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                                                    SUMMARY   
 
Pengaruh bimbingan mental pada ibu pasca persalinan terhadap peningkatan 
perkembangan perilaku biopsikososial neonatus.   
 
Perkembangan perilaku biopsikososial neonatus adalah salah satu pola perkembangan yang 
lazim terjadi pada setiap bayi baru lahir sejak dalam kandungan dan berlanjut setelah lahir. 
Perkembangan ini merupakan campuran konstan antara aspek biologis, temperamen, emosi, 
pikiran dan perilaku, yang mempengaruhi cara bayi berespons dan beradaptasi dengan orang 
lain dalam lingkungan sosial (Papalia, Olds, Feldman, 2009) Dalam perkembangannya 
neonatus sangat rentan dan mudah terganggu. Tapi sebaliknya perkembangan perilaku 
biopsikososial ini sangat cepat meningkat, jika orang tua terutama ibu segera melakukan 
stimulasi dini sejak lahir. Stimulasi ini berguna untuk memperbanyak hubungan sel saraf 
(sinaps dan sirkuit) dalam otak supaya menjadi kuat dan canggih. Anak menjadi pintar 
(Notosoedirdjo dan Latipun, 2007). Stimulasi sejak dini yang dilakukan ibu secara cepat tepat 
dan intensif dapat meningkatkan perkembangan otak termasuk perilaku biopsikososial 
neonatus ± 50% pada usia 6 bulan pertama dan akan bertambah lagi menjadi 70% pada tahun 
pertama setelah lahir ( Joseph, 2007). Data hasil observasi di klinik bersalin bidan J dan W 
menunjukkan adanya kecenderungan terhambatnya perkembangan perilaku biopsikososial 
neonatus. Kemungkinan fungsi keibuan pada ibu pasca persalinan tidak berjalan lancar. Ibu 
mengalami keletihan dan kemungkinan tidak mengerti signal bayi. Dukungan bidan untuk 
memfasilitasi terbentuknya perilaku keterikatan ibu dan bayi tidak optimal. Ibu dan bayi 
jarang berinteraksi sehingga kebutuhan bayi kurang terpenuhi. Untuk mencegah 
kemungkinan adanya hambatan sekaligus untuk meningkatkan perkembangan perilaku 
biopsikososial neonatus, dengan menggunakan pendekatan bimbingan mental berupa 
keterampilan kognitif – motorik dan keterampilan kognitif –afektif. Bimbingan ini bertujuan 
untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran melatih ibu supaya mampu merawat bayi. 
Diharapkan ibu mengerti signal bayinya. Fungsi keibuan berjalan lancar, terbentuk bounding 
attachment dan terjadi peningkatan perkembangan perilaku biopsikososial neonatus. 
Bimbingan ini penting karena perkembangan bayi saat ini menjadi dasar perkembangan 
selanjutnya. Jika perkembangannya terus meningkat maka dimasa yang akan datang anak 
akan sehat dan cerdas. Penelitian ini jenis Experiment Research dengan Desain Quasi 
Experiment melalui pretest – posttest control group desain. Tujuan penelitian adalah untuk 
mengetahui pengaruh bimbingan mental pada ibu pasca persalinan terhadap perilaku 
keterikatan ibu dan bayi serta peningkatan perkembangan perilaku biopsikososial neonatus. 
Penelitian dilaksanakan pada bulan Pebruari sampai Juli 2011, Populasi adalah ibu 
berpasangan dengan bayinya yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi berjumlah 24 
orang. Semuanya diambil secara total sampel. Data dikumpulkan dengan angket dan 
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kuesioner Neonatal Behavioural Assessment Scale (NBAS) dan skala penilaian perilaku 
keterikatan ibu dan bayi . Data diolah dan dianalisis secara deskriptif. Uji Wilcoxon Signed 
Rank Dan  Wilcoxon Mann Whitney untuk menguji pengaruh pemberian bimbingan mental 
terhadap peningkatan perkembangan perilaku biopsikososial neonatal dan perilaku 
keterikatan ibu dan bayi pada kelompok kontrol dan perlakuan, sebelum dan sesudah 
eksperimen dengan tingkat kepercayaan 95%. Uji hipotesis diterima apabila nilai p<ά=0,05.  
Hasil analisis data penelitian menunjukkan ada pengaruh cukup signifikan pemberian 
bimbingan mental pada ibu pasca persalinan terhadap peningkatan perkembangan perilaku 
biopsikososial neonatus. Terbukti dari hasil nilai p 0,002<ά 0,05. Data pendukung lainnya 
ada peningkatan perkembangan perilaku biopsikososial neonatus sekitar 42,32%, ada 
peningkatan ukuran berat badan bayi 8,7%, panjang badan bayi meningkat 1,98% dan lingkar 
kepala bayi meningkat 2,40 % dari skor sebelum dilakukan intervensi pada kelompok 
perlakuan. Ada pengaruh sangat signifikan bimbingan mental pada ibu pasca persalinan 
terhadap perilaku keterikatan ibu dan bayi. Terbukti dari hasil nilai p 0,000 < ά = 0,05. 
Dalam perhitungan skor perilaku keterikatan ibu dan bayi pada kelompok perlakuan terjadi 
peningkatan sebesar 50,14%. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian tim 
keperawatan neonatal dirumah sakit Rosie cambridge Inggris (Hawthorne, 2005) bahwa 
bimbingan mental pada ibu dapat meningkatkan kepercayaan diri ibu dan keluarga terhadap 
pemahaman mereka tentang perkembangan perilaku biopsikososial neonatus. Mereka 
menjadi mengerti tentang respons dan signal bayinya sehingga dapat berespons memenuhi 
kebutuhan bayi dengan tepat. Pola pengasuhan bayi menjadi tepat dan efisien. Berdasarkan 
hasil penelitian ini diharapkan bidan dapat mengunakan hasil penelitian ini sebagai model 
atau acuan dalam menjalankan kegiatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, dalam upaya 
meningkatkan pembinaan dan kesehatan mental ibu dan bayinya di masa yang akan datang.  
Kesimpulan : ada pengaruh pemberian bimbingan mental pada ibu pasca persalinan terhadap 
peningkatan perilaku biopsikososial neonatus dan perilaku keterikatan ibu dan bayi.  
 
 
                                                        ABSTRACT   
 
Pengaruh bimbingan mental pada ibu pasca persalinan terhadap peningkatan 
perkembangan perilaku biopsikososial neonatus.   
 
Kondisi neonatus sangat rentan dan mudah terganggu.Namun perkembangan perilaku 
biopsikososial sangat cepat apabila ibu segera melakukan stimulasi dini sejak bayi lahir 
(Notosoedirdjo dan Latipun, 2007). Stimulasi yang cepat, tepat dan intensif dapat 
meningkatkan perkembangan otak mencapai 50% pada usia 6 bulan pertama setelah lahir 
(Joseph, 2007). Penelitian ini bertujuan meningkatkan perkembangan perilaku biopsikososial 
neonatus melalui pendekatan bimbingan mental keterampilan kognitif –motorik dan kognitif 
afektif pada ibunya. Jenis penelitian experimental dengan desain quasi experiment melalui 
pretest dan posttest control group design. Populasi adalah ibu pasca persalinan dengan 
bayinya yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi berjumlah 24 ibu berpasangan dengan 
bayinya yang diambil secara total sampel. Kemudian secara random dibagi dua yaitu 
kelompok kontrol dan perlakuan masing – masing 12 ibu berpasangan dengan bayinya. 
Pengumpulan data dengan angket dan kuesioner Neonatal Behavioural Assessment Scale 
(NBAS) dan skala perilaku keterikatan ibu dan bayi. Hasil analisis data menunjukkan ada 
pengaruh cukup singnifikan pemberian bimbingan mental pada ibu pasca persalinan terhadap 
peningkatan perkembangan perilaku biopsikososial neonatus. Dibuktikan dengan nilai p 
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0,002<ά= 0,05. Bukti lain lain adalah ada peningkatan perkembangan perilaku biopsikososial 
neonatus dari skor NBAS sebanyak 42,32%. Ada peningkatan ukuran berat badan bayi 
sebanyak 8,7%, panjang badan bertambah sekitar 1.98% dan lingkar kepala bertambah 2,40% 
dari skor sebelum dilakukan intervensi pada kelompok perlakuan. Ada pengaruh sangat 
signifikan pemberian bimbingan mental pada ibu pasca persalinan terhadap perkembangan 
perilaku keterikatan ibu dan bayi, dengan nilai p.0,000<ά=0,05. Bukti yang mendukung 
adalah ada peningkatan skor perilaku keterikatan ibu dan bayi sebanyak 50,14% dari nilai 
sebelum dilakukan intervensi pada kelompok perlakuan.   
 
 
Kunci : Bimbingan mental, peningkatan perkembangan perilaku biopsikososial neonatus, 
perilaku keterikatan ibu dan bayi.  
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