja 

Puskesmas Sibela Surakarta. 

 

METODOLOGI 

Penelitian ini dilakukan di wilayah 

kerja Puskesmas Sibela Surakarta bulan 

Februari –Mei 2019. Jenis penelitian ini 

yaitu kuantitatif dengan rancangan 

penelitian yang digunakan quasy experiment 

dengan pendekatan pre test and post test 

nonequivalent control group. Jumlah sampel 

dalam penelitian ini adalah 36 responden 

dengan teknik pengambilan sampel 

menggunakan purposive sampling.Kriteria 

inklusi dalam penelitian ini adalah ibu 

dengan post partum blues yang berada di 

wilayah kerja Puskesmas Sibela, melahirkan 

spontan maupun sectio caesarea (SC) dan 

post partum pada hari ke tiga sampai hari ke 

sepuluh setelah persalinan. Sedangkan 

criteria eksklusinya meliputi pasien tidak 

kooperatif dan pasien tidak ikut minimal 

satu sesi. 

Sebelum diberikan terapi peneliti 

melakukan skrining dengan menggunakan  

Edinburg Postnatal Depression Scale 

(EPDS) yang telah diuji reliabilitas yaitu 

0,77%. Kemudian peneliti melakukan pre 

test untuk pengukuran tingkat depresi 

dengan menggunakan kuesioner yang sama, 

dengan menghitung jumlah kuesioner yang 

dijawab agar dapat dikategorikan tingkat 

depresinya. Setelah itu peneliti memberikan 

art drawing therapy selama 3 kali dalam 

waktu 60 menit. Kemudian setelah 

pemberian art drawing therapy peneliti 

melakukan post test untuk mengukur tingkat 

depresi responden menggunakan EPDS. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Analisa Univariat 
Tabel 1Distribusi Responden Berdasarkan Umur (n=36) 

Umur 
Kelompok 
Perlakuan 

Kelompok 
Kontrol 

F (%) F (%) 
< 20 Tahun 0 0% 1 5,6% 

20 – 35 
Tahun 

18 100% 17 94,4% 

 

Hasil penelitian ini berdasarkan 

karakteristik sampel pada tabel 1 terlihat 

dari karakteristik umur menunjukan bahwa 

rata-rata umur ibu post partum blues adalah 

20-35 tahun. Pada umur 20-35 tahun 

merupakan umur produktif atau umur 

reproduksi sehat untuk seorang ibu 

mengalami kehamilan dan melahirkan serta 

menyusui karena sistem reproduksinya 

sudah matang (Lowdermilk, 2013). Ibu yang 

berusia <20 tahun memiliki sistem 

reproduksi yang belum optimal, sedangkan 

ibu yang berusia >35 tahun memiliki resiko 

tinggi mengalami kelainan kehamilan yang 

dapat membahayakan ibu dan janin (Esther, 

2010). 

Tabel 2 
Distribusi Responden Berdasarkan Paritas(n=36) 

 

Paritas 
Kelompok Perlakuan Kelompok 

Kontrol 
F (%) F (%) 

1 18 100% 18 100% 
 

Berdasarkan hasil penelitian 

didapatkan hasil bahwa paritas pada 

kelompok perlakuan dan kelompok kontrol 

adalah primipara. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian Sari Priyanti (2013) 

menjelaskan bahwa ibu primipara memiliki 

kecenderungan untuk mengalami post 

partum blues sebanyak 32,5%. Ibu 

primipara umumnya menderita post partum 

blues karena berada pada proses adaptasi 

dengan perubahan perannya menjadi 

seorang ibu (Cindy, 2014). Pengalaman ibu 

dalam persalinan dan kehamilan sangat 

berperan terhadap perubahan yang dialami 

setelah melahirkan (Machmudah, 2010). Ibu 

primipara yang belum mempunyai 

pengalaman melahirkan sebelumnya lebih 

banyak membutuhkan dukungan 
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dibandingkan dengan ibu yang sudah 

mempunyai pengalaman melahirkan dan 

merawat bayi sebelumnya (Bobak, 2012)

 
Tabel 3 

Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan(n=36) 
 

Tingkat 
Pendidika

n 

Kelompok Perlakuan Kelompok Kontrol 
F (%) F (%) 

SD 2 11,1% 5 27,8% 
SMP 5 27,8% 4 22,2% 
SMA 9 50,0% 8 44,4% 
D3 2 11,1% 1 5,6% 

 

Hasil penelitian didapatkan hasil 

bahwa tingkat pendidikan pada kelompok 

perlakuan dan kelompok kontrol adalah 

tingkat pendidikan SMA.Pendidikan sangat 

mempengaruhi seseorang dalam memotivasi 

untuk siap berperan dalam membangun 

kesehatan (Sasongko, 2010). Tingkat 

pendidikan menengah berpengaruh pada 

tingkat depresi ibu post partum dikarenakan 

dengan pengetahuan yang kurang, 

kemampuan ibu menjalankan perannya yang 

baru tidaklah optimal sehingga membuat 

stres atau depresi (Prabawani, 2015).

Tabel 4 
Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan(n=36) 

 

Pekerjaan  
Kelompok 
Perlakuan 

Kelompok Kontrol 

F (%) F (%) 
Buruh 4 22,2% 3 16,7% 
IRT 10 55,6% 12 66,7% 

Swasta 1 5,6% 1 5,6% 
Wiraswast

a 
2 11,1% 2 11,1% 

PNS 1 5,6% 0 0% 
 
Berdasarkan hasil penelitian 

didapatkan hasil bahwa pekerjaan pada 

kelompok perlakuan dan kelompok kontrol 

adalah IRT. Sejalan dengan hasil penelitian 

Hanifah (2017) mengatakan ibu post partum 

blues lebih banyak sebagai IRT yaitu 

sebanyak 23 orang (54,8%). Berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan Anoraga (2010) 

menyatakan bahwa wanita pekerja 

cenderung memiliki peran ganda yang dapat 
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menimbulkan gangguan emosional. Menurut 

Andiyani dkk (2014) beratnya pekerjaan ibu 

selama kehamilan dapat menimbulkan 

terjadinya post partum blues karena ibu 

tidak dapat beristirahat dan hal tersebut 

dapat mempengaruhi kehamilan dan janin 

yang sedang di kandung. Menurut Bowden 

(2011) peranan ibu sebagai istri dan ibu dari 

anak-anaknya, ibu mempunyai peranan 

untuk mengurus rumah tangga, sebagai 

pengasuh dan pendidik anak-anaknya, 

disamping itu ibu dapat berperan sebagai 

pencari nafkah tambahan dalam 

keluarganya.

Tabel 5 
Hasil analisa tingkat depresi pada ibu post partum blues pre test dan post test pada 

kelompok perlakuan (n=18) 
 

Tingkat 
Depresi 

Pre Test Post Test 
F (%) F (%) 

Ringan 0 0% 14 77,8% 
Sedang 16 88,9% 4 22,2% 
Berat 2 11,1% 0 0% 

 
Berdasarkan hasil penelitian 

diketahui bahwa tingkat depresi pada pre 

test yang paling banyak adalah tingkat 

depresi sedang sebanyak 16 ibu post partum 

blues (88,9%). Hal ini juga didukung oleh 

penelitian Novi (2018) mengatakan bahwa 

sebagian besar ibu memiliki tingkat depresi 

sedang (53,8%) karena ibu tidak tahu 

bagaimana cara mengatasi semua hal yang 

berhubungan dengan kehamilan dan 

persalinan. Tidak mendapatkan dukungan 

keluarga, nyeri saat persalinan, ASI yang 

tidak keluar dan bayi yang rewel merupakan 

faktor yang dapat menyebabkan post partum 

blues (Laurencia dkk, 2013). Menurut Fraser 

(2011) ibu baru cenderung mudah kesal dan 

sangat sensitif sehingga keseimbangan 

emosi sangat mudah hilang. 

Berdasarkan hasil penelitian 

diketahui bahwa tingkat depresi pada post 

test yang paling banyak adalah tingkat 

depresi ringan sebanyak 14 ibu post partum 

blues (77,8%). Hasil data menunjukan 

bahwa responden mengalami penurunan 

tingkat depresi dari sedang ke ringan setelah 

diberikan intervensi art drawing therapy 

yang bertujuan untuk menurunkan tingkat 

depresi. Intervensi art drawing therapy 

dapat menurunkan tingkat hormon kortisol, 

yang menyebabkan meningkatnya hormon 

stres didalam tubuh  (Malchiodi, 2016). 

Perubahan pada hormon  dapat mengurangi 

depresi, menyebabkan relaksasi dan 
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mempengaruhi mekanisme patologis untuk 

depresi (Hmwe et al, 2015). Koping yang 

tidak baik juga dapat mempengaruhi tingkat 

depresi (Stuart & Sundeen, 2008). Menurut 

Kelliat (2011) koping adalah cara yang 

dilakukan individu dalam menyelesaikan 

masalah dan respon terhadap situasi yang 

mengancam

Tabel 6Hasil analisa tingkat depresi pada ibu post partum blues pre test dan post test 
pada kelompok kontrol (n=18) 

Tingkat 
Depresi 

Pre Test Post Test 
F (%) F (%) 

Ringan 0 0% 11 61,1% 
Sedang 16 88,9% 7 38,9% 
Berat 2 11,1% 0 0% 

 

Berdasarkan hasil penelitian 

diketahui bahwa tingkat depresi pada pre 

test sebelum diberikan leaflet paling banyak 

adalah tingkat depresi sedang sebanyak 16 

ibu post partum blues (88,9%). Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Siregar (2014) yang menyatakan bahwa 

(76,7%) ibu post partum blues mengalami 

tingkat depresi sedang, dan sejalan dengan 

penelitian Wijayanti (2011) dengan 54 

responden dimana mengalami tingkat 

depresi sedang. Hasil penelitian Girsang 

(2015) menyatakan bahwa ibu post partum 

blues sebelum dilakukan intervensi memiliki 

pengetahuan yang kurang tentang post 

partum blues dikarenakan tidak ada 

dukungan keluarga yang memberitahu atau 

membantu ibu dalam merawat bayi sehingga 

diberikan informasi tentang post partum 

blues.  

Berdasarkan hasil penelitian 

diketahui bahwa tingkat depresi pada post 

test dengan diberikan leaflet paling banyak 

adalah tingkat depresi ringan sebanyak 11 

ibu post partum blues (61,1%). Sejalan 

dengan penelitian Soep (2010) menyatakan 

bahwa (65%) ibu post partum blues 

mengalami penurunan tingkat depresi dari 

sedang ke ringan. Hasil penelitian Sustini 

(2011) menyatakan bahwa pemberian 

pendidikan kesehatan kepada ibu dan 

keluarganya sangat bermanfaat bagi 

kesadaran mereka untuk melakukan 

perawatan kesehatan ibu. Sejalan dengan 

penelitian Nazara (2010) menyatakan bahwa 

edukasi dapat digunakan untuk 

meningkatkan pengetahuan ibu tentang 

perawatan kesehatan psikologis ibu di 

rumah. 
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2. Analisa Bivariat 

 
Tabel 7 

Hasil analisa pengaruh art drawing therapy terhadap tingkat depresi pada ibu post partum 
blues (n=36) 

 
Variabe

l Fase Mean Sd Z p value 

Tingkat 
Depresi 

Pre 
Test 10,89 1,023 -

3,789 0,000 Post 
Test 8,67 0,970 

Berdasarkan hasil penelitian terdapat 

perubahan tingkat depresi ibu post partum 

blues setelah diberikan art drawing therapy 

dengan nilai pre test 13 dan nilai post test 

10. Hasil uji Wilcoxon bahwa terdapat 

penurunan tingkat depresi dengan rata-rata 

nilai post test kelompok perlakuan 8,67% 

dengan nilai p value 0,000 < 0,05 sehingga 

terdapat pengaruh tingkat depresi sebelum 

dan setelah diberikan art drawing therapy 

pada kelompok perlakuan. Art drawing 

therapy dapat menurunkan depresi dan 

individudapat mengembangkan koping pada 

dirinya (Setyoadi & Hariadi, 

2011).Malchiodi (2016) mengungkapkan 

hasil penelitiannya mengenai 

penatalaksanaan art drawing therapy dapat 

menurunkan tingkat hormon kortisol. 

Kortisol atau “hormon stress” yang 

berkorelasi dengan tingkat stress ditubuh. 

Sehingga dapat mengeluarkan homon 

endorphin yang berefekmeningkatkan 

perasaan nyaman dan tenang sehingga otot-

otot tubuh yang awalnya tegang akan 

mengalami rileksasi apabila seseorang 

melakukan sesuatu hal dengan senang hati 

(Mumpuni & Wulandari, 2010 

 
 

Tabel 8Hasil analisa perbedaan tingkat depresi pada ibu post partum blues kelompok 
perlakuan dan kelompok  kontrol(n=36) 

Variabe
l Kelompok Fase  Mean  Z p value 

Tingkat 
Depresi 

Perlakuan Post 
Test 8,67 

-2,099 0,036 Kontrol  Post 
Test 

9,39 
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Berdasarkan hasil penelitian 

diketahui hasil uji Mann Whitney bahwa ada 

perbedaan pada kelompok perlakuan dan 

kelompok kontrol dengan nilai p value 0,036 

< 0,05 yang artinya ada perbedaan antara 

tingkat depresi kelompok perlakuan dan 

kelompok kontrol. Dengan penurunan 

tingkat depresi pada kelompok perlakuan 

dari 13 menjadi 10 sedangkan pada 

kelompok kontrol dari 13 menjadi 11. Hal 

ini juga sejalan dengan penelitian Fatimah 

(2018) yang menunjukan bahwa art drawing 

therapy dapat membantu responden yang 

mengalami kesulitan dalam mengungkapkan 

perasaannya.  

Dari data yang diperoleh dapat 

disimpulkan bahwa pemberian art drawing 

therapy lebih efektif diberikan kepada ibu 

post partum blues karena ibu dapat 

mengekspresikan perasaannya melalui 

gambar yang dibuat dan dapat meningkatkan 

motorik dan kognitif ibu dalam 

menyelesikan masalah yang dialaminya saat 

ini. Sedangkan pada kelompok kontrol 

hanya diberikan edukasi menggunakan 

leaflet sehingga hanya meningkatkan 

kognitif pada ibu. Peningkatan koping ibu 

pada kelompok kontrol tidak terlalu 

signifikan dibandingkan dengan kelompok 

perlakuan menggunakan art drawing 

therapy, karena ibu lebih terbuka dalam 

mengungkapkan perasaanya pada sebuah 

media berupa menggambar. 

 

KESIMPULAN 

1. Ibu post partum blues yang mengalami 

depresi adalah umur 20-35 tahun dan 

mayoritas ibu post partum blues yang 

mengalami depresi adalah primipara 

(100%). Tingkat pendidikan sebagian 

besar SMA dengan mayoritas pekerjaan 

adalah ibu rumah tangga  

2. Hasil penelitian tingkat depresi sebelum 

tindakan pada kelompok perlakuan 

memiliki presentase 88,9%. Sedangkan, 

tingkat depresi setelah tindakan 

memiliki presentase 77,8% 

3. Hasil penelitian tingkat depresi sebelum 

tindakan pada kelompok kontrol 

memiliki presentase 88,9%. Sedangkan, 

tingkat depresi setelah tindakan 

memiliki presentase 61,1%. 

4. Hasil penelitian menunjukan terdapat 

pengaruh art drawing therapy terhadap 

tingkat depresi ibu post partum blues 

dengan p value 0,000 <0,05 

5. Hasil penelitian didapatkan ada 

perbedaan antara tingkat kenyamanan 

antara kelompok perlakuan dan 

kelompok kontrol dengan p value 0,036 

<0,05 
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SARAN 

Hasil penelitian ini memberikan 

informasi dan masukan khususnya pada ibu 

yang mengalami post partum blues dengan 

art drawing therapysebagai terapi non 

farmakologi untuk menurunkan tingkat 

depresi pada ibu post partum blues sehingga 

diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber 

referensi bagi peneliti lain yang akan 

melakukan penelitian yang berbeda selain 

art drawing therapy seperti sandplay 

therapy, drama, dan bibliotherapy  dengan 

variabel yang berbeda seperti tingkat 

kecemasan, kualitas tidur serta variabel lain 

yang belum pernah dilakukan penelitian 

sebelumya. 
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ABSTRAK 
Latar belakang : Kanker serviks adalah kanker yang berasal dan tumbuh pada leher rahim dipicu oleh 

Human Papilloma Virus. Menurut Riskesdas tahun 2013 kasus kanker serviks di Indonesia 98.692 

penderita. Cancer related fatigue yaitu kondisi subjektif berupa perasaan lelah terus menerus yang 

berhubungan dengan kanker atau pengobatannya. Salah satu terapi komplementer untuk menurunkan 

fatigue adalah PMR. PMR dapat memberikan efek relaksasi, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan 

status fisik ataupun psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh PMR terhadap 

fatigue pada pasien post kemoterapi dengan kanker serviks. 

Metode : Desain penelitian pre and post test without control. Pengambilan sampel dengan 

Nonprobability sampling menggunakan teknik consecutive sampling dan mendapatkan responden 

sebanyak 48 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi fatigue sebelum dan sesudah 

pemberian PMR yang dilakukan selama 3 hari berturut-turut selama 20 menit, kemudian diukur  

menggunakan Piper’s Fatigue Scale (PFS) pada hari ke 3. 

Hasil : Uji alternatif Wilcoxon pada  fatigue sebelum dan sesudah PMR diperoleh nilai pvalue 0,000 yang 

artinya ada pengaruh PMR terhadap fatigue. Dengan nilai median pre test 6,00 dan nilai post test 4,00. 

Simpulan : Ada pengaruh pengaruh PMR terhadap fatigue pada pasien post kemoterapi dengan kanker 

serviks di RSUP Dr Kariadi Semarang dengan p value    < 0,001. 

Kata kunci : Fatigue, Progressive Muscle Relaxation, kanker serviks 

 

ABSTRACT 
Introduction : Cervical cancer is a cancer that originates and grows in the cervix triggered by the 

Human Papilloma Virus. According to Riskesdas in 2013, a number of 98,692 suffered from cervical 

cancer. Cancer related fatigue is a subjective condition in the form of constant fatigue that is related to 

cancer or its treatment. One of the complementary therapies to reduce fatigue is PMR. PMR provides a 

relaxing effect, reducing anxiety, and improving physical or psychological status. The study was aimed to 

prove the effect of PMR on fatigue in post chemotherapy patients with cervical cancer. 
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Methods : Pre-test post-test design was used as the research design. Fourty-eight respondents were 

selected by usingconsecutive nonprobability sampling technique. The data were collected by and 

observing the effects of 20 minute-pre and post implementation of a three-day consecutive PMR on the 

fatique. The data was then measured using the Piper's Fatigue Scale (PFS) on day 3. Tasted using the 

Wilcoxon alternative test. 

Results : Alternative tests of Wilcoxon on fatigue before and after PMR revealed p value of <0,001 which 

means there is an effect of PMR on fatigue. With a median pre test value of 6.00 and a post test value of 

4.00. 

Conclusion : The effect of PMR on fatigue in post chemotherapy patients with cervical cancer in Dr 

Kariadi Hospital Semarang was found with the p value <0.001. 

Keywords : Fatige, Progressive Muscle Relaxation, Cervical Cancer 

 

PENDAHULUAN 

Kanker serviks adalah kanker yang berasal 

dan tumbuh pada serviks (leher rahim). 

khususnya berasal dari epitel atau lapisan 

luar permukaan serviks.1 Sekitar 99,7% 

kanker ini dipicu oleh Human Papilloma 

Virus (HPV).2Di negara berkembang, kanker 

serviks masih menempati urutan pertama 

sebagai penyebab kematian akibat kanker 

pada perempuan usia produktif.  Hampir 

80% kasus kanker serviks berada di negara 

berkembang. Menurut data World Health 

Organization (WHO) setiap tahun jumlah 

penderita kanker di dunia bertambah 6,25 

juta orang atau setiap 11 menit ada satu 

penduduk meninggal dunia karena kanker.4 

Riset Kesehatan Dasar Indonesia 

mengungkapkan pada tahun 2013 jumlah 

kasus kanker serviks di Indonesia meningkat 

menjadi 98.692 penderita dan kasus di Jawa 

Tengah terdapat 19.734 penderita.5National 

Comprehensive Cancer Network (NCCN) 

tahun 2014, fatigue yang berhubungan 

dengan kanker atau biasa disebut cancer 

related fatigue merupakan kondisi subjektif 

berupa perasaan lelah terus menerus yang 

berhubungan dengan kanker atau 

pengobatannya, sehingga mengganggu 

fungsi dan aktivitas sehari-hari. Fatigue 

pada pasien kanker dapat disebabkan karena 

obat-obatan, nyeri, gangguan emosional, 

anemia, gangguan pola tidur, 

ketidakseimbangan nutrisi dan karena efek 

lainnya.6Sebagian pasien kanker serviks 

mungkin merasa terlalu lelah untuk makan 

atau sekedar berjalan ke kamar mandi.7 

Salah satu bentuk dari terapi perilaku 

terhadap penurunan fatigue adalah teknik 

relaksasi yang pertama kali dikenalkan oleh 

Edmund Jacobson seorang Psikolog dari 
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Chicago yang mengembangkan metode 

fisiologis melawan ketegangan dan 

kecemasan.8 Metode relaksasi terdiri dari 

beberapa macam yaitu relaksasi otot, 

pernapasan diafragma, imagery training 

(suatu proses di dalam pikiran, dimana 

pengalaman sensori disimpan di dalam 

memori dan secara internal diulang dan 

dialami lagi di dalam pikiran, tanpa perlu 

menghadirkan stimulus 

eksternalnya).9Progressive Muscle 

Relaxation (PMR) merupakan salah satu 

teknik sistematis untuk mencapai keadaan 

relaksasi yang dikembangkan oleh Edmund 

Jacobson.10 

Penelitian yang dilakukan oleh Siti 

Patimah tahun  2015, didapatkan hasil 

bahwa relaksasi otot progresif dengan 

pernapasan bibir mengerucut dapat 

memberikan efek relaksasi, mengurangi 

kecemasan dan meningkatkan status fisik 

ataupun psikologis pada klien dengan COPD 

yang mengalami depresi dan penurunan 

fungsi paru denganskor nilai P 0,000 

sedangkan untuk fungsi pernafasan tidak ada 

pengaruh dengan nilai p 0,191.11Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Hilman 

Syarif dan Ardia Putra pada tahun 2014, 

didapatkan hasil Progressive Muscle 

Relaxation (PMR) efektif dalam 

menurunkan kecemasan pada pasien kanker 

yang menjalani kemoterapi.12Penelitian yang 

dilakukan Andi Thahir tahun 2014, 

didapatkan hasil ada perbedaan insomnia 

antara sebelum dan sesudah lansia 

mendapatkan Progressive Muscle 

Relaxation (PMR) yaitu rata-rata sebesar 

1,40.13 Penelitian yang dilakukan oleh 

Muhammad Taukhid tahun 2007,  terdapat 

perbedaan level fatigue pada penderita 

kanker payudara yang mendapatkan 

kombinasi latihan aerobik dengan teknik 

relaksasi yoga.14 Dengan PMR otot menjadi 

terlatih, peredaran darah dan oksigen di 

dalam tubuh menjadi lancar dan 

mengakibatkan metabolisme tubuh menjadi 

optimal. Sehingga PMR dapat memberikan 

efek relaksasi, mengurangi kecemasan, dan 

meningkatkan status fisik ataupun 

psikologis. 

 Survey pendahuluan yang dilakukan di 

RSUP Dr. Kariadi Semarang  melalui data 

rekam medis didapatkan pasien kanker 

serviks selama tahun 2018 sejumlah 273 

penderita. Sedangkan selama 1 bulan 

terakhir yaitu pada bulan Agustus 2018 

pasien yang menjalani kemoterapi sebanyak 

49 orang. Hasil wawancara dengan 5 orang 

penderita kanker serviks yang menjalani 

kemoterapi di RSUP Dr.Kariadi Semarang 

pada tanggal 5 September 2018 mengatakan 

bahwa sebagian besar mereka mengalami 
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kelelahan yang berat setelah menjalani 

kemoterapi dan gampang lelah saat 

melakukan aktivitas.Berdasarkan latar 

belakang diatas peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai ”Pengaruh 

Progressive Muscle Relaxation (PMR) 

Terhadap Fatigue Pada Pasien Post 

Kemoterapi  Dengan Kanker  Serviks di 

RSUP Dr. Kariadi Semarang” 

 

TUJUAN 

Untuk mengetahui pengaruh Progressive 

Muscle Relaxation (PMR) terhadap fatigue 

pada pasien post kemoterapi dengan kanker 

serviks. 

 

METODELOGI PENELITIAN 
Penelitian menggunakan quasi 

experiment dengan rancangan pre and post 

test without control (kontrol diri sendiri) 

tanpa kelompok pembanding. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan 

consecutive sampling, dengan kriteria 

inklusi (pasien penderita kanker serviks 

yang telah menjalani kemoterapi di RSUP 

Dr Kariadi Semarang, pasien yang hanya 

melakukan kemoterapi, pasien yang 

mengalami fatigue post kemoterapi, pasien 

yang kooperatif) dan kriteria eksklusi 

(penurunan kesadaran, infeksi, penyakit 

jantung berat atau akut, pasien dengan gagal 

ginjal kronis, hipertensi; fibromyalgia, 

encok, osteoartritis, radang sendi, tendinitis, 

kontraktur otot dan kaku otot; klien yang 

mengalami fraktur tulang, dan trauma pada 

leher dan kepala; pasien yang melakukan 

radioterapi).  

Penelitian ini dilakukan di RSUP Dr 

Kariadi Semarang dan dilaksanakan pada 

bulan  Februari 2019. Menggunakan 

instrumen PFS. Langkah-langkah dalam 

pengumpulan data yaitu mendapatkan 

perijinan dari STIKES St. Elisabeth 

Semarang, Ethical Clearance dan 

persetujuan dari Direktur RSUP Dr Kariadi  

Semarang untuk mengambil data. 

Melakukan skrining kepada responden untuk 

menentukan kriteria inklusi. Setelah itu 

memberikan pre test dengan menggunakan 

PFS, kemudian responden diberikan 

intervensi secara rutin 2x sehari selama 3 

hari dengan durasi pemberian PMR selama 

20 menit. Setelah intervensi pada hari ke-3 

dilakukan post test kembali dengan 

menggunakan PFS. Setelah instrumen terisi 

dilakukan tahap pengelolahan data dan 

analisa data. Pengolahan data dilakukan 

dengan cara Editing, Coding, Entry, 

Tabulating dan Cleaning. Penelitian ini 

menggunakan analisa univariat dan analisa 

bivariat. Etika penelitian meliputi Informed 
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Consent, Anonimity dan Confidentiality, Beneficence, Nonmaleficence

. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Analisa Univariat 

Tabel 4. Distribusi frekuensi karakteristik responden berdasarkan usia(n=48) 
Usia Kejadian 

Fatigue 
Jumlah % 

Dewasa akhir (36-45) 12 25,0 
Lansia awal (46-55) 19 39,6 
Lansia akhir (56-65) 14 29,2 
Manula (>60) 3 6,3 

TOTAL 48 100 
 Tabel 4 menunjukkan pasien post kemoterapi dengan kanker serviks yang mengalami 

fatigue terbanyak dialami oleh lansia awal yaitu usia 46-55 tahun sebanyak 19 responden 

(39,6%) dan paling sedikit dialami oleh manula yaitu usia >60 tahun sebanyak 3 responden 

(6,3%). 

Tabel 5. Distribusi frekuensi karakteristik responden berdasarkan siklus kemoterapi 
(n=48) 

Siklus Kemoterapi Jumlah % 
1 12 25,0 
2 17 35,4 
3 4 8,3 
4 3 6,3 
5 8 16,7 
6 4 8,3 

Total 48 100 
Tabel 5 menunjukkan pasien post kemoterapi dengan kanker serviks terbanyak yaitu siklus 

ke-2 dengan jumlah 17 responden (35,4%) dan jumlah responden yang paling sedikit yaitu pada 

siklus ke-4 yaitu sebanyak 3  responden (8,3%). 

Tabel 6. Distribusi frekuensi pre test skor fatigue (n=48) 
Skor Fatigue Jumlah % Rerata 
Sedang (4-6) 27 56,

3 
 

6,44±1,
15 Berat (7-10) 21 43,

8 
Total 48 100 

Tabel 6 menunjukkan skor fatigue  pasien post kemoterapi dengan kanker serviks sebelum 

mendapatkan intervensi PMR terbanyak mengalami fatigue sedang (4-6) yaitu sebanyak 27 

responden (56,3%). 
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Tabel 7. Distribusi frekuensi post test skor fatigue (n=48) 
Skor Fatigue Jumlah % Rerata 

Ringan 20 41,7  

4,23±1,58 
Sedang 22 45,8 
Berat 6 12,5 
Total 48 100 

Tabel 7 menunjukkan skor fatigue  pasien post kemoterapi dengan kanker serviks setelah 

mendapatkan intervensi PMR terbanyak mengalami fatigue sedang (4-6) yaitu sebanyak 22 

responden (45,8%) dan fatigue berat sebesar 6 responden (12,5%). 

Analisa Bivariat 

Tabel 8. Analisis Perubahan Fatigue Sebelum dan Sesudah dilakukan Intervensi PMR di 
RSUP Dr Kariadi Semarang (n=48). 

Skor 
Fatigue 

N Median 
(Minimum

-
Maksimu

m) 

Rera
ta 

P 
Valu

e 

Sebelum 
diberikan 
interveni 

PMR 

4
8 

6.00 (5.00-
9.00) 

6.44
±1.1

4 

 
<0,0
01 

Setelah di 
berikan 

interveni 
PMR 

4
8 

4.00 (2.00-
7.00) 

4.23
±11.
58 

 
Tabel 8 menunjukkan hasil uji Wilcoxon 

didapatkan angka signifikan p value<0,001 

yang berarti p<0,05 dengan nilai median 

skor fatigue sebelum diberikan intervensi 

PMR 6 dan nilai median skor fatigue 

sesudah diberikan intervensi PMR 4. Dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh  fatigue 

sebelum dan sesudah dilakukan PMR.  

 

PEMBAHASAN 

a. Usia Pada Kejadian Fatigue 

Hasil analisis data tentang karakteristik 

usia paling banyak pada penelitian ini 

adalah usia lansia awal (46-55 tahun) 

sebanyak 39,6%. Hasil analisis ini sama 

dengan penelitian yang dilakukan Dewi 

(2011), diperoleh rentang usia paling 

banyak pada usia 46-55 tahun sebesar 

28% dari 100 responden.33 Lansia 

memiliki variasi kondisi dari rentang 

sehat sampai sakit dari kebutuhan 

biopsikososial sampai spiritual, serta dari 

kondisi adaptif hingga maladaptif. 

Keadaan lansia juga cukup rentan 

terhadap berbagi kondisi yang tidak lagi 

menyenangkan seperti mudah terkena 
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penyakit degeneratif, mudah stress, 

mudah lelah, hingga penurunan 

kemampuan fisik dalam melakukan 

pekerjaan.34 

Lansia mengalami keluhan mudah lelah 

(fatigue), suatu kondisi dimana terdapat 

perasaan kepayahan atau 

ketidakmampuan fisik dalam melakukan 

aktivitas.35 Kelelahan menjadi begitu 

penting untuk dihindari karena kondisi 

tersebut dapat menjadi faktor yang 

berhubungan dengan berbagai kondisi 

fisik lain, penyakit, pola hidup.36  Kondisi 

penyakit medis, seperti penyakit jantung, 

stroke dan kanker telah diteliti memiliki 

dampak pada pasien berupa kelelahan. 

Keluhan kelelahan yang dirasakan hampir 

setiap waktu dalam 10 tahun terkhir 

disebutkan dapat mengidentifikasi tingkat 

mortalitas suatu populasi.37 

     Cancer related fatigue merupakan 

perasaansubyektifatas 

ketidakberdayaanfisik,emosional 

dankognitifakibatkankeratauterapikanker

yang tidakproporsionaldengan 

aktifitasyangdijalankan.6Gangguan pada 

pembentukan sel darah pada sumsum 

tulang atau myelosupresi menyebabkan 

penurunan sel darah merah, trombosit dan 

leukosit yang ikut mempengaruhi 

terjadinya fatigue.19,20 

b. Siklus Kemoterapi Pada Kejadian 

Fatigue 

Prosentase responden yang 

mengalami fatigue terbanyak pada siklus 

kemoterapi ke-2 sebanyak 35,4%. Hasil 

prosentase ini sama dengan penelitian 

Ang, et al., (2012) bahwa prevalensi 

resiko kejadian fatigue dan malnutrisi 

sebanyak 45% terjadi pada pasien kanker 

yang menjalani siklus pertama 

kemoterapi. Pasien menerima tiga kali 

siklus kemoterapi pertama lebih beresiko 

terkena kejadian fatigue dan malnutrisi 

daripada yang menerima tujuh kali siklus 

atau lebih. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kejadian fatigue dan 

malnutrisi berhubungan dengan tipe 

kanker, rejimen pengobatan kemoterapi, 

jumlah siklus kemoterapi, indeks masa 

tubuh dan stadium kanker.38 

Hasil penelitian ini didukung oleh 

Mustian, et al (2011), yaitu pasien yang 

memulai terapi kanker biasanya 

memasukkan mual dan muntah ke dalam 

daftar efek samping kemoterapi dan 

merupakan slah satu ketakutan terbesar 

mereka. Dilaporkan sebesar 30%dari 

pasien yang mengalami mual selama 

siklus penanganan kemoterapi awal. 

Gejala mual dapat terjadi karena 

penggunaan obat sitotoksik seperti 
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crisplatin dalam kemoterapi untuk 

penanganan kanker. Kemoterapi secara 

langsung menstimulasi Chemoreseptor 

Trigger Zone (CTZ). Efek ini  dimediasi  

oleh  pengeluaran  5HT3  (5 

Hydroxytritamine) dan NK1 (Neurokinin) 

yaitu reseptor pada batang otak dan juga 

kemoterapi dapat menyebabkan 

gangguan pada mukosa gastrointestinal 

dikarenakan kerja kemoterapi yang 

merusak sel yang membelah cepat selain 

sel kanker termasuk sel  mukosa  karena 

terjadi gangguan  pada mukosa 

gastrointestina menyebabkan pengeluaran   

neuro   transmitter   5HT3   (5 

Hydroxytritamine). Hal ini ditunjukkan 

dengan kejadian mual dirasakan pada 

diawal siklus  kemoterapi.39,40 

c. Skor Fatigue Sebelum Pemberian 

Intervensi PMR 

Hasil analisa mengenai skor fatigue 

sebelum pemberian intervensi PMR 

terbanyak mengalami fatigue sedang (4-

6) yaitu sebanyak 27 responden (56,3%) 

dan didapatkan nilai median sebesar 6,00. 

Fatigue dipersepsikan 

sebagaiperasaansubyektifatas 

ketidakberdayaanfisik,emosional 

dankognitifakibatkankeratauterapikanker

yang tidakproporsionaldengan 

aktifitasyangdijalankan.6 

Faktor yang berkontribusi dalam 

memunculkan dan memperberat kondisi 

fatigue salah satunya yaitu kemoterapi. 

Fatigue merupakan akibat dari 

kemoterapi yang berhubungan dengan 

mekanisme kerja  kemoterapi berdampak  

pada  toksisitas  hematologi.  Kemoterapi 

tidak hanya mempengaruhi sel kanker 

tetapi juga mengganggu fungsi siklus sel 

normal dengan menurunkan absorbsi 

nutrient sel yang penting. Gangguan pada 

pembentukan sel darah pada sumsum 

tulang atau myelosupresi menyebabkan 

penurunan sel darah merah, trombosit dan 

leukosit yang ikut mempengaruhi 

terjadinya fatigue.20 

d. Skor Fatigue Sesudah Pemberian 

Intervensi PMR 

Hasil analisa mengenai skor fatigue 

setelah dilakukan PMR didapatkan hasil 

fatigue ringan sedang sebesar 22 

responden (45,8%) dan fatigue berat 

sebesar 6 responden (12,5%) dan 

didapatkan nilai median sebesar 4,00. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian Wiharja (2017) didapatkan 

bahwa latihan fisik dilakukan pada pasien 

kanker didapatkan penurunan skor 

fatigue, diperoleh hasil penelitian 

p=0,002 (p<0,05).42 
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Jacobson mengemukakan penurunan 

kecemasan sejalan dengan perasaan relak 

yang ditimbulkan. Jacobson juga 

mengatakan bahwa relaksasi dengan 

PMR tersebut juga dapat menurunkan 

rasa kelelahan, gejala gastritis dan 

hipertensi. Penurunan kelelahan yang 

dialami oleh pasien diakibatkan oleh efek 

PMR terhadap sistem saraf. Manfaat 

PMR secara umum sama dengan manfaat 

relaksasi lainnya. Relaksasi PMR 

merupakan salah satu teknik pengelolaan 

diri yang didasarkan pada cara kerja 

sistem saraf simpatis dan parasimptis. 

Sistem saraf saraf simpatis lebih banyak 

aktif ketika tubuh membutuhkan energi. 

Kemoterapi sering diikuti oleh perasaan 

cemas yang diakibatkan oleh adanya efek 

langsung atau efek samping obat yang 

diberikan. Pada kondisi seperti ini, sistem 

saraf akan memacu aliran darah ke otot-

otot skeletal, meningkatkan detak jantung 

dan kadar gula. Dengan relaksasi PMR, 

akan timbul perasaan rileks dan sugesti 

rileks tersebut dapat merangsang sistem 

saraf parasimpatis yang selanjutnya akan 

mengontrol aktivitas, yang berlangsung 

selama penenangan tubuh, kemudian 

akan mempengaruhi bahan kimia 

pembawa pesan di dalam otak yang 

mengatur perasaan dan pikiran 

seseorang.9,12,24,25,27,29 

Penelitian yang dilakukan oleh 

Randi, Nurul dan Jumaini (2015), skor 

fatigue setiap orang bervariasi dan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti 

usia, jenis kelamin, stadium kanker, 

indeks massa tubuh dan siklus 

kemoterapi.43 Menurut  Haryati, 

Bakriansyah dan Aisah (2013), 

peningkatan umur menyebabkan 

penurunan imunitas, penurunan perbaikan 

DNA dan menyebabkan hilangnya 

regulasi sel yang memfasilitasi terjadinya 

karsinogenesis dalam darah.44 Penelitian 

ini didapatkan usia yang mengalami 

fatigue terbanyak yaitu pada usia 46-55 

tahun, karena pada usia tersebut sel 

mengalami banyak  penurunan fungsi. 

Penelitian yang dilakukan oleh 

Suryapratama (2012), yang menyatakan 

bahwa penderita kanker serviks paling 

banyak ditemui pada stadium III (78,1%). 

Angka ketahanan hidup pada pasien 

kanker semakin menurun seiring dengan 

bertambahnya stadium kanker. Di 

Indonesia sekitar 80% penderita kanker 

ditemukan pada stadium lanjut sehingga 

pngobatannya menjadi lebih sulit, mahal 

dan hasil pengobatannya tidak 
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memuaskan, bahkan cenderung 

mempercepat kematian.45 

 

e. Pengaruh PMR Terhadap Fatigue 

Pada Pasien Post Kemoterapi Dengan 

Kanker Serviks di RSUP Dr Kariadi 

Semarang 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan di RSUP Dr Kariadi 

Semarang,  PMR  yang  dilakukan  pada  

pasien  selama  3 hari berturut-turut  

menunjukkan bahwa berdasarkan hasil uji 

statistik dengan menggunakan uji 

alternatif Wilcoxon  diperoleh nilai p 

(<0.001) < α (0,05). Hal ini berarti ada 

pengaruh yang signifikan antara mean 

tingkat fatigue sebelum  dan  sesudah  

intervensi PMR sehingga dapat 

disimpulkan bahwa PMR dapat 

menurunkan tingkat fatigue pada pasien 

kanker serviks. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian Wiharja (2017) didapatkan 

bahwa latihan fisik yang dilakukan 

dengan waktu 3 kali dalam seminggu 

dengan durasi 30 menit perhari pada 

pasien kanker  didapatkan penurunan 

skore fatigue, diperoleh hasil penelitian p 

value 0,002 ( p <0,05) yang menunjukkan 

adanya pengaruh latihan fisik terhadapan 

penurunan skore fatigue.42,46 Hasil 

penelitian ini juga di dukung oleh teori 

yang menyatakan bahwa dengan 

melakukan latihan fisik secara teratur dan 

terprogram, sistem imun akan meningkat. 

Sistem imun yang baik akan 

meningkatkan jumlah dan fungsi dari sel 

natural killer yang memiliki  peran  

sebagai  tumor suppression  sehingga 

risiko  kanker menurun dengan 

mengenali dan mengeliminasi sel 

abnormal atau melalui komponen sistem 

imun  bawaan  atau  didapat. 47 

Latihan fisik dapat memaksimalkan 

morfologi jantung  termasuk  peningkatan  

massa  dan  volume  ventrikel  serta  

peningkatan pengisian  dan  pengosongan  

diastolic dan  kemudian meningkatkan 

stroke volume sehingga pada akhirnya 

meningkatkan cardiac output. Latihan 

fisik juga meningkatan volume darah 

yang diikuti peningkatan sel darah merah 

sehingga berkonsentrasi meningkatkan 

konsentrasi hemoglobin. Latihan fisik 

dikenal sebagai intervensi landasan untuk 

melakukan kontrol metabolik. Otot gerak 

adalah jaringan utama tubuh yang 

bertanggung jawab terhadap 

insulinstimulated glucose uptake dan 

oksidasi lemak. Latihan fisik dapat 

meningkatkan glucose uptake hingga 20-
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100 kali pada otot melalui mekanisme 

insulinin dependen 

Mekanisme kerja latihan fisik dalam 

mengatasi fatigue pada klien kanker akan 

mengaktifkan saraf parasimpatis yang 

kemudian diteruskan ke hipotalamus. 

Selanjutnya, hipotalamus akan 

menurunkan stimulasi  neuron-

neurosekretori untuk melepaskan 

hormone CRH (CorticotropinReleasing 

Hormone) ke hipofisis anterior, sehingga 

hipofisis anterior menghambat pelepasan 

hormon ACTH (Adrenocorticotropic 

Hormone) ke dalam sirkulasi. Hambatan 

pelepasan ACTH akan menghambat 

stimulasi korteks adrenal untuk 

mensekresi glukokortikoid (kortisol) serta 

pada modula adrenal yang menghasilkan 

hormon katekolamin terutama epineprin 

dan norepineprin.25,29 

 

KESIMPULAN 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

di RSUP Dr Kariadi Semarang pada bulan 

Februari 2019, menunjukkan:  

1. 48 responden post kemoterapi dengan 

kanker serviks yang mengalami 

fatigueterbanyak yaitu pada usia lansia 

awal (46-55 tahun) sejumlah 19 

responden (39,6%) dan paling rendah 

yaitu usia manula (>60 tahun) 3 

responden (6,3%). Siklus kemoterapi 

terbanyak yang mengalami fatigue yaitu 

pada siklus ke-2 sebanyak 17 responden 

(35,4%). 

2. Skor fatigue sebelum dilakukan PMR 

didapatkan hasil fatigue sedang sebesar 

27 responden (56,3%) dan didapatkan 

nilai median sebesar 6,00. 

3. Skor fatigue setelah dilakukan PMR 

didapatkan hasil fatigue ringan sedang 

sebesar 22 responden (45,8%) dan fatigue 

berat sebesar 6 responden (12,5%), serta 

didapatkan nilai median sebesar 4,00. 

4. Terdapat pengaruh PMR terhadap fatigue 

pada pasien post kemoterapi dengan 

kanker serviks didapatkan nilai p value 

<0,001 (p<0,05). 
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ABSTRAK 

 
Latar Belakang: Pemeriksaan SADARI adalah pemeriksaan yang dilakukan wanita untuk menemukan benjolan 
atau kelainan pada payudaranya. Salah satu upaya untuk memperkenalkan SADARI adalah melalui kegiatan 
penyuluhan kesehatan.Untuk mencapai hasil yang maksimal perlu menggunakan metode dan media penyuluhan 
yang tepat.Salah satu media penyuluhan dengan menggunakan media video. 
Tujuan penelitian: Mengetahui pengaruh edukasi dengan media audio visual SADARI dalam meningkatkan 
pengetahuan dan sikap SADARI pada siswi SMA kelas XI. 
Metode penelitian: Penelitian ini menggunakan metode penelitianQuasi-Experimental dengan desain pretest-
posttest design without control. Jumlah sampel 70 siswi.Alat ukur yang digunakan adalah kuisioner pengetahuan 
dan sikap SADARI.Analisa data menggunakan uji statistik dengan rumus Paired T-Test. 
Hasil penelitian: Tingkat pengetahuan responden sebelum diberikan edukasi SADARI rata-ratanya adalah 8.91 dan 
setelah diberikan edukasi adalah 14.29. Sedangkan sikap responden sebelum diberikan edukasi SADARI rata-
ratanya adalah 26.36 dan sesudah diberikan edukasi adalah 31.79. Dari hasil uji statistik yang digunakan adalah 
Paired T-Testdiperoleh ada pengaruh edukasi dengan media audio visual terhadap pengetahuan (p= 0,000) dan sikap 
(p= 0,000) responden. 
Kesimpulan: Edukasi SADARI dengan menggunakan media audio visual mampu meningkatkan tingkat 
pengetahuan maupun sikap pada siswi  SMA  kelas XI. 
Rekomendasi: Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambahkan kategori perilaku sebagai variabel dan 
mengembangkan edukasi dengan media yang lain. 
 
Kata kunci:SADARI, Media Audio Visual, Tingkat Pengetahuan, Sikap 

 
ABSTRACT 

 
EDUCATION EFFECT OF MEDIA AUDIO VISUAL INCREASING KNOWLEDGE AND ATTITUDE OF 

STUDENT IN CLASS XI SENIOR HIGH SCHOOL 
 

Background: Breast self-examination is an examination conducted to find a woman in her breast for lumps or 
abnormalities. One effort to introduce BSE is through health education activities. To achieve maximum results using 
the methods and media need proper counseling. One media outreach using video media.  
Objective: Knowing the influence of audio-visual education with BSE in improving the knowledge and attitudes of 
BSE in a class XI student Senior High School .  
Methods: This study used a quasi-experimental research method (Quasi-Experimental) with a pretest-posttest 
design without control. Number of samples 70 students. Measuring instrument was used questionnaire of knowledge 
and attitude of BSE. Analysis data used statistical test Paired T-Test formula.  
Result: Given the level of knowledge before BSE education average is 8.91, and after being given an education is 
14.29. Meanwhile, respondents' attitudes before the education BSE given the average is 26.36 and after the 
education given is 31.79. From the statistical test used was obtained Paired T-Test there is an influence of health 
education on knowledge (p = 0.000) and attitude (p = 0,000) of the respondents.  
Conclusion: BSE education by using audio-visual media is able to increase the level of knowledge and attitude in 
class XI student Senior High School.  
Recommendation : For further researcher it is expected that further research can add categories of behavior as 
variable, and can develob education with other media.  
 
Keywords: SADARI, Media Audio Visual, Level of Knowledge, Attitude 
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LATAR BELAKANG 

Masa remaja adalah masa dimana 

seseorang mengalami peralihan dari masa 

anak-anak menuju masa dewasa. Masa 

remaja sendiri memiliki batasan usia antara 

11 tahun sampai 24 tahun dan dikatakan 

remaja jika belum ada ikatan pernikahan. 

Suatu proses menuju kedewasaan ada tiga 

tahap perkembangan remaja, yaitu : remaja 

awal (early adolescence), remaja madya 

(middle adolescence) dan remaja akhir (late 

adolescence) (Sarwono, 2013).  

Pada usia remaja biasanya terdapat 

perubahan fisik, baik dari aspek sosial 

maupun psikologis. Pada usiaini remaja 

putri sudah mulai memperlihatkan 

perubahan pada dirinya, khususnya pada 

payudaranya. Resiko terjadinya kanker 

payudara semakin meningkat pada saat 

beranjak  usia remaja karena kurangnya 

kesadaran remaja untuk melakukan deteksi 

dini kanker payudara di kalangan remaja, 

juga kurangnya pengetahuan tentang cara 

melakukan deteksi dini kanker payudara 

tersebut, biasanya dipicu oleh faktor 

perubahan gaya hidup (life style), dan 

perilaku remaja seperti mengkonsumsi 

makanan cepat saji (fast food) serta 

kurangnya mengkonsumsi buah dan sayur 

(Widyastuti, 2009). 

Dampak psikologis yang dialami 

oleh remaja yang memiliki kanker payudara 

antara lain perubahan fisik yang meliputi 

perubahan citra tubuh. Dampak psikologis 

yang dialami oleh tiap orang berbeda-beda 

tergantung pada tingkat keparahan (stadium) 

kanker payudara tersebut. Dampak 

psikologis yang sering dirasakan oleh pasien 

dengan kanker payudara selain perubahan 

citra tubuh yaitu berupa ketidakberdayaan, 

kecemasan, rasa malu, harga diri menurun, 

stress dan juga amarah.  

Berdasarkan estimasi Globocan, 

International Agency for Research on 

Cancer (IARC) tahun 2012, kanker 

payudara adalah kanker dengan persentase 

kasus baru tertinggi (43,3%) dan persentase 

kematian tertinggi (12,9%) pada perempuan 

di dunia. Berdasarkan data Riset Kesehatan 

Dasar tahun 2013, prevalensi kanker 

payudara di Indonesia mencapai 0,5 per 

1000 perempuan (Kemenkes RI, 2015). 

Berdasarkan data dari Sistem Informasi 

Rumah Sakit tahun 2010, kanker payudara 

adalah jenis kanker tertinggi pada pasien 

rawat jalan maupun rawat inap yakni 

mencapai 12.014 orang (28.7%) (Kemenkes 

RI, 2014a). 

Kasus penyakit kanker payudara 

yang ditemukan di Provinsi Jawa Tengah 

pada tahun 2012 sebanyak 11.341 kasus, 
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jumlah ini lebih sedikit dibanding pada 

tahun 2011 sebanyak 19.637 kasus. 

Prevalensi kanker payudara di Provinsi Jawa 

Tengah pada tahun 2012, daerah yang 

menduduki insiden tertinggi penyakit kanker 

payudara adalah Kota Pekalongan sebesar 0, 

215% (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa 

Tengah, 2012). Provinsi Jawa Tengah 

memiliki jumlah kasus kanker terbanyak di 

Indonesia dengan 

jumlah kasus estimasi sebesar 68.638 orang 

dan dengan prevalensi tertinggi kedua 

setelah DIY, yaitu sebesar 2,1 per seribu 

penduduk. Dari aspek jenis penyakit 

kankernya, prevalensi kanker terbesar salah 

satunya adalah kanker payudara yang 

diderita oleh kaum perempuan dengan 

sebesar 0,5 perseribu penduduk. Provinsi 

Jawa tengah menempati urutan ke enam 

secara nasional, kanker payudara 0,7 per 

seribu penduduk.  

Adapun angka kejadian kanker 

payudara di Kabupaten Kebumen 

mengalami peningkatan dalam empat tahun 

terakhir dan tergolong tinggi. Kasus kanker 

payudara di Kabupaten Kebumen menurut 

data laporan kasus Penyakit Tidak Menular 

(PTM) Kabupaten Kebumen pada tahun 

2008 terdapat 402 kasus, pada tahun 2009 

meningkat menjadi 473 kasus, tahun 2010 

meningkat menjadi 515 kasus dan tahun 

2011 meningkat lagi sebanyak 685 kasus 

(Profil Kesehatan Kebumen, 2010). Dari 

kasus-kasus yang sedang banyak terjadi 

maka dari itu perlu dilakukan upaya-upaya 

terhadap remaja untuk dilakukan deteksi 

secara dini kanker payudara dengan cara 

melakukan Pemeriksaan Payudara Sendiri 

(SADARI). 

Pemeriksaan SADARI adalah 

pemeriksaan yang dilakukan wanita untuk 

menemukan benjolan atau kelainan pada 

payudaranya (NCI, 2010). Tujuan utama 

dilakukan pemeriksaan SADARI ialah untuk 

membantu mengidentifikasi perubahan 

abnormal pada payudara sehingga dapat 

lebih cepat dilaporkan ke tenaga kesehatan 

(ACS, 2010). SADARI adalah suatu 

tindakan untuk deteksi dini terhadap adanya 

gejala-gejala kanker payudara. Metode ini 

cukup mudah, namun diharapkan dapat 

menekan tingginya angka penderita kanker 

payudara, karena semakin awal terdeteksi 

maka semakin cepat proses pengobatan yang 

diperlukan (Maryanti, 2009).  

SADARI (Pemeriksaan Payudara 

Sendiri) dianjurkan pada wanita, terutama 

pada usia mulai dari 18 tahun. Karena 

wanita pada usia subur sangat berisiko 

terkena penyakit kanker payudara, sehingga 

wanita harus selalu sadar akan pentingnya 

kesehatan payudaranya dengan cara rutin 
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memeriksa payudaranya sebagai upaya awal 

pencegahan penyakit kanker payudara. 

Pemeriksaanya mulai dengan cara yang 

paling mudah dan sederhana yang dapat 

dilakukan sendiri di rumah dan dilakukan 

setiap bulan setelah selesai masa menstruasi 

yakni dengan SADARI (Pemeriksaan 

Payudara Sendiri). Para wanita akan mampu 

melakukan deteksi dini apabila terjadi 

perubahan pada payudaranya (Brunner & 

Sudarth, 2001). Namun jika seseorang 

memiliki pengetahuan yang kurang tentang 

SADARI maka akan menyebabkan wanita 

usia subur tidak akan memperdulikan 

tentang SADARI. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Ika Ervina Sandra Devi dan Warsitipada 

kader Posyandu di Tejokusuman Rw 04 

Notoprajan Yogyakarta didapatkan bahwa 

tingkat pengetahuan tentang SADARI 

sebelum dilakukan penyuluhan tentang 

SADARI pada kader Posyandu di 

Notoprajan Tejokusuman Yogyakarta 

berkategori kurang (53,5%). Dan tingkat 

pengetahuan tentang SADARI setelah 

dilakukan penyuluhan SADARI pada kader 

Posyandu di Notoprajan Tejokusuman 

Yogyakarta berkategori cukup (46,%). 

Kesimpulannya terdapat pengaruh yang 

signifikan terhadap penyuluhan media audio 

visual terhadap tingkat pengetahuan tentang 

SADARI pada kader Posyandu Notoprajan 

Tegokusuman Yogyakarta dibuktikan 

dengan nilai p < 0,005 (0,01 < 0,05). 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan 

yang dilakukan peneliti pada siswi SMA 

Negeri 1 Kutowinangun dengan metode 

wawancara terhadap 8 siswi didapatkan data 

7 orang tidak mengerti tentang pemeriksaan 

SADARI dan 1 orang mengerti tentang 

pemeriksaan SADARI. Selanjutnya dari 8 

siswi tersebut mengakui tidak pernah 

melakukan praktik  SADARI, sehingga 

siswi di SMA Negeri 1 Kutowinangun tidak 

pernah melakukan pemeriksaan SADARI. 

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis 

tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang 

Pengaruh Edukasi dengan Audio Visual 

SADARI dalam Meningkatkan Pengetahuan 

dan Sikap SADARI pada siswi kelas XI 

SMA Negeri 1 Kutowinangun. 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui pengaruh edukasi dengan audio 

visual SADARI dalam meningkatkan 

pengetahuan dan sikap SADARI pada siswi 

kelas XI SMA Negeri 1 Kutowinangun. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode 

pretest-posttest design without control 

dengan cara memberikan pretest 

(pengamatan awal) sebelum diberikan 
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intervensi kemudian setelah diberikan 

intervensi maka, diberikan posttest 

(pengamatan akhir) kembali (Hidayat, 

2010). 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

siswi kelas XI di SMA Negeri 1 

Kutowinangun yang berjumlah 227 orang. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah purposive 

sampling yaitu sebanyak 70 siswi.Analisis 

data menggunakan Paired T-Test.

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

1. Hasil Penelitian 

Karakteristik Responden Berdasarkan 

Umur 

Tabel 4.1 : Distribusi frekuensi karakteristik 
umur pada siswi kelas XI SMA Negeri 1 

Kutowinangun (N=70) 
 

Umur Jumlah Presentase 
16 
17 
18 

19 
40 
11 

27.1 
57.1 
15.8 

Total 70 100 
Sumber : Data penelitian, diolah tahun 2019 
 

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui 

distribusi umur responden paling banyak 17 

tahun dengan jumlah 40 (57.1%) responden.  

 

Tingkat pengetahuan responden sebelum 

dan sesudah diberikan edukasi SADARI 

dengan audio visual. 

Tabel 4.2 : Distribusi frekuensi karakteristik 
pengetahuan SADARI sebelum dan sesudah 

diberi edukasi pada siswi kelas XI SMA 
Negeri 1 Kutowinangun (N=70) 

Pengetahu
an 

Sebelum Sesudah 
Jumla

h 
Presenta

se 
Jumla

h 
Presenta

se 
Baik 

Cukup 
baik 

1 
47 
22 

1.5 
67.1 
31.4 

70 
0 
0 

100 
0 
0 

Kurang 
baik 
Total 70 100 70 100 

Sumber : Data penelitian, diolah tahun 2019 
 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui 

distribusi pengetahuan SADARI sebelum 

dan sesudah diberikan edukasi yaitu 

sebelum diberi edukasi tentang pengetahuan 

SADARI didapatkan jumlah pesentase 

paling banyak yaitu cukup baik sebanyak 47 

(67.1%) orang sedangkan setelah diberi 

edukasi tentang pengetahuan SADARI di 

dapatkan jumlah presentase meningkat 

menjadi baik sebanyak 70 (100%) orang. 

 
Sikap responden sebelum dan setelah 

diberikan edukasi SADARI dengan audio 

visual 

Tabel 4.3 : Distribusi frekuensi karakteristik 
sikap SADARI sebelum dan sesudah diberi 
edukasi pada siswi kelas XI SMA Negeri 1 

Kutowinangun (N=70) 

Sikap 
Sebelum Sesudah 

Jum
lah 

Present
ase 

Jum
lah 

Present
ase 

Sangat 
baik 
Baik 
Tidak 
baik 

2 
62 
6 

2.9 
88.6 
8.5 

45 
25 
0 

64.3 
35. 7 

0 

Total 70 100 70 100 
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Sumber : Data penelitian, diolah tahun 2019 
 

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui 

distribusi sikap SADARI sebelum dan 

sesudah diberikan edukasi yaitu sebelum 

diberi edukasi tentang sikap SADARI di 

dapatkan jumlah pesentase paling banyak 

yaitu baik sebanyak 62 (88.6%) orang 

sedangkan setelah diberi edukasi tentang 

sikap SADARI di dapatkan jumlah 

presentase meningkat menjadi sangat baik 

sebanyak 45 (64.3%) orang. 

 

Pengaruh edukasi dengan media audio 

visual SADARI dalam meningkatkan 

pengetahuan dan sikap SADARI pada 

siswi kelas XI SMA Negeri 1 

Kutowinangun 

Tabel 4.4 : Distribusi rata – rata 
pengetahuan dan sikap sebelum dan sesudah 

diberikan edukasi tentang SADARI. 
Variabel Mean SD SE P 

value 
Pen
geta
hua
n 

Sebel
um 8.26 1.759 0.210 

0.000 Sesud
ah 13.89 1.097 0.131 

Sik
ap 

Sebel
um 25.31 2.528 0.302 

0.000 Sesud
ah 

30.70 2.380 0.284 

Sumber : Data penelitian, diolah tahun 2019 
 

Terdapat perbedaan rata-rata nilai 

pengetahuan antara nilai sebelum dan 

sesudah diberikan edukasi adalah 5.63 

dengan standar deviasi 0.079. Terdapat 

perbedaan rata-rata nilai sikap antara nilai 

sebelum dan sesudah diberikan edukasi 

adalah 5.39 dengan standar deviasi 0.018. 

Hasil uji statistic didapatkan nilai 0.000 

(p<0.05) maka dapat disimpulkan ada 

pebedaan yang signifikan antara nilai 

pengetahuan dan sikap sebelum dan sesudah 

diberikan edukasi SADARI.  

Berdasarkan hasil analisa bivariat 

maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

terjadi peningkatan peningkatan 

pengetahuan dan sikap setelah diberikan 

edukasi dengan media audio visual 

SADARI. Hal ini bahwa pemberian edukasi 

dengan media audio visual dapat 

memberikan pengaruh yang signifikan 

tehadap peningkatan pengetahuan dan sikap 

pada siswi kelas XI SMA Negeri 1 

Kutowinangun.  

 

KETERBATASAN PENELITIAN 

Keterbatasan dalam penelitian ini 

antara lain : 

1. Dalam penelitian ini kendala yang 

dialami yaitu responden tidak hadir tepat 

waktu yang sudah ditentukan oleh 

peneliti sehingga menyebabkan waktu 

pelaksanaan menjadi mundur. 

2. Penelitian dilakukan sore hari seusai jam 

pelajaan sekolah berakhir dan banyak 
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juga yang ijin karena mengikuti kegiatan 

ekstakurikuler di sekolah tersebut. 

 

2.  Pembahasan  

Gambaran karakteristik responden yang 

diberi edukasi audio visual SADARI  

Berdasarkan hasil penelitian diatas 

maka dapat diketahui jumlah umur 

responden antara 16, 17 dan 18 tahun. 

Dikarenakan pada usia remaja tersebut 

sangat berisiko terkena penyakit kanker 

payudara, sehingga remaja perempuan 

harus selalu sadar akan pentingnya 

kesehatan payudaranya dengan cara rutin 

memeriksa payudaranya sebagai upaya 

awal pencegahan penyakit kanker 

payudara.  

Menurut pendapat peneliti pada 

remaja umur 16, 17 dan 18 resiko 

terjadinya kanker payudara semakin 

meningkat karena kurangnya kesadaran 

remaja untuk melakukan deteksi dini 

kanker payudara di kalangan remaja, juga 

kurangnya pengetahuan tentang cara 

melakukan deteksi dini kanker payudara 

tersebut, biasanya dipicu oleh faktor 

perubahan gaya hidup dan sering 

mengkonsumsi makanan cepat saji. Maka 

dari itu remaja sangat perlu mendapatkan 

edukasi tentang pemeriksaan payudara 

sendiri sejak dini, untuk mencegah 

tejadinya kanker payudara. Semakin awal 

terdeteksi maka semakin cepat proses 

pengobatan yang diperlukan.  

Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Ika Agustina dan Maria 

Ulfa (2014) penelitian ini dirasa penting 

mengingat pada masa remaja merupakan 

masa pematangan organ reproduksi 

sekunder khususnya payudara. Dimana 

pada masa remaja dapat terjadi 

pertumbuhan – pertumbuhan sel-sel 

abnormal yang harus dideteksi sedini 

mungkin untuk mencegah terjadinya 

kematian akibat keterlambatan 

pendiagnosaan adanya kanker payudara. 

 

1. Tingkat pengetahuan responden 

sebelum dan sesudah diberikan 

edukasi SADARI dengan audio visual. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas 

maka dapat diketahui siswi kelas XI 

SMA Negeri 1 Kutowinangun memiliki 

pengetahuan yang cukup baik tentang 

SADARI. Populasi dalam penelitian ini 

sebanyak 70 responden. Didapatkan rata-

rata pengetahuan siswi kelas XI yaitu 

8.91, maka dapat disimpulkan siswi SMA 

Negeri 1 Kutowinangun memiliki 

pengetahuan yang cukup baik.  

Menurut pendapat peneliti sebagian 

besar siswi kelas XI yang mempunyai 
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pengetahuan cukup baik terhadap 

pemeriksaan payudara sendiri karena 

semakin tinggi pendidikan maka semakin 

tinggi pemahaman yang dimiliki dan 

dapat mengambil keputusan yang tepat. 

Pengetahuan yang baik tentang cara 

pemeriksaan SADARI yang sangat 

penting dimiliki oleh remaja putri karena 

merupakan salah satu alasan untuk 

mengaplikasikan pemeriksaan SADARI 

sebagai kegiatan rutin dalam upaya 

mencegah kanker payudara. 

Hasil wawancara dengan kepala 

sekolah SMA Negeri 1 Kutowinangun 

belum pernah diadakan penyuluhan 

kesehatan tentang pemeriksaan SADARI 

sehingga, berdampak pada tingkat 

pengetahuan remaja tentang pemeriksaan 

SADARI. Jika peneliti mengamati dari 

hasil wawancara dengan 10 remaja putri 

SMA Negeri 1 Kutowinangun 

menyatakan belum pernah mendapatkan 

penyuluhan kesehatan tentang SADARI, 

sehingga pengetahuan remaja masih 

rendah. Hal ini disebabkan karena 

lingkungan sekitar remaja masih kurang 

penyuluhan kesehatan tentang 

pemeriksaan SADARI. Sumber informasi 

juga mempengaruhi pengetahuan seorang 

remaja. Hal ini sejalan dengan penelitian 

Afifah dan Melsandi (2014) di SMAN 2 

Sidoarjo bahwa pengetahuan remaja 

sebelum diberikan penyuluhan kesehatan 

tentang gizi masih tergolong pengetahuan 

yang kurang yaitu 59%, karena 

dilingkungannya belum pernah 

memaparkan penyuluhan kesehatan 

tentang gizi pada remaja.  

 

2. Sikap responden sebelum dan setelah 

diberikan edukasi SADARI dengan 

audio visual 

Berdasarkan hasil penelitian diatas 

maka dapat diketahui siswi kelas XI 

SMA Negeri 1 Kutowinangun memiliki 

sikap yang baik tentang SADARI. 

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 

70 responden. Didapatkan rata-rata sikap 

siswi kelas XI yaitu 26.36, maka dapat 

disimpulkan siswi SMA Negeri 1 

Kutowinangun memiliki sikap yang baik. 

Menurut pendapat peneliti sebagian 

besar siswi kelas XI yang mempunyai 

sikap baik terhadap pemeriksaan 

payudara sendiri. Hasil analisis data 

menunjukkan tingkat pengetahuan 

responden mengenai SADARI tergolong 

pada kategori cukup baik, sedangkan 

sikap tergolong pada kategori baik. 

Fungsi peran dari orang tua khususnya 

ibu sangat penting untuk melakukan 

pemeriksaan SADARI dirumah, serta 
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teman sebagai infomasi untuk berbagi 

ilmu tentang cara pemeriksaan SADARI. 

Peningkatan sikap juga dipengaruhi oleh 

faktor media yang mampu menarik 

perhatian peserta penyuluhan, sehingga 

mendorong responden untuk melakukan 

apa yang telah diinfomasikan dalam 

penyuluhan kesehatan tersebut.  

Menurut teori yang disampaikan oleh 

Azwar (2011) bahwa media mempunyai 

pengaruh yang besar dalam pembentukan 

penilaian seseorang dan kepercayaan 

individu. Media yang memberikan pesan-

pesan yang sugestif dapat mengarahkan 

pendapat seseorang. Adanya suatu 

informasi baru yang diperoleh melalui 

media pemberian landasan kognitif baru 

pula bagi terbentuknya sikap terhadap hal 

tersebut. Jika cukup kuat, pesan-pesan 

atau informasi tersebut akan memberi 

dasar afektif dalam menilai sesuatu hal 

sehingga terbentuklah arah sikap tersebut. 

Bukti ilmiah melalui penelitian yang 

dilakukan oleh Wulan Cahya Sari (2017) 

dengan judul “Pengaruh Penyuluhan 

Kanker Payudara Terhadap Sikap 

SADARI Pada Remaja Putri di Pondok 

Pesantren Al Munawwir Krapyak Bantul 

Yogyakata”. Hasil penelitiannya 

menunjukkan adaya pengaruh yang 

signifikan antara pemberian penyuluhan 

tentang kanker payudara terhadap sikap 

SADARI pada remaja putri di pondok 

pesantren Al Munawwir Krapyak hal ini 

ditunjukkan dari hasil uji statistik uji 

wilcoxon nilai p-value 0,000 < 0,05. 

 

3. Pengaruh edukasi dengan media audio 

visual SADARI dalam meningkatkan 

pengetahuan dan sikap SADARI pada 

siswi kelas XI SMA Negeri 1 

Kutowinangun 

Berdasarkan hasil penelitian setelah 

dilakukan posttest dengan melakukan 

edukasi dengan media audio visual 

tentang Pemeriksaan Payudara Sendiri 

(SADARI) dalam upaya deteksi dini 

kanker payudara pada remaja mengalami 

peningkatan. Pada saat sebelum diberikan 

edukasi SADARI hasil pretest 

pengetahuan menunjukkan terdapat 47 

responden (67.1%) yang memiliki 

pengetahuan yang cukup baik tentang 

SADARI, sedangkan yang responden 

dengan hasil pretest sikap menunjukkan 

terdapat 62 responden (88.6%) yang 

memiliki sikap baik.  

Setelah diberikan edukasi dengan 

media audio visual responden yang 

tadinya memiliki pengetahuan cukup baik 

meningkat menjadi 70 responden (100%) 

dengan kategori baik, sedangkan 
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responden yang memiliki sikap baik 

meningkat menjadi 45 responden (64.3%) 

dengan kategori sangat baik. 

Menurut pendapat peneliti secara 

keseluruhan tingkat pengetahuan dan 

sikap siswi kelas XI SMA Negeri 1 

Kutowinangun setelah diberikan edukasi 

dengan audio visual menjadi meningkat. 

Berdasarkan hasil analisis statistik 

dengan uji Paired T-Tes setelah diberikan 

edukasi dengan media audio visual 

SADARI memperoleh nilai p adalah 

0.000 yang berarti pada α (0.05) terlihat 

ada perbedaan yang signifikan 

pengetahuan dan sikap pada responden 

setelah diberikan edukasi dengan media 

audio visual SADARI. 

Penelitian ini sebanding dengan 

penelitian Chen Dkk, (2016) dengan 

siswa di Orlando, peneliti melakukan uji 

laboratorium, siswa yang diberikan video 

mengalami pengetahuan yang meningkat 

dan siswa juga dapat menyelesaikan soal 

dengan cepat. Hal ini sebanding dengan 

konsep pembelajaran menurut piramida 

Dale bahwa seseorang belajar lebih dari 

50% nya adalah dari apa yang telah 

dilihat dan sejauh manakah pencapaian 

dalam meningkatkan pengetahuan. 

Penelitian Hulsizer (2016) di Amerika 

Serikat menyatakan bahwa materi 

matematika dengan video lebih menarik 

sehingga sangat membantu siswa dalam 

belajar untuk meningkatkan pengetahua 

siswa (Hulsizer, 2016). 

Bukti ilmiah melalui penelitian yang 

dilakukan oleh Dona Seniorita (2017) 

dengan judul “Pengaruh Pendidikan 

Kesehatan Tentang SADARI Terhadap 

Pengetahuan dan Sikap Remaja Putri 

dalam Upaya Deteksi Dini Kanker 

Payudara di SMA Yaspend Paba Tahun 

2017”. Hasil penelitiannya menunjukkan 

ada pengaruh pendidikan kesehatan 

tentang SADARI terhadap pengetahuan 

(p=0,000) dan sikap (p=0,000) responden 

dalam upaya deteksi dini kanker 

payudara. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan  

pembahasan diatas maka dapat disimpulkan 

: 

1. Gambaran karakteristik responden yang 

diberi edukasi audio visual meliputi umur 

responden antara 16, 17 dan 18 tahun. 

2. Tingkat pengetahuan responden sebelum 

diberikan edukasi SADARI dengan audio 

visual menunjukkan bahwa rata-ratanya 

adalah 8.26 dan sesudah diberikan 

edukasi adalah 13.89. 
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3. Sikap responden sebelum diberikan 

edukasi SADARI dengan audio visual 

menunjukkan bahwa rata-ratanya adalah 

25.31 dan sesudah diberikan edukasi 

adalah 30.70. 

4. Terdapat pengaruh edukasi audio visual 

SADARI terhadap peningkatan 

pengetahuan dan sikap SADARI pada 

siswi kelas XI SMA Negeri 1 

Kutowinangun dengan nilai signifikan 

(p=0.000). 

 

SARAN 

1. Bagi Tenaga Kesehatan 

Diharapkan dapat digunakan oleh tenaga 

kesehatan sebagai acuan dan 

pertimbangan dalam melakukan edukasi 

ke sekolah-sekolah tentang pentingnya 

melakukan SADARI. 

2. Bagi Remaja 

Diharapkan bagi remaja putri dapat 

meningkatkan kewaspadaan remaja 

terkait kanker payudara denga cara 

melakukan SADARI sejak dini, dengan 

adanya penelitian ini remaja dapat 

termotivasi untuk meningkatkan 

pengetahuan dan sikap tentang SADARI. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan 

dapat mengembangkan penelitian pada 

variable yang sudah ada dan 

menambahkan kategori perilaku, karena 

pengetahuan dan sikap yang dimiliki 

remaja akan mempengaruhi perilaku 

untuk melakukan SADARI secara teratur 

setiap bulan. Peneliti selanjutnya bisa 

megembangkan media video yang dibuat 

sendiri dengan harapan mencakup materi 

SADARI. 
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ABSTRAK  
 
AirSusuIbuadalahnutrisialamiahyangterbaikbagibayi.ASImengandungenergidanzatyangdibutuhkanselama 
enam bulan pertama kehidupan bayi.1ASIadalahmakanan dengankandungangiziyang paling sesuai 
untukkebutuhan bayi,melindungidari berbagaiinfeksidan 
memberikanhubungankasihsayangyangmendukung semuaaspek perkembangan bayitermasuk kesehatan 
dankecerdasan bayi. 
Untuk mengetahui Hubungan bank ASI terhadap pemberian ASI Eksklusif pada Ibu bekerja di Desa 
Pundenrejo Kecamatan Tayu.Penelitian ini menggunakan desain pendekatan Retrospektif. Populasi yang 
diteliti adalah ibu menyusui di Desa Pundenrejo Kecamatan Tayu dan sampel sebanyak 69. Pengambilan 
sampel dengan teknik Proposional Stratified Random Sampling, analisa data dengan Chi- Square. Alat 
pengumpulan data menggunakan checklist. Hasil penelitan adalah bahwa ibu bekerja di desa Pundenrejo 
Kecamatan Tayu sebagian besar tidak menyimpan ASI sebanyak 41 responden (59,4%),  tidak 
memberikan ASI eksklusif sebanyak 39 Responden (56,5%). Ada hubungan Bank ASI terhadap 
pemberian ASI eksklusif pada ibu bekerja di Desa Pundenrejo Kecamatan Tayu dengan  p value sebesar 
0,000<0,05. Disimpulkan bahwaBank ASImempunyai hubungan pemberian ASI eksklusif. 
Kata Kunci   : bank ASI, ASI eksklusif, ibu bekerja  

 
ABSTRACT 

 
 
Breast feeding is the best natural nutrient for babies. Breast feeding contain energy and substances that 
needed during the first six months of baby’s life. Breast Milk is the most suitable food for baby, it can 
protect from various infections and it can give loving connection that support all of the baby’s growth 
aspect including the baby’s health and intelegence. To knowing about correlation of Breast Milk Storage 
on giving Breast Milk Exclusive in working mothers in the village of Pundenrejo Tayu District. This 
research used Retrospektif. Design the population in this research was mothers who breast feed in the 
village of Pundenrejo Tayu District and the sample are 69. The sample was taken with Proposional 
Stratified Random Sampling technic. The instrument that use to collected the data use checklist. The data 
analysis used univariat, bivariate and chi-square.Working mothers in the village of Pundenrejo Tayu 
District mostly have a Breast Milk Storage. Doesn’t Storage the breast milk are 41 respondent (59,4%). 
Doesn’t give the Exclusive Breastfeeding are 39 respondent (56,5%). There’s correlation of Breast Milk 
Storage on giving Exclusive Breastfeeding in working mothers in the Pundenrejo village Tayu district 
with p-value 0,000<0,05. Breast feeding Storage on giving Exclusive Breastfeeding  is who has Breast 
Milk Storage doesn’t giving Exclusive Breastfeeding and who giving Exclusive Breastfeeding. 
 
Keywords: Breast Milk Storage, Exclusive Breastfeeding, working mothers 
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PENDAHULUAN 
AirSusuIbu(ASI)adalahnutrisiala

miahyangterbaikbagibayi.ASImengandu
ngenergidanzatyangdibutuhkanselama 
enam bulan pertama kehidupan 
bayi.1PemberianASI sangatpenting 
karena dapat bermanfaatbagi bayidan 
ibunya.Kualitas pemberianASI salah 
satunyadipengaruhi 
faktoribubekerja.Globalisasitelahmemb
entuksuatu paradigma berpikir 
parakaumperempuan 
untukmenuntutpersamaanhak 
antaraperempuan  dan laki-laki.  
Banyak ibu yangbekerjasebagai  wanita 
karier.Indonesiaadalahnegarayang 
banyakmenyeraptenagakerjadaripara 
kaum   ibu   sekaligus   negara  yang 
sangat   rendahnya  jumlah ibu  
yangmemberikan ASI.3 

Persoalanhakibu bekerja 
untukmenyusuianaknyamenjadi sangat 
penting 
jikadilihatdarijumlahibupekerjadiIndone
sia.Hakibusebagai tenaga kerja 
telahdiaturdalamUndang-UndangNo. 
13tahun 2003tentang 
ketenagakerjaan,yaitu:memperolehcutiis
tirahatselama 1,5bulan sebelum dan 1,5 
bulan sesudahmelahirkan (Pasal82) dan 
pekerja/buruh perempuan 
yanganaknyamasihmenyusuharus 
diberikesempatanuntukmenyusui 
anaknya jika 
harusdilakukanselamawaktukerja(pasal
83).Kebijakanyang 
berlakudiperusahaansering 
tidakmendukunghakperempuan,dengan
cuti 
melahirkanyangdiperpendekdantidakad
anya kesempatanbagipekerja 
perempuanuntuk 
menyusuianaknyapadajam 
kerja.Ibuyang bekerjahanya 
dapatmendampingibayinyasecara 

intensifselama2(dua)bulan, setelahitu 
ibuharuskembalibekerjadansering 
ibuterpaksaberhentimenyusui.4 

BerdasarkanSDKI 
menunjukkanbahwa57%tenagakerja 
Indonesiaadalah wanita. Faktor-
faktoryangmenghambatkeberhasilan 
menyusuipada ibubekerja 
adalahpendeknyawaktucutikerja,kurang
nya dukungan tempat kerja, pendeknya 
waktu istirahat saat bekerja  sehingga 
waktu untuk memerah ASItidak cukup, 
tidakadanyaruangan untuk memerah 
ASI,pertentangan keinginanibuantara 
mempertahankanprestasi kerjadan 
produksi ASI.5 

Datayang 
diperolehdariDinasKesehatanProvinsiJa
waTengahpada tahun 2015cakupan ASI 
eksklusif sebesar 47,86%, tahun 
2016sebesar25,06%, dan tahun 
2017sebesar 57,67%.8CakupanASI 
eksklusifdiPuskesmas 
Tayupadatahun2018sebesar54,73% 
dandiPuskesmasTayu pemberianASI 
ekslusifsebesar39,05%.Berdasarkan 
laporancakupanASI eksklusif 
PuskesmasTayu tahun 
2018,desaPundenrejo 
memilikicakupanASI 
eksklusifsebesar26,92%.Kesimpulan 
daridata tersebut yaitu bahwa  
pemberianASI eksklusif masih 
tergolongrendah, 
karenamasihbelummemenuhitargetyang 
telahditetapkanolehdinas kesehatan 
Kabupaten Patiyaitu sebesar 65%.9 

KeberhasilanpemberianASIeksklu
sifdapatdipengaruhiolehfaktor 
ibu,bayidankeluarga.Karakteristikibuya
ng dapatdipengaruhi oleh 
keberhasilanpemberianASI 
eksklusiftersebutberupausia,jumlahjam 
bekerja, tingkat pendidikan,pendapatan 
dan paritas.11 Bank ASI, yaitu suatu 
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sarana yang dibuat untuk menolong 
bayi-bayi yang tak terpenuhi 
kebutuhannya akan ASI. Di tempat ini, 
para ibu dapat menyumbangkan air 
susunya untuk diberikan pada bayi-bayi 
yang membutuhkan. 

Didesa Tayu diperoleh 
databahwadari5ibupekerjaswastayangm
emberikanASI secaraeksklusif 
sebanyak1orang dengan memanfaatkan 
bank ASI dan4orang 
sisanyamemberikanASI 
ketikapulangkerja 
dansusuformulasaatditinggalbekerja, 
karena disaat bekerja ibu tidak dapat 
meninggakan pekerjaannya untuk 
memberikan ASI kepada 
bayinya.Datadari bidan 
desamenunjukkan bahwa 
jumlahibuyangmempunyaianakusia0-6 
bulandi Desa Pundenrejo Kecamatan 
Tayuyaitusebanyak80orang dan55orang 
ibumempunyaipekerjaansebagai pekerja 
swasta. Mayoritas ibu berpendidikan 
SMP dan memiliki anak pertama.  
 
 
 

METODE PENELITIAN 
 

Jenis penelitian kuantitatif dengan 
desain retrospektif. Bank ASI Terhadap 
Pemberian ASI Eksklusif pada Ibu 
bekerja di Desa Pundenrejo Kecamatan 
Tayu.Populasi adalah ibu menyusui 
Desa Pundenrejo Kecamatan Tayu 
sebanyak 84 responden, sampel 
didapatkan berjumlah 69. Tehnik 
sampling Proposional Stratified 
Random Sampling. Analisa data dengan 
chi-square. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Bank ASI  
Tabel 1.1. Distribusi frekuensi 

distribusi frekuensi 

bank ASI pada ibu 
bekerja di desa 
Pundenrejo 
Kecamatan Tayu  

Bank 
ASI 

Frekuens
i 

Persentas
e 

(%) 
Tersedi
a 

28 40.6 

Tidak 
Tersedi
a 

41 59.4 

Total 69 100.0 
 

Berdasarkan tabel 1.1. di 
atas maka dapat diketahui bahwa 
ibu bekerja di desa Pundenrejo 
Kecamatan Tayu sebagian besar 
tidak menyimpan Bank ASI 
sebanyak 41  responden (59,4%) 
dan sebagian kecil menyimpan 
Bank ASI sebanyak 28 
Responden (40,6%). 

ASI segar adalah 
ASIyang barusajadiperahatauASI 
segar,bisabertahanrata-rata4jam 
dalam suhu ruangan. Kolostrum 
berbentuk 
cairankekuninganyanglengket 
dankental,keluarpada beberapa 
harisetelahkelahiranhingga harike 
lima 
setelahpersalinan,kolostrummasi
hamandisimpanselama 4jam 
setiap kali perah dalam suhu 
ruangkurangdari 25oC. 
Levelsuhudandurasiwaktupenyim
pananyang amanuntukASI perah 
yaitu:26 

ASI beku adalah 
ASIyang 
sudahdisimpandalamjangkawakt
utertentudalamfreezerdan 
menjadibeku.ASIyang 
menjadibekusebelumdiberikanp
ada bayi, 
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sebaiknyadihangatkanke 
dalammangkukyangdiisiair 
hangatdansegera diberikan  
kepadabayi. Batas  maksimal  
penyimpanan  ASIbeku  dalam 
suhuruanganrata-rata selama 
4jam,meskipun5-
6jammasihditoleransi 
jikakondisinyasangatbersih.ASI
yang 
masihtersisajangandisimpan 
dalamfreezerkembali tapi harus 
segeradibuang. 26 

Hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Tutuk 2014 
tentang Perilaku Ibu Bekerja 
Dalam Memberikan Asi 
Eksklusif Di Kelurahan Japanan 
Wilayah Kerja Puskesmas 
Kemlagi-Mojokerto. Hasil 
penelitian menunjukkan  Ibu  
bekerja  sebagian  besar  tidak 
memberikan  ASI  saat  kerja  
sebanyak  24 orang  (70,6%)  
dan  ibu  yang  tetap 
memberikan  ASI  walaupun  
sedang bekerja  sebanyak  10  
orang  (29,4%). Banyakya  ibu  
bekerja  yang  tidak memberikan  
ASI  karena  jarak  tempuh 
tempat  kerja  yang  jauh  dan  
kentalnya pengaruh  dari  
lingkungan  sekitar  tentang 
kebaikan  pemberian  susu  
formula  pada bayi. 

ASI segar adalah 
ASIyang barusajadiperahatauASI 
segar,bisabertahanrata-rata4jam 
dalam suhu ruangan. Kolostrum 
berbentuk 
cairankekuninganyanglengket 
dankental,keluarpada beberapa 
harisetelahkelahiranhingga harike 
lima 
setelahpersalinan,kolostrummasi
hamandisimpanselama 4jam 

setiap kali perah dalam suhu 
ruangkurangdari 25oC. 
Levelsuhudandurasiwaktupenyim
pananyang amanuntukASI perah 
yaitu:26 

ASI beku adalah 
ASIyang 
sudahdisimpandalamjangkawakt
utertentudalamfreezerdan 
menjadibeku.ASIyang 
menjadibekusebelumdiberikanp
ada bayi, 
sebaiknyadihangatkanke 
dalammangkukyangdiisiair 
hangatdansegera diberikan  
kepadabayi. Batas  maksimal  
penyimpanan  ASIbeku  dalam 
suhuruanganrata-rata selama 
4jam,meskipun5-
6jammasihditoleransi 
jikakondisinyasangatbersih.ASI
yang 
masihtersisajangandisimpan 
dalamfreezerkembali tapi harus 
segeradibuang. 26 

Hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Tutuk 2014 
tentang Perilaku Ibu Bekerja 
Dalam Memberikan Asi 
Eksklusif Di Kelurahan Japanan 
Wilayah Kerja Puskesmas 
Kemlagi-Mojokerto. Hasil 
penelitian menunjukkan  Ibu  
bekerja  sebagian  besar  tidak 
memberikan  ASI  saat  kerja  
sebanyak  24 orang  (70,6%)  
dan  ibu  yang  tetap 
memberikan  ASI  walaupun  
sedang bekerja  sebanyak  10  
orang  (29,4%). Banyakya  ibu  
bekerja  yang  tidak memberikan  
ASI  karena  jarak  tempuh 
tempat  kerja  yang  jauh  dan  
kentalnya pengaruh  dari  
lingkungan  sekitar  tentang 



 

284 
 

kebaikan  pemberian  susu  
formula  pada bayi. 

b. Pemberian ASI eksklusif 
Tabel 1.2. Distribusi frekuensi 

pemberian ASI 
Eksklusif pada ibu 
bekerja di desa 
Pundenrejo 
Kecamatan Tayu 

Pemberia
n ASI 

Eksklusif  

Frekue
nsi 

Persenta
se 

(%) 
Memberik
an 

30 43.5 

Tidak 
memberik
an 

39 56.5 

Total 69 100.0 
 
Berdasarkan tabel 1.2. di atas 
maka dapat diketahui bahwa ibu 
bekerja di desa Pundenrejo 
Kecamatan Tayu sebagian besar 
tidak memberikan ASI eksklusif 
sebanyak 39 Responden (56,5%) 
dan sebagaian kecil memberikan 
ASI eksklusif sebanyak 30 
Responden (43,5%).  

   Pemberian  ASI  
Eksklusif  merupakan  perilaku  
menyusui  dan  pemberian  
ASIsaja  kepada  bayi  sejak  
lahir  sampai  usia  6  bulan  
tanpa  makanan  atau  minuman 
tambahan lain termasuk air putih. 
Bayi umur 0-6 bulan sangat 
membutuhkan ASI Eksklusif 
untuk membentuk kekebalan 
tubuh dari berbagai macam 
penyakit, serta merupakan  gizi  
yang  sangat  baik  untuk  
pertumbuhan  dan  
perkembangan  bayi yang  
optimal.  Bayi  yang  tidak  
mendapatkan  ASI  Eksklusif  
akan  menyebabkan bayi rentan 

terhadap penyakit sehingga 
mudah terkena penyakit infeksi.30 

Pemberian  ASI  saat  
kerja  banyak yang  tidak  
diterapkan  oleh  ibu  bekerja, 
walaupun  banyak  tempat  kerja  
atau pabrik-pabrik  yang  
menyediakan  pojok laktasi  yang  
didapat  digunakan  oleh  ibu 
untuk  memompa  ASI,  akan  
tetapi  tempat tersebut  jarang  
atau  bahkan  tidak  pernah 
digunakan  sama  sekali  oleh  
ibu. Kondisi tersebut  yang  
menyebabkan  banyak  ibu yang 
memberikan MP-ASI < 6 bulan 
pada bayi  dengan  alasan  ibu  
harus  cepat-cepat kembali  
bekerja,  dan  kurangnya  
motivasi ibu  untuk  tetap  
memberikan  ASI perah pada  
bayi melalui  media  lain  selain 
botol dot yang di isi pada saat ibu 
memerah atau memompa ASI. 
Sedikitnya ibu yang mempunyai  
kebiasaan  rutin  untuk 
memompa  ASI  karena  ibu  
malas melakukannya, takut 
payudara sakit dankurangnya  
pemahaman  ibu  bagaimana cara 
memerah ASI yang benar. 

Hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Anggania 2018 
tentang Hubungan Status 
Pekerjaan Ibu Dengan Pemberian  
Asi Eksklusif Di Wilayah Kerja 
Puskesmas Kawangkoan  
Berdasarkan  tabel  3,  responden  
yang memberikan  asi  eksklusif  
hanya  28  orang (38.9  %)  
sedangkan  yang  tidak 
memberikan  asi  eksklusif  ada  
44  orang (61.6 %).31 

c. Ketersediaan ASI dengan 
Pemberian ASI Eksklusif  
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Tabel 1.3. Tabel silang antara Bank 
ASI terhadap pemberian 
ASI eksklusif pada ibu 
bekerja di Desa 
Pundenrejo Kecamatan 
Tayu 

 

Bank ASI      

Pemberian ASI Ekslusif  
Jumlah  p-

value Memberikan  Tidak 
memberikan  

F % F % F % 
0,000 Tersedia 

Tidak Tersedia 
28 
2 

100 
4,9 

0 
39 

0 
95,1 

28 
41 

100 
100 

Jumlah  30 43,5 39 56,5 69 100  
 
 

Berdasarkan tabel silang 1.3. 
di atas maka dapat diketahui bahwa 
ibu bekerja di desa Pundenrejo 
Kecamatan Tayu yang meyimpan 
Bank ASI sebagian besar 
memberikan ASI Eksklusif sebanyak 
28 responden (100%) dan yang tidak 
menyimpan Bank ASI sebagian 
besar tidak memberikan ASI 
eksklusif sebanyak 39 respondne 
(95,1%). 

Dari hasil olah data dengan 
chi square, maka didapatkan hasil 
terdapat 0 sel (0%) yang mempunyai 
nilai harapan kurang dari 5 
didapatkan  nilai p value sebesar 
0,000 < 0,05, maka berdasarkan 
kriteria penolakan Ho dapat 
dinyatakan hipotesa (Ho) ditolak dan 
Hipotesa (Ha) diterima berarti ada 
Hubungan Bank ASI terhadap 
pemberian ASI eksklusif pada ibu 
bekerja di Desa Pundenrejo 
Kecamatan Tayu. 

 Ibu   yang  aktif  
melakukan kegiatan  komersial  
seperti  bekerja  di kantor  atau  
pabrik,  menjalankan  usaha pribadi  
sebagai  tambahan  penghasilan yang  
banyak  menyita  waktu  di  luar 

rumah,  memilih  menggunakan  
susu formula  karena  dianggap  
lebih menguntungkan.  Selain  itu  
maraknya iklan  susu  menyebabkan  
banyak  ibu beranggapan  bahwa  
susu  formula  bukan sekedar 
makanan, tetapi juga sebagai obat 
bagi anak. Hal ini diyakini  oleh  
para  ibu yang  mempunyai  
pengetahuan kurang tentang  ASI  
yang  beranggapan  bahwa susu  
formula  lebih baik  daripada  ASI 
karena  bersifat  ekonomis  dan  
kandungan zat  gizi  penting  yang  
tertera  pada  iklan susu formula.32 

Hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Listaneri di  
Puskesmas Jetis I Bantul 
menyatakan adanya hubungan 
antara pekerjaan ibu dengan 
pemberian ASI Eksklusif. 
Penelitian ini  dilakukan  terhadap  
45  orang  ibu  yang  mempunyai  
bayi usia  7-11  bulan.  Dari  hasil  
penelitian diatas  dapat dilihat  
bahwa  salah  satu penyebab  
pencapaian ASI Eksklusif belum  
memuaskan  adalah  karena  
pekerjaan ibu.33 

Hasil penelitian  ini  sesuai  
dengan  penelitian  Asty  yang  
mengatakan  bahwa  status ibu  
bekerja  dapat  mempengaruhi  ibu  
dalam  memberikan  ASI  Eksklusif  
apalagi ibu  tidak  memiliki  
pengetahuan  mengenai  ASI  
Eksklusif.  Ibu  yang  bekerja 
cenderung  tidak  memberikan  ASI  
Eksklusif  pada  bayi  karena  alasan  
pekerjaan yang  menyebabkan  
cakupan  pemberian  ASI  Eksklusif  
tidak  maksimal  dan  tidak sesuai 
dengan target yang diharapkan. 
Alasan yang biasanya muncul 
adalah tidak adanya  waktu  untuk  
memberikan  ASI  secara  langsung,  
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beban  kerja  yang  berat, waktu 
kerja yang tidak sesuai dengan 
pemberian ASI Eksklusif, jarak 
tempat kerja yang  jauh  dari  
tempat  tinggal,  ibu  tidak  
mengetahui  cara  memerah  ASI,  
cara penyimpanan ASI perah, dan 
bagaimana cara pemberian ASI 
perah. 34 

Sedangkan penelitian yang 
dilakukan Rodiah menyebutkan  
dalam penelitiannya  bahwa  
koefisiensi  kontingensi  antara  
Status  Pekerjaan  Ibu  dengan 
Pemberian  ASI  eksklusif  adalah  
sedang.  Ada  banyak  faktor  yang  
bisa mempengaruhi  seseorang  
untuk  melakukan  atau  tidak  
melakukan  sesuatu  hal meskipun  
hal  itu  sangat  penting  sekalipun  
misalnya,  pemberian  ASI  
Eksklusif. Faktor-faktor  lain  yang  
mempengaruhi  yaitu  tinggi  
rendahnya  kesadaran  tentang 
pentingnya ASI Eksklusif, 
pekerjaan, tingkat pengetahuan, 
sosial budaya, tingkat pendidikan 
dan lainnya.35 

Kesimpulan 
Ada hubungan Bank ASI terhadap 
pemberian ASI eksklusif pada ibu 
bekerja di Desa Pundenrejo 
Kecamatan Tayu dengan  p value 
sebesar 0,000 < 0,05 
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Abstrak 

Pendahuluan: MPASI adalah makanan atau minuman yang mengandung gizi diberikan kepada bayi setelah berusia 6 
bulan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi selain ASI. Pengetahuan tentang MPASI adalah pemberian 
makanan kepada bayi yang diberikan sesuai dengan ketepatan umur pemberian ASI, kesesuaian porsi MPASI serta 
menurut umur bayi dan status gizi bayi.  
Tujuan: tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi adakah pengaruh pendidikan kesehatan metode ceramah 
terhadap tingkat pengetahuan ibu dalam pemberian MPASI dini dengan menggunakan media powerpoint dan berupa 
contoh MPASI.  
Metode: metode penelitian ini adalah pre eksperimental dengan rancangan penelitian yang digunakan adalah one 
group pretest-posttest design. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu yang memiliki bayi berusia <6 bulan di 
Kelurahan Rowosari Kota Semarang. Besar sampel dalam penelitian ini adalah 35 orang yang diambil dengan teknik 
total sampling.  
Hasil: hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh pemberian pendidikan kesehatan metode ceramah terhadap 
tingkat pengetahuan ibu dalam pemberian MPASI dini. Uji T-test dengan nilai p = 0.011. 
Kesimpulan: Disarankan pihak puskesmas agar menjadi evaluasi untuk lebih meningkatkan program komunikasi, 
informasi dan edukasi (KIE) guna meminimalkan pemberian MPASI dini. 
Kata Kunci :Pendidikan Kesehatan, MPASI, Tingkat Pengetahuan 
 

ABSTRACT 

Background: The complementary feeding of breast milk is food or drink that contains nutrition given to baby aged 6 
months intend to complete baby’s nutrition need. The education of complementary feeding of breast milk is feeding 
to baby according to the accuracy of age of breastfeeding, complementary feeding of breast milk portion suitability, 
according to the age of baby, and baby’s nutritional status.  
Aim: The purpose of this study was to find out the effect of discourse health education method to mom’s knowledge 
level of early complementary feeding of breast milk using powerpoint media and a sample of complementary feeding 
of breast milk.  
Method: The present research described a pre-experimental method with research design employed was one group 
pretest-posttest design. The population in this research is mother of baby aged above 6 months in Rowosari village 
Semarang. The sample of this research were 35 people taken with total sampling technique.  
Result: The result shows that there is effect of provision of discourse health education method to mom’s knowledge 
level of early complementary feeding of breast milk. The T-test value p = 0.011.  
Conclusion: It is suggested for to public health center to further evaluate to improve the communication, 
information and education program to minimize early complementary feeding of breast milk. 
Keywords: Health Education, Complementary feeding of Breast Milk, Knowledge Level 
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PENDAHULUAN 

Makanan Pendamping Air Susu Ibu 

(MPASI) adalah makanan atau minuman 

mengandung gizi yang diberikan setelah bayi 

berusia 6 bulan bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan gizi bayi selain ASI(Bennu, 2012). 

Pemberian ASI setelah bayi memasuki usia 6 

bulan hanya mampu memenuhi kebutuhan 

nutrisi bayi 60-70%, karena itu bayi memerlukan 

MPASI. Meskipun bayi telah mendapatkan 

MPASI, WHO menganjurkan bayi tetap 

diberikan ASI sampai usia 2 tahun (Fitriana, 

2013).Pada kenyataannya, praktik pemberian 

MPASI dini sebelum anak usia 6 bulan banyak 

dilakukan di negara berkembang seperti 

Indonesia (Fitriana, 2013). Menurut data dari 

WHO tahun 2013 pemberian MPASI dini 

meningkat, hanya 2% bayi yang diberikan ASI 

eksklusif dan sisanya bayi yang diberikan 

MPASI dini. Menurut Kementrian Kesehatan RI 

tahun 2014 di Indonesia, pemberian ASI 

eksklusif sebesar 52,3 % dan 47,7% pemberian 

MPASI dini pada bayi usia di bawah 6 bulan 

(Kemenkes RI, 2014). Pengetahuan tentang 

MPASI adalah pemberian makanan kepada bayi 

yang diberikan sesuai dengan ketepatan umur 

pemberian ASI, kesesuaian porsi MPASI, serta 

menurut umur bayi dan status gizi bayi (Amesti, 

2016). Demikian itu, pengetahuan baik yang 

dimiliki ibu, maka ibu tahu kapan waktu 

pemberian makanan yang tepat. Akan tetapi 

sebaliknya, pengetahuan yang kurang akan 

waktu pemberian yang tepat dan cara 

pemberiannya maka akan berpengaruh pada 

masalah gizi anak. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa 

perlunya pendidikan kesehatan pada ibu 

mengenai pemberian MPASI dini karena salah 

satu sumber pengetahuan dapat diperoleh dari 

pendidikan kesehatan (Lestari, 2013). 

Pendidikan kesehatan menggunakan metode 

ceramah yang dapat dilakukan dalam kelompok 

besar dengan jumlah sasaran >15 orang dan 

satu-satunya metode paling ekonomis serta 

paling efektif dalam mengatasi kelangkaan 

literatur atau rujukan yang sesuai dengan 

jangkauan daya beli serta daya paham peserta 

didik (Nursalam, 2008). 

Menurut data dari Puskesmas Rowosari 

yang merupakan salah satu puskesmas yang ada 

di Semarang, pada tahun 2017 hanya 2 dari 32 

anak diberikan ASI secara eksklusif. Hal 

tersebut sesuai fenomena yang ditemukan di 

Kelurahan Rowosari menunjukkan masih 

banyak ditemukan pemberian MPASI sebelum 

bayi berusia 6 bulanditandai dengan terdapatnya 

jumlah balita yang timbangan berat badannya 

tidak mengalami kenaikan. Studi pendahuluan 

yang dilakukan pada tanggal 11-12 November 

2017 di Kelurahan Rowosarimendapatkan 11 

dari 13 ibu memberikan MPASI dini kepada 

bayinya. Berdasarkan uraian di atas, maka 

peneliti tertarik melakukan penelitian tentang 

pengaruh pendidikan kesehatan dengan 

menggunakan metode ceramah terhadap tingkat 
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pengetahuan ibu dalam pemberian MPASI dini 

di kelurahan Rowosari kota Semarang. 

 

TUJUAN 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi 

adakah pengaruh pendidikan kesehatan metode 

ceramah terhadap tingkat pengetahuan ibu dalam 

pemberian MPASI dini dengan menggunakan media 

powerpoint dan berupa contoh MPASI. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian ini adalah kuantitatifdengan 

metode pre eksperimental (one group pretest-

posttest design). Responden penelitian ini 

berjumlah 35 ibu yang mempunyai bayi usia <6 

bulan di Kelurahan Rowosari. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah 

total sampling. Instrumen pada penelitian ini 

adalah kuesioner pengetahuan ibu tentang 

MPASI dini. Kuesioner ini terdiri dari 27 item 

pertanyaan dengan 6 sub variabel yaitu 

pengertian, jenis, syarat pemberian, tahapan 

pemberian, alasan pemberian, dan dampak 

pemberian MPASI dini. 

HASIL PENELITIAN 

1. Data Karakteristik Responden 

Tabel 1 
Distribusi Frekuensi KarakteristikIbu 

Berdasarkan Usia, Pendidikan, 
Pekerjaan Di Kelurahan Rowosari 
Kota Semarang, Mei 2018 (n=35) 

Kategori Frekuensi Prosentase 
(%) 

Usia 

17-25 tahun 

26-35 tahun 

36-45 tahun 

Pendidikan 

Tidak Sekolah 

SD 

SLTP 

SLTA 

PT 

Pekerjaan 

PNS 

Karyawan 

Wiraswasta 

Petani 

Pedagang 

Buruh 

Ibu Rumah 
Tangga 

 

16 

14 

5 

 

0 

4 

9 

21 

1 

 

0 

4 

0 

0 

0 

1 

30 

 

45,7 

40 

14,3 

 

0 

11,4 

25,7 

60 

2,9 

 

0 

11,4 

0 

0 

0 

2,9 

85,7 

Total 35 100 

Tabel 1 menunjukkan bahwa dari 35 

responden Ibu yang memiliki bayi usia <6 

bulan sebagian besar berusia 17-25 tahun, 

mempunyai pendidikan terakhir SLTA 

(SMA) dan bekerja sebagai ibu rumah 

tangga. 

2. Pengetahuan Ibu Sebelum Pendidikan 

Kesehatan Tentang MPASI Dini Di 

Kelurahan Rowosari Kota Semarang 

Tabel 2 
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Tingkat Pengetahuan Ibu Sebelum 
Pendidikan Kesehatan Tentang 

Pemberian MPASI Dini Di Kelurahan 
Rowosari Kota Semarang, Mei 2018 

(n=35) 
Kategori 
Pengetahuan 
Ibu 

Frekuensi Prosen
tase 
(%/) 

Baik  
Sedang  
Kurang  

5 
21 
9 

14,29 
60 
25,71 

Total  35 100 
Tabel 2 menunjukkan bahwa dari 35 ibu 

di kelurahan Rowosari kota Semarang, 

sebagian besar tingkat pengetahuan ibu 

sebelum pendidikan kesehatan tentang 

pemberian MPASI dini masuk kategori 

sedang yaitu sebanyak 21 ibu (60%). 

3. Pengetahuan Ibu Setelah Pendidikan 

Kesehatan Tentang MPASI Dini Di 

Kelurahan Rowosari Kota Semarang 

Tabel 3 
Tingkat Pengetahuan Ibu Setelah 
Pendidikan Kesehatan Tentang 

Pemberian MPASI Dini Di Kelurahan 
Rowosari Kota Semarang, Mei 2018 

(n=35) 
Kategori 
Pengetahuan 
Ibu 

Frekuensi Prosentase 
(%/) 

Baik  
Sedang  
Kurang  

9 
23 
3 

25,71 
65,71 
8,58 

Total  35 100 

Tabel 3 menunjukkan bahwa dari 35 ibu 

di kelurahan Rowosari kota Semarang, 

sebagian besar tingkat pengetahuan ibu 

setelah pendidikan kesehatan tentang 

pemberian MPASI dini masuk kategori 

sedang yaitu sebanyak 23 ibu (65,71%). 

4. Pengaruh Pendidikan Kesehatan Tentang 

MPASI Dini Di Kelurahan Rowosari 

Kota Semarang 

Tabel 4 
Pengaruh Pendidikan Kesehatan Metode 

Ceramah Tentang Pemberian MPASI 
Dini Terhadap Pengetahuan Ibu Di 

Kelurahan Rowosari Kota Semarang, 
Mei 2018 (n=35) 

 n Kategori 
Pengetahu

an 

M
ea
n 

Std. 
Devi
atio

n 

T Df Si
g.(
2- 
tai
led
) 

Pengetahu
an Ibu 
Sebelum 
Pendidika
n 
Kesehatan 
Pengetahu
an Ibu 
Setelah 
Pendidika
n 
Kesehatan 

3
5 
 
 
 
 

3
5 

Sedang  
 
 
 
 

Sedang  
 

15 
 
 
 
 

16,
17 

2,89
0 
 
 
 
 

2,13
5 

-
2.6
94 

34 0.0
11 

Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai sig.(2- tailed) 
atau nilai probabilitas dalam uji T-test adalah 
0.011. Melihat hasil nilai sig.(2- tailed) 
dibandingkan dengan taraf signifikasi 5% (α = 
0,05), maka sig.(2- tailed) < 0,05 dikatakan 
bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara 
tingkat pengetahuan ibu sebelum dan setelah 
diberikan pendidikan kesehatan metode ceramah 
tentang MPASI dini. 

 

DISKUSI 

1. Pengetahuan Ibu Di Kelurahan Rowosari 

Kota Semarang Sebelum Diberikan 
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Pendidikan Kesehatan Metode Ceramah 

Tentang Pemberian MPASI Dini 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

hampir sebagian besar ibu bekerja sebagai 

IRT dimana mereka akan lebih sering di 

rumah maka informasi yang didapatkan akan 

semakin sedikit (Amesti, 2016). Ibu yang 

bekerja diluar rumah bisa saling bertukar 

pengetahuan dan pengalaman yang bervariari 

sehingga ibu tidak akan memberikan MPASI 

secara dini pada bayinya (Fatkuriyah, 2014). 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan pula 

usia mayoritas responden yaitu 17-25 tahun. 

Semakin bertambah usia akan semakin 

berkembang pula daya tangkap dan pola 

pikirnya sehingga pengetahuan semakin baik 

(Lulu, 2016). Umur yang terlalu muda 

menyebabkan belum cukup tercapainya 

kematangan fisik, mental dan fungsi dari 

calon ibu. Kematangan jiwa ibu membantu 

ibu menyelesaikan tugas pengasuhan dan 

perkembangan anak seperti memberikan 

MPASI kepada anaknya dengan baik dan 

sesuai dengan usia yang dianjurkan dalam 

pemberian MPASI (Notoatmojo, 2003).  

Hasil penelitian ini juga menunjukkan 

sebagian besar responden berpendidikan 

terakhir SLTA/SMAdengan pengetahuan 

sedang. Semakin tinggi tingkat pendidikan 

seseorang maka akan semakin mudah dalam 

menerima informasi dan semakin banyak 

pengetahuan yang dimiliki sehingga 

mempengaruhi perilaku seseorang (Amesti, 

2016).Hasil tingkat pengetahuan ibu di 

kelurahan Rowosari sebelum diberikan 

pendidikan kesehatan sebagian besar masuk 

dalam kategori sedang yang bermakna bahwa 

seorang individu selalu yakin dengan 

kemampuan yang dimiliki untuk melakukan 

suatu hal namun pada suatu kondisi yaitu 

ketika ada hambatan ia akan setengah-

setengah dalam menyelesaikan tugasnya 

(Ghufron, 2012). 

2. Pengetahuan Ibu Di Kelurahan Rowosari 

Kota Semarang Setelah Diberikan 

Pendidikan Kesehatan Metode Ceramah 

Tentang Pemberian MPASI Dini 

Hasil penelitian menunjukkan tingkat 

pengetahuan ibu di kelurahan Rowosari 

mengalami peningkatan setelah dilakukan 

pendidikan kesehatan.Meskipun terjadi 

peningkatan namun tingkat pengetahuan ibu 

sebagian besar masih dalam kategori 

sedang.Kemungkinan saat pelaksanaan 

pendidikan kesehatan terdapat kendala faktor 

luar yaitu kondisi lingkungan yang kurang 

maksimal (Notoatmojo, 2003). Hal ini 

dikarenakan banyak responden membawa 

serta anak-anaknya sehingga kurang 

maksimalnya dalam penyampaian materi. 

Proses pendidikan kesehatan yang kurang 

kondusif akan mengganggu dalam 

penerimaan informasi responden sehingga 

didapatkan peningkatan pengetahuan ibu 

tentang MPASI masih kategori sedang (Lulu, 

2016). Namun, berdasarkan penelitian ini 

menunjukkan bahwa setelah diberikan 

pendidikan kesehatan metode ceramah 
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adanya peningkatan skor pengetahuan ibu 

tentang pemberian MPASI dini di kelurahan 

Rowosari kota Semarang. 

3. Pengaruh Pendidikan Kesehatan Metode 

Ceramah Terhadap Tingkat Pengetahuan 

Tentang Pemberian MPASI Dini Di 

Kelurahan Rowosari Kota Semarang 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

ada pengaruh pendidikan kesehatan metode 

ceramah terhadap tingkat pengetahuan ibu 

tentang pemberian MPASI dini. Pada 

penelitian ini kemaknaan secara statistik 

tidak diikuti dengan kemaknaan secara klinis. 

Hal ini menunjukkan adanya perbedaan 

sebelum dan sesudah diberikan pendidikan 

kesehatan tetapi tingkat pengetahuan ibu di 

kelurahan Rowosari masih kategori 

sedang.Berdasarkan kemaknaan statistik pada 

penelitian ini menunjukkan adanya 

peningkatan pengetahuan pada 

responden.Hal tersebut dibuktikan dengan 

menggunakan Paired Samples T-testdan 

tingkat kesalahan (α) 0.05. Diperoleh hasil 

nilai probabilitas 0.011 yaitu < 0.05 yang 

berarti terdapat perbedaan yang signifikan 

antara tingkat pengetahuan sebelum dan 

setelah diberikan pendidikan kesehatan 

dengan metode ceramah tentang pemberian 

MPASI dini. Peningkatan pengetahuan ini 

didukung pula oleh hasil penelitian 

Arbatasiah tahun 2015 menunjukkan 

bahwapemberian pengetahuan yang 

disampaikan melalui pendidikan kesehatan 

akan membawa dampak terjadinya 

peningkatan pengetahuan dari yang tidak 

tahu menjadi tahu, sehingga dengan 

dilakukannya pendidikan kesehatan dengan 

tatap muka maka informasi akan mudah 

diterima oleh orang tua (Arbatasiah, 2015). 

Metode yang digunakan pada penelitian 

ini menggunakan ceramah, metode ini sesuai 

dengan penelitian Ayukusuma tahun 2016 

yang manyatakan bahwa pelaksanaan metode 

ceramah dapat membuat responden 

memperhatikan dalam penyampaian 

informasi sehingga metode ini dapat berperan 

penting terhadap tingkat pengetahuan 

seseorang (Ayukusuma, 2016). Media yang 

digunakan peneliti yaitu media powerpoint 

dan contoh MPASI sesuai umur agar 

memudahkan responden dalam menerima 

informasi juga responden bisa memahami 

secara jelas contoh dari MPASI untuk 

bayinya. Media powerpoint dan contoh 

MPASIini membantu peneliti dalam 

penyampaian informasi sehingga terjadi 

peningkatan pengetahuan pada responden. 

Hal ini diperkuat oleh penelitian Faqihani 

tahun 2012 yang menunjukkan bahwa ada 

perbedaan pengetahuan  antara sebelum 

dengan setelah diberikan pendidikan 

kesehatan metode ceramah yang 

memanfaatkan media powerpoint secara 

signifikan (Faqihani, 2012). Penyampaian 

dengan media ini mempermudah peneliti 

dalam menyampaikan informasi dan terjadi 

peningkatan pengetahuan pada responden 

sehingga pengetahuan meningkat. Hasil 
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penelitian ini menunjukkan bahwa 

pendidikan kesehatan dengan metode 

ceramah dapat menjadi salah satu alternatif 

untuk meningkatkan pengetahuan ibu tentang 

pemberian MPASI dini. 
 

KESIMPULAN 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

adanya pengaruh sebelum dan setelah 

diberikan pendidikan kesehatan tentang 

pemberian MPASI dini terhadap tingkat 

pengetahuan pada ibu di Kelurahan 

Rowosari Kota Semarang. Berdasarkan 

hasil penelitian, disarankan agar masyarakat 

khususnya orang tua diharapkan agar lebih 

meningkatkan pengetahuannya dengan cara 

mencari informasi yang lebih banyak 

tentang MPASI dengan memanfaatkan 

teknologi sehingga mengetahui mengenai 

MPASI dini dan waktu pemberian yang 

tepat. Selain itu, ikut serta dan aktif dengan 

menanyakan ke kader maupun petugas 

puskesmas. 
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Abstrak 
 
Latarbelakang : Kehamilan merupakan suatu peristiwa yang penting dalam kehidupan 
maupun bagi keluarganya. Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia sekarang ini masih cukup 
tinggi. Masalah yang menjadi kendala dalam upaya penurunan Angka Kematian Ibu antara 
lain pengetahuan, pendidikan. Pengetahuan ibu hamil tentang tanda bahaya pada kehamilan 
merupakan salah satu faktor penting untuk mencegah terjadi kematian pada ibu 
hamil.Aplikasi Sipadumil(Sistem Informasi Panduan Ibu hamil) merupakan  edukasi yang 
terdiri dari beberapa minigame sederhana dan memberikan pengetahuan mengenai ibu hamil. 
Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas Aplikasi Sipadumil 
terhadap pengetahuan deteksi dini bahaya kehamilandan sikap ibu untuk periksa kehamilan, 
membandingkan pre-test  kelompok control dan eksperimen, membandingkan pre dan post 
test dalam kelompok control dan eksperimen, dan membandingkan selisih pre-post test antara 
kelompok control dan eksperimen. 
Metode : Design quasi-eksperimen dua grup dilakukan di penelitian ini. Sampel adalah 
ibu hamil dengan segala usia kehamilan. Jumlah sampel 46 ibu hamil di wilayah  Purwokerto.  
Analisis penelitian ini menggunakan korelasi, pair t-test, dan independent t-test. 
Manfaat: Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai standar operasional dalam membantu 
meningkatkan pengetahuan deteksi dini tanda bahaya kehamilan,dalam bentuk Aplikasi 
Sipadumil Education  Berbasis Multimedia dan  modul. 
Hasil: Data dianalisa dengan T test dan didapatkan  ada perbedaan yang signifikan rata-rata 
tingkat pengetahuan dan sikap ibu hamil terhadap tanda bahaya kehamilan setelah diberikan 
intervensi pada kelompok intervensi sebelum dan setelah periode intervensi ( p < 0.000), 
artinya ada pengaruh pemberian Aplikasi Education Sipadumil Berbasis Multimedia dan  
modulTerhadap Tingkat Pengetahuan dan Sikap Ibu Hamil tentang tanda bahaya kehamilan. 
 
 
Kata kunci : Aplikasi Sipadumil  Education  berbasis Multimedia dan  
modul,pengetahuan,sikap. 
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ABSTRACT 
Pregnancy is one of the important events that are important in life or for migrants. Maternal 
Mortality Rate (MMR) in Indonesia is still quite high today. The problem which is a 
challenge in reducing the maternal mortality rate among other knowledge, education. 
Knowledge of pregnant women about the danger signs in pregnancy is one important factor 
for the prevention of pregnancy in pregnant women. Sipadumil application (Information 
System for Pregnant Women) is an education consisting of several simple minigames and 
provides knowledge about pregnant women. 
Objective: This study aims to study the effectiveness of Civil Application to the knowledge of 
early detection of pregnancy and maternal danger to examine, compare pre-test control and 
experimental groups, compare pre and post test in control and experimental groups, and 
compare the differences between pre-post tests between control groups and experimentation. 
Method: The quasi-experimental design of two groups was conducted in this study. Samples 
are pregnant women with all gestational ages. The total sample of 46 pregnant women in the 
Purwokerto region. The analysis of this study uses testing, paired t-test, and independent t-
test. 
Benefits: The results of this study are expected to become operational standards in helping to 
increase knowledge of early detection of hazard assessment, in the form of Multimedia-Based 
Civil Society Education Applications and modules. 
Results: Data were analyzed by T test and obtained a significant difference in the average 
level of knowledge and pregnant women to danger signs after being given an intervention in 
the intervention group before and after the intervention period (p <0,000), there is something 
to do with the application of Civil Education Support Multimedia-based and modules on the 
level of knowledge and attitudes of pregnant women about the danger signs of pregnancy. 
 
 
Keywords: Application of Multimedia-based Civil Society Education and modules, 
knowledge, attitudes. 
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PENDAHULUAN  

Kehamilan merupakan suatu 
peristiwa yang penting dalam kehidupan 
maupun bagi keluarganya. Diperlukan 
suatu dorongan agar mereka dapat 
menjalaninya dengan kondisi yang prima 
(Hamilton, 2001). Peningkatan kesehatan 
ibu di Indonesia  merupakan tujuan 
pembangunan SDGs, dengan target yang 
telah ditentukan oleh SDGs mengenai 
kematian ibu adalah penurunan AKI 
sampai tinggal 70 per 100 ribu kelahiran 
hidup Kemenkes (2016). Begitu juga 
berdasarkan WHO (World Health 
Organization) memperkirakan sekitar 15% 
dari seluruh wanita hamil akan 
berkembang menjadi komplikasi yang 
berkaitan dengan kehamilannya dan dapat 
mengakibatkan kematian ibu dan janin. 

Angka Kematian Ibu (AKI) di 
Indonesia sekarang ini masih cukup tinggi, 
pada tahun 2014 mencapai 359 kasus per 
100.000 kelahiran hidup, yang mana masih 
dibawah pencapaian target tahun 2014 
yaitu 118 kasus per 100.000 kelahiran 
hidup. Di Provinsi Jawa Tengah sepanjang 
Januari hingga Mei tahun 2016  angka 
kematian ibu (AKI)  251 kasus. Penyebab 
kematian ibu/bayi melahirkan adalah 
hipertensi (tekanan darah tinggi) sebanyak 
26%, pendarahan 21% dan sisanya lain-
lain seperti karena penyakit jantung, diabet 
dan lain-lain (Dinkes Jateng, 2016). 

Di zaman modern sekarang ini 
fasilitas informasi sudah semakin maju, 
hampir setiap orang menggunakan 
handpond dengan perangkat android. 
Aplikasi Sipadumil (Sistem Informasi 
Panduan Ibu Hamil)Kehamilanku 
merupakan Aplikasi Sipadumil (Sistem 
Informasi Panduan Ibu Hamil)yang terdiri 
dari beberapa minigame sederhana dan 
memberikan pengetahuan mengenai ibu 
hamil. Minigame yang diberikan 
merupakan minigame sederhana sehingga 
semua orang dari berbagai tingkatan usia 
dapat memainkan game ini. Dan informasi 
yang diberikan di dalam game ini 
diharapkan dapat membantu pemain 

menambah pengetahuan seputar 
kehamilan.terutama dalam mendeteksi dini 
tanda bahaya kehamilan (Reynilda, 
Soplanit, & Andana, 2011).  

Perkembangan teknologi informasi 
saat ini sangat berguna bagi semua 
kalangan masyarakat.Teknologi informasi 
telah menjadi salah satu kebutuhan yang 
sangat penting dalam kehidupan sehari-
hari. (Muzakir & Wulandari, 2016) 
Hasil survey di lapangan metode Aplikasi 
Sipadumil (Sistem Informasi Panduan Ibu 
Hamil)belum pernah diterapkan pada ibu 
hamil di wilayah Purwokerto. Ibu hamil di 
wilayah Purwokerto di berikan 
pengetahuan tentang kehamilannya melalui 
penyuluhan dan modul. 
 
METODE  
Design penelitian Penelitian ini termasuk 
quasi experiment (eksperimen semu), 
dengan menggunakan desain penelitian: 
nonequivalent control group pretest and 
posttest design, dengan populasi dan 
sampeladalah semua ibu hamil di wilayah 
Puskesmas  Purwokerto. 
Besar sampel penelitian ini adalah 30 
orangpopulasi yang dipilih dengan 
purposif sampling 
  
HASIL 
Hasil penelitian ini diketahui bahwa 
tingkat pendidikan pendidikan menengah 
pertama sebanyak ( 60%), sedangkan 
sekolah menengah atas sebanyak (40%).  
Hasil ini menunjukkan bahwa pendidikan 
ibu hamil di Mersi bulan Agustus – 
September 2018 rata-rata adalah cukup 
yaitu SMP. Pendidikaan diperoleh dari 
proses belajar melalui pendidikan formal 
maupun informal. Proses tersebut 
diharapkan dapat memperoleh pengetahuan 
yang lebih baik. Pendidikan yang lebih 
tinggi akan memudahkan seseorang dalam 
menerima informasi dan pengetahuan 
untuk menuju hidup sehat serta mengatasi 
masalah kesehatan (Ali, 2003 dikutip oleh 
Estutiningsih, 2009). Penelitian yang lain 
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dilakukan oleh Fatmawati (2007) dengan 
hasil pendidikan SD (42,5%).  
Penelitian yang dilakukan Hastomo (2009) 
menyatakan bahwa pendidikan orang tua 
terutama perempuan merupakan salah satu 
kunci perubahan sosial budaya. Perempuan 
yang berpendidikan relatif tinggi akan 
memiliki tindakan pemeliharaan kesehatan 

yang lebih baik. Perempuan dengan tingkat 
pendidikan yang lebih tinggi akan 
mempunyai pengetahuan yang lebih besar 
dibandingkan dengan tingkat pendidikan 
yang lebih rendah. Distribusi frekwensi 
Karakteristik Responden dapat dilihat pada 
tabel 1.

 
Tabel 1 

Karakteristik Responden 
N
o 

Variabel Intervensi Kontrol 

  Frek % Frek % 
1 Usia tahun 

 
< 20 

 
 
2 

 
 

13.3 

 
 
1 

 
 

6.7 
 20-30 4 26.7 3 2.0 
 >30 9 60.0 11 73.3 
2 Pekerjaan 

- Bekerja 
- tidak bekerja 

 
5 

10 

 
33.3 
66.7 

 
6 
9 

 
40 
60 

3 Pendidikan 
SD 
SMP 
SMA 
PT 

 
1 
2 
9 
3 

 

 
6.7 

13.3 
60 
20 

 

 
0 
7 
4 
4 

 
0 

46.7 
26.7 
26.7 

3 Usia Kehamilan 
≤ 19 
20-30 
≥ 31 

               2 
4 
9 

 
13.3 

     26.7 
      60 

 
1 
3 

11 

 
6.7 
20 

73.3 
4 Kelas antenatal 

• Ikut 
• Tidak ikut 

 
0 
15 

 
0 

100 

 
0 

15 

 
0 

100 
5 Periksa ANC     
 - periksa 

- tidak 
2 
13 

13.3 
86.79 

1 
14 

6.7 
93.3 

 
Tabel 2.  Rata-Rata Tingkat Pengetahuan Dan Sikap  ibu hamil Sebelum dan sesudah Periode            
Intervensi Pada Kelompok Intervensi Dan Kelompok Kontrol. 

 
Kelompok 

Kontrol  P         Intervensi  P 
n Mean SD  N Mean SD  

 
Pengetahuan 

 
15 

 
-0.330 

 
0.488 

 

 
0.019 

 
15 

 
1.067 

 
0.258 

 
0.000 

 
Sikap 

 
15 

 
 0.200 

 
  0.414 

 
0.082 

 
15 

 
 1.067 

 
 0.258 

 
0.000 
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Hasil analisis didapatkan Perbedaan yang signifikan rata-rata tingkat Sikap pada kelompok 
kontrol dan intervensi                (p value<0.000). 
 
PEMBAHASAN 

Hasil penelitian  diperoleh hasil bahwa penerapanedukasi aplikasi multimedia tentang deteksi 
dini bahaya kehamilan berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan  pada ibu hamil. Hal 
tersebut dapat dilihat pada hasil analisis bivariat, diketahui terdapat perbedaan yang bermakna 
antara rata-rata tingkat pengetahuan dan sikap ibu hamil, pada kelompok intervensi sebelum 
dan setelah periode intervensi. Kemudian tidak terdapat perbedaan yang bermakna antara 
rata-rata tingkat pengetahuan dan sikap pada kelompok kontrol sebelum dan setelah periode 
intervensi.  
 
Hasil tersebut menunjukkan bahwa edukasi aplikasi multimedia tentang deteksi dini bahaya 
kehamilan berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan dan sikap pada ibu hamil, dimana 
semakin tinggi pengetahuan tentang tanda bahaya kehamilan maka semakin rendah kejadian 
bahaya pada ibu hamil, sebaliknya jika ibu hamil memiliki pengetahuan yang rendah atau 
tidak mengetahui tentang tanda bahaya pada kehamilan maka akan beresiko tinggi mengalami 
bahaya pada kehamilan. Hasil penelitian Purboningsih (2014). Ibu hamil yang mengetahui 
tentang tanda bahaya dalam kehamilan akan lebih mewaspadai agar tidak terjadi kembali pada 
kehamilan yang berikutnya. Begitu juga hasil penelitian Evayanti (2015) yang menyatakan 
ada hubungan bermakna antara tingkat pengetahuan dengan kunjungan antenatal. Periksa 
antenatal secara rutin sangat penting bagi ibu hamil untuk mencegah timbulnyabahaya pada 
kehamilan agar kesehatan ibu dan janin dapat terhindar dari resiko tanda bahaya kehamilan. 
Deteksi dini dari gejala dan tanda bahaya selama kehamilan merupakan salah satu upaya yang 
dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bahaya kehamilan (Monita Nathania1, Sulasmi1, 
2007). Informasi selengkapnya terdapat pada tabel 2. 
 
SIMPULAN 
 

1. Terdapat perbedaan yang bermakna tingkat pengetahuan tentang penegenalan tanda bahaya 
kehamilan pada ibu hamil sebelum intervensi pada kelompok control dan intervensi. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa edukasi berbasis multimedia deteksi dini tanda bahaya ibu 
hamil pada kelompok kontrol dan intervensi. Bagi peneliti selanjutnya.  

2. Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai metode aplikasi lain atau aplikasi edukasi ini 
untuk diterapkan pada kasus lain misalkan  perempuan pra-nikah atau perempuan usia 
produktif di masyarakat sebagai tindakan promotif. 
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ABSTRAK 

Latar Belakang: Perdarahan postpartum merupakan penyebab tersering dari seluruh kematian ibu akibat 
perdarahan obstetrik. Data dari Kemenkes tahun 2014 menyatakan kasus perdarahan postpartum mencapai 
30.3% penyebab kematian Ibu dan perlu mendapatkan penanganan segera agar tidak mengakibatkan gangguan 
sirkulasi dan hypovolemia. Setelah fase kritis teratasi, klien perlu menyeimbangkan energi yang masuk dan 
keluar untuk memulihkan kondisi fisiknya. Teori konservasi Levine dapat diterapkan untuk memfasilitasi proses 
penyembuhan, menyeimbangkan kondisi ibu postpartum sehingga interaksi ibu dan bayi dapat optimal.  
Tujuan: untuk memberikan gambaran penerapan teori konservasi Levine pada asuhan keperawatan perdarahan 
postpartum.  
Metode: Penelitian ini merupakan studi kasus. Jumlah sampel sebanyak 2 ibu paska perdarahan postpartum yang 
dirawat di ruang rawat inap. Penyebab perdarahan yaitu subinvolusi karena metritis dan retensio plasenta.  
Penerapan teori Konservasi Levine dilakukan dengan mempertahankan kebutuhan cairan (konservasi energi), 
mempertahankan perfusi jaringan (konservasi integritas struktural),  mengoptimalkan proses menyusui 
(konservasi integritas personal),mengurangi kecemasan (konservasi integritas sosial) 
Hasil: Ibu menunjukkan respon yang adapatif dengan volume cairan tubuh kembali adekuat, perubahan perfusi 
jaringan tidak terjadi, proses menyusui efektif, kecemasan berkurang. 
Kesimpulan: Teori Konservasi Levine dapat meningkatkan  pemulihan dan proses penyembuhan ibu pada fase 
pemulihan  perdarahan postpartum. Saran: Perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai penerapan teori 
konservasi Levine pada periode kritis/akut pada kasus perdarahan postpartum 
 
Kata kunci: konservasi, Levine, perdarahan postpartum 
 

ABSTRACT 

Background: Postpartum hemorrhage is the most common cause of all maternal deaths from obstetric bleeding. 
Data from the Ministry of Health in 2014 stated that postpartum hemorrhage cases accounted for 30.3% of the 
causes of maternal death and needed immediate treatment so as not to cause circulatory disorders and 
hypovolemia. After the critical phase is resolved, the client needs to balance the incoming and outgoing energy 
to restore his physical condition. Levine's conservation theory can be applied to facilitate the healing process, 
balance the condition of the mother's postpartum so that the interaction between mother and baby can be optimal. 
Objective: to provide an overview of the application of the Levine conservation theory to postpartum 
hemorrhage nursing care. 
Method: This research is a case study. The number of samples were 2 mothers after postpartum hemorrhage who 
were treated in the inpatient room. The cause of bleeding is subinvolution due to metritis and placental retention. 
The application of the Levine Conservation theory is done by maintaining fluid requirements (energy 
conservation), maintaining tissue perfusion (conservation of structural integrity), optimizing breastfeeding 
processes (conservation of personal integrity), reducing anxiety (conservation of social integrity) 
Results: The mother showed an adaptive response to the body's fluid volume returning adequate, changes in 
tissue perfusion did not occur, effective breastfeeding, anxiety decreased. 
Conclusion: The Levine Conservation Theory can improve the recovery and healing process of the mother in the 
recovery phase of postpartum hemorrhage. Suggestion: Further studies need to be carried out on the application 
of the Levine conservation theory in the critical / acute period in postpartum hemorrhage cases 
 
Keywords: conservation, Levine, postpartum hemorrhage 
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PENDAHULUAN  

Angka kematian Ibu (AKI)  di Indonesia masih Tinggi. Menurut profil kesehatan Indonesia 

tahun 2015, AKI mencapai 305/100 ribu kelahiran hidup. Salah satu faktor yang berperan 

dalam menyumbangkan AKI di Indonesia adalah perdarahan postpartum. 

Perdarahan postpartum merupakan penyebab tersering dari seluruh kematian ibu yang 

diakibatkan oleh perdarahan obstetrik. Kasusnya mencapai 30.3 pada tahun 2014 (Kemenkes 

RI, 2014).  Perdarahan postpartum memerlukan perhatian dan penanganan serius dari petugas 

kesehatan karena dapat mengakibatkan masalah yang serius bagi ibu dan bayinya.  

Perdarahan postpartum yang tidak ditangani dapat mengakibatkan syok dan menurunnya 

kesadaran akibat banyaknya darah yang keluar. Hal ini menyebabkan gangguan sirkulasi 

darah ke seluruh tubuh dan dapat menyebabkan hipovolemia berat. Bila hal ini terus terjadi 

maka akan menyebabkan ibu tidak terselamatkan (Cunningham, 2012).  

Perawat maternitas merupakan salah satu tenaga kesehatan yang mempunyai kontribusi besar 

dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan perempuan (Perry, et. al, 2010). Peran 

perawat maternitas salah satunya berperan memantau komplikasi persalinan, seperti adanya 

perdarahan postpartum (Reeder, 2011). Mengenali dan menangani faktor resiko, melakukan 

manajemen aktif kala III, pemantauan dan monitoring pada periode postpartum dapat 

menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu.  

Kasus perdarahan postpartum memerlukan penanganan segera. Pada periode akut atau kritis 

dapat dilakukan resusitasi cairan, kompresi bimanual, menentukan dan mengatasi sumber 

perdarahan, transfusi darah dansebagainya. Setelah priode kritis terlewati, ibu masuk pada 

periode pemulihan. Asuhan keperawatan dengan menerapkan teori Konservasi Levine pada 

periode atau fase pemulihan pasien dipandang dapat mengoptimalkan proses penyembuhan 

pasien. 

Proses penyembuhan dalam  konservasi energi lebihditekankan pada  keseimbangan antara 

energi yang masuk dan keluar. Istirahat dan nutrisi adekuat diperlukan oleh ibu paska 

perdarahan postpartum.Adaptasi dapat tercapai sebagai tujuan utama teori model konsep 

konservasi Levine, menggunakan respon klien yang ditunjukkan dalam menghadapi masalah. 

Proses keperawatan berdasarkan teori ini terdiri dari pengkajian, trophicognosis (diagnosa 

keperawatan), hipotesis, intervensi dan evaluasi yang semuanya bertujuan utuk 

menyeimbangkan kondisi ibu postpartum. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti 
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tertarik untuk melakukan studi kasus pada ibu paska perdarahan postpartum. Tujuan 

dilakukannya studi kasus ini untuk menggambarkan penerapan teori konservasi Levin pada 

asuhan keperawatan perdarahan postpartum. 

 
METODE  
Penelitian ini merupakan studi kasus yang dilakukan di ruang rawat inap RSJD Amino 

Gondohutomo Semarang. Asuhan Keperawatan dilakukan kepada dua orang ibu paska 

perdarahan postpartum. Pengkajian dilakukan pada fase pemulihan (di ruang rawat ianap)  

dimana kondisi kedaruratan pada ibu sudah teratasi. Asuhan keperawatan dilakukan selama 3 

hari. Seluruh impelementasi keperawatan yang dilakukan bertujuan untuk menyeimbangkan 

kondisi ibu postpartum, menyeimbangkan antara energi yang masuk dan keluar.  Evaluasi 

asuhan keperawatan dilakukan pada hari ketiga.  

 
  
HASIL 
Aplikasi teori konservasi Levine dilakukan pada 2 kasus sebagai berikut:  

Gambaran Kasus 1:  

Ny. L, P3A0, berusia 36 tahun, post sectio caesarea hari kelima. Dx medis: late hemorrhagic 

post partum penyebab subinvolusi karena metritis. Klien dibawa ke IGD RSJD Dr. Amino 

Gondohutomo pada tanggal 29 Oktober 2019 dengan keluhan perdarahan yang jumlahnya 

lebih banyak dari hari sebelumnya.  Darah berwarna merah segar, berbau amis, setengah 

pembalut tersaturasi dalam 4 jam terakhir, pandangan mata gelap, badan terasa lemas dan 

pusing. Hasil pemeriksaan:  Tekanan darah 160/90mmHg, Nadi 98x/menitt, RR 20x/menit, 

suhu 36,70C, Hb 5,6g/dl. Kemudian diberikan tranfusi PRC 2 kolf dan selanjutnya dilakukan 

perawatan di ruangan nifas. Keluhan utama saat ini takut perdarahan akan terulang lagi seperti 

yang sudah terjadi dan khawatir bayinya tidak mendapat makanan karena ASI belum diperah, 

payudara klien bengkak. Klien bingung dengankeadaan sakitnya karena persalinan yang 

terdahulu tidak seperti ini.  

 

Aplikasi asuhan keperawatan pada Ny L sebagai berikut: 

Pengkajian:  

Lingkungan internal:  klien mengatakan saat ini masih ada perdarahan pervaginam. Dx late 

hemorrhagic post partum penyebab subinvolusi karena adanya metritis. Ny. L mengalami 
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perdarahan hebat sebelumnya saat dirumah, namun baru ke rumah sakit ketika merasa sangat 

lemas.  

Lingkungan eksternal meliputi perseptual, operasional dan konstekstual. Perseptual: 

berasal dari Semarang, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga. Klien mengatakan 

akses transportasi 24 jam dengan sarana kesehatan yang mudah dijangkau. Melakukan 

pemeriksaan antenatal secara rutin setiap bulannya. Media informasi yang tersedia di rumah 

hanya televisi dan media komunikasi yang dimiliki adalah handphone. Sumber penghasilan 

keluarga dari hasil pekerjaan suami sebagai pekerja swasta di pabrik. Selama pengobatan 

klien dan suami menggunakan fasilitas BPJS. 

 

Operasional: menikah usia 20 tahun, riwayat obstetri P3A0, anak pertama berusia 15 tahun 

dengan berat lahir 3200gram, anak kedua berusia 11 tahun dilahirkan dengan partus spontan 

dengan berat lahir 3300gram, dan anak ketiga usia 5 hari dengan berat badan lahir 3100gram. 

Riwayat ibu menggunakan alat kontrasepsi suntik.  

Konseptual: islam. Suku jawa dengan bahasa sehari-hari yang digunakan bahasa jawa dan 

bahasa indonesia. Sehari-hari klien menjalankan ibadah sebagai seorang muslim, menganut 

nilai-nilai dan keyakinan bahwa penyakit yang diderita merupakan cobaan dan teguran dari 

Allah SWT.  

Konservasi energy: mengatakan merasakan lemas dan pusing, tidak nafsu makan, makanan 

seperti biasa tidak ada menu khusus setelah melahirkan. Ny L post tranfusi kolf ke 2, Klien 

terlihat lemas dan masih butuh bantuan keluarga untuk aktivitas. Tanggal 29 September 2019 

jam 09.00 Wib pemeriksaan Hemoglobine 5,6 gr/dl. Hasil USG kesan subinvolusi 

kemungkinan adanya metritis. Terapi Ny. L Methergin 3x 0.125mg, Misoprostol 3x200mg, 

infus terpasang Ringer Lactat dan Oxytocin 20 unit.  

Konservasi integritas struktural: Klien mengatakan tidak ada gangguan saat berkemih, 

terasa sakit di payudara karena tidak menyusui bayinya secara langsung. Terpasang kateter 

kesadaran klien komposmentis, sklera tidak ikterik, konjungtiva anemis, bunyi jantung I dan 

II murni,  suara paru vesikuler, abdomen nampak datar, ada sayatan melintang diatas pubis, 

uterus teraba keras, tinggi fundus uteri 2 jari dibawah pusat, pada vagina nampak vulva/labia 

utuh, ada keluaran darah setengah pembalut warna merah segar dalam 4 jam, ekstremitas 

tidak bengkak.  
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Tekanan  darah 160/90 mmHg, nadi 84x/menit, pernafasan 20x/menit, suhu 36,7oC. Terapi 

untuk mencegah infeksi Ceftriaxon 1x2gram, Metronidazol 3x500mg, dan Gentamycin 

2x80mg. Terapi tekanan darah tinggi oros 2x30mg, NAC 3x600mg, Vit C 2x400mg.  

 

Konservasi integritas personal: klien belum siap menerima anak ketiga karena tidak 

menyangka  hamil, jarak kelahiran 11 tahun dengan anak kedua dan 15 tahun dari anak 

pertama. Mengatakan takut tidak bisa merawat bayinya dengan baik karena klien dirawat di 

rumah sakit, selama perawatan bayinya diberikan susu formula. Klien pasrah dengan 

keadaannya. Saat perdarahan terjadi klien menganggap itu perdarahan biasa, setelah masuk 

RS baru memahami bila harus dirawat. Jenis KB yang digunakan adalah suntik.  

 

Konservasi integritas sosial: Klien megatakan dukungan yang dirasakan bermanfaat adalah 

sikap dari dokter, perawat dan bidan dengan mejelaskan penyakit dan pengobatan yg dialami 

klien sehingga klien dan keluarga dapat kooperatif, selama dirawat, klien sering bertukar 

pikiran dan berinteraksi dengan sesama pasien di ruangan. Suami tampak selalu mendampingi 

klien. Klien sering menanyakan tentang keadaanya pada perawat karena merasa cemas 

dengan penyakitnya dan cemas meninggalkan bayinya dirumah.  

 

Diagnosis keperawatan pada Ny L adalah resiko tinggi deficit volume cairan tubuh 

berhubungan dengan adanya perdarahan postpartum yang aktif, subinvolusi uterus 

(konservasi energi), Resiko tinggi perubahan perfusi jaringan perifer berhubungan dengan 

hypovolemia (konservasi integritas struktural),  resiko  terhentinyapemberianASIberhubungan 

dengan gangguan proses menyusui, bayi tidak rawat bersamaibu (Konservasi integritas 

personal), Cemas berhubungan dengan kurangnya informasi selama perawatan (konservasi 

integritas sosial). 

 

Implementasi keperawatan yang dilakukan pada Ny. L adalah: untuk konservasi energi yaitu 

memonitor kontraksi uterus, TFU, dan tanda tanda vital.  Melakukan pemantauan involusi 

uterus, melakukan  massage uterus ketika uterus tidak keras,  mengkaji pengeluaran lochea 

dengan COCA (Colour, Odor, Consistency, Amount), mengukur intake dan output urin, 

melakukan kolaborasi pemberian uterotonika, mengukur intake nutrisi dan cairan 

perparenteral serta oral, memonitor perdarahan pervaginam, memberikan terapi sesuai dengan 

program. Untuk konservasi integritas struktural yaitu: memonitor terhadap tanda vital, 
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mengukur urine output, memberikan posisi supine pada klien, memasage fundus uteri dengan 

lembut, mengobservasi pemasangan catheter, mendampingi dan menjelaskan setiap prosedur 

yang akan dijalani, memberikan transfusi sesuai program, mengobservasi tanda-tanda alergi 

post pemberian transfusi, melakukan kolaborasi pemberian oksitosin atau methergin. Untuk 

konservasi integritas personal yaitu: mengobservasi pengeluaran ASI, mengkaji daerah 

payudara terhadap pembengkakan dan mastitis, mengajarkan ibu cara memerah ASI, 

memotivasi ibu untuk memerah ASI, menjelaskan manfaat pemberian ASI terhadap ibu dan 

bayi, memberikan ibu dukungan saat mau memerah, mendampingi ibu untuk memerah dan 

merawat payudaranya. Untuk konservasi integritas sosial: mengkaji nilai harapan untuk 

kesembuhan, memotivasi klien untuk kesembuhan, memberikan  dukungan dan melibatkan 

peran aktif anggota keluarga dalam perawatan klien, misalnya suami dan anak, memberitahu 

klien terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan, memberikan penguatan positif terhadap 

penggunaan koping yang efektif 

 

Evaluasi pada Ny. L adalah sebagai berikut: 

Untuk konservasi energi yaitu: Klien menujukkan volume cairan tubuh kembali adekuat 

terhadap kehilangan cairan karena perdarahan, dengan observasi terhadap respon tubuh antara 

lain klien mengatakan perdarahan sudah berkurang hanya seperempat pembalut warna merah 

kecoklatan selama 4 jam, tanda vital dalam batas normal, ibu mengkonsumsi air teh, air putih 

sebanyak 6 gelas selama 4 jam ibu mampu berkemih spontan setiap 4-6 jam sekali dengan 

jumlah 200-300 cc, adanya kontraksi uterus, klien selama perawatan beristirahat dan 

menghabiskan semua makanan yang disediakan oleh rumah sakit. evaluasi intervensi 

keperawatan yang dilakukan adalah respon yang adaptif. 

Untuk konservasi integritas struktural: Perubahan perfusi jaringan tidak terjadi, ditandai 

dengan perdarahan pervaginam sudah berkurang, tanda-tanda syok hypovolemik tidak 

ada, tanda vitaldalam batas normal, Evaluasi intervensi keperawatan yang sudah 

dilakukan adalah respon adaptif dari klien.  

Untuk konservasi integritas personal yaitu: Klien mampu memerah payudara secara 

mandiri, payudara mulai terisi ASI, ada rembesan ASI pada baju klien, menandakan 

sudah aktifnya reflek oxytocin dan prolaktin, klien membawa botol untuk menyimpan 

ASI perah. Suami atau anggota keluarga yang menjenguk membawa ASI perah kerumah 

dan diberikan ke bayinya. Produksi ASI ibu meningkat, payudara tidak terjadi 

pembengkakan atau mastitis. Evaluasi intervensi keperawatan  menunjukkan klien 
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berespon adaptif.  

Untuk konservasi integritas sosial yaitu: Rasa cemas berkurang setelah dilakukan intervensi 

keperawatan ditandai dengan Ny. L sangat kooperatif pada setiap tindakan keperawatan yang 

diberikan, Ny. L mampu mengeluarkan apa yang dicemaskan selama perawatan dan dapat 

mengatasinya dengan berceritera kepada suami dan perawat.Evaluasi intervensi keperawatan  

yang suportif ini telah membantuklien beradaptasi menghadapi rasa cemas selama perawatan. 

 

Gambaran Kasus 2: 

Ny. A, P3A0, berusia 33 tahun, post partum  spontan satu hari yang lalu. Dx medis: early 

hemorrhagic post partum penyebab retensio plasenta. Klien datang ke IGD RSJD Amino 

Gondohutomo pada tanggal 2 Oktober 2019,  rujukan dari puskesmas karena retensio 

plasenta. Klien mengalami perdarahan 3 jam setelah persalinan. Di vk dilakukan tindakan 

manual plasenta kemudian dirawat di ruangan nifas. Terdapat keluaran darah setengah 

underpad warna merah segar, dengan bau amis. Hasil pemeriksaan tekanan darah 

130/80mmHg, Nadi 86x/menit, RR 20x/menit, Suhu 380C. Klien mendapat transfusi PRC 

sebanyak 1 kolf saat di ruangan rawat inap karena kadar Hemoglobin 7.6 g/dl. Klien 

mendapat infus ringer laktat plus oxytocin 20 unit selama 8 jam. Keluhan utama saat ini 

khawatir perdarahan akan terus berlajut karena tidak memiliki pengalaman seperti ini 

sebelumnya, dan belum bisa memerah dan menyimpan ASI untuk bayinya, payudara bengkak 

dan klien demam38OC. 

 

Aplikasi asuhan keperawatan pada Ny A sebagai berikut: 

Pengkajian:  

Lingkungan internal: Klien mengatakan masih ada perdarahan pervaginam, dx medis: early 

hemorrhagic post partum penyebab retensio plasenta. Klien mengalami perdarahan hebat 

ketika mengalami tindakan manual plasenta dan mengalami persalinan lama. klien merasa 

sangat lemas dan lemah.Lingkungan eksternal meliputi perseptual, operasional, dan 

konseptual. Perseptual: berasal dari Demak, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga. 

Klien mengatakan akses transportasi mudah dan bisa diakses dalam 24 jam. Pemeriksaan 

mudah dijangkau karena dekat dengan rumah, sehingga ibu dapat memeriksakan 

kandungannya setiap bulan. Media informasi yang dimiliki adalah televisi dan handphone. 

Sumber penghasilan keluarga dari suami dan anak yang bekerja sebagai petani. Selama 

pengobatan klien menggunakan BPJS. Operasional: menikah pada usia 23 tahun, riwayat 
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obstetrinya P3A0. Anak pertama berusia 9 tahun dengan berat lahir 3200gram, anak kedua 

berusia 6 tahun dilahirkan spontan pervaginam dengan berat lahir 3300gram, dan anak ketiga 

usia 2 hari dengan berat badan lahir 3100gram. Riwayat ibu menggunakan alat kontrasepsi 

suntik. Konseptual: Agama islam,  Suku jawa dengan bahasa yag digunakan sehari-hari yaitu 

bahasa jawa dan indonesia. Menjalankan ibadah sesuai dengan yang dianut dan menganggap 

penyakit adalah suatu cobaan dari Allah SWT dan kita harus sabar menghadapinya.  

Konservasi energi: merasakan lemas dan pusing, mengatakan makan sesuai makanan yang 

diberikan di RS. Saat ini  post tranfusi kolf ke 1, aktivitas Ny. A dibantu suami dan keluarga, 

Hb pada tanggal 2 Oktober  7,6 gr/dl. Terapi yang diberikan Methergin 3x0.125mg, infus 

terpasang ringer lactat dan Oxytocin 20 unit. 

Konservasi  integritas structural:  mengatakan tidak ada gangguan saat berkemih, sakit di 

payudara karena tidak menyusui bayinya secara langsung sehingga payudaranya mengalami 

pembengkakan. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan kesadaran klien komposmentis, sklera 

tidak ikterik, konjungtiva anemis, bunyi jantung I dan II murni, suara paru vesikuler, uterus 

teraba keras dengan tinggi fundus uteri 1 jari diatas pusat, pada vagina nampak vulva/labia 

bekas jahitan episiotomi, ada keluaran darah setengah underpad warna merah segar dalam 4 

jam, pada ekstremitas tidak ada pembengkakan.Tekanan  darah 130/80 mmHg, nadi 

86x/menit, pernafasan 20x/menit, suhu 38oC. Terapi untuk menurunkan demam 3x500mg.  

Konservasi integritas personal: klien merasa menerima dan siap dengan kelahiran anak 

ketiga, meskipun telah menggunakan KB suntik.  Jarak kelahiran 9 tahun dengan anak 

pertama dan 6 tahun dengan anak kedua. Takut tidak bisa merawat bayinya dengan baik 

karena kondisi saat ini sangat lemah. Belum bisa menyusui bayinya dan payudara Ny. A 

terasa sakit, pasrah dengan kondisinya saat ini dan berkeinginan untuk cepat pulih agar bisa 

merawat bayinya. Payudara tampak bengkak.  

Konservasi integritas sosial: mengatakan dukungan yang dirasakan membantu yaitu 

dukungan dari dokter, perawat, dan bidan yang bekerja. Saat dirawat sering berinteraksi 

dengan pasien lain di ruangan untuk berbagi pengalaman hidup. Suami dan keluarga terlihat 

selalu mendampingi dan memberikan dukungan kepada klien selama di rawat di rumah sakit. 

Takut perdarahan tidak kunjung berhenti.  

 

Diagnosis keperawatan pada Ny. A adalah: Resiko kekurangan volume cairan berhubungan 

dengan perdarahan (konservasi energi), resiko gangguan perfusi jaringan perifer berhubungan 

dengan penurunan suplai oksigen (konservasi integritas sosial), resiko kegagalan pemberian 
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ASI berhubungan dengan perawatan ibu di rumah sakit (konservasi integritas personal), 

cemas berhubungan dengan perubahan status kesehatan (konservasi integritas sosial). 

 

Implementasi yang dilakukan kepada Ny. L adalah sebagai berikut: 

Untuk konervasi energi yaitu: memonitor tanda-tanda vital terutama tekanan darah dan nadi 

setiap 4 jam, mengkaji involusi uterus setiap hari, memassage uterus ketika uterus tidak keras, 

mengkaji pengeluaran lochea dengan COCA (Colour, Odor, Consistency, Amount), 

mengukur intake dan output urin, melakukan kolaborasi pemberian uterotonika dan mengukur 

intake nutrisi dan cairan perparenteral dan oral. Untuk konservasi integritas struktural: 

memonitor terhadap tanda vital, mengukur urine output, memberikan posisi supine pada klien, 

memasage fundus uteri dengan lembut, mengobservasi pemasangan catheter, mendampingi 

dan menjelaskan setiap prosedur yang akan dijalani, memberikan transfusi sesuai program, 

mengobservasi tanda-tanda alergi post pemberian transfusi, melakukan kolaborasi pemberian 

oksitosin atau methergin. Untuk konservasi integritas personal yaitu: mengobservasi 

pengeluaran ASI, mengkaji daerah payudara terhadap pembengkakan dan mastitis, 

mengajarkan ibu cara memerah ASI, memotivasi ibu untuk memerah ASI, menjelaskan 

manfaat pemberian ASI terhadap ibu dan bayi, memberikan ibu dukungan saat mau memerah, 

mendampingi ibu untuk memerah dan merawat payudaranya. Untuk konservasi integritas 

sosial yaitu: mengkaji nilai harapan untuk kesembuhan, memotivasi klien untuk kesembuhan, 

memberikan  dukungan dan melibatkan peran aktif anggota keluarga dalam perawatan klien, 

misalnya suami dan anak, memberitahu klien terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan, 

memberikan penguatan positif terhadap penggunaan koping yang efektif.  

 

Evaluasi pada Ny. A adalah sebagai berikut:  

Untuk konservasi energi yaitu: Klien menujukkan volume cairan tubuh kembali adekuat 

terhadap kehilangan cairan karena perdarahan, dengan observasi terhadap respon tubuh antara 

lain klien mengatakan perdarahan sudah berkurang hanya seperempat underpad warna merah 

kecoklatan selama 4 jam, tanda vital dalam batas normal, ibu mengkonsumsi air teh, air putih 

sebanyak 5 gelas selama 4 jam ibu mampu berkemih spontan setiap 4-6 jam sekali dengan 

jumlah 300 cc, adanya kontraksi uterus, klien selama perawatan beristirahat dan 

menghabiskan semua makanan yang disediakan oleh rumah sakit. evaluasi intervensi 

keperawatan yang dilakukan adalah respon yang adaptif. 

Untuk konservasi integritas struktural: Perubahan perfusi jaringan tidak terjadi, ditandai 
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dengan perdarahan pervaginam sudah berkurang, tanda-tanda syok hypovolemik tidak 

ada, tanda vitaldalam batas normal, Evaluasi intervensi keperawatan yang sudah 

dilakukan adalah respon adaptif dari klien.  

Untuk konservasi integritas personal yaitu: Klien mampu memerah payudara secara 

mandiri, payudara mulai terisi ASI, ada rembesan ASI pada baju klien, menandakan 

sudah aktifnya reflek oxytocin dan prolaktin, klien membawa botol untuk menyimpan 

ASI perah. Suami atau anggota keluarga yang menjenguk membawa ASI perah kerumah 

dan diberikan ke bayinya. Produksi ASI ibu meningkat, payudara tidak terjadi 

pembengkakan atau mastitis. Evaluasi intervensi keperawatan menunjukkan klien 

berespon adaptive. 

Untuk konservasi integritas sosial yaitu: Rasa cemas berkurang setelah dilakukan intervensi 

keperawatan ditandai dengan Ny. A sangat kooperatif pada setiap tindakan keperawatan yang 

diberikan, Ny. A mampu mengeluarkan apa yang dicemaskan selama perawatan dan dapat 

mengatasinya dengan berceritera kepada suami dan perawat. Evaluasi intervensi keperawatan  

yang suportif ini telah membantuklien beradaptasi menghadapi rasa cemas selama perawatan. 

 
PEMBAHASAN 
Kasus yang dikelola terdiri dari 2 kasus postpartum yang memiliki riwayat perdarahan. Pada 

fase pemulihan ibu dirawat di ruang nifas. Faktor resiko yang terdapat pada kedua kasus 

kelolaan adalah jarak kehamilan yang terlalu jauh yaitu 5 tahun dari kehamilan sebelumnya. 

Hal tersebut dapat menyebabkan perdarahan setelah melahirkan kemungkinan karena tonus 

otot rahim yang tidak adekuat (Doherty&Driessen, 2011). Kasus lainnya dikarenakan 

meningkatnya usia ibu saat hamil dan melahirkan, meningkatnya usia ibu merupakan faktor 

independen terjadinya perdarahan post partum. Pada usia lebih tua jumlah perdarahan lebih 

besar pada persalinan sesar dibanding persalinan vaginal. Secara konsisten penelitian 

menunjukkan bahwa ibu yang hamil lebih dari umur 30 tahun memiliki 3-4 kali kemungkinan 

untuk mengalami perdarahan post partum (Briley, et. al., 2014). 

Pada kasus pertama merupakan penyebab pendarahan setelah persalinan yaitu subinvolusi 

metritis sedangkan untuk kasus kedua yaitu retensio plasenta, yang merupakan penyebab 

umum perdarahan postpartum (Wydert, 2006). Pengawasan selama antenatal sangat penting 

karena kasus-kasus resiko selama postpartum seperti perdarahan sangat mempunyai peluang 

untuk ibu yang memiliki faktor resiko maupun yang tidak. Kedua kasus yang dikelola rata-

rata memeriksakan kehamilannya lebih dari 4 kali ke pelayanan kesehatan. 
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Pada adaptasi psikologis ibu post partum terdapat perbedaan pada kasus kelolaan yaitu pada 

kasus Ny. L masuk ke tahap taking-hold dimana ibu perlu pendampingan untuk meningkatkan 

peran ibu dalam mengasuh anaknya dengan memberi pendampingan dalam proses perawatan 

payudara dan memerah ASI. Kasus kedua yaitu pada Ny. A dimana masuk pada tahap taking-

in ibu berfokus pada dirinya sendiri belum beralih ke bayinya. Ketidakefektifan menyusui 

nantinya akan berdampak pada proses involusi. Kedua kasus menjelaskan ibu tidak menyusui 

secara eksklusif. Terjadi perdarahan beberapa hari setelah melahirkan dapat ditekan dengan 

kegiatan menyusui dimana membantu rahim berkontaksi secara normal dan mengurangi 

jumlah darah yang hilang dan wanita yang melakukan kegiatan menyusui secara  terus 

menerus dapat mencegah terjadinya perdarahan setelah melahirkan (Thompson et al,2010). 

Kadar oksitosin akan meningkat pada akhir kala dua persalinan, periode postpartum, dan 

menyusui. Pengeluaran oksitosin menyebabkan kontraksi dan retraksi uterus yang kuat 

sehingga mencegah perdarahan postpartum (Cunningham, et al. 2010). Intervensi 

keperawatan untuk merangsang pengeluaran oksitosin yaitu memfasilitasi ibu melakukan 

inisiasi menyusu dini (IMD), pijat oksitosin, dan memotivasi ibu untuk menyusui secara 

efektif selama periode postpartum. Produksi hormon oksitosin pada ibu yang melakukan IMD 

akan meningkat secara signifikan. Hal ini karena hisapan bayi merangsang hipofisis posterior 

untuk mengeluarkan oksitosin yang berperan dalam kontraksi uterus sehingga mengurangi 

perdarahan postpartum (Bramson, et al. 2010). Upaya untuk mengendalikan perdarahan 

postpartum dengan memperbaiki kontraksi dan retraksi otot miometrium melalui pijat 

oksitosin (Bobak, Lowdermilk, & Jensen, 2012). Pijat oksitosin merupakan tindakan 

pemijatan pada tulang belakang yang dimulai dari costa lima atau enam sampai scapula. 

Pijatan ini mempercepat kerja saraf parasimpatis untuk menyampaikan perintah ke otak 

bagian belakang, sehingga oksitosin akan keluar (Morhenn, Beavin, & Zak, 2012). 

Teori keperawatan “Conservation Levine sesuai diaplikasikan pada fase pemulihan karena 

pasien perdarahan postpartum diharapkan dapat menyeimbangkan energi yang masuk dan 

keluar. Intervensi konservasi energi dapat mengurangi kelelahan pada pasien dengan 

perdarahan postpartum. Tujuan utama teori keperawatan ini tercapainya keutuhan (wholeness) 

dan adaptasi pasien. Berdasarkan penerapan teori Levine oleh Sunarno (2014) pada kasus ibu 

paska perdarahan postpartum sangat cocok menggunakan konservasi Levine, karena selama 

perawatan diruangan nifas ibu harus menyeimbangkan energi yang masuk dan keluar, dengan 

cara setiap kali ibu melakukan kegiatan dan sudah terasa lelah maka energi yang sudah 

dikeluarkan sudah melebihi energi yang masuk. Kozier (2011) juga menjelaskan bahwa 
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energi sesorang ditentukan dengan membandingkan asupan energi dan haluan energi selama 

proses persalinan sehingga perlu mendapatkan keseimbangan energi. 

Proses penyembuhan lebihditekankan dalam konservasi energi dimana istirahat dan nutrisi 

adekuat diperlukan oleh ibu yang mengalami perdarahan postpartum. Energi seseorang 

ditentukan dengan membandingkan asupan energi dan haluaran energi. Ibu perdarahan 

postpartum mengalami kehilangan energiselama proses persalinan sehingga perlu mendapat 

keseimbangan energi. (Kozier, 2011). Konservasi Integritas struktural dalam kasus ini dengan 

memonitor hemodinamik, nilai laboratorium atau nilai Hemoglobine dan jumlah perdarahan 

yang menujukkan perbaikan pada Ny. L dengan Hemoglobine 5,6 mg/dl menjadi 10,4 mg/dl 

sedangkan untuk Ny. A 7,6 mg/dl menjadi 11 mg/dl.  

Koservasi integritas personal lebih kepada menjalankan peran, harga diri, perawatan tubuh 

selama mengalami perawatan. Fase adaptasi yang dialami klien dapat terlihat selama 

perawatan, bagaimana usaha klien dalam memenuhi kebutuhan nutrisi anaknya yang terpisah. 

Konservasi integritas sosial lebih kepada dukungan yang diterima klien selama perawatan di 

rumah sakit, dukungan dari keluarga, tenaga kesehatan sangat berpengaruh karena klien 

merasa disayang, dihargai. Dukungan ini dapat berupa sikap, tindakan dan penerimaan 

keluarga terhadapt penyakit yang diderita klien. Dukungan keluarga yang diterima salah satu 

anggota keluarga dari anggota keluarga yang lainnya dalam rangka menjalankan fungsi yang 

terdapat dalam sebuah keluarga. Bentuk dukungan keluarga terhadap anggota keluarga adalah 

secara moral atau material. Adanya dukungan keluarga akan berdampak pada peningkatan 

rasa percaya diri pada penderita dalam menghadapi proses pengobatan penyakitnya (Given et 

al., 2011). Tujuan utama teori model konsep konservasi Levine adalah adaptasi dapat tercapai, 

menggunakan respon klien yang ditunjukkan dalam menghadapi masalah. 

 

SIMPULAN 

Perawatan postpartum yang membuat ibu terpisah dengan bayinya dapat membawa dampak 

dari segi fisik dan psikologis ibu. Oleh sebab itu pengkajian pada model dan konsep teori 

konservasi Levine diperlukan dan sangat mudah dilakukan, melalui keempat konservasi 

menunjang proses adaptasi diperlukan pada ibu dalam fase pemulihan. Proses adaptasi 

merupakan tujuan dari teori model konservasi, adaptasi diperlukan untuk mencapai peran ibu 

seoptimal mungkin. Pada minggu kedua paska melahirkan diharapkan perhatian ibu sudah 

beralih ke bayinya untuk mengurus segala keperluan terutama kebutuhan nutrisi bayi yang 

baru dilahirkannya. Gangguan kesehatan yang terjadi dapat memberikan dampak fisik dan 
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psikologis, sehingga selain merawat fisik ibu yang memiliki riwayat perdarahan juga tidak 

terlepas dari psikologis ibu akibat terpisahnya ibu dan bayi, sehingga asuhan yang diberikan 

lebihkomprehensif. Maka dari itu, dengan penerapan konsep konservasi Levine diharapkan 

perawatan untuk perdarahan post partum lebih komprehensif sehingga mencapai adaptasi 

yang utuh atau wholeness. 
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ABSTRAK 

Latar Belakang: Air susu ibu merupakan nutrisi yang sangat dibutuhkan bayi untuk 
mendukung pertumbuhan terutama bayi baru lahir. Beberapa faktor yang mengakibatkan 
terputusnya ibu dalam memberikan ASI merupakan penyebab bayi stunting atau bahkan 
kematian.   
Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor faktor yang berhubungan dengan 
terputusnya pemberian ASI eklusif pada ibu menyusui.  
Metodologi: Penelitian ini menggunakan metode non experimental dengan 
pendekatan cross seksional dimana populasi yang diambil sebanyak 82 responden  
Hasil: Berdasarkan hasil penelitian karakteristik ibu yang diteliti memperoleh hasil antara 
lain sebgaian besar umur 20 sd 35 th(85,4%, pendidikan SMA (48,8%), tidak bekerja 
sebanyak 62,2%, tingkat pengetahuan cukup sebanyak 53.7%  dan paritas >1 anak. 
Faktor faktor tersebut sangat berpengaruh dengan hasil nilai p value masing masing faktor 
lebih dari 0.00  
Kesimpulan : Faktor faktor yang dianalisa merupakan faktor penentu suksesnya ibu dalam 
memberikan ASI ekslusif berupa umur, pendidikan serta status pekerjaan dan tingkat 
pengetahuan maka perlu adanya keterlibatan perawat maternitas memberikan edukasi dalam 
posyandu dan pemberian ante natal care  
Kata Kunci : ASI Ekslusif, Faktor faktor Pemberian ASI, Ibu Menyusui  
Kata kunci: konservasi, Levine, perdarahan postpartum 
 

ABSTRACT 

Background: Breast milk is a nutrient that is needed by babies to support growth especially 
newborns. Several factors that cause a break in the mother giving breast milk are the cause of 
the baby stunting or even death. 
Objectives This study aims to determine the factors associated with the interruption of 
exclusive breastfeeding in nursing mothers. 
Methodology: This study used a non-experimental method with a cross-sectional approach in 
which the population taken was 82 respondents 
Results: Based on the results of the study the characteristics of mothers studied obtained 
results such as the majority of people aged 20 to 35 years (85.4%, high school education 
(48.8%), not working as much as 62.2%, the level of knowledge was as much as 53.7% and 
parity> 1 child.These factors are very influential with the results of the p value of each factor 
is more than 0.00 
Conclusion: The analyzed factors are determinants of the success of mothers in providing 
exclusive breastfeeding in the form of age, education and occupational status and level of 
knowledge. It is necessary for the involvement of maternity nurses to provide education in 
posyandu and provision of ante natal care 
Keywords: Exclusive breastfeeding, breastfeeding factors, breastfeeding mothers 
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PENDAHULUAN  

Menyusui adalah proses alami bagi 

seorang ibu untuk menghidupi dan 

mensejahterakan bayinya Proses menyusui 

tidak mudah karena memerlukan kekuatan 

agar dapat berhasil memberikan ASI 

ekslusif pada bayinya. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Martini, N. 

K dan Astuti pada tahun 2017 cakupan ASI 

eksklusif di wilayah kerja Puskesmas II 

Denpasar terendah di Kota Denpasar, 

namun masih cukup banyak yaitu sebesar 

63,6 % ibu yang lulus memberikan ASI 

Eksklusif (Martini, N. K., & Astuti, N. P. 

(2017). Terdapat beberapa hal yang 

menyebabkan ASI eklusif tidak bisa 

optimal dalam pemberiannya ke bayi salah 

satunya yaitu penelitian yang dilakukan 

oleh Talibo, S.D dan Ahmad, M.I (2019) 

bahwa kurangnya pengetahuan dan 

keterampilan ibu menyusui tentang 

keunggulan ASI dan manfaat ASI 

menyebabkan mereka mudah terpengaruh 

oleh promosi susu formula yang sering 

dinyatakan sebagai pengganti air susu ibu, 

sehingga dewasa ini semakin banyak ibu 

menyusui memberikan susu botol yang 

sebenarnya merugikan mereka. 

Sedangkan faktor yang dapat 

menghambat pemberian ASI ekslusif 

lainnya disebutkan dalam penelitian 

Wangsawat, T dkk (2014) dengan 

menggunakan metode penelitian 

correlational productive research terhadap 

126 responden yaitu faktor dukungan suami 

signifikan nilai p value 0.001. Faktor 

penghambat yang diteliti oleh Purnamawati 

(2013) terhadap ibu menyusui di wilayah 

kerja Puskesmas Kajhu Kecamatan 

Baitussalam Aceh Besarfaktor penghambat 

yang ditemukan dalam pemberian ASI yaitu  

informasi mengenai ASI ekslusif, sosial 

budaya serta perilaku. Penelitan lainnya 

diperoleh terhadap responden di wilayah 

Pedalangan kecamatan Banyumanik kota 

Semarang bahwa faktor yang paling 

berpengaruh terhadap pemberian ASI 

eksklusif adalah usia ibu, status pekerjaan, 

urutan kelahiran bayi dan dukungan petugas 

kesehatan. Uji regresi logistik menunjukkan 

bahwa faktor paling dominan yang 

mempengaruhi pemberian ASI eksklusif 

adalah status pekerjaan dengan p=0,008 dan 

OR=4,137 yang menandakan bahwa ibu 

yang tidak bekerja berpeluang memberikan 

ASI ekskusif pada bayinya 4 kali dibanding 

ibu yang bekerja. Faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap pemberian ASI 

eksklusif pada ibu menyusui di kelurahan 

Pedalangan kecamatan Banyumanik kota 

Semarang adalah usia ibu, status pekerjaan, 

urutan kelahiran bayi, dukungan petugas 

kesehatan dan faktor yang paling dominan 

adalah status pekerjaan(Rahmawati, M. 

D.,2010). . 
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Bayi yang tidak memperoleh ASI 

eksklusif berdampak buruk bagi 

perkembangan dan salah satu penelitian 

mengenai kejadian diare terhadap 

responden berjumlah 60 bayi yang terdiri 

atas 30 bayi mendapatkan ASI Eksklusif 

yang terdiri dari 6 bayi mengalami diare 

dan 24 bayi tidak mengalami diare 

sedangkan 30 bayi tidak mendapatkan ASI 

Eksklusif yang terdiri dari 20 bayi 

mengalami diare dan 10 bayi tidak 

mengalami diare. Hasil signifikansi 

menghasilkan p<0,05 dengan nilai 

signifikan 0,000 yang berarti signifikan 

atau bermakna (Wijayanti, W, 2010). 

Dampak negatif dengan terhambatnya 

pemberian ASI tidak hanya secara fisiologis 

tetapi juga aspek perkembangan emosional 

seperti yang dilakukan peneltian 

menunjukkan bahwa anak yang 

mengkonsumsi ASI eksklusif sebagian 

besar (76,2%) tidak memiliki masalah 

mental emosional, sedangkan anak yang 

tidak mengkonsumsi ASI eksklusif 

cenderung memiliki masalah mental 

emosional (64,3%). Ada hubungan riwayat 

pemberian ASI (p=0,001), pengetahuan ibu 

(p=0,001), sikap ibu (p=0,001) dan tingkat 

pendidikan ibu (p=0,029) terhadap mental 

emosional anak. Riwayat pemberian ASI 

merupakan variabel yang paling 

berpengaruh terhadap mental emosional 

anak setelah dikontrol oleh pengetahuan 

ibu, sikap ibu, tingkat pendidikan ibu, dan 

berat badan lahir anak (Setyarini, A., 

Mexitalia, M., & Margawati, A.,2015). 

Berdasarkan latar belakang tersebut 

diatas maka perlu dilakukan penelitian 

mengenai analisa faktor faktor yang 

menyebakan terputusnya pemberian 

ASI berupa umur, pendidikan, status 

pekerjaan ibu serta tingkat pengetahuan 

ibu sehingga pemberian ASI ekslusif 

pada bayi tidak mengalami hambatan 

yang dpat berdampak negatif baik 

secara fisiologis maupun psikologis. 

 
METODE  

Penelitian yang dilakukan di Desa 

Babakan, Kecamatan Kalimanah ini 

menggunakan metode non eksperimental 

dengan metode survey. Populasi sekaligus 

sampel penelitian ini  adalah ibu warga 

Desa Babakan dengan teknik pengambilan 

sampel simple random samplingdan kriteria 

inklusi antara lain ibu yang menyusui bayi 

umur 0 bulan sampai dengan 2 tahun 

sebanyak 82 responden, bisa membaca dan 

menulis serta kriteria ekslusi yaitu ibu yang 

tidak hadir di posyandu, ibu yang bukan 

penduduk asli atau pendatang yang tidak 

terdaftar sebagai warga setempat, ibu yang 

menyusui dengan penyakit HIV-AIDS serta 

ibu menyusui dengan penyakit pada area 

payudaranya.  

Instrumen pada penelitian ini 

menggunakan instrument kuisioner tentang 
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pemberian ASI terdiri dari 20 item 

pertanyaan seputar ASI yang telah diuji 

validitas dan realibilitasnya dengan hasil 

nilai r hitung minimum 0.463 dan nilai r 

hitung maksimum 0.885 dan uji realibilitas 

dengan alpha cronbach’s sebesar 

α=0.973≥0.600 sehingga kuisioner layak 

digunakan. Instrumen kedua digunakan 

dalam penelitian ini untuk mengukur 

tingkat pengetahuan responden yang terdiri 

dari 30 pertanyaan dan sudah dilakukan uji 

validatas serta reliabel. Hasil dari uji 

vaiditas kuisioner tingkat pengetahuan r 

hitung minimum 0.463 dan nilai r 

maksimum 0.885 serta uji realibilitas 

dengan alpha cronbach’s sebesar 

α=0.973≥0.600. Selain menggunakan dua 

instrument penelitian, lembar demografi 

yang berisi data mengenai umur, status 

pekerjaan dan paritas.  

  
HASIL 
 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan maka diperoleh data antara lain 

sebagai berikut ini :  

 

 

 

 

 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi 
karakteristik responden berupa usia, 
pekerjaan, pengetahuan, paritas dan 
pemberian ASI Ekslusif 

 

Karakteristik Frekuensi 
(n=82) 

Persentase 
(%) 

Usia  
<20 tahun 
20 - 35 tahun 
>35 tahun 

 
5 
70 
7 

 
6.1 
85.4 
8.5 

Pendidikan 
SD 
SMP 
SMA/SMK 
Perguruan 
Tinggi 

 
4 
22 
40 
16 

 
4.9 
26.8 
48.8 
19.5 

Pekerjaan 
Tidak 
Bekerja 
Bekerja 

 
51 
31 

 
62.2 
37.8 

Pengetahuan 
Kurang 
Cukup 
Baik 

 
10 
44 
28 

 
12.2 
53.7 
34.1 

Paritas  
1 anak 
>1 anak 

 
33 
49 

 
40.2 
59.8 

Asi Ekslusif 
Terputus 
Tidak 
Terputus 

 
35 
47 

 
42.7 
57.3 

  

Karakteristik responden berdasarkan pada 

tabel 1 terdapat usia, pendidikan, pekerjaan, 

pengetahuan, paritas dan pemberian ASI 

ekslusif. Usia sebagian besar responden 

yaitu 20 – 35 th sebanyak 70 responden 

atau setara dengan 85,4 %, mayoritas 

pendidikan responden 40 ibu yaitu 

SMA/SMK dengan persentase 48.8%. 

Sedangkan karakteristik responden yang 

lain yaitu status bekerja dari 82 responden 

sebagian besar 51 responden atau 62.2% 

nya adalah ibu tidak bekerja atau ibu rumah 

tangga. Tingkat pengetahuan responden 
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terdapat penilaian cukup pada 44 orang atau 

53.7%, paritas atau jumlah kelahiran anak 

lebih dari 1 sebanyak 49 responden atau 

59.8% dan pemberian ASI ekslusif tidak 

terputus untuk 47 responden atau 57.3%. 

Tabel 2. Hubungan usia, pendidikan, 

pekerjaan, pengetahuan dan paritas dengan 

pemberian ASI ekslusif pada Ibu Menyusui 
Variabel Asi Ekslusif Total p 

val

ue 

Terput

us 

Tidak 

Terput

us 

   

f % f % f %  

Usia 
<20 
tahun 
20-35 
tahun 
>35 
tahun 

 
5 
2
7 
3 

 
10
0 
38
.6 
42
.9 

 
- 
4
3 
4 

 
- 

61
.4 
57
.1 

 
5 
7
0 
7 

 
10
0 
10
0 
10
0 

 
 

0.
02
7 

Pendidik
an 
SD 
SMP 
SMA/SM
K 
Pergurua
n Tinggi 

 
3 
1
4 
1
2 
6 

 
75
.0 
63
.3 
30
.0 
37
.5 

 
1 
8 
2
8 
1
0 

 
25
.0 
36
.4 
70
.0 
62
.5 

 
4 
2
2 
4
0 
1
6 

 
10
0 
10
0 
10
0 
10
0 

 
 

0.
03
7 

Pekerjaa
n 
Tidak 
Bekerja 
Bekerja 

 
1
6 
1
9 

 
31
.4 
61
.3 

 
3
5 
1
2 

 
68
.6 
38
.7 

 
5
1 
3
1 

 
10
0 
10
0 

 
0.
00
8 

Pengetah
uan 
Kurang 
Cukup 
Baik 

 
9 
1
8 
8 

 
26 
51 
23 

 
1 
2
6 
2
0 

 
10
.0 
59
.1 
71
.4 

 
1
0 
4
4 
2
8 

 
10
0 
10
0 
10
0 
 

 
 

0.
00
3 

Paritas  
1 anak 
>1 anak 

 
2
4 
1
1 

 
72
.7 
22
.4 

 
9 
3
8 

 
27
.3 
77
.6 

 
3
3 
4
9 

 
10
0 
10
0 

 
0.
00
0 

 

Berdasarkan tabel 2. tentang hubungan 

antara karakteristik responden berupa usia, 

pendidikaN, pekerjaan, pengetahuan dan 

paritas, yang dinyatakan signifikan yaitu 

paritas dengan nilai p value < 0.000. 

 

Berdasarkan hasil penelitian 

karakteristik ibu yang diteliti memperoleh 

hasil antara lain sebgaian besar umur 

20 sd 35 th(85,4%, pendidikan SMA 

(48,8%), tidak bekerja sebanyak 62,2%, 

tingkat pengetahuan cukup sebanyak 

53.7%  dan paritas >1 anak. 

Faktor faktor tersebut sangat berpengaruh 

dengan hasil 

nilai p value masing masing faktor lebih 

dari 0.00  

 

PEMBAHASAN 

Penelitian lain yang dilakukan 

terhadap ibu menyusui memiliki hasil 

signifikan antara lain terdapat hubungan 

antara pengetahuan (p= 0,006), dan  

perilaku pemberian ASI eksklusif (p=0,013) 

dengan status gizi bayi.  Selain 

itu, karakteristik ibu yaitu umur dan paritas 

berpengaruh sebesar 4,3 kali dalam status 

gizi bayi(Setyari Rahayu, S., Djuhaeni, H., 

Nugraha, G. I., & Mulyo, G. E. 2019). Usia 

ternyata memiliki hubungan dengan 

keberlangsungan pemberian ASI dalam 

penelitian ini adalah penelitian analitik. 

Desain penelitian ini menggunakan 
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pendekatan cross-sectional dengan teknik 

penentuan total samplingni dilaksanakan di 

lima wilayah kerja Puskesmas yang ada di 

Kota Manado, yaitu wilayah kerja 

Puskesmas Tuminting, wilayah kerja 

Puskemas Paniki Bawah, wilayah kerja 

Puskesmas Ranotana Weru, wilayah kerja 

Puskesmas Kombos, dan wilayah kerja 

Puskesamas Bahu pada 193 ibu yang 

memiliki bayi usia 0-12 bulan. Analisis data 

menggunakan uji Chi-Square dengan nilai α 

= 0,05. Diperoleh nilai p = 0,014, berarti 

nilai p lebih kecil dibandingkan nilai α. 

Sehingga dalam penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan 

antara Inisiasi Menyusui Dini (IMD) 

dengan pemberian ASI eksklusif di Kota 

Manado. Inisiasi Menyusui Dini (IMD) 

harus dilaksanakan untuk keberhasilan 

pemberian ASI eksklusif demi kesehatan 

ibu dan bayi (Ekaristi, P., Kandou, G. D., 

&Mayulu, N. ,2017). Adapun salah satu 

penelitian terhadap sebanyak 31 ibu yang 

memenuhi kriteria. Variabel independen 

yaitu cara menyusui dan variabel dependen 

yaitu keberhasilan pemberian ASI eksklusif 

yang diukur menggunakan lembar 

observasi dan wawancara. Penelitian ini 

didapatkan p=0,000 (&lt; 0,05) dan Odds 

Ratio sebesar 93,5 hal ini berarti ibu yang 

menyusui dengan cara yang benar 

mempunyai peluang untuk memberikan 

ASI eksklusif 93,5 kali lebih besar dari 

pada ibu yang menyusui dengan cara yang 

salah (Wijayanti, N. ,2017). Hal ini 

mendukung bahwa dengan pengetahuan 

yang cukup mengenai pemberian ASI maka 

akan mencegah terputusnya pemberian ASI 

 

SIMPULAN 

Pemberian ASI ekslusif secara 

optimal sangat penting.Pentingnya 

pemberian ASI dianjurkan untuk diberikan 

sedini mungkin sehingga mengurangi 

terjadinya terputusnya pemberian ASI dan 

dampak negatif yang timbul pada bayi. 

Perawat dalam hal ini berperan sebagai 

edukator dengan memberikan di pelayanan 

kesehatan masyarakat sehingga upaya 

keberlangsungan pemberian ASI ekslusif 

oleh ibu tetap terjaga. 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Ekaristi, P., Kandou, G. D., & Mayulu, N. 

(2017). HUBUNGAN INISIASI 

MENYUSUI DINI (IMD) 

DENGAN PEMBERIAN ASI 

EKSKLUSIF DI KOTA 

MANADO. KESMAS, 6(3). 

Martini, N. K., & Astuti, N. P. (2017). 

Faktor-faktor Pendorong Ibu dalam 

Memberikan ASI Eksklusif di UPT 

Puskesmas II Denpasar 

Barat. Jurnal Kesehatan 

Terpadu, 1(1). 



 

323 
 

Purnamawati, E. D., Andayani, A., 

Nirmasari, C., Waluyo, A. K. N., & 

ASI, H. P. D. S. P. (2013). 

Hubungan Persepsi dengan Sikap 

Pemberian ASI Ekslusif pada Ibu 

Balita di Desa Limbangan, 

Kecamatan Watumalang. 
Ekaristi, P., Kandou, G. D., & Mayulu, N. 

(2017). HUBUNGAN INISIASI 

MENYUSUI DINI (IMD) DENGAN 

PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DI 

KOTA MANADO. KESMAS, 6(3). 
Rahmawati, M. D. (2010). Faktor-faktor 

yang mempengaruhi pemberian ASI 

eksklusif pada ibu menyusui di 

kelurahan Pedalangan kecamatan 

Banyumanik kota Semarang. Jurnal 

Kesehatan Kusuma Husada. 

SetyariRahayu, S., Djuhaeni, H., Nugraha, 

G. I., & Mulyo, G. E. (2019). 

Hubungan pengetahuan, sikap, 

perilaku dan karakteristik ibu 

tentang ASI eksklusif terhadap 

status gizi bayi. AcTion: Aceh 

Nutrition Journal, 4(1), 28-35.ni,  

A., Mexitalia, M., & Margawati, A. (2015). 

Pengaruh pemberian asi eksklusif 

dan non eksklusif terhadap mental 

emosional anak usia 3-4 

tahun. Medica Hospitalia: Journal 

of Clinical Medicine, 3(1). 

Talibo, S. D., & Ahmad, M. I. (2019). 

Tinjauan Pengetahuan Ibu dan Pola 

Pemberian ASI di Kelurahan 

Kayubulan Kecamatan Limboto, 

Kabupaten Gorontalo 

Wangsawat, T., Kaleang, N., Phibal, A., 

Jaisomkom, R., & Hayeese, W. 

(2014). Factors influencing 

intention to exclusive breastfeeding 

for 6 months of mothers in 

Naradhiwat province. Nursing 

Journal, 41. 

Wijayanti, W. (2010). Hubungan antara 

pemberian asi eksklusif dengan 

angka kejadian diare pada bayi 

umur 0-6 bulan di puskesmas 

gilingan kecamatan Banjarsari 

Surakarta. 

Wijayanti, N. (2017). Hubungan Cara 

Menyusui Dengan Keberhasilan 

Pemberian Air Susu Ibu (Asi) 

Eksklusif Pada Bayi Usia 0-2 Bulan 

Di Wilayah Kerja Puskesmas 

Sananwetan Kota Blitar (Doctoral 

dissertation, Universitas Brawijaya). 

Perry, S.E., Hockenberry, M.J. & 
Lowdermilk, Deitra Leonard 
Wilson, D., 2014. Maternal Child 
Nursing Care K. R. Cashion, 
Kitty; Alden, ed., St Louis, 
Missouri: Elsevier. 

Prawirohardjo, Sarwono. 2010. Buku 
Acuan Nasional Pelayanan 
Kesehatan Maternal dan 
Neonatal. Jakarta : PT Bina 
Pustaka Sarwono Prawirohardjo 

Ramadhani NP, Sukarya WS. 2011. 
Hubungan antara karakteristik 
pasien dengan kejadian retensio 
plasenta pada pasien yang 



 

324 
 

dirawat di rumah sakit Al – Ihsan 
Bandung periode 1 Januari 2010 
– 31 Desember 2010. Prosiding 
SnaPP2011 Sains, Teknologi, dan 
Kesehatan. 2(1): 25-32. 

Reeder, S.J., Martin, L.L., & Griffin, 
D.K. (2011). Keperawatan 
maternitas : Kesehatan wanita, 
bayi & keluarga edisi 18. Jakarta 
: EGC 

Rohani, Saswita, R., Marisah. 2011. 
Asuhan Kebidanan Pada Masa 
Persalinan. Jakarta: Salemba 
Medika. 

Rueda CM, Rodriguez L, Jarquin JD, 
Barboza A, Bustillo MC, Marin 
F, et al. 2013. Severe postpartum 
hemorrhage from uterine atony: a 
multicentric study. Journal of 
Pregnancy 

Sunarno, Setyowati, Budiati. 2014. 
Penerapan Teori Keperawatan 
Need For Help Wiedenbach dan 
Conservation Levine pada 
Asuhan Keperawatan Ibu 
Perdarahan Postpartum. Jurnal 
Keperawatan. Volume 5 Nomor 
2. P-ISSN 2086-3071 E-ISSN 
2443-0900  

Widyasih H, dkk. Perawatan masa 
nifas. Yogyakarta: Fitramaya; 
2012 

Wuryanti A.2010. Hubungan anemia dalam 
kehamilan dengan perdarahan postpartum 
karena atonia uteri di RSUD Wonogiri. 
Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
Karya Tulis Ilmiah.



 

325 
 

 


