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OLEH SUAMI/ KELUARGA DENGAN LAMANYA
PERSALINAN DI RB. FATIMAH KUDUS
RELATIONSHIP QUALITY MOTHER BUILDING MOTHER
BY HUSBAND / FAMILY WITH OLD LABOR AT RB. FATIMAH KUDUS
Ira Mulyani1, Magdalena DP2, Dewi Endah Kusumaningtyas3
1,2,3 Akbid Mardi Rahayu Kudus
tyas_dewi83@yahoo.com
ABSTRACT
One of the basic principles of maternal care is to include husbands and families during labor and
delivery. This is similar to one of the activities husbands can take in improving maternal and
child health in the strategy of Making Pregnancy Safer (MPS). Mentoring in labor may affect the
duration of labor. If the quality of assistance that has been given to the mother at the time of
good maternity then it can reduce the fear of labor and accelerate the process of birth. This study
aims to determine the relationship quality of maternal care assistance by husband / family with
the duration of labor in RB Fatimah. The type of descriptive research using cross sectional
method is measured using checklist of quality of assistance. Sampling in total sampling. The
analysis used is univariate analysis and bivariate analysis. The results of the research showed the
most primigravida parity (62,5%), age 20 s / d 35 (84.37%), high school (50%). Good mentoring
quality (50.0%). The duration of rapid primigravida labor was 13 (65.0%) and fast multigravida
(10) (83.3%). The relation of quality of facilitation with good duration of labor is 93,75%.
obtained value (sig) of 0.004 There is a relationship of maternal quality by husband / family
with duration of labor. It is expected to increase knowledge by seeking information about
maternity assistants and to provide support both mentally and physically during labor.
Keywords: Quality of mentoring, maternity
ABSTRAK
Salah satu prinsip dasar asuhan sayang ibu adalah dengan mengikutsertakan suami dan keluarga
selama proses persalinan dan kelahiran bayi. Hal ini sama dengan salah satu kegiatan yang dapat
dilakukan suami dalam upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak dalam strategi Making
Pregnensi Safer (MPS). Pendampingan dalam proses persalinan dapat mempengaruhi lamanya
persalinan. Bila kualitas pendampingan yang telah diberikan pada ibu saat bersalin baik maka hal
tersebut dapat mengurangi rasa takut menghadapi persalinan serta mempercepat proses
persalinan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kualitas pendampingan ibu
bersalian oleh suami/keluarga dengan lamanya persalinan di RB Fatimah. Jenis penelitian
deskriptif menggunakan metode cross sectional yang diukur menggunakan checklist kualitas
pendampingan. Pengambilan sampel secara total sampling. Analisis yang digunakan adalah
analisis univariat dan analisis bivariat. Hasil penelitian didapatkan karakteristik berdasarkan
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paritas terbanyak primigravida (62,5 %), umur 20 s/d 35 (84.37%), berpendididkan SMA (50 %).
Kualitas pendampingan baik (50.0%). Lama persalinan primigravida cepat yaitu 13 (65.0%) dan
multigravida cepat yaitu sebanyak 10 (83.3%). Hubungan kualitas pendampingan dengan lama
persalinan baik cepat yaitu 93,75%. Didapatkan p value (sig) sebesar 0.004 artinya adanya
hubungan kualitas ibu bersalin oleh suami/keluarga dengan lamanya persalinan. Diharapkan
dapat meningkatkan pengetahuan dengan mencari informasi tentang pendampinging ibu bersalin
dan untuk tetap memberikan support baik mental maupun fisik selama persalinan.
Kata kunci: Kualitas pendampingan, Ibu bersalin
dorong pemberdayaan perempuan dan keluarga. Output yang diharapkan dari strategi

PENDAHULUAN
Indonesia merupakan Negara yang

tersebut adalah menetapkan keterlibatan

menjadi urutan ke 107 dari 177 Angka

suami dalam mempromosikan kesehatan ibu

Kematian Ibu (AKI) Negara lainnya dalam

dan meningkatkan peran aktif keluarga

masalah tingginya AKI dan Angka Kema-

dalam kehamilan dan persalinan (Depkes RI,

tian Bayi (AKB). Di Negara Malaysia pada

2001).

tahun 2003 terdapat 30/100.000 kelahiran

Adanya perubahan pandangan bahwa

hidup, Vietnam tercatat 95 per 100.000

keterlibatan suami akan memberi kontribusi

kelahiran hidup serta di Singapura 9/100.000

positif dalam peningkatan kesehatan ibu dan

kelahiran hidup. Di Indonesia pada 1997

anak. Dalam MPS dinyatakan pendekatan

AKI tercatat 334 per 100.000 KH, pada

dalam meningkatkan partisipasi suami da-

2002 sebesar 307 per 100.000 KH dan

lam kesehatan reproduksi adalah membekali

menurun di tahun 2007 sebesar 228 per

suami dengan informasi dan mengikut

100.000 KH akan tetapi naik lagi di tahun

sertakan suami dalam setiap upaya me-

2012

ningkatan kesehatan reproduksi. Salah satu

sebesar

359

per

100.000

KH

(Kemenkes RI, 2013)

bentuk kegiatan yang dapat dilakukan suami

Dalam rangka menurunkan AKI di

adalah mendampingi istri selama proses

Indonesia, pada tahun 2000 pemerintah

persalinan dan mendukung upaya rujukan

merancangkan Making Pregnensi Safer

bila diperlukan. Walaupun secara kondisi

(MPS) yang merupakan strategi sektor

suami tidak dapat melahirkan, tetapi tetap

kesehatan secara terfokus pada pendekatan

memiliki peran dan tanggung jawab yang

dan perencanaan yang sistematis dan ter-

sama dengan istri dalam kesehatan repro-

padu. Salah satu strategi MPS adalah men-

duksi khususnya kesehatan ibu dan anak
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(Tursilowati, 2007). Pada kenyataannya di
In-donesia

masih

permasalahan

Fatimah Kudus pada tiga bulan terakhir

adanya ketimpangan gender baik dalam

yaitu pada bulan Januari 2011 terdapat 34

akses informasi maupun peran sehingga

persalinan,

masih adanya anggapan bahwa kesehatan

persalinan dan Maret 2011 terdapat 51

repro-duksi

perempuan.

persalinan. (Buku Regristrasi di RB Fatimah

Selama ini pendampingan suami dalam

Kudus). Penelitian menunjukkan bahwa

proses per-salinan dianggap aneh bahkan

tidak ada hal yang lebih efektif dalam

cenderung suami tidak ingin tahu bagaimana

membantu seseorang calon ibu untuk meng-

pen-deritaan istri yang sedang berjuang

hadapi persalinannya daripada pendam-

dengan penuh resiko dalam menghadapi

pingan serta dukungan yang baik dari suami,

persalinan.

kelurga, bidan dan teman yang dipilihnya.

adalah

terjadi

Data persalinan yang diperoleh di RB

urusan

bulan

Februari

2011

33

Salah satu prinsip dasar asuhan sayang

Dukungan yang penuh kasih mengurangi

ibu adalah dengan mengikutsertakan suami

kebutuhan ibu terhadap obat pereda nyeri

dan keluarga selama proses persalinan dan

dan campur tangan medis dalam per-

kelahiran bayi. Hal ini sama dengan salah

salinannya dan ini akan meningkatkan

satu kegiatan yang dapat dilakukan suami

kepuasannya terhadap pengalaman melahir-

dalam upaya peningkatan kesehatan ibu dan

kan. Selain pengaruh tersebut pendampingan

anak dalam strategi MPS. Banyak hasil

dalam proses persalinan juga mempengaruhi

penelitian menunjukkan bahwa jika para ibu

lamanya persalinan, bila kualitas pen-

diperhatikan dan diberi dukungan selama

dampingan yang telah diberikan pada ibu

persalinan dan kelahiran bayi serta menge-

saat bersalin baik maka hal tersebut dapat

tahui dengan baik proses persalinan dan

mengurangi rasa takut menghadapi per-

asuhan yang akan mereka terima, mereka

salinan apalagi untuk yang pertama kali

akan mendapatkan rasa aman dan keluaran

melahirkan serta mempercepat proses per-

yang lebih baik (Enkin,et al, 2000). Antara

salinan karena rasa cemas ibu telah teratasi

lain juga disebutkan bahwa asuhan tersebut

dengan kualitas pendampingan yang baik

dapat mengurangi jumlah persalinan dengan

(Mary Nolan, 2004) dengan pendampingan

tindakan seperti ekstraksi vacum, cunam dan

diharapkan ibu memiliki psikologis yang

seksio cesarea. Persalinan juga akan ber-

baik itulah menimbulkan power.

langsung lebih cepat. (Enkin, et al, 2000).
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METODE

1 atau > 1
Jumlah

Jenis penelitian yang digunakan adalah
penelitian kuantitatif secara observasional

12
32

b. Karakteristik

dengan pendekatan cross sectional. Variabel

37.5%
100%

Responden

Ber-

dasarkan Umur Pendamping

dalam penelitian ini adalah kualitas pendam-

Tabel 4.2 Karakteristik Responden
Berdasarkan Umur Pendamping

pingan (variabel bebas) dan lama persalinan
(variabel terikat). Hipotesis dalam penelitian

Umur
< 20

ini adalah Ha: Ada hubungan kualitas
pendampingan ibu bersalin oleh suami/-

Frekuensi Persentase
0
0%

keluarga dengan lamanya persalinan di RB

20 s/d 35
Lebih dari 35

Fatimah Kudus. Populasi dalam penelitian

Jumlah

27
5
32

84.37%
15.63%
100%

ini adalah semua ibu bersalin yang bersalin
c. Karakteristik Responden Berda-

di RB Fatimah Kudus. Sampling dalam pe-

sarkan

nelitian ini menggunakan cara total samping,

data

yang

digunakan

Pendidikan

Pendamping

dengan jumlah 32 responden. Alat pengumpul

Tingkat

Tabel 4.3 Karakteristik
Responden Berdasarkan Tingkat
Pendidikan
Tingkat
Frekuensi Persentase
Pendidikan
SD
3
9.4%
SMP
9
28.1%
SMA
16
50.0%
PT
4
12.5%
Jumlah
32
100%

adalah

checklist pendampingan suami/keluarga dan
penggunanan partograf. Analisa data menggunakan analisa univariat dan bivariat.
HASIL DAN BAHASAN
A. HASIL
Dari hasil penelitian yang dilakukan
pada tanggal 25 April – 14 Mei 2011

d. Gambaran

didapatkan hasil:

kualiatas

pendampingan

1. Analisa Univariat
a. Karakteristik

tentang

Responden

Tabel 4.4 Gambaran Responden
Berdasarkan kualitas pendampingan
Kualitas
Frekuensi
Persentase
pendampingan
Baik
16
50.0%
Cukup
11
34.4%
Kurang
5
15.6%
Jumlah
32
100%

ber-

dasarkan Paritas
Tabel 4.1 Karakteristik Responden
Berdasarkan Paritas
Paritas
Frekuensi Persentase
<1
20
62.5%
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Multigravida
e. Gambaran

Tentang

Lama
persalinan
Cepat
Lambat
Jumlah

Lama

Persalinan Primigravida
Tabel 4.5 Gambaran Responden
Berdasarkan Lama Persalinan
Primigravida
Lama
Frekuensi
Persentase
persalinan
Cepat
13
65.0%
Lambat
7
35.0%
Jumlah
20
100%
f. Gambaran

tentang

g. Gambaran

Frekuensi

Persentase

10
2
12

83.3%
17.7%
100%

tentang

lama

persalinan
Tabel 4.7 Gambaran Responden
Berdasarkan Lama Persalinan
Lama
Frekuensi Persentase
persalinan
Cepat
23
71.9%
Lambat
9
28.1%
Jumlah
12
100%

lama

persalinan multigravida
Tabel 4.6 Gambaran Responden
Berdasarkan Lama Persalinan

2. Hubungan Kualitas Pendampingan dengan Lama Persalinan
Tabel 4.8 Hubungan Kualitas Pendampingan dengan Lamanya Persalinan
di RB Fatimah
Kualitas
Lama Persalinan
2

Pendampingan
Cepat
Lambat
Jumlah
Baik
15 (93.75%) 1 (6.25%) 16 (100%) 10.813 0.004
Cukup
7 (63.64%) 4 (36.36%) 11 (100%)
Kurang
1 (20%)
4 (80%)
5 (100%)

ibu bersalin yang ada di RB Fatimah

B. BAHASAN
1. Karakeristik Responden Berdasarkan

Kudus adalah sebagian besar belum

Paritas

mempunyai anak yaitu sebanyak 20

Dari hasil penelitian yang dipe-

ibu bersalin (62,5%). Paritas ini

roleh gambaran berdasarkan paritas

mempengaruhi lama persalinan ibu

68

Jurnal Kebidanan dan Kesehatan | Vol. 8, No.1, Januari 2018

karena adanya perbedaan pada lama

pendampingan. Semakin tinggi umur

persalinan

dengan

kesabaran semakin baik dan bila

multigravida. Paritas juga mem-

umur kurang dari 20 tahun kurang-

pengaruhi

pen-

nya kesabaran karena tingkat emo-

dampingan karena apabila seorang

sionalnya masih labil. Adanya hasil

ibu sudah pernah melahirkan maka

tersebut pada saat suami melakukan

mempengaruhi pengetahuan suami/

pendampingan memang lebih sabar

keluarga dalam mendampingi ibu

dan kualitas pendampingan yang

selama persalinan.

diberikan juga baik.

2. Karakteristik

primigravida

pengetahuan

Responden

Berda-

Semakin cukup umur, tingkat

sarkan Umur Pendamping

kematangan dan kekuatan seseorang

Dari hasil penelitian yang di-

akan lebih matang dalam berfikir.

peroleh gambaran responden berda-

Seseorang yang berumur kurang dari

sarkan umur pendamping ibu ber-

20 tahun cenderung belum mem-

salin oleh suami/keluarga menun-

punyai kematangan fisik, mental dan

jukkan bahwa suami/keluarga yang

sosial sehingga akan berpengaruh

melakukan pendampingan persalinan

terhadap pengetahuannya. Sebalik-

di RB Fatimah sebagian besar ver-

nya seeorang yang berumur 20-35

umur 20 s/d 35 tahun dengan jumlah

tahun adalah masa reproduksi se-

27 responden (84.37%).

hingga memiliki semangat tinggi un-

Umur suami/keluarga saat mela-

tuk membaca, mendengar berita,

kukan pendampingan berhubungan

bersosialisasi, dan berfikir semakin

dengan kesabaran seseorang dalam

matang, sehingga penerimaan infor-
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masi dapat ditelaah dengan baik

tahuan yang dimiliki (Notoatmodjo,

(Notoatmodjo, 2005).

2005).

3. Gambaran Responden Berdasarkan

Dari uraian di atas didapatkan

Tingkat Pendidikan Pendamping

bahwa tidak selalu orang yang

Dari hasil penelitian yang dipe-

berpendidikan rendah mempunyai

roleh gambaran berdasarkan tingkat

tingkat pengetahuan kurang, begitu

pendidikan pendamping ibu bersalin

juga orang yang berpendidikan tinggi

di RB Fatimah Kudus adalah se-

belum

bagian besar berpendididkan SMA

pengetahuan yang baik.

yaitu terdapat 16 responden (50%).

tentu mempunyai

tingkat

4. Gambaran Responden Berdasarkan

Pendidikan berarti bimbingan yang

Kualitas Pendampingan

diberikan seseorang terhadap per-

Dari

hasil

penelitian

yang

kembangan orang lain menuju ke

diperoleh gambaran responden ver-

arah suatu cita-cita tersebut. Pen-

dasarkan kualitas pendampingan ibu

didikan dapat mempengaruhi se-

bersalin di RB Fatimah Kudus

seorang termasuk perilaku seseorang

adalah sebagian besar baik yaitu

akan pola hidup terutama dalam

berjumlah 16 (50%), cukup sebanyak

memotivasi untuk siap berperan serta

11 (34.4%) dan kualitas pendam-

dalam

kesehatan

pingan yang kurang sebanyak 5

(Nursalam, 2001). Semakin tinggi

(15.6%). Hal tersebut dipengaruhi

tingkat pendidikan seseorang sema-

juga

kin mudah menerima informasi,

pendamping, dimana pendamping

sehingga semakin banyak penge-

ibu bersalin sebagian besar berpen-

perkembangan
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didikan SMA yaitu sebanyak 16

Dari hasil penelitian diperoleh

responden (50%) sehingga kualitas

gambaran

pendampingan yang diberikan juga

lama persalinan pada ibu bersalin

relatif baik meskipun tidak sepe-

primigravida adalah hasil terbanyak

nuhnya faktor pendidikan tersebut

adalah cepat yaitu 13 (65.0%) . Hal

mempengaruhi

pendam-

tersebut dipengaruhi dukungan yang

pingan. Adapun faktor lain yaitu

baik dari pendamping ibu bersalin

umur pendamping. Umur pendam-

sehingga mempengaruhi psikologis

ping ibu bersalin sebagian besar

ibu, dapat dilihat pada gambaran

berumur 20 s/d 35 tahun hal tersebut

kualitas pendampingan yang telah

mempengaruhi

diberikan.

pingan

kualitas

kualitas

terkait

kesabaran

pendam-

responden

berdasarkan

dengan

faktor

Faktor-faktor yang memengaruhi

suami/keluarga

dalam

lama persalinan salah satunya adalah

mendampingi karena kategori umur

psikologis.

tersebut dinyatakan dalam masa yang

satunya

baik karena faktor kedewasan sudah

orang terdekat. Dukungan selama

matang

sehingga

mempengaruhi

persalinan

faktor

kesabaran

tersebut

dan

adalah dukungan fisik dan dukungan

yang

emosional. Adanya perbedaan waktu

kualitas

pendampingan

diberikan baik.

Psikologis

meliputi

ini

dukungan

yang dapat

salah
dari

diberikan

pada primigravida yang lebih lama

5. Gambaran Responden Berdasarkan

disebabkan

Lama Persalinan Primigravida

karena

pembukaan

serviks mendatar (effacement) dulu
baru dilatasi (Wiknjosastro, 2007).
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6. Gambaran Responden Berdasarkan

karena pembukaan serviks mendatar

Lama Persalinan Multigravida

dan

Dari hasil penelitian diperoleh
gambaran

responden

multigravida

berdasarkan

adalah

bisa

bersamaan.

(Wiknjosastro,2007)
7. Hubungan Kualitas Pendampingan

lama persalinan pada ibu bersalin
pada

membuka

dengan Lama Persalinan

lama

Dari hasil penelitian diperoleh

persalinan terbanyak adalah cepat

gambaran tentang hubungan kualitas

yaitu sebanyak 10 (83.3%). Hal

pendampingan

tersebut dipengaruhi dukungan yang

persalinan adalah pendamping yang

baik dari pendamping ibu bersalin

memberikan pendampingan dengan

sehingga mempengaruhi psikologis

baik

ibu, dapat dilihat pada gambaran

dengan cepat. Penelitian tersebut

kualitas pendampingan yang telah

menunjukkan

diberikan.

hubungan kualitas pendampingan ibu

Faktor-faktor yang memengaruhi
persalinan
psikologis.
satunya

salah

satunya

Psikologis

meliputi

dukungan

dapat

lama

melahirkan

bahwa

adanya

bersalin oleh suami/keluarga dengan

adalah

ini

93,75%

dengan

lamanya persalinan.

salah

Dukungan suami dalam proses

dari

persalinan akan memberi efek pada

orang terdekat. Dukungan selama

sistem

persalinan

diberikan

struktur otak (meliputi hipokampus,

adalah dukungan fisik dan dukungan

girus fornikkatus, dan amigdala)

emosional. Adanya perbedaan waktu

yang

pada multigravida yang lebih cepat

penghidu fungsi otonom yang dapat

yang dapat
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berkaitan

yaitu

sekelompok

dengan

dengan
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mempengaruhi faktor emosi dan

yang lebih baik (Enkin, et al, 2000).

tingkah laku. dalam hal emosi. Dari

Disebutkan pula bahwa hal tersebut

emosi

akan

diatas dapat mengurangi terjadinya

neuronnya

persalinan dengan vacum, cunam,

mensekresi hormon oksitosin yang

dan seksio sesar, dan persalinan

reaksinya akan menyebabkan kon-

berlangsung lebih cepat (Enkin, et al,

traktilitas

2000)

ibu

yang

menyebabkan

tenang

sel-sel

uterus

pada

akhir

kehamilan untuk mengeluarkan bayi.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari

A. SIMPULAN

pernyataan

tersebut

dapat

disimpulkan bahwa pendampingan

Dari

selama persalinan berpengaruh pada

gambaran tentang hubungan kualitas

lamanya persalinan karena dukungan

pendampingan dengan lama persalinan

tersebut yang menimbulkan perasaan

adalah pendamping yang memberikan

tenang

persalinan

pendampingan dengan baik 93,75%

sehingga ibu mampu menghasilkan

dapat melahirkan dengan cepat. Pene-

power yang baik dan persalinan

litian tersebut menunjukkan bahwa

berlangsung dengan baik dan cepat.

adanya hubungan kualitas pendam-

Pada

ibu

selama

penelitian

lain

juga

hasil

penelitian

diperoleh

pingan ibu bersalin oleh suami/keluarga

menunjukkan bahwa jika para ibu

dengan lamanya persalinan.

diperhatikan dan diberi dukungan

B. SARAN

selama persalinan dan asuhan yang

Masyarakat tetap melakukan pendam-

akan mereka terima,mereka akan

pingan pada ibu bersalin dan terus

mendapatkan rasa aman dan hasil

meningkatkan pengetahuan.
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