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ABSTRAK 

 
 Introduksi : Proses Inisiasi Menyusu Dini (IMD) pada persalinan secara sectio 
caesaria (SC) jarang sekali dilaksanakan. Hal  ini disebabkan karena rasa nyeri akibat 
luka operasi, pengaruh anastesi, ketidaknyamanan ibu, dan belum keluarnya ASI 
setelah operasi. Tujuan  penelitian menyusun model asuhan keperawatan comfort 
pada ibu pasca SC dalam pelaksanaan IMD. Metode: Desain eksplanasi dengan 
populasi ibu pasca SC di RSUD Kabupaten Jombang dan RSUD Kota Madiun pada 
bulan Februari sampai Mei 2016. Besar sampel 282 dengan tehnik total sampling. 
Variabel penelitian faktor ibu, faktor ayah, faktor bayi, faktor provider, faktor health 
care need, faktor nursing intervention, faktor comfort dan faktor pelaksanaan IMD. 
Pengujian dengan PLS. Tahap kedua quasi eksperimen. Populasi ibu SC di RSUD 
Kabupaten Jombang sebagai kelompok perlakuan dan RSUD Kota Madiun sebagai 
kelompok control. Hasil dan analisis: semua variabel berpengaruh( baik langsung 
maupun tidak langsung) terhadap pelaksaanaan IMD, dengan nilai t = > 1.96. Uji T-
test  menunjukkan perbedaan yang signifikan terhadap peningkatan pelaksanaan IMD 
pada ibu post SC antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Temuan baru 
adalah adanya peningkatan pelaksanaan IMD pada ibu post SC jika dilakukan asuhan 
keperawatan comfort. Kesimpulan : keadaan kesehatan ibu, dukungan suami, reflek 
bayi dan provider sangat mempengaruhi keberhasilan IMD pada ibu post SC. Kondisi 
ibu yang baru saja operasi sangat tidak nyaman, sehingga ibu memerlukan bantuan 
perawat dan bidan untuk menciptakan rasa nyaman tersebut. Rekomendasi: Tehnik 
relaksasi dan distraksi perlu diajarkan pada ibu yang sedang menjalani SC agar bisa 
memberikan rasa nyaman pada ibu, sehingga ibu bisa melaksanakan IMD.  
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