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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum

a. Keadaan Geografi

Rumah Sakit Umum daerah Ulin Banjarmasin adalah rumah

sakit umum dengan klasifikasi Kelas A (SK Menkes

No.004/Menkes/SK/I/2013 tanggal 7 Januari 2013 tentang

Peningkatan Kelas RSUD Ulin Banjarmasin Provinsi Kalimantan

Selatan. RSUD Ulin Banjarmasin beralamat di Jalan Jenderal A.

Yani Km. 1 No. 43 Banjarmasin. RSUD Ulin berdiri di atas lahan

seluas 63.920 m2 dan luas bangunan 55.000 m2.

RSUD Ulin Banjarmasin merupakan rumah sakit pusat rujukan

yang ada di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan

Kalimantan Timur. Saat ini sebagai Lembaga Teknis Daerah

Provinsi Kalimantan Selatan dengan klasifikasi Kelas A telah

ditetapkan sebagai PPK Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

bertahap melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan

No.188.44/0456/Kum/2007 tanggal 27 Desember Tahun 2007. PPK-

BLUD Penuh melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan

No.188.44/0464/Kum/2009. Sebagai RS-BLUD, RSUD Ulin

Banjarmasin mempunyai tugas utama melaksanakan ”Pelayanan

Medik, Pendidikan Kesehatan, Penelitian dan Pengabdian

Masyarakat”. Adapun tujuannya adalah terselenggaranya pelayanan

Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) secara efektif dan efisien

melalui pelayanan kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara
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terpadu dengan pelayanan preventif dan promotif serta pelayanan

rujukan, pendidikan, pelatihan dan penelitian-pengembangan.

Visi dan Misi RSUD Ulin Visi RSUD Ulin Banjarmasin yaitu

”Terwujudnya Pelayanan Rumah Sakit yang Profesional dan Mampu

Bersaing di Masyarakat Ekonomi ASEAN” mengutamakan mutu

pelayanan, pendidikan dan penelitian serta keselamatan pasien.

Dengan Misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pelayanan terakreditasi paripurna yang

berorientasi pada kebutuhan dan keselamatan pasien, bermutu

serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

2. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan

pengembangan sub spesialalis sesuai kebutuhan pelayanan

kesehatan, kemajuan ilmu pengetahuan dan penapisan

teknologi kedokteran.

3. Menyelenggarakan manajemen RS dengan kaidah bisnis yang

sehat, terbuka, efisien, efektif, akuntabel sesuai ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.

4. Menyiapkan SDM, sarana prasarana dan peralatannya untuk

mampu bersaing dalam era pasar bebas ASEAN.

5. Mengelola dan mengembangkan SDM sesuai dengan

kebutuhan pelayanan dan kemampuan Rumah Sakit.

Tugas dan fungsi RSUD Ulin Banjarmasin

RSUD Ulin Banjarmasin mempunyai tugas utama

melaksanakan ”Pelayanan Medik, Pendidikan Kesehatan, Penelitian

dan Pengabdian Masyarakat”. Adapun tujuannya adalah

terselenggaranya pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)

secara efektif dan efisien melalui pelayanan kuratif dan rehabilitatif
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yang dilaksanakan secara terpadu dengan pelayanan preventif dan

promotif serta pelayanan rujukan, pendidikan, pelatihan dan

penelitian-pengembangan. secara tugas simultan; yaitu

melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil

guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan

yang dilaksanakan dengan serasi dan terpadu dengan upaya

meningkatkan  derajat kesehatan dan pencegahan penyakit serta

menyelenggarakan upaya pengobatan penyakit serta

menyelenggarakan rujukan, sesuai dengan kebijakan kesehatan

daerah.

B. Hasil Penelitian dan Analisis Data

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di RSUD Ulin Banjarmasin

diperoleh pengetahuan ibu nifas tentang metode kanguru pada BBLR. Data

diperoleh melalui kuesioner yang diberikan kepada responden yang berada

di RSUD Ulin Banjarmasin sebanyak 30 responden. Hasil penelitian ini

disajikan berdasarkan karakteristik umur, pendidikan, pekerjaan dan paritas.

1. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Karakteristik Ibu Nifas Tentang

Metode Kanguru Pada BBLR

a. Umur

Distribusi Frekuensi responden yang berada di RSUD Ulin

Banjarmasin berdasarkan umur adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan umur di
RSUD Ulin Banjarmasin

No. Umur (tahun) Frekuensi Persentase

1 Tidak Berisiko (20-35) 27 90%

2 Berisiko ( < 20 dan >35 3 10%

Jumlah 30 100%
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Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa dari 30 resonden

frekuensi umur tidak beresiko (20-35 tahun) merupakan responden

terbanyak yaitu 27 orang (90%).

b. Tingkat Pendidikan

Distribusi responden yang berada di RSUD Ulin Banjarmasin

berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan tingkat
pendidikan di RSUD Ulin Banjarmasin

No Tingkat
Pendidikan Frekuensi Persentase

1 Pendidikan tinggi 4 13,3%
2 Pendidikan menengah 14 46,7%
3 Pendidikan dasar 11 36,7%
4 Tidak sekolah 1 3,3%

Jumlah 30 100%

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa dari 30 responden

frekuensi tingkat pendidikan menengah merupakan responden yang

paling banyak yaitu 14 orang (46,7%)

c. Pekerjaan

Distribusi responden yang berada di RSUD Ulin Banjarmasin

berdasarkan pekerjaan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pekerjaan
di RSUD Ulin Banjarmasin

No Pekerjaan Frekuensi Persentase
1 Tidak bekerja 14 46,7%
2 Bekerja 16 53,3%

Jumlah 30 100%

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa dari 30 responden

frekuensi pekerjaan yang bekerja merupakan responden terbanyak

yaitu 16 orang (53,3%).
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d. Paritas

Distribusi frekuensi responden yang berada di RSUD Ulin

Banjarmasin Banjarmasin berdasarkan pekerjaan adalah sebagai

berikut :

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Paritas di
RSUD Ulin Banjarmasin

No Paritas Frekuensi Persentase
1 Aman (2-3) 16 53,3%
2 Tidak Aman (1 dan >3) 14 46,7%

Jumlah 30 100%

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa dari 30 responden

frekuensi paritas aman merupakan responden terbanyak yaitu 16

orang (53,3%).

2. Gambaran Pengetahuan Ibu Nifas Tentang Metode Kanguru Pada

BBLR di RSUD Ulin Banjarmasin

Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Pengetahuan Ibu Nifas Tentang Metode
Kanguru Pada BBLR di RSUD Ulin Banjarmasin

No Pengetahuan Frekuensi Presentase (%)

1 Baik 12 40
2 Cukup 15 50
3 Kurang 3 10

Jumlah 30 100

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa dari keseluruhan

responden yang berjumlah 30 orang, responden yang memiliki

pengetahuan cukup sebanyak 15 orang (50%), responden yang memiliki

pengetahuan baik sebanyak 12 orang (40%) dan responden yang

memiliki pengetahuan kurang sebanyak 3 orang (10%).
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3. Pengetahuan berdasarkan umur ibu nifas

Tabel 4.6 Pengetahuan Ibu Nifas Tentang Metode Kanguru Pada

BBLR berdasarkan umur di RSUD Ulin Banjarmasin

No
Umur

(tahun)

Pengetahuan
Jumlah

Baik Cukup Kurang
F % F % F % F %

1 Tidak Beresiko
(20-35) 9 30 15 50 3 10 27 90

2
Beresiko
(<20 dan >35) 3 10 0 0 0 0 3 10

Jumlah 12 40 15 50 3 10 30 100

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa secara keseluruhan

dominasi pengetahuan responden berdasarkan umur terbanyak yaitu

berpengetahuan cukup berjumlah 15 responden (50%) pada umur tidak

beresiko.

4. Pengetahuan berdasarkan tingkat pendidikan ibu nifas

Tabel 4.7 Pengetahuan Pengetahuan Ibu Nifas Tentang Metode

Kanguru Pada BBLR berdasarkan tingkat pendidikan di

RSUD Ulin Banjarmasin

No Tingkat Pendidikan
Tingkat Pengetahuan JumlahBaik Cukup Kurang

F % F % F % F %
1 Pendidikan tinggi 2 6,7 2 6,7 0 0 4 13,3
2 Pendidikan menengah 7 23,3 7 23,3 0 0 14 46,7
3 Pendidikan dasar 2 6,7 6 20 3 10 11 36,7
4 Tidak Sekolah 1 3,3 0 0 0 0 1 3,3

Jumlah 12 40 15 50 3 10 30 100

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa secara keseluruhan

dominasi pengetahuan responden berdasarkan pengetahuan terbanyak

yaitu berpengetahuan cukup berjumlah 7 responden (23,3%) dan

berpengetahuan baik berjumlah 7 responden (23,3%) pada pendidikan

menengah.
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5. Pengetahuan berdasarkan pekerjaan ibu nifas

Tabel 4.8 Pengetahuan Pengetahuan Ibu Nifas Tentang Metode

Kanguru Pada BBLR berdasarkan pekerjaan di RSUD Ulin

Banjarmasin

No Pekerjaan
Tingkat Pengetahuan JumlahBaik Cukup Kurang

F % F % F % F %
1 Tidak bekerja 6 20 6 20 2 6,7 14 53,3
2 Bekerja 6 20 9 30 1 3,3 16 53,3

Jumlah 12 40 15 50 3 10 30 100

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa secara keseluruhan

dominasi pengetahuan responden berdasarkan pekerjaan terbanyak

yaitu berpengetahuan cukup berjumlah 9 responden (30%) pada ibu

nifas yang bekerja

6. Pengetahuan berdasarkan paritas ibu nifas

Tabel 4.9 Pengetahuan Ibu Nifas Tentang Metode Kanguru Pada BBLR

berdasarkan paritas di RSUD Ulin Banjarmasin

No Paritas
Tingkat Pengetahuan JumlahBaik Cukup Kurang

F % F % F % F %
1 Aman 5 16,7 8 26,7 1 3,33 14 46,7
2 Tidak aman 7 23,3 7 23,3 2 6,67 16 53,3

Jumlah 12 40 15 50 3 10 30 100

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa secara keseluruhan

dominasi pengetahuan responden berdasarkan pekerjaan terbanyak

yaitu berpengetahuan cukup berjumlah 8 responden (26,7%) pada ibu

nifas dengan paritas aman
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C. Pembahasan

1. Karakteristik responden tentang pengetahuan ibu nifas tentang metode

kanguru pada BBLR di RSUD Ulin Banjarmasin

Berdasarkan karakteristik responden pada penelitian didapatkan

yang paling banyak adalah pengetahuan cukup pada umur tidak

beresiko (20-35 tahun) merupakan responden terbanyak yaitu 15 orang

(50%). Dimana umur yang tidak beresiko menurut Wawan (2011)

dinyatakan dalam rentang umur 20-35 tahun individu akan lebih

berperan aktif dalam masyarakat dan kehidupan sosial serta lebih

banyak melakukan persiapan demi suksesnya upaya menyesuaikan diri

menuju usia tua, selain itu akan lebih banyak menggunakan banyak

waktu untuk membaca. Kemampuan intelektual, pemecahan masalah,

dan kemampuan verbal dilaporkan hampir tidak ada penurunan pada

umur ini. umur reproduksi yang ideal bagi wanita adalah 20 – 35 tahun.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Silitonga Junika

(2013) dengan judul Gambaran Pengetahuan Ibu Post Partum tentang

Perawatan Bayi Metode Kanguru di Rumah Sakit Pirngadi Medan

menyatakan dari 30 responden didapat hasil mayoritas responden

berusia 20-35 tahun memiliki pengetahuan cukup yaitu berjumlah 20

responden (66,7%) dan hal ini menyatakan umur seseorang

mempengaruhi pengetahuan yang dimiliki, dalam hal tersebut tidak

terjadi kesenjangan dimana mayoritas umur 20-35 tahun yang mana

pengetahuannya cukup baik mungkin disebabkan karena ibu pernah

diajarkan melakukan perawatan dengan metode kanguru. Metode

kanguru merupakan kontak kulit antara ibu dan bayi. Metode kanguru

atau perawatan bayi melekat sangat bermanfaat untuk bayi yang lahir

premature dan lahir dengan berat badan rendah
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Distribusi penelitian responden yang paling banyak adalah

berpengetahuan cukup pada pendidikan menengah sebanyak 7 orang

(23,3%). Dimana pendidikan menengah menurut Wawan (2011)

menyatakan pendidikan seseorang akan berpengaruh dalam memberi

respon terhadap sesuatu yang akan datang dari luar dan seseorang

dengan pendidikan yang lebih baik akan mencari dan mendapatkan

informasi dari keluarga, tetangga maupun dari orang dengan pendidikan

lebih tinggi tentang hal-hal yang menunjang kesehatan sehingga dapat

meningkatkan kualitas hidup. Hal ini sesuai dengan penelitian yang

dilakukan oleh Silitonga Junika (2013) dengan judul Gambaran

Pengetahuan Ibu Post Partum tentang Perawatan Bayi Metode Kanguru

di Rumah Sakit Pirngadi Medan menyatakan berdasarkan

pendidikannya mayoritas responden berpendidikan menengah memiliki

pengetahuan cukup yaitu 24 responden (80%) dan hal tersebut terlihat

kelompok pendidikan menengah memiliki pengetahuan yang cukup baik

pula dan dari hasil penelitian terdapat kecenderungan semakin tinggi

tingkat pendidikan, semakin tinggi tingkat pengetahuan. Pendidikan

mempengaruhi proses belajar seseorang. Semakin tinggi tingkat

pendidikan seseorang, maka semakin mudah orang tersebut menerima

informasi. Semakin mudah orang tersebut menerima informasi, semakin

banyak pula pengetahuan yang dimilikinya. Pendidikan memiliki efek

positif terhadap kesadaran kesehatan dan secara langsung berimbas

pada perilaku kesehatan.

Distribusi penelitian responden yang paling banyak adalah

berpengetahuan cukup pada ibu nifas yang bekerja sebanyak 9 orang

(50%). Hal ini sesuai dengan Wawan (2011) menyatakan pekerjaan

adalah kegiatan rutin yang harus dilakukan terutama untuk menunjang
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kehidupannya dan kehidupan keluarganya. Seseorang yang bekerja

dapat lebih tahu tentang berbagai hal dengan melakukan tanya jawab

pada teman sejawat dan memiliki wawasan yang luas. Hasil penelitian

ini sesuai dengan penelitian Bekti Sri (2014) dengan judul Gambaran

Pengetahuan Ibu Nifas dengan BBLR tentang PMK di Kabupaten

Pekalongan tahun 2014 menyatakan bahwa responden yang memiliki

pengetahuan cukup baik paling banyak yang memiliki pekerjaan dan

hasil penelitian menyatakan bahwa sesorang yang bekerja akan

memiliki pengetahuan yang lebih baik dari pada seseorang yang tidak

bekerja karena dengan bekerja seseorang akan memiliki wawasan yang

lebih luas dari pada kerabat dekat seperti kerabat dikantor maupun dari

keluarga dan dapat pula dikarenakan adanya pengalaman dari wanita

yang bekerja sehingga menunjang pengetahuan yang cukup baik pula.

Distribusi penelitian responden yang paling banyak adalah yang

pengetahuan cukup pada paritas aman berjumlah 8 orang (26,7%). Hal

ini sesuai dengan teori Wawan (2011) mengatakan bahwa paritas dapat

mempengaruhi pengetahuan akibat pengalaman yang disebabkan

paritas merupakan faktor yang bisa dikaitkan dengan aspek psikologis.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Bekti Sri (2014) dengan

judul Gambaran Pengetahuan Ibu Nifas dengan BBLR tentang PMK di

Kabupaten Pekalongan tahun 2014 menyatakan terdapat 21 responden

(51%) dengan pengetahuan cukup dan diketahui bahwa besarnya

proporsi pengetahuan cukup pada paritas tidak beresiko disebabkan

karena jumlah paritas ini adalah kategori paritas yang pernah

mengalami pengalaman sebelumnya dan pernah mendapatkan

penjelasan mengenai PMK.
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2. Gambaran Pengetahuan Ibu Nifas Tentang Metode Kanguru Pada

BBLR di RSUD Ulin Banjarmasin

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap ibu nifas di

RSUD Ulin Banjarmasin dengan jumlah responden sebanyak 30 orang

dan didapatkan bahwa hasil keseluruhan responden terbanyak yang

memiliki pengetahuan cukup sebanyak 15 orang (50%).

Hal ini sesuai dengan teori Notoatmodjo (2012) menyatakan

pengetahuan adalah hasil pengindraan manusia, atau hasil tahu

seseorang terhadap objek melalui indra yang dimilikinya (mata, hidung,

telinga, dan sebagainya). Dengan sendirinya pada waktu pengindraan

sampai menghasilkan pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh

intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek.

Teori lain yang mendukung Kadir (2014) menyatakan bahwa

pengetahuan yang tinggi akan berpengaruh pada penerimaan hal-hal

baru dan dapat menyesuaikan diri dengan hal yang baru. Pengetahuan

juga dipengaruhi oleh faktor pengalaman yang berkaitan dengan usia

individu, Semakin matang usia seseorang akan semakin banyak

pengalaman hidup yang dimiliki, dan mudah untuk menerima perubahan

perilaku, karena usia ini merupakan usia paling produktif dan umur

paling ideal dalam berperan khususnya dalam pembentukan kegiatan

kesehatan. Pengalaman pribadi umumnya digunakan sebagai upaya

untuk memperoleh pengetahuan dengan cara mengulang kembali

pengalaman yang diperoleh dalam memecahkan permasalahan yang

dihadapi pada masa lalu, selain itu bertambahnya usia seseorang dapat

berpengaruh pada pertambahan pengetahuan yang diperoleh.

Konseling tentang perawatan dengan metode KMC yang diberikan

kepada ibu membuat pengetahuan ibu semakin baik. Teori ini didukung
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oleh Notoatmodjo (2012) menyatakan bahwa komponen kognitif berisi

semua pemikiran serta ide-ide yang berkenaan dengan objek sikap.

Pemikiran ini tentunya didapatkan dari pengetahuan melalui konseling

yang diberikan kepada ibu. Sehingga ibu dapat menunjukan sikap

terhadap pelaksanaan metode kanguru yang diberikan kepada anaknya.

Hasil penelitian ini di dukung oleh Ageng (2016) dengan judul

Gambaran Pengetahuan Ibu Tentang Perawatan Metode Kanguru

(PMK) Pada Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) Di Kota Semarang Tahun

2016 menyatakan hasil penelitian karakteristik demografi responden

menunjukkan mayoritas merupakan usia dewasa awal (61%),

berpendidikan SMA (54,2%), tidak bekerja (52,5%), dan memiliki

pengalaman merawat BBLR (71,2%). Sedangkan hasil tingkat

pengetahuan responden menunjukkan sebanyak 35 responden (59,3%)

memiliki pengetahuan yang cukup baik terkait PMK. Responden juga

memiliki pengetahuan cukup baik pada domain pengertian (78%),

manfaat (71,2%), serta pelaksanaan PMK (54,2%). Berdasarkan hasil

penelitian tersebut diharapkan instansi terkait dapat memodifikasi sistem

edukasi terkait PMK misalkan dengan adanya penilaian pre dan post

pengetahuan ibu, edukasi lebih terstruktur dan adanya tindak lanjut

setelah diberikan edukasi tersebut seperti pemberian leaflet atau poster.

Penelitian lain yang mendukung dilakukan oleh Sofiana (2013)

dengan judul Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang Kangaroo

Mother Care (KMC) dengan Sikap Ibu Terhadap Pelaksanaan KMC di

Rumah Sakit Penembahan Senopati Bantul Tahun 2013 menyatakan

hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang memiliki

pengetahuan baik mengenai Kangaroo Mother Care yaitu sejumlah 38

(76%) responden. Sedangkan responden yang memiliki pengetahun



68

cukup mengenai Kangaroo Mother Care yaitu sejumlah 12 (24%). Hasil

ini menunjukan bahwa sebagian besar responden mengetahui tentang

Kangaroo Mother Care. Kangaroo Mother Care (KMC) dijadikan sebagai

salah satu mentode perawatan BBLR yang diilhami oleh cara seekor

kanguru merawat anaknya yang selalu lahir premature. Pengetahuan

ibu tentang pelaksanaan KMC sangat diperlukan mengingat metode

KMC ini menjadi terapi komplementer yang tidak memerlukan biaya.

Responden memiliki pengetahuan yang baik mengenai Kangaroo

Mother Care mengindikasikan bahwa sebagian besar ibu telah paham

mengenai pelaksanaan Kangaroo Mother Care (KMC). Pengetahuan

yang baik ini dapat disebabkan karena adanya proses pemberian

informasi atau pendidikan kesehatan terlebih dahulu kepada ibu

berkaitan dengan KMC ini. Sejumlah 38 (76%) responden memiliki

tingkat pengetahuan yang baik, ini artinya responden telah

mendayagunakan seluruh indra yang dimiliki oleh responden untuk

meningkatkan pengetahuan khususnya mengenai Kangaroo Mother

Care. Sebagian besar responden mampu menjawab benar pertanyaan

nomor 1 dan 2 mengenai pengertian metode kanguru. Responden

mampu menjawab benar pertanyaan nomor 3 mengenai manfaat

metode kanguru. Responden telah menggunakan semua indranya untuk

mendapatkan pengetahuan mengenai manfaat dari KMC. Responden

mengetahui jika KMC dapat meningkatkan berat badan bayi. Responden

terbanyak menjawab benar pada soal nomor 4 mengenai cara

melakukan KMC.

Dari penelitian ini memang dapat terlihat bahwa responden hampir

semua memiliki pengetahuan yang cukup baik yang kemungkinan

karena responden telah diberikan penjelasan oleh tenaga kesehatan



69

namun tidak menutup kemungkinan bahwa ada banyak faktor – faktor

yang dapat mempengaruhi pengetahuan seorang responden seperti

dukungan keluarga dan pengalaman yang sebelumnya telah

didapatkan. Petugas kesehatan diharapkan mampu melakukan upaya

promotif metode kanguru pada periode antenatal seperti melakukan

penyuluhan dan memberikan leaflet ataupun dengan poster kepada ibu

hamil sebagai informasi tentang penanganan BBLR dengan metode

kanguru dan cara melakukan metode kanguru dengan salah satu

manfaatnya sebagai bounding attachment.


