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ABSTRACT
Background there are several factors that affect the puerperal women that is still
taking herbs after the copy that is the advice from parents, environment and
knowledge of puerperal women. Order to determine the level of knowledge about
herbs post-puerperal women in BPM Nur copy Aeni Brittle Housing, Holy.
Research methodology used descriptive research design with cross sectional
approach, the number of samples used is 30 people with accidental sampling
using sampling techniques. Result obtained characteristic features puerperal
women mostly aged between 21-35 years (80%), junior high school education
(53.3%), laborers (40%) and parity multiparous (60%). Based on the level of
knowledge about herbs post-puerperal women mostly saline into the category of
adequate knowledge (66.7%). Conclusion the level of knowledge about herbal
puerperal women post-saline is sufficient (66.7%).
Keywords: Level of Knowledge, Postpartum Mothers, Herb Post Copy
ABSTRAK
Latar belakang ada beberapa faktor yang mempengaruhi ibu nifas sehingga
sampai saat ini masih mengkonsumsi jamu pasca salin yaitu adanya saran dari
orang tua, lingkungan sekitar dan pengetahuan ibu nifas. Tujuan untuk
mengetahui tingkat pengetahuan ibu nifas tentang jamu pasca salin di BPM Nur
Aeni Getas Pejaten, Kudus. Metodelogi penelitian menggunakan desain penelitian
deskriptif dengan pendekatan cross sectional, jumlah sampel yang digunakan
adalah 30 orang dengan menggunakan tehnik sampling accidental sampling. Hasil
penelitian : Didapatkan gambaran karakteristik ibu nifas sebagian besar berumur
antara 21 - 35 tahun (80%), berpendidikan SMP (53,3%), bekerja sebagai buruh
(40%) dan paritas multipara (60%). Berdasarkan tingkat pengetahuan ibu nifas
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tentang jamu pasca salin sebagian besar masuk dalam kategori pengetahuan cukup
(66,7%). Kesimpulan tingkat pengetahuan ibu nifas tentang jamu pasca salin
adalah cukup (66,7%).
Kata Kunci : Tingkat Pengetahuan, Ibu Nifas, Jamu Pasca Salin
PENDAHULUAN

tidak menggunakan bahan kimia

WHO pada tahun 2008 mencatat

(Limananti & Triratnawati 2003).

bah-wa 68% penduduk dunia masih

Selain itu obat tradisional juga dapat

meng-gunakan sistem pengobatan

digunakan sebagai upaya promotif

tradisional yang mayoritas meli-

dan preventif yaitu untuk menjaga

batkan tumbuhan untuk menyembuh-

maupun mengobati kondisi badan

kan penyakit dan lebih dari 80%

agar selalu dalam keadaan fit dan

penduduk dunia menggunakan obat

prima (Rahimsyah, 2006).

herbal untuk mendukung kesehatan

Program

mereka. Indonesia merupakan salah

layanan untuk mendapatkan bukti

satu negara dengan kekayaan hayati

ilmiah terkait dengan manfaat dan

terbesar di dunia yang memiliki lebih

keamanan jamu, yang pada akhirnya

dari 30.000 spesies tanaman tingkat

didapatkan

tinggi

aman

(Saifudin,

2011).

Kecen-

penelitian

dan

jamu

berbasis

pe-

yang

bermutu,

berkhasiat,

sehingga

derungan masyarakat memilih ramu-

pengembangan jamu tidak hanya

an

pada

terbatas pada wilayah jamu medik

alasan-alasan yaitu sebagai berikut :

untuk terapi komplementer/alternatif

harganya

murah

saja, namun jauh lebih penting

dibanding obat-obat modern sehing-

adalah pemanfaatan jamu sebagai life

ga terjangkau oleh masyarakat luas

style, untuk menjaga kebugaran.

meskipun obat-obatan modern ter-

Dalam pelayanan kesehatan wilayah

bukti kemanjurannya. Bahan-bahan-

ini sering disebut upaya promotif dan

nya mudah diperoleh di lingkungan

preventif. Pemanfaatan jamu oleh

sekitar

kalangan

tradisional

relatif

tempat

pembuatan

dan

didasarkan

lebih

tinggal,
peralatan

proses
yang

medis

sudah

banyak

dilakukan. Beberapa perhimpunan

digunakan lebih sederhana, dan efek

dokter

samping negatif lebih kecil karena

modalitas jamu (herbal), antara lain:
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yang telah menggunakan

Perhimpunan Dokter Herbal Medik

jamu dapat membuat kontraksi rahim

Indonesia (PDHMI), Perhimpunan

berlebihan apabila diberikan pada ibu

Dokter Pe-ngembangan Kesehatan

nifas yang mengalami komplikasi

Tradisional

(PDPKT),

saat persalinan misalnya rahim robek

Perhimpunan Kedokteran Komple-

(Dewi, 2013). Faktor-faktor yang

menter

mendorong

Timur

dan

(PKKAI),

Alternatif

ibu

nifas

masih

Dokter

mengkonsumsi jamu pasca salin

Indonesia

yaitu adanya saran dari keluarga

(PERPASTI), Perhimpunan Dokter

khususnya orang tua, lingkungan

Ahli Akupuntur Indonesia (PDAI),

sekitar ibu nifas dan pengetahuan ibu

dan Perhimpunan Dokter Estetika

nifas sendiri tentang jamu pasca

Indo-nesia (PERDESTI) (Depkes,

salin.

2012).

Berdasarkan studi pendahuluan di

Ramuan tradisional juga ba-nyak

BPS Nur Aeni Getas Pejaten Kudus

digunakan oleh ibu nifas sebagai

dite-mukan bahwa semua ibu nifas

salah satu upaya untuk melang-

masih mengkonsumsi jamu pasca

singkan tubuh, mengecilkan perut,

salin dengan alasan dapat melang-

melan-carkan ASI, mengembalikan

singkan tubuh, mengecilkan perut,

kesehatan

melancarkan

Praktisi

Perhimpunan

Indonesia

Awet

Sehat

badan,

membersihkan

darah

pemulihan

membantu

membantu proses pengerutan rahim

proses pengerutan rahim ke ukuran

ke ukuran semula. Faktor-faktor

semula sebelum hamil (Ronald dan

yang mempengaruhi ibu nifas dalam

Rahimsyah, 2006). Namun sebelum

mengkonsumsi jamu pasca salin

mengkonsumsi jamu ada beberapa

yaitu berasal dari lingkungan se-

hal yang harus diperhatikan oleh ibu

kitar, mitos dan pandangan ibu

nifas karena

tentang jamu pasca salin itu sendiri.

dan

jamu tidak boleh di

dalam

membersihkan

darah kotor da-lam rahim, membantu
luka,

kotor

ASI,

rahim

dan

konsumsi oleh ibu-ibu nifas yang
menderita

penyakit

Hepatitis

B

METODE PENELITIAN

positif, hal ini disebabkan karena

Jenis

jamu di metabolisme di hati dan

adalah penelitian deskriptif dengan

94

penelitian

yang digunakan

pende-katan cross section. Tehnik

HASIL DAN BAHASAN

pengam-bilan sampel secara non

A. HASIL

probability sampling. Alat pengum-

Berdasarkan

pul data menggunakan kuesioner.

yang

Hasil penelitian dianalisa meng-

menggunakan kuesioner pada

gunakan

ini

ibu nifas sebanyak 30 orang

dilakukan di BPM Nur Aeni Getas

maka didapatkan hasil pene-

Pejaten Kudus tanggal 22 November

litian:

SPSS.

Penelitian

hasil

penelitian

dilakukan

dengan

2012 sampai dengan 03 Agustus
2013.
1. Gambaran Karakteristik Responden
a. Umur
Tabel 4.1
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Umur Ibu Nifas
di BPM Nur Aeni, Kudus
Kategori umur
< 20
21 – 35
>35
Total

Frekuensi
3
24
3
30

Persentase (%)
10
80
10
100

b. Tingkat Pendidikan
Tabel 4.2
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Tingkat Pendidikan Ibu Nifas
di BPM Nur Aeni, Kudus
Kategori Pendidikan

Frekuensi

Persentase (%)

SD

3

10

SMP

16

53,3

SMA

8

26,7

Perguruan Tinggi

3

10

Total

30

100
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c. Pekerjaan
Tabel 4.3
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pekerjaan Ibu Nifas
di BPM Nur Aeni, Kudus
Kategori Pekerjaan

Frekuensi

Persentase (%)

Tidak Bekerja

6

20

Pedagang

6

20

Buruh

12

40

Wiraswasta

3

10

PNS

3

10

Total

30

100

d. Paritas
Tabel 4.4
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Paritas Ibu Nifas
di BPM Nur Aeni, Kudus
Kategori Paritas

Frekuensi

Persentase (%)

Primipara

12

40

Multipara

18

60

Total

30

100

2. Tingkat Pengetahuan Ibu Nifas.
a. Tingkat pengetahuan ibu nifas tentang pengertian jamu di BPM Nur
Aeni Kudus.
Tabel 4.5
Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Ibu Nifas
Tentang Pengertian Jamu di BPM Nur Aeni, Kudus
Kategori Pengetahuan

Frekuensi

Persentase (%)

Baik

8

26,7

Cukup

15

50

Kurang

7

23,3

Total

30

100
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b. Tingkat pengetahuan ibu nifas tentang bahan pembuatan jamu di
BPM Nur Aeni Kudus.
Tabel 4.6
Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Ibu Nifas
Tentang Bahan Pembuatan Jamu di BPM Nur Aeni, Kudus
Kategori Pengetahuan

Frekuensi

Persentase (%)

Baik

19

63,3

Cukup

8

26,7

Kurang

3

10

Total

30

100

c. Tingkat pengetahuan ibu nifas tentang bentuk sajian jamu di BPM
Nur Aeni Kudus.
Tabel 4.7
Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Ibu Nifas
Tentang Bentuk Sajian Jamu di BPM Nur Aeni, Kudus
Kategori Pengetahuan

Frekuensi

Persentase (%)

Baik

8

26,7

Cukup

16

53,3

Kurang

6

20

Total

30

100

d. Tingkat pengetahuan ibu nifas tentang sumber perolehan jamu di
BPM Nur Aeni Kudus.
Tabel 4.8
Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Ibu Nifas
Tentang Sumber Perolehan Jamu di BPM Nur Aeni, Kudus
Kategori Pengetahuan

Frekuensi

Persentase (%)

Baik

6

20

Cukup

19

63,3

Kurang

5

16,7

Total

30

100
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e. Tingkat pengetahuan ibu nifas tentang tujuan pemanfaatan jamu di
BPM Nur Aeni Kudus.
Tabel 4.9
Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Ibu Nifas
Tentang Tujuan Pemanfaatan Jamu di BPM Nur Aeni, Kudus
Kategori Pengetahuan

Frekuensi

Persentase (%)

Baik

20

66,7

Cukup

7

23,3

Kurang

3

10

Total

30

100

f. Tingkat pengetahuan ibu nifas tentang pengertian jamu pasca salin di
BPM Nur Aeni Kudus.
Tabel 4.10
Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Ibu Nifas
Tentang Pengertian Jamu Pasca Salin di BPM Nur Aeni, Kudus
Kategori Pengetahuan

Frekuensi

Persentase (%)

Baik

8

26,7

Cukup

9

30

Kurang

13

43,3

Total

30

100

g. Tingkat pengetahuan ibu nifas tentang ramuan jamu pasca salin di
BPM Nur Aeni Kudus.
Tabel 4.11
Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Ibu Nifas
Tentang Ramuan Jamu Pasca Salin di BPM Nur Aeni, Kudus
Kategori Pengetahuan

Frekuensi

Persentase (%)

Baik

4

13,3

Cukup

17

56,7

Kurang

9

30

Total

30

100
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h.

Tingkat pengetahuan ibu nifas tentang efek samping jamu di BPM
Nur Aeni Kudus.
Tabel 4.12
Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Ibu Nifas
Tentang Efek Samping Jamu di BPM Nur Aeni, Kudus
Kategori Pengetahuan

Frekuensi

Persentase (%)

Baik

4

13,3

Cukup

23

76,7

Kurang

3

10

Total

30

100

i. Tingkat pengetahuan ibu nifas yang diteliti dalam penelitian ini yaitu
tingkat pengetahuan tentang jamu pasca salin.
Tabel 4.13
Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Ibu Nifas
Tentang Jamu Pasca Salin di BPM Nur Aeni, Kudus
Kategori Pengetahuan

Frekuensi

Persentase (%)

Baik

5

16,7

Cukup

20

66,7

Kurang

5

16,6

Total

30

100

B. BAHASAN

1.

Berdasarkan

Karakteristik

Setelah dilakukan pene-litian,

Umur

penulis akan membahas gambar-

Umur merupakan salah satu

an karakteristik ibu nifas dan

faktor yang dapat mem-

tingkat pengetahuan ibu nifas

pengaruhi

tentang jamu pasca salin di BPM

tahuan. Dari hasil penelitian

Nur Aeni Kudus secara umum.

ini

Gambaran karakteristik ibu nifas

sebagian besar ibu nifas

dapat dilihat sebagai berikut :

yang mengkonsumsi jamu
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tingkat

menunjukkan

penge-

bahwa

2.

pasca salin di BPM Nur

nerima hal-hal yang baru

Aeni Kudus berumur 21-35

yang bermanfaat bagi diri-

tahun yaitu sebanyak 24

nya. Salah satu tingkat pen-

orang (80%). Hal ini sesuai

didikan di Indonesia adalah

dengan

pendidikan dasar 9 tahun di-

Widyatun

(2009)

bahwa usia 21-35 tahun

mana

merupakan usia yang re-

SMP

produksi sehat, dimana sese-

Seseorang yang mempunyai

orang mampu berfikir ma-

pendidikan SMP memiliki

tang dan menerima infor-

pengetahuan yang normal.

masi yang di dapat, selain itu

Sebagian besar penelitian ini

pada usia ini daya ingat

berpendidikan SMP yaitu se-

seseorang juga masih baik.

banyak 16 orang (53,3%),

Dengan demikian hasil dari

akan tetapi tingkat pengeta-

penelitian

tingkat

huan ibu nifas tentang jamu

pengetahuan ibu nifas ten-

pasca salin masuk dalam

tang jamu pasca salin yang

kategori cukup. Tingkat pen-

masuk dalam kategori cukup

didikan seseorang bukan se-

sesuai dengan karakteristik

mata-mata faktor yang dapat

ibu yang masuk dalam ren-

mempengaruhi pengetahuan,

tang usia 21-35 tahun dan ini

namun ada beberapa hal

merupakan usia reproduksi

yang dapat mempengaruhi

sehat.

tingkat pengetahuan seseo-

tentang

Berdasarkan

Karakteristik

(2007)

pendidikan

masuk kedalamnya.

rang seperti umur, pekerja-

Tingkat Pendidikan
Notoatmodjo

tingkat

an, paritas, sumber informe-

masi, sosial budaya dan

nyampaikan bahwa tingkat

lingkungan.

pendidikan yang tinggi akan

3.

Berdasarkan

Karakteristik

lebih mudah memahami pe-

Pekerjaan

rubahan yang terjadi di ling-

Pekerjaan seseorang secara

kungannya dan mudah me-

langsung
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maupun

tidak

langsung akan mempeng-

4.

Berdasarkan

Karakteristik

aruhi tingkat pengetahuan

Paritas

seseorang.

yang

Paritas adalah jumlah anak

bekerja di lingkungan yang

yang pernah dilahirkan oleh

luas akan bertemu dengan

seorang

banyak orang sehingga akan

2003). Ibu nifas yang sudah

mendapatkan informasi yang

mempunyai pengalaman me-

banyak dibandingkan deng-

lahirkan akan lebih menge-

an orang yang bekerja di

tahui dan memahami hal-hal

lingkungan tertutup (Aditya,

apa saja yang berkaitan de-

2011). Pada pene-litian ini

ngan proses persalinan di-

sebagian besar ibu nifas

bandingkan ibu nifas yang

bekerja sebagai buruh yaitu

baru pertama kali melahir-

sebanyak 16 orang (40%),

kan. Berdasarkan hasil pene-

akan tetapi tingkat penge-

litian yang telah dilakukan

tahuan ibu nifas tentang

menunjukkan bahwa seba-

jamu pasca salin masuk

gian besar ibu nifas adalah

dalam kategori cukup. Dari

multipara yaitu sebanyak 18

penjelasan diatas dapat di-

responden

simpulkan bahwa ibu nifas

tetapi tingkat pengetahuan

mempunyai tingkat penge-

ibu nifas tentang jamu pasca

tahuan cukup tentang jamu

salin masuk dalam kategori

pasca salin, dimungkinkan

cukup. Hal ini sesuai karena

karena sebagian besar ibu

salah satu faktor yang mem-

nifas bekerja sebagai buruh.

pengaruhi tingkat pengeta-

Menurut Iqbal (2011) selain

huan seseorang adalah pe-

pekerjaan seseorang tingkat

ngalaman pada jumlah anak

pengetahuan juga dipeng-

yang

aruhi oleh umur, pendidikan

Pembahasan tingkat penge-

dan paritas.

tahuan ibu nifas tentang

Orang

ibu

(Nursalam,

(60%),

pernah

akan

dilahirkan.

jamu pasca salin di BPM
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Nur

Aeni

Kudus

dapat

ngetahuan

seperti

infor-

dilihat sebagai berikut :

masi, sosial budaya dan ling-

Menurut Notoatmodjo(2003)

kungan, akan tetapi dalam

pengetahuan

hasil

hal ini faktor tersebut tidak

dari tahu dan domain yang

dilakukan penelitian. Namun

sangat penting untuk terben-

secara tidak langsung dapat

tuknya tindakan seseorang,

mempengaruhi pengetahuan,

sedangkan

(2011)

sikap dan perilaku seseorang

menyampaikan bahwa seca-

untuk mengonsumsi jamu

ra umum tingkat pengeta-

pasca salin.

adalah

Iqbal

huan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu umur, pen-

SIMPULAN DAN SARAN

didikan, pekerjaan dan pa-

A. SIMPULAN

ritas. Dari hasil penelitian

Berdasarkan

di-dapatkan bahwa 20 orang

huan ibu nifas tentang jamu

(66,7%) ibu nifas mempu-

pasca salin sebagian besar ibu

nyai

nifas masuk dalam kategori pe-

tingkat

pengetahuan

tingkat

yang cukup, hal ini sesuai

ngetahuan

dengan

ibu

banyak 20 orang (66,7%). Hal

nifas yang mempunyai gam-

ini dapat terjadi karena faktor-

baran umur 21-35 tahun,

faktor yang mempengaruhi pe-

berpendidikan SMP, bekerja

ngetahuan bukan hanya umur,

sebagai buruh dan paritasnya

pendidikan, pekerjaan dan pa-

adalah multipara yang secara

ritas, namun ada faktor lain yang

tidak langsung mempenga-

mempengaruhi seperti informasi,

ruhi

sosial budaya dan lingkungan

karakteristik

tingkat

pengetahuan

seseorang. Selain gambaran

cukup

pengeta-

yaitu

se-

ibu nifas.

karakteristik yang di teliti
adapun faktor lain yang

B. SARAN

mempengaruhi tingkat pe-

1.

Diharapkan tenaga kesehatan dapat member-
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kan penjelasan kepada

dapat lebih berperan aktif

ibu-ibu nifas akan keun-

untuk meminta maupun

tungan dan kerugian pe-

menanyakan

nggunaan

tentang jamu pasca salin

jamu

pasca

salin.
2.

informasi

kepada tenaga kesehatan

Diharapkan bagi masyarakat khususnya ibu nifas
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