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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

RSUD Dr. H. Moch. Anshari Saleh berada di wilayah Banjarmasin

Timur beralamat di jalan Brig.Jend Hasan Basri No. 1 Banjarmasin

berdiri diatas lahan seluar 87.675 m2 dengan luas bangunan fisik

berjumlaj 12.161 m2.

Batas Wilayah Kerja RSUD Dr. H. Moch.Anshari Saleh Banjarmasin.

a. Sebelah Utara berbatasan dengan kelurahan Pekapuran Raya

b. Sebelah Timur berbatasan dengan kelurahan Pemurus Baru

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan kelurahan Kebun Bunga

d. Sebelah Barat berbatasan dengan kelurahan Sungai Baru

Berdasarkan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Nomor : 6 Tahun 2008, Tanggal 15 April 2008, tentang pembentukan

organisasi dan tata kerja perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi

Kalimantan Selatan yang menyelenggarakan upaya pelayanan

kesehatan seperti Peningkatan, Pencegahan, Pengobatan dan

Pemulihan dibidang Kesehatan Umum dan Kesehatan lainnya dan

sebagai Rumah Sakit rujukan kota Banjarmasin, Kabupaten Batola serta

wilayah sekitarnya mengingat bahwa telah ditetapkan Rumah Sakit Dr.

H. Moch. Anshari Saleh Banjarmasin merupakan Rumah Sakit Umum

Daerah kelas B oleh Menteri Kesehatan Indonesia melalui surat

Keputusan Nomor : 372/MENKES/IV/2008, pada tanggal 15 April 2008,

maka dengan visi misi sebagai berikut :
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a. Visi

“Terwujudnya Pelayanan Prima (Exellent Service) Bagi Masyarakat

Tahun 2015”

b. Misi

1) Mengembangkan pusat rujukan pelayanan kesehatan dengan

ungggulan penyakit syaraf, penyakit infeksi dan penyakit tropik di

Provinsi Kalimantan Selatan.

2) Mengembangkan aspek pendidian dan penelitian bagi tenaga

medik dan tenaga kesehatan lainnya.

3) Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya

kesehatan.

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Moch. Anshari Saleh

Banjarmasin merupakan Rumah Sakit rujukan di Banjarmasin yang

memiliki kegiatan pelayanan kesehatan seperti : 1) Kegiatan rawat

jalan : IGD umum, IGD jiwa, poli penyakit dalam, poli kandungan, poli

bedah, poli anak, poli THT, poli gigi, poli jiwa, poli HIV/AIDS, poli

konsultasi psikologi, poli kulit dan kelamin serta poli gizi. 2) Kegiatan

rawat inap, kebidanan dan kandungan, penyakit dalam, bedah, anak,

bayi, ICU, THT dan jiwa. 3) Pelayanan medik : Intensif Care Unit (ICU),

rehabilitasi medik/psikiater, rehabilitas medik pria, rehabilitas medik

wanita, fisioterapi dan kamar operasi. 4) Pelayanan penunjang :

Instalasi laboratorium klinik/IPA, instalasi radiologi, instalasi

pemulasaran jenazah dan instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit

(IPSRS).

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Moch. Anshari Saleh

Banjarmasin, sebagai rumah sakit kelas B, juga menyelenggarakan

praktik belajar lapangan bagi Mahasiswa Fatkulitas Kedokteran Umum
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maupun Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, Poltekes Banjarbaru,

Akademi Keperawatan, Akademi Kebidanan Negeri maupun Swasta.

2. Gambaran Khusus Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini mengambil Ruang Bersalin sebagai lokasi

penelitian, dimana diruangan bersalin terdapat 21 Bidan. Dalam ruang

bersalin terdapat ruang tindakan yang dilengkapi dengan masing-

masing ada 8 bed utama untuk tindakan obstetri, 3 bed untuk tindakan

ginekologi dan 10 bed untuk observasi.

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan posisi meneran

mirin kiri dan setengah duduk pada ibu hamil dengan lama kala II di RSUD.

Dr. H. Moch. Anshari Saleh Banjarmasin. Berdasarkan penelitian yang

dilakukan pada pada tanggal 24Mei – 07 Juni 2018dari data primer yaitu alat

ukur ceklist dengan jumlah sampel 30 responden. Hasilpenelitian berupa

tabel distribusi frekuensi variabel posisi meneran miring kiri dan setengah

duduk dengan lama kala II dan didapatkan hasil penelitian yaitu sebagai

berikut :

1. Karakteristik Responden

a. Umur

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Karakteristik Lama Kala II Berdasarkan
Umur di RSUD Dr. H. Moch. Anshari Saleh Banjarmasin
Tahun 2018

Umur Frekuensi (n) Persentase (%)

< 20 tahun 6 20
20-35 tahun 24 80
> 35 tahun 0 0

Jumlah 30 100



54

Berdasarkan tabel 4.1responden mayoritas berumur 20-35

tahun sebanyak 24 orang (80%) dan responden minoritas berumur <

20 tahun sebanyak 6 orang (20%).

b. Paritas

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Karakteristik Lama Kala II Berdasarkan
Paritas di RSUD Dr. H. Moch. Anshari Saleh Banjarmasin
Tahun 2018

Paritas Frekuensi (n) Persentase (%)
Primi 14 46.7
Multi 16 53.3

Jumlah 30 100

Berdasarkan tabel 4.2responden primipara sebanyak 14 orang

(46,7%) dan responden multipara sebanyak 16 orang (53,3%).

2. Analisa Univariat

Analisa univariat bertujuan untuk menganalisis variabel-variabel

penelitian berdasarkan kategori yang telah ditentukan. Pengolahan data

dilakukan secara sistem komputerisasi dengan memasukkan dalam tabel

untuk mengetahui distribusi tiap variabel yaitu posisi meneran miring kiri

dan setengah duduk dengan lama kala II.

a. Posisi meneran

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Posisi Meneran di RSUD Dr. H.
Moch.Anshari Saleh Banjarmasin Tahun 2018.

Posisi Meneran Frekuensi (n) Persentase (%)
Miring Kiri 15 50
Setengah Duduk 15 50

Jumlah 30 100

Berdasarkan tabel 4.3 responden yang menggunakan posisi

meneran miring kiri sebanyak 15 orang (50%) dan responden yang
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menggunakan posisi meneran setengah duduk sebanyak 15 orang

(50%).

b. Lama Kala II

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Lama Kala II di RSUD Dr. H.
Moch.Anshari Saleh Banjarmasin Tahun 2018.

Lama Kala II Frekuensi (n) Persentase (%)
Normal : Primi < 60 menit

Multi < 30 menit
12
16

40.0
53.3

Tidak Normal: Primi > 60 menit
Multi > 30 menit

2
0

6.7
0

Jumlah 30 100

Berdasarkan tabel 4.4responden primiparayang mengalami

kala II < 60 menit sebanyak 12 orang (40,0%), untuk primipara yang

mengalami kala II > 60 menit sebanyak 2 orang (6,7%) dan

responden multiparayang mengalami kala II < 30 menit sebanyak 16

orang (53,3%), untuk multipara yang mengalami kala II > 30 menit

tidak ada.

3. Analisis Bivariat

Analisa bivariat ini yang menjadi variabel independen dalam

penelitian ini posisi miring kiri dan posisi setengah dudukdi hubungkan

dengan variabel dependen yaitu lama kala II di RSUD Dr. H. Moch.

Anshari Saleh Banjarmasindengan menggunakan uji Fisher Exact

Testyang terdapat pada tabel 4.5

Tabel 4.5 Distribusi FrekuensiPerbedaan Posisi Meneran Miring Kiri dan
Setengah Duduk pada Ibu Bersalin di RSUD Dr. H. Moch.
Anshari Saleh Banjarmasin.

Posisi Meneran
Lama Kala II

Total

P Value
= 0,483

Normal Kala II lama
f (n) % f (n) % N %

Miring Kiri 15 50 0 0 15 50
Setengah duduk 13 43,3 2 6,7 15 50

Jumlah 28 93,3 2 6,7 30 100
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Berdasarkan tabel 4.5hasil analisis penelitian secara Bivariat

didapatkan hasil pada persalinan kala II normal pada posisi miring kiri

sebanyak 15 orang (100%) dan posisi setengah duduk 13 orang (87%).

Sedangkan kala II lama pada posisi miringkiri tidak ada dan posisi

setengah duduk sebanyak 2 orang (13%).

Hasil uji statistik diperoleh nilai rata-rata lamanya kala II pada

kelompok posisi miring kiri adalah 16,32 menit, sedangkan nilai rata-rata

lamanya kala II pada kelompok setengah duduk adalah 20,21 menit

dengan perbedaan nilai rata-rata 3,89 menit.

Hasil analisis menggunakan uji Fisher Exact Test dapatkan hasil

p-value0,483 artinya tidak terdapat perbedaan antara posisi meneran

miring kiri dengan posisi setengah duduk terhadap lama kala II di RSUD

Dr. H. Moch. Anshari Saleh Banjarmasin.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di RSUD Dr. H. Moch.

Anshari Saleh Banjarmasinpada tanggal 24 Mei 2018 dengan jumlah sampel

30 responden dengan menggunakan uji Fisher Exact Testdan alat yang

digunakan untuk mengumpulkan data adalah checklist, maka didapatkan

hasil sebagai berikut:

1. Univariat

a. Posisi meneran

Menurut William (2005), posisi setengah duduk akan membantu

dalam penurunan janin dengan bantuan gravitasi bumi untuk

menurunkan janin kedalam panggul dan terus turun kedasar

panggul. Dengan posisi ini penolong persalinan lebih leluasa dalam

membantu kelahiran kepala janin serta lebih leluasa untuk dapat
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memperhatikan perenium, sedangkan posisi berbaring miring kekiri

dapat mengurangi penekanan pada vena cava inferior sehingga

dapat mengurangi kemungkinan terjadinya hipoksia, karena suplay

oksigen tidak terganggu, dapat member suasana rileks bagi ibu yang

mengalami kecapekan dan dapat pencegahan terjadinya

laserasi/robekan jalan lahir.

Berdasarkan hasil analisis diketahui dari 30 responden yang

menggunakan posisi meneran miring kiri sebanyak 15 orang (50%)

dan responden yang menggunakan posisi meneran setengah duduk

sebanyak 15 orang (50%).

Dalam penelitian Nelly (2014), menyatakan bahwa terdapat

perbedaan lama persalinan kala II antara posisi mirirng kiri dan

setengah duduk pada ibu bersalin dengan perbedaan rata-rata 9,31

menit.

b. Lama Kala II

Menurut Prawirohardjo (2009), pada kala II janin dapat lahir

tidak lebih dari normal yaitu 30 menit pada multigravida dan 60 menit

pada primigravida. Berdasarkan peneliti sebelumnya penggunaan

posisi miring dan setengah duduk pada persalinan kala II diperoleh

waktu <30 menit pada multigravida dan <60 menit pada

primigravida.

Berdasarkan hasil analisis responden primipara dengan posisi

setengah dudukyang mengalami kala II > 60 menit sebanyak 2

(6,7%)orang, dan salah satu penyebab kala II lama adalah kekuatan

mengejan ibu dan umur yang < 20 tahun. Menurut Sarwono (2010),

kekuatan his atau kontraksi dan kekuatan mengejan ibu yang sangat
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penting dalam proses persalinan. Salah satu his dapat dipengaruhi

oleh faktor usia.

Dalam penelitian Syarifah (2013), menyatakan bahwa

mengenai analisis perbedaan posisi persalinan setengah duduk dan

miring kiri terhadap lamanya kala II, diperoleh pada kelompok posisi

setengah duduk adalah 26,87 menit, sedangkan posisi miring kiri

adalah 23,60 menit, dengan perbedaan rata-rata 3,27 menit.

2. Bivariat

Hasil penelitian secara Bivariat didapatkan hasil pada persalinan

kala II normal pada posisi miring kiri sebanyak 15 orang (100%) dan

posisi setengah duduk 13 orang (87%). Sedangkan kala II lama pada

posisi miring kiri tidak ada dan posisi setengah duduk sebanyak 2 orang

(13%). Hasil uji Fisher Exact Test didapatkan nilai P value = 0,483maka

dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan posisi miring dengan

posisi setengah duduk terhadap kemajuan persalinan kala II di RSUDDr.

H. Moch. Anshari Saleh Banjarmasin.

Penelitian ini sependapat dengan Syarifah (2013) dinyatakan tidak

ada perbedaan yang signifikan antara posisi miring dengan posisi

setengah duduk terhadap kemajuan persalinan kala II di BPM Kota

Palembang.

Penelitian tersebut di dukung oleh Martini (2016) bahwasannya

tidak ada hubungan posisi miring kiri dengan proses mempercepat

penurunan kepala janin. Endang (2014) berpendapat hal yang sama

bahwasannya tidak ada pengaruh yang signifikan posisi miring dengan

mempercepat kemajuan persalinan. Manuaba, (2010) dalam bukunya

mengatakan proses persalinan terhadap lama kala II sangat dipengaruhi
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oleh beberapa faktor antara lain faktor power, passenger, passage,

psikologis ibu, dan penolong persalinan. Sedangkan menurut penelitian

Nelly (2014), tentang perbedaan posisi miring kiri dan setengah duduk

pada ibu bersalin pada lama kala II di BPS Kota Bandar Lampung

Tahun 2013. Hasil penelitian nilai rata-rata waktu pada persalinan kala II

pada posisi miring yaitu 34,54 menit dan pada posisi setengah duduk

yaitu 43,85 menit sedangkan perbedaan nilai rata-rata diantara posisi

miring dan setengah duduk adalah 9,31 menit. Hasil uji statistik dengan

menggunakan uji t didapatkan nilai p value 0,02< (0,05) sehingga dapat

disimpulkan bahwa ada perbedaan lama kala II antara kelompok posisi

miring dan kelompok posisi setengah duduk. Sehingga disarankan agar

penolong persalinan dapat menerapkan posisi miring pada proses

persalinan kala II sehingga dapat mengurangi angka partus lama pada

ibu bersalin dan asfiksia pada bayi.

Pada kala II janin dapat lahir tidak lebih dari normal yaitu 30 menit

pada multigravida dan 60 menit pada primigravida.Berdasarkan peneliti

sebelumnya penggunaan posisi miring dan setengah duduk pada

persalinan kala II diperoleh waktu <30 menit pada multigravida dan <60

menit pada primigravida (Prawirohardjo,2009).

Posisi setengah dudukakan membantu dalam penurunan janin

dengan bantuan gravitasi bumi untuk menurunkan janin kedalam

panggul dan terus turun kedasar panggul. Dengan posisi ini penolong

persalinan lebih leluasa dalam membantu kelahiran kepala janin serta

lebih leluasa untuk dapat memperhatikan perenium (William,

2005).Posisi berbaring miring kekiri dapat mengurangi penekanan pada

vena cava inferior sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya

hipoksia, karena suplay oksigen tidak terganggu, dapat member
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suasana rileks bagi ibu yang mengalami kecapekan dan dapat

pencegahan terjadinya laserasi/robekan jalan lahir (William, 2005)

Perbedaan lama kala II dengan posisi miring dan posisi setengah

duduk di RSUD. Dr. H. Moch. Anshari Saleh Banjarmasin diperoleh nilai

rata-rata lamanya kala II pada kelompok posisi miring kiri adalah 16,32

menit, sedangkan nilai rata-rata lamanya kala II pada kelompok

setengah duduk adalah 20,21 menit dengan perbedaan nilai rata-rata

3,89 menit. artinya tidak ada perbedaan yang signifikan rata-rata

lamanya kala II antara posisi persalinan setengah duduk dan posisi

miring.

Penolong persalinan ini dapat membantu ibu agar tetap tenang dan

rileks, maka penolong dianjurkan memfasilitasi ibu dalam memilih

sendiri posisi meneran dan menjelaskan alternative posisi meneran bila

posisi yang dipilih ibu tidak efektif.(Sumarah, 2009).Sehingga dapat

dianalisis bahwasannya pemilihan posisi meneran tidak berpengaruh

terhadap kemajuan persalinan kala II, dikarenakan posisi meneran

dipengaruhi oleh kenyamanan ibu, tidak adanya unsur paksaan. Adapun

faktor lain yang mempengaruhi proses persalinan yaitu psikologis ibu

seperti persiapan fisik dan psiokologis, dan pendampingan persalinan

dari keluarga terdekat.


