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MOTTO 

 

 

 

GOD will never give you a PROBLEM which bigger than your ABILITY. Keep 

SMILING when getting into trouble  is a sign that we are STRONG 
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ABSTRAK 

 

HUBUNGAN ANTARA KELETIHAN IBU POSTPARTUM DENGAN 

MOTIVASI PEMBERIAN ASI PADA IBU POSTPARTUM 7-14 HARI 

 

Ezra Ledya Sevtiana Sinaga 

 

Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga 

ezraledya@gmail.com 

 

Pendahuluan:  Kelelahan adalah kondisi individu yang mengalami perasaan lelah 
dan mengurangi kemampuan fisik dan mental dan tidak akan hilang dengan istirahat. 
Ibu dengan kelelahan pasca melahirkan memiliki risiko lebih tinggi untuk 
menghentikan pemberian ASI. Metode: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
hubungan keletihan ibu postpartum dengan motivasi pemberian ASI pada ibu 
postpartum 7-14 hari di 4 kelurahan kabupaten Muara Enim. Desain penelitian ini 
menggunakan cross-sectional dengan menggunakan cluster sampling. Populasi dalam 
penelitian ini adalah semua ibu yang berada di Posyandu  di 4 kelurahan di kabupaten 
Muara Enim. Ukuran sampel penelitian ini adalah 100 ibu yang memenuhi kriteria 
inklusi. Instrumen menggunakan kuesioner PFS dan BMIMS. Analisis menggunakan 
Spearman’s Rho Rank. Variabel independen adalah keletihan ibu postpartum dan 
variabel dependen adalah motivasi pemberian ASI. Hasil: Terdapat hubungan antara 
keletihan ibu postpartum dengan motivasi pemberian ASI eksklusif (p=0,000). 
Diskusi: Dapat disimpulkan bahwa jika semakin tinggi kelelahan pasca melahirkan 
ibu yang dialami oleh ibu, maka semakin rendah motivasi memberi ASI. Penelitian 
lebih lanjut dianjurkan untuk memeriksa faktor-faktor yang mungkin muncul akibat 
kelelahan ibu pasca melahirkan, seperti psikologi. 

 

Kata Kunci:  Kelelahan, Ibu Postpartum, Motivasi Menyusui, ASI 
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ABSTRACT 

 

CORRELATION BETWEEN MATERNAL FATIGUE DURING 

POSTPARTUM PERIOD WITH MOTIVATION OF 

BREASTFEEDING FOR MOTHERS IN 7-14 DAYS POSTPARTUM 

PERIOD  

 

Ezra Ledya Sevtiana Sinaga 

 

Faculty of Nursing Universitas Airlangga 

ezraledya@gmail.com 

 

Introduction: Fatigue was a condition when an individual is exhausted and 
experiencing reduction of physical and mental abilities which will not disappear with 
resting. Mothers with postpartum depression are at higher risk to discontinue 
exclusive breastfeeding. Method: This study analyzed the relationship between 
maternal fatigue during postpartum with motivation of breastfeeding for mothers in 7-
14 days postpartum periode. This study uses cross-sectional study and cluster 
sampling. The surveyed population was all mothers in the Maternal and Child Health 
Centers of four rural areas in Muara Enim regency. The sample size for this study is 
100 mothers who meet the inclusion criteria. Data collection uses Postpartum Fatigue 
Scale (PFS) and Breastfeeding Motivational Instructional Measurement Scale 
(BMIMS) questionnaire. The data was then analyzed by Spearman‟s Rho Rank Test. 
The independent variable is maternal fatigue during postpartum period and the 
dependent variable is motivation of breastfeeding. Result:  This study showed there 
was a significant correlation between the maternal fatigue during postpartum period 
and the motivation of breastfeeding (p=0,000) Discussion: If the level of maternal 
fatigue during postpartum period is increasing then the motivation of breastfeeding is 
decreasing. Further research is recommended to examine factors which may arise by 
the maternal fatigue during postpartum period. 

 

Keywords: maternal fatigue, postpartum, motivation for breastfeeding, exclusive 
breastfeeding 
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BAB I   

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perbaikan kesehatan ibu dan bayi adalah prioritas pembangunan kesehatan 

di Indonesia. Kesehatan ibu selama periode postpartum dapat terganggu akibat 

perubahan fisik dan psikologis (Manurung et al., 2011). Postpartum (puerperium) 

adalah masa setelah plasenta lahir dan berakhir ketika organ genitalia kembali 

seperti keadaan sebelum hamil (Bahiyatun, 2008). Pada masa postpartum, ibu 

banyak mengalami kejadian yang penting, salah satunya adalah adaptasi atau 

perubahan secara fisiologi dan psikologis menghadapi keluarga baru dengan 

kehadiran buah hati yang sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang 

(Syafrudin, 2009). 

Adaptasi atau perubahan secara fisiologi terjadi pada alat-alat genital baik 

interna maupun eksterna kembali seperti keadaan sebelum hamil (Rahayu, 2016). 

Selain itu, realisasi tanggung jawab sebagai seorang ibu setelah melahirkan bayi 

menjadi perubahan psikologi pada ibu post partum. Menurut Rubin (1967), proses 

ini terdiri dari tiga fase yakni fase taking in, taking hold dan letting go (Rubin, 

1967). Beberapa penyesuaian dibutuhkan oleh ibu untuk memenuhi tanggung 

jawab dan peran barunya sebagai seorang ibu sehingga menyebabkan perubahan 

hormonal pada ibu (Kumala and Rini, 2016). Perubahan hormonal terutama pada 

kortisol menyebabkan ibu post partum mengalami kelelahan dan gangguan 

kualitas tidur (Hughes et al., 2017). 

Keletihan merupakan perpaduan dari penurunan fungsi mental dan fisik 

yang menghasilkan berkurangnya semangat kerja sehingga mengakibatkan 
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efektivitas dan efisiensi kerja menurun (Saito, 1999). Proses persalinan yang 

mengeluarkan banyak energi dan tekanan menuntut ibu untuk dapat melakukan 

semua aktivitas setelah melahirkan memicu seorang ibu post partum rentan 

mengalami keletihan. Persalinan yang berlangsung lebih dari 24 jam pada 

primipara dan lebih dari 18 jam  pada multipara dapat menimbulkan gejala-gejala 

seperti dehidrasi, infeksi, kelelahan ibu, asfiksia dan kematian janin dalam 

kandungan (Sastrawinata, 2005). Ibu dengan keletihan yang berlebihan beresiko 

tinggi menghentikan pemberian ASI eksklusif (de Jager et al., 2013). Ibu post 

partum sering mengalami kesulitan diawal menyusui seperti keletihan, ASI 

sedikit, putting susu lecet dan sebagainya. Wawancara yang dilakukan dengan 10 

ibu postpartum sebagai responden didapatkan 75% mengalami keletihan seperti 

banyak menguap, punggung kaku, haus, tidak seimbang ketika berdiri, dan 25% 

lainnya ibu mengatakan sulit berkonsentrasi dan kepercayaan diri menurun. 

Keberhasilan dalam memberikan ASI eksklusif harus didukung dengan 

manajemen laktasi yang efektif (Mulder, 2006). IDAI (2009) memaparkan bahwa 

dalam proses menyusui, diperlukan manajemen diri ibu yang kuat dengan fokus 

pada ibu dan anak, serta kekuatan untuk mencapai tujuan yaitu kesejahteraan diri, 

anak, dan keluarga. (IDAI, 2013b). Manajemen yang baik pada seluruh proses ini 

terlihat sebagai keberhasilan ibu untuk menyusui lebih dari enam bulan yang 

menyejahterakan ibu dan anak dalam kesehatan, kebahagiaan, komunikasi, dan 

kedekatan (Wattimena and Dwi, 2015). Manajemen diri dimulai dari kesadaran 

diri sendiri tentang keunggulan ASI hingga keunggulan dirinya dalam 

memberikan ASI ekskusif. Manajemen laktasi seorang ibu nifas menentukan 

cakupan ASI eksklusif yang dicapai (Wattimena and Dwi, 2015). 
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Rendahnya cakupan pemberian ASI merupakan ancaman bagi tumbuh 

kembang anak (Afifah, 2007). Cakupan ASI tidak eksklusif  diakibatkan beberapa 

faktor, antara lain faktor predisposisi, faktor pemungkin dan faktor 

penguat/pendukung (Kreuter, Green and W., 1992). Selain ketiga faktor tersebut 

faktor demografi atau karakteristik dari ibu diduga akan mempengaruhi seorang 

ibu akan memberikan ASI secara eksklusif pada bayinya atau tidak. Faktor dari 

pihak ibu salah satunya keletihan post partum yang mengakibatkan ibu kesulitan 

untuk menyusui bayi nya. (Ramadani and Hadi, 2010). Kesulitan pada awal 

menyusui anak pertama mempengaruhi keputusan ibu untuk melanjutkan 

menyusui atau tetap menyusui pada anak selanjutnya, maka dari itu diperlukan 

motivasi dalam menyusui (Andrew and Harvey, 2011). 

Ketika ibu mempunyai motivasi yang baik akan meningkatkan peran ibu 

dalam memberikan ASI untuk bayinya sehingga pemenuhan nutrisi bayi dapat 

optimal (Andrew and Harvey, 2011). Rendahnya pemberian ASI pada bayi 

merupakan ancaman yang sangat serius bagi pertumbuhan dan perkembangan 

bayi sebagai generasi penerus bangsa. Hubungan keletihan ibu postpartum dengan 

motivasi pemberian ASI eksklusif belum dapat dijelaskan. 

Secara global, hanya 38% bayi yang mendapatkan ASI eksklusif, dimana 

pemberian ASI tidak eksklusif berkontribusi 11,6% kematian pada anak dibawah 

5 tahun (WHO, 2017). WHO  (2012) menunjukkan bahwa hampir 90% kematian 

balita di negara berkembang dan lebih dari 40% kematian tersebut disebabkan 

oleh diare dan infeksi pernafasan akut yang dapat dicegah dengan pemberian ASI 

eksklusif  (Avrelia, 2016). WHO (2017) menyatakan bahwa sebanyak 823.000 

balita per tahun dapat diselamatkan dengan ASI eksklusif (Anenden, 2012)  Pusat 

Data dan Informasi (Pusdatin) Kemenkes tahun 2015 menunjukkan cakupan ASI 
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eksklusif sebesar 54,3% dari target yang ingin dicapai sebesar 80%. (Kemenkes 

RI, 2015b). SDKI (2012) menunjukkan cakupan ASI di Indonesia mengalami 

peningkatan menjadi 42% dari 32% (Kementrian Kesehatan, 2014). Di Indonesia, 

jumlah  ibu menyusui sebesar 96%  tetapi hanya 42% ibu yang memberikan ASI 

eksklusif ke bayi berusia di bawah 6 bulan. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera 

Selatan (2014) menunjukkan cakupan pemberian ASI eksklusif mengalami 

penurunan 0,33% menjadi 63,44% dari target yang ingin dicapai sebesar 80% 

(Dinkes Prov. Sumatera Selatan, 2014). Menurut data Kemenkes RI (2015), 

provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan cakupan ASI eksklusif dari 

tahun 2014 menjadi 60,3% (Kemenkes RI, 2015c). Menurut data Dinas Kesehatan 

Kabupaten Muara Enim (2016), cakupan ASI tidak eksklusif masih tergolong 

tinggi yaitu 33,3% dengan jumlah ibu nifas sebesar 12.398 orang. Belum 

signifikannya cakupan pemberian ASI disebabkan karena kesadaran masyarakat 

yang kurang memahami akan pentingnya ASI eksklusif bagi bayinya serta 

kurangnya motivasi ibu untuk memberikan ASI (UNICEF, 2016) 

ASI merupakan zat nutrisi yang sangat penting dibutuhkan oleh bayi, karena 

memiliki kandungan lemak dan kalori yang sangat tinggi sebagai sumber energi, 

terdapat 70% vitamin A, 40% kalsium dan 37% riboflavin (Dewey, 2001). 

Kandungan ASI yang sangat lengkap ini akan memberikan manfaat bagi bayi 

dalam pencegahan terhadap penyakit, membantu proses penyembuhan dari 

penyakit dan sebagai zat nutrisi untuk meningkatkan kekebalan tubuh bayi 

(Kementrian Kesehatan, 2014). Penelitian Nurmiati dan Besral (2008) 

menunjukkan bahwa bayi yang mendapatkan ASI mempunyai ketahanan hidup 

lebih tinggi dibandingkan dengan bayi yang tidak mendapatkan ASI (Nurmiati 

and Besral, 2010).  
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Rekomendasi yang dikeluarkan WHO (2001) bahwa pemberian ASI pada 

bayi yang diharuskan adalah pemberian ASI pada awal kelahiran yaitu satu jam 

pertama bayi lahir melalui Inisiasi Menyusui Dini (IMD), memberikan ASI 

eksklusif selama 6 bulan, makanan pendamping ASI sesudah bayi berusia 6 bulan 

dengan tetap memberikan ASI sampai usia bayi 2 tahun atau lebih (Kemenkes RI, 

2015b). Pemerintah Indonesia dalam melanjutkan pembangunan setelah berakhir 

deklarasi MDGs tahun 2015 membentuk SDGs (Sustainable Development Goals) 

periode 2016-2030 dimana salah satu target lanjutan adalah meningkatkan 

persentase sebesar 50% dalam pemberian ASI eksklusif dalam  6 bulan pertama 

(Kemenkes RI, 2015a) 

Ibu post partum membutuhkan pemulihan kesehatan yang optimal. Selain 

itu, rasa khawatir terhadap perawatan bayi, menyusui, hubungan keluarga dan  

transisi kembali bekerja juga sangat penting untuk diperhatikan (Yesilcinar et al., 

2017).  Hung (2011) mengembangkan skala stress post partum dan menunjukkan 

bahwa stress utama adalah kelelahan, kurangnya waktu dan pemberian makan 

bayi, kurangnya dukungan sosial dan perubahan peran (Yesilcinar et al., 2017). 

Periode transisi menjadi orangtua dapat menjadi stress akut, krisis pada beberapa 

ibu post partum, tetapi untuk orang lain mereka mungkin hanya memerlukan lebih 

banyak energi untuk beradaptasi (Yesilcinar et al., 2017). Gejala yang sering 

dilaporkan ibu post partum yang baru pertama kali menyusui bayinya adalah 

keletihan (Johanson et al., 2000). Dalam studi Taylor dan Johnson (2010), tingkat 

keletihan ibu post partum pada 6, 12 dan 24 minggu dan didapatkan tingkat 

keletihan perempuan ditemukan lebih tinggi pada 6 minggu dikarenakan ibu sudah 

mulai bekerja kembali (Taylor and Johnson, 2010) 
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Keletihan yang dirasakan ibu selama menyusui menurunkan produksi ASI 

selama bulan pertama (Manurung et al., 2011). Dampak bayi yang tidak ASI 

Eksklusif dapat terserang muntah dan diare, sehingga kematian akibat muntah 

meningkat 23,5 kali dan pada diare 17 kali lebih banyak pada bayi yang diberikan 

susu formula (Roesli, 2008). Penelitian Nurmiati dan Besral (2008) menunjukkan 

bahwa bayi yang mendapatkan ASI mempunyai ketahanan hidup lebih tinggi 

dibandingkan dengan bayi yang tidak mendapatkan ASI. Bayi yang diberikan ASI 

lebih dari 6 bulan mempunyai ketahanan hidup sebesar 33,3 kali dibanding bayi 

yang diberikan ASI kurang dari 4 bulan (Nurmiati and Besral, 2008). 

Keletihan yang terjadi pada ibu postpartum disebabkan karena adanya 

peningkatan kadar kortisol didalam tubuh. Keletihan yang berlebih meningkatkan 

gangguan pada pelepasan oksitosin dari neurohipofise sehingga epinefrin 

menurun. Epinefrin yang menurun ini dapat menyebabkan vasokontriksi dari 

pembuluh darah alveoli sehingga terjadi hormone oksitosin tidak mampu 

mencapai mioepitelium. Gangguan yang terjadi pada hormone oksitosin 

mengakibatkan terjadi penumpukan air susu di alveoli sehingga payudara 

membesar dan timbul rasa sakit di payudara yang abses. Oleh karena itu, motivasi 

beberapa ibu postpartum menurun untuk memberikan ASI eksklusif secara rutin. 

Upaya untuk meningkatkan penggunaan ASI telah menjadi tujuan seluruh 

dunia. Setiap tahun pada tanggal 1-7 Agustus adalah pekan ASI sedunia 

(Kementrian Kesehatan, 2014). Program pemberian ASI eksklusif di Indonesia 

dijadikan prioritas utama dimana pemerintah turut berpartisipasi dalam pemberian 

ASI eksklusif dengan menetapkan PP RI No. 33 tahun 2012 (Kepmenkes, 2012) 

Penyediaan fasilitas menyusui di tempat kerja juga telah menjadi perhatian 
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pemerintah guna meningkatkan motivasi untuk memberikan ASI eksklusif  

(Kemenkes RI, 2015b). 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimanakah hubungan keletihan ibu post partum dengan motivasi pemberian 

ASI eksklusif pada ibu menyusui 0-6 bulan di posyandu wilayah kerja Puskesmas 

Muara Enim ? 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan umum 

Menjelaskan hubungan keletihan ibu post partum dengan motivasi 

memberikan ASI eksklusif pada ibu menyusui 0-6 bulan di posyandu 

wilayah kerja Puskesmas Muara Enim.  

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Mengidentifikasi keletihan ibu post partum dalam pemberian ASI 

eksklusif pada ibu menyusui di  posyandu wilayah kerja Puskesmas 

Muara Enim  

2. Mengidentifikasi motivasi ibu dalam pemberian ASI eksklusif pada ibu 

menyusui di posyandu wilayah kerja Puskesmas Muara Enim 

3. Menganalisis hubungan keletihan ibu post partum dengan motivasi 

dalam pemberian ASI eksklusif di posyandu wilayah kerja Puskesmas 

Muara Enim 

1.4 Manfaat 

1.4.1 Manfaat teoritis 

Menambah referensi perkembangan ilmu keperawatan khususnya bidang 

keperawatan maternitas terkait dengan peningkatan motivasi melakukan ASI 

eksklusif yang penting bagi kesehatan ibu dan bayi. 
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1.4.2 Manfaat praktis 

1. Institusi 

 Hasil penelitian sebagai bahan informasi bagi petugas kesehatan dan 

kader posyandu di Puskesmas, dalam mengoptimalkan pelayanan 

kesehatan ibu dan anak dalam kaitannya dengan keletihan ibu post 

partum dalam peningkatan motivasi melakukan ASI eksklusif. 

2. Perawat 

 Digunakan oleh perawat sebagai model pengembangan asuhan 

keperawatan maternitas 

3. Peneliti 

Menambah pemahaman peneliti tentang hubungan keletihan ibu post 

partum dengan motivasi melakukan ASI eksklusif pada ibu menyusui 0-

6 bulan di posyandu wilayah kerja Puskesmas Muara Enim 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Post Partum 

2.1.1 Definisi ibu post partum 

Periode postpartum ialah masa enam minggu sejak bayi lahir sampai organ-

organ reproduksi kembali ke keadaan tidak hamil atau yang biasa disebut 

puerperium (Farrer, 2001). Masa nifas (puerperium) dimulai setelah plasenta 

lahir dan berakhir ketika alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil 

yang berlangsung kira-kira 6 minggu (Syafrudin, 2009). Adanya penyesuaian 

fisik dan psikologis terhadap proses kelahiran atau yang sering disebut trimester 

empat kehamilan (Barbara, 2005). Terdapat 3 tahapan masa post partum, yaitu : 

1. Puerperium dini 

Pemulihan ketika ibu telah diperbolehkan berdiri dan berjalan-jalan 

2. Puerperium intermedial 

Pemulihan menyeluruh alat-alat genitalia yang lamanya 6-8 minggu 

3. Remote puerperium 

Waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat sempurna terutama bila selama 

hamil atau waktu persalinan mempunyai komplikasi (Oktarina, 2016) 

 

2.1.2 Perubahan fisiologis ibu post partum (Farrer, 2001) 

1. Perubahan system reproduksi 

1) Involusi uterus 

Involusi atau pengerutan uterus merupakan suatu proses yakni uterus 

kembali ke kondisi sebelum hamil. Proses ini dimulai segera setelah 

plasenta lahir akibat kontraksi otot-otot polos uterus. Perubahan-perubahan 
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normal pada uterus selama postpartum dapat dilihat pada tabel dibawah 

ini. 

Tabel 2.1 Perubahan Normal pada Uterus Masa Post Partum (Barbara, 

2005)  

No Waktu 

Involusi 

Tinggi Fundus 

Uteri 

Berat 

Uterus 

Diameter 

Uterus 

Palpasi 

Serviks 

1 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Bayi lahir 
Plasenta 
lahir  
Satu minggu 
 
Dua minggu 
 
Enam 
minggu 

Setinggi pusat 
Dua jari bawah 
pusat 
 
Pertengahan pusat 
sampai simfisis 
Tidak teraba diatas 
simfisis 
Bertambah kecil 

1.000 gr 
750 gr 

 
500 gr 

 
300 gr 

 
60 gr 

12,5 cm 
12,5 cm 

 
7,5 cm 

 
5 cm 

 
2,5 cm 

Lunak 
Lunak 

 
2 cm 

 
1 cm 

 
Menyempit 

 

Involusi uteri dari luar dapat diamati yaitu dengan memeriksa fundus uteri 

dengan cara sebagai berikut (Syafrudin, 2009) : 

1)) Segera setelah persalinan, tinggi fundus uteri 2 cm dibawah pusat, 12 jam 

kemudian kembali 1 cm diatas pusat dan menurun kira-kira 1 cm setiap 

hari. 

2)) Pada hari kedua setelah persalinan tinggi fundus uteri 1 cm dibawah pusat. 

Pada hari ke 3-4 tinggi fundus uteri 2 cm dibawah pusat. 

3)) Pada hari ke 5-7 tinggi fundus uteri setengah pusat simfisis. Pada hari ke-

10 tinggi fundus uteri tidak teraba 

Bila uterus tidak mengalami atau terjadi kegagalan dalam proses involusi 

disebut subinvolusi. Subinvolusi dapat disebabkan oleh infeksi dan 

tertinggalnya sisa plasenta atau perdarahan lanjut (postpartum haemorrhage). 

2) Afterpains 

Pada primipara, tonus uterus meningkat sehingga fundus pada umumnya 

tetap kencang. Relaksasi dan kontraksi yang periodic sering dialami 

IR_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN KELETIHAN IBU... EZRA LEDYA SEVTIANA SINAGA



 
 

11 
 

multipara dan biasanya menimbulkan nyeri yang bertahan sepanjang awal 

puerperium. Rasa nyeri setelah melahirkan ini lebih nyata setelah ibu 

melahirkan, ditempat uterus terlalu teregang (misalnya, pada bayi besar 

dan kembar). Menyusui dan oksitosin tambahan biasanya meningkatkan 

nyeri ini karena keduanya merangsang kontraksi uterus 

3) Lochea 

Lochea adalah ekskresi cairan Rahim selama masa postpartum. Lochea 

mengandung darah dan sisa jaringan desidua yang nekrotik dari dalam 

uterus. Jenis-jenis lochea adalah sebagai berikut : 

1)) Lochea rubra merupakan lochea yang muncul pada hari ke 1-4 masa 

postpartum, berwarna merah karena berisi darah segar jaringan sisa-

sisa plasenta, 

2)) Lochea saguinolenta merupakan lochea yang berupa cairan berwarna 

merah kecokelatan dan berlendir yang berlangsung dari hari ke 4-7. 

3)) Lochea serosa merupakan lochea yang berwarna kuning kecokelatan 

yang muncul pada hari ke 7-14. 

4)) Lochea alba merupakan lochea yang mengandung leukosit, sel desidua, 

sel epitel, serabut jaringan yang mati berlangsung selama 2-6 minggu. 

4) Serviks 

Serviks mengalami involusi bersama-sama uterus. Warna serviks merah 

kehitam-hitaman karena adanya pembuluh darah disekitarnya. 

Konsistensinya lunak dan terdapat laserasi atau perlukaan kecil. Oleh 

karena robekan kecil yang terjadi selama masa dilatasi, serviks tidak 

pernah kembali pada keadaan sebelum hamil 

5) Vulva dan vagina 
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Vulva dan vagina mengalami penekanan serta peregangan yang sangat 

besar selama proses persalinan dan akan kembali secara bertahap dalam 6-

8 minggu postpartum. Penurunan hormon estrogen pada masa post partum 

berperan dalam penipisan mukosa vagina dan hilangnya rugae. Rugae akan 

terlihat kembali pada minggu keempat. 

6) Payudara (mamae) 

Pada semua wanita yang telah melahirkan, proses laktasi terjadi secara 

alami. Proses menyusui mempunyai dua mekanisme fisiologis yaitu 

produksi susu. 

2. Perubahan system pencernaan 

Biasanya ibu mengalami obstipasi setelah melahirkan anak. Hal ini 

dikarenakan alat pencernaan mendapat tekanan yang menyebabkan kolon 

menjadi kosong pada waktu melahirkan yang mana pengeluaran cairan yang 

berlebihan pada  waktu persalinan (dehidrasi), kurang makan, hemoroid, 

laserasi jalan lahir. BAB dapat kembali teratur dengan pemberian diet atau 

makanan yang mengandung serat dan cairan yang cukup. 

3. Perubahan system perkemihan 

Sebaiknya Buang Air Kecil (BAK) dapat dilakukan mandiri secepatnya. Ibu 

postpartum mengalami kesulitan saat BAK karena sfingter uretra ditekan oleh 

kepala janin dan spasme oleh iritasi muskulus sfingter ani selama persalinan 

dan juga oleh karena adanya edema kandung kemih yang terjadi selama 

persalinan. 

4. Perubahan system musculoskeletal 

Ligamen, fasia dan diafragma pelvis yang meregang sewaktu kehamilan dan 

persalinan yang berangsur-angsur kembali seperti semula. Tidak jarang 
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ligamen rotundum melebar sehingga uterus jatuh ke belakang. Mobilisasi 

sendi berkurang dan posisi kembali secara perlahan 

5. Perubahan sistem endokrin 

Oksitosin yang dikeluarkan oleh glandula posterior dan bekerja terhadap otot 

uterus dan jaringan payudara. Oksitosin didalam sirkulasi darah menyebabkan 

kontraksi otot uterus dan pada waktu yang sama membantu proses involusi 

uretra. Selain itu, proklatin estrogen menjadikan prolactin yang dikeluarkan 

oleh glandula pituitari anterior bereaksi terhadap alveoli dari payudara 

sehingga menstimulasi produksi ASI. Pada ibu yang menyusui, kadar prolactin 

tetap tinggi dan merupakan permulaan stimulasi folikel didalam ovarium yang 

ditekan. Kadar HCG, HPL, estrogen dan progesterone ketika plasentas lepas 

dari dinding uterus dan lahir, tingkat hormonnya didalam darah ibu menurun 

dengan cepat. Pemulihan ovulasi dan menstruasi pada ibu yang menyusui 

jarang terjadi sebelum 20 minggu dan tidak terjadi diatas 28 minggu pada ibu 

yang melanjutkan menyusui untuk enam bulan. Pada ibu yang tidak menyusui, 

ovulasi dan menstruasi biasanya mulai antara 7-10 minggu. 

6. Perubahan sistem kardiovaskular 

Cardiac output meningkat selama persalinan dan peningkatan lebih lanjut 

sirkulasi. Penurunan terjadi setelah hari pertama puerperium dan kembali 

normal pada akhir minggu ketiga. Terjadi penurunan dalam aliran darah ke 

orgam setelah hari pertama, aliran darah ke payudara meningkat untuk 

persiapan laktasi. Beberapa hari pertama setelah kelahiran, fibrinogen, 

plasminogen dan faktor pembekuan menurun cepat. Akan tetapi, darah lebih 

mampu untuk melakukan koagulasi dengan peningkatan viskositas yang 

berakibat pada risiko trombosis. 
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7. Perubahan tanda-tanda vital 

Tanda-tanda vital yang harus dikaji pada masa puerperium adalah sebagai 

berikut : 

1) Suhu 

Suhu tubuh wanita inpartu tidak lebih dari 37,2oC, sesudah partus suhu 

tubuh dapat naik kurang lebih 0,5oC dari keadaan normal namun tidak 

akan melebihi 38oC. Sesudah dua jam pertama melahirkan umumnya suhu 

badan akan kembali normal. Bila suhu lebih dari 38oC mungkin terjadi 

infeksi pada klien. 

2) Nadi dan pernapasan 

Nadi berkisar antara 60-80 denyut per menit setelah partus dan dapat 

terjadi bradikardi. Bila terdapat takikardia dan suhu tubuh turun 

kemungkinan adanya perdarahan berlebih atau adanya vitium kordis pada 

penderita. Pada masa puerperium umumna denyut nadi normal 

dibandingkan suhu tubuh, sedangkan pernafasan akan sedikit meningkat 

tetapi setelah partus akan kembali normal. 

3) Tekanan darah 

Pada beberapa kasus ditemukan adanya hipertensi postpartum yang akan 

menghilang dengan sendirinya apabila tidak terdapat penyakit penyerta 

selama setengah bulan tanpa pengobatan 

 

 

8. Perubahan berat badan 

Ibu mengalami penurunan berat badan 5-6 kg dan 3-5 kg selama minggu 

pertama masa puerperium. Faktor-faktor yang mempercepat penurunan berat 
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badan pada masa puerperium diantaranya adalah peningkatan berat badan 

selama kehamilan primiparitas, segera kembali bekerja diluar rumah dan 

merokok. Usia atau status pernikahan tidak akan mempengaruhi penurunan 

berat badan. Kehilangan cairan melalui keringat dan peningkatan jumlah urin 

menyebabkan penurunan berat badan sekitar 2,5 kg selama masa puerperium. 

9. Perubahan sistem integumen 

Pada kehamilan terjadi perubahan pigmentasi kulit pada beberapa tempat 

karena proses hormonal. Pigmentasi ini berupa kloasma gravidarum pada pipi, 

hiperpigmentasi kulit sekitar payudara, kulit dinding perut (striae 

gravidarum). Setelah persalinan, hormonal berkurang dan hiperpigmentasi 

menghilang. Pada dinding perut akan berubah menjadi putih mengkilap yang 

disebut striae albican. 

 

2.1.3 Kebutuhan dasar ibu postpartum 

Perawatan fisik dan pemenuhan kebutuhan dasar pada masa puererium harus 

mengarah pada tercapainya kesehatan yang baik dan penatalaksanaan yang terbaik 

untuk masalah kesehatan yang muncul. Adapun kebutuhan dasar ibu post partum 

sebagai berikut (Sastrawinata, 2005) : 

1. Nutrisi dan cairan 

Pada ibu post partum masalah diet perlu mendapat perhatian yang serius, 

karena nutrisi yang baik dapat mempercepat proses pengembalian tenaga dan 

sangat mempengaruhi nutrisi pada ASI. Diet yang diberikan harus bermutu, 

bergizi tinggi, cukup kalori, tinggi protein dan banyak mengandung cairan dan 

serat untuk mencegah konstipasi. Obat-obatan dikonsumsi sesuai resep dan 

tidak berlebihan. Selain itu, ibu post partum juga membutuhkan tambahan 500 
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kalori tiap hari, makan dengan diet berimbang untuk mendapatkan protein, 

mineral dan vitamin yang cukup dengan 2-4 porsi∕hari. Dan adanya pil zat besi 

yang diminum guna menambah zat gizi selama 40 hari postnatal, kapsul 

vitamin A (200.000 unit) sehingga dapat memberikan vitamin A kepada 

bayinya melalui ASI, hindari makanan yang mengandung kafein atau nikotin 

serta konsumsi air mineral 3 liter per hari setelah selesai menyusui. 

2. Ambulasi 

Jika tidak ada kelainan, lakukan ambulasi sedini mungkin, yaitu dua jam 

setelah persalinan normal. Pada ibu dengan partus normal, ambulasi dini 

dilakukan paling tidak 6-12 jam post partum, sedangkan pada ibu dengan 

section caesarea ambulasi dini dilakukan paling tidak setelah 12 jam post 

partum setelah sebelumnya ibu beristirahat. Tahapan ambulasi yaitu miring 

kiri atau kanan terlebih dahulu, kemudian duduk dan apabila ibu sudah cukup 

kuat berdiri maka ibu dianjurkan untuk berjalan. Manfaat ambulasi dini 

diantaranya menurunkan insiden tromboembolisme, memperlancar sirkulasi 

darah dan mengeluarkan cairan vagina, dan lain-lain. 

3. Eliminasi 

1) Buang air kecil akan meningkat pada 24-48 jam pertama sampai hari 

kelima post partum dan sebaiknya ibu tidak menahan buang air kecil 

ketika ada rasa sakit pada jahitan karena dapat menghambat uterus 

berkontraksi dengan baik sehingga menimbulkan perdarahan yang 

berlebihan. Tonus otot pada kandung kemih akan kembali pulih dalam 5-7 

hari post partum yang didukung dengan pengosongan kandung kemih 

secara adekuat. 
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2) Buang air besar pada ibu post partum yang dikeluhkan adanya konstipasi 

karena ketakutan akan rasa sakit, takut jahitan terbuka atau karena 

hemoroid. Kesulitan ini dapat dibantu dengan mobilisasi dini, 

mengkonsumsi makanan tinggi serat dan cukup minum. Jika pada hari 

ketiga ibu masih belum bisa buang air besar, ibu dapat menggunakan obat 

pencahar berbentuk supositoria sebagai pelunak tinja. Ini penting untuk 

menghindarkan gangguan pada kontraksi uterus yang dapat menghambar 

pengeluaran cairan vagina. 

4. Personal hygiene 

Pada masa post partum, seorang ibu sangat rentan terhadap infeksi. Oleh 

karena itu, kebersihan diri sangat penting dilakukan mulai dari kebersihan diri, 

pakaian, tempat tidur dan lingkungan. Perawatan yang dianjurkan diantaranya 

perawatan perineum, pakaian, kebersihan rambut, kebersihan kulit dan 

perawatan payudara. 

5. Istirahat dan tidur 

Hal-hal yang dapat dilakukan pada ibu untuk memenuhi kebutuhan istirahat 

dan tidur sebagai berikut (Oktarina, 2016) : 

1) Anjurkan ibu beristirahat cukup untuk mencegah keletihan yang 

berlebihan 

2) Sarankan ibu untuk kembali pada kegiatan-kegiatan rumah tangga secara 

perlahan-lahan serta tidur siang atau istirahat selagi bayi tidur. Kurang 

istirahat akan mempengaruhi ibu dalam beberapa hal yaitu : 

 

1)) Mengurangi jumlah produksi ASI  

2)) Memperlambat proses involusi uterus dan memperbanyak perdarahan 
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3)) Menyebabkan depresi dan keitidakmampuan untuk merawat bayi dan 

dirinya sendiri. 

6. Latihan senam nifas 

Setelah persalinan terjadi involusi uterus. Involusi ini sangat jelas terlihat pada 

alat reproduksi. Sebagai akibat kehamilan, dinding perut menjadi lembek 

disertai adanya striae gravidarum. Cara untuk mengembalikan bentuk tubuh 

seperti semula adalah dengan melakukan latihan dan senam nifas. 

 

2.1.4 Perubahan psikologis ibu post partum 

Meskipun ibu sudah mengenal jenis kelamin bayinya dan melihat fotonya 

melalui USG sebelum melahirkan, ibu dihadapkan pada perubahan dalam 

hidupnya dan peranan baru. Penelitian Reva Rubin (1977) tentang pencapaian 

peran ibu membagi penyesuaian postpartum menjadi keibuan menjadi tiga fase, 

yaitu : fase ketergantungan (the taking-in phase), fase ketergantungan-

ketidaktergantungan (the taking-hold phase), fase saling ketergantungan (the 

letting-go phase) (Dhallan et al., 2007) 

1. Fase ketergantungan 

Ibu berpusat pada kebutuhannya sendiri seperti istirahat, menghilangkan rasa 

sakit, tidur dan makan. Merasa bergantung pada saat ini dan butuh pengasuhan 

yang berlebih. Selama fase ini, ibu baru sering meninjau kembali pengalaman 

kehamilan dan persalinannya. Ibu mulai merasakan kedekatan dan cinta pada 

bayinya. Ikatan adalah awal dari hubungan seumur hidup dengan bayi yang 

baru lahir. Ikatan bisa terjadi seketika untuk beberapa wanita, tapi untuk orang 

lain itu adalah proses yang lebih lambat yang tumbuh selama beberapa hari 
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atau minggu. Ketergantungan dalam fase bisa berlangsung satu atau dua hari 

(Palmer, 2017)  

2. Fase ketergantungan-ketidaktergantungan 

Dalam fase ini, ibu ingin lebih mandiri dalam merawat bayinya dan 

mengambil keputusan sendiri tetapi khawatir dan cemas tentang perawatan 

fisik dan menyusui. Ibu membutuhkan pujian dan positif untuk hal-hal yang 

dia lakukan dengan baik seperti posisi yang benar untuk menyusui, belajar 

tentang perawatan diri, perawatan bayi baru lahir. Peranan untuk menjadi ibu 

yang baik penting selama masa fase ini yang dapat bertahan 10 hari atau lebih 

setelah post partum. Fenomena postpartum blues banyak dialami ibu-ibu 

dalam fase ini yang diduga disebabkan oleh penurunan estrogen dan 

progesteron serta kelelahan ibu yang terjadi akibat kurang tidur dan tuntutan 

menyusui setiap 2 jam (Palmer, 2017). 

3. Fase saling ketergantungan 

Ibu menyesuaikan diri dan bertanggung jawab agar bayinya bergantung 

padanya untuk segala hal, dan juga perubahan gaya hidup sebagai orang tua. 

Ibu belajar memahami tangisan dan bahasa tubuh bayi dan menerima umpan 

balik positif dari bayi saat kebutuhan bayi terpenuhi. Sang ibu belajar untuk 

mempercayai dirinya sendiri dan kepekaannyaa saat merawat anak dan merasa 

percaya diri pada kemampuannya untuk menjadi ibu bayi (Palmer, 2017) 

 

2.2 Keletihan 

2.2.1 Pengertian keletihan 

Keletihan merupakan kondisi individu mengalami perasaan kelelahan dan 

berkurangnya kemampuan fisik dan mental dan tidak akan hilang dengan istirahat 
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(Dhallan et al., 2007). Menurut Ream dan Richardson (1994) keletihan berbeda 

dengan kelemahan, kelemahan berhubungan dengan masalah psikologis yang 

sudah teridentifikasi (Richardson et al., 1996). Mc Farland (19971) dan Piper 

(1988) keletihan dapat terjadi akut ataupun sementara, dan hal itu berbeda dengan 

sindrom keletihan kronis (McQueen and Mander, 2003). 

 

2.2.2 Faktor-faktor penyebab keletihan 

Keletihan yang normal adalah respons yang ditimbulkan akibat penggunaan 

fisik, perubahan dari kegiatan sehari-hari, stress tambahan dan tidur yang tidak 

adekuat (Kellum, 1995 dalam (Carpenito and Moyet, 2008). Keletihan dapat 

sebagai akibat dari patofisiologi seperti penurunan curah jantung, waktu sirkulasi 

yang lama dan menurunnya transport oksigen serta akumulasi sisa-sisa 

metabolism tubuh (Carpenito and Moyet, 2008). 

Kecemasan fisik dan emosional mungkin disebabkan oleh ketidaknyamanan 

dan nyeri yang berkaitan dengan masalah kesehatan kronis, periode 

berkepanjangan tirah baring dan imobilitas, penggunaan energi yang berlebihan 

untuk ambulasi dan frustasi melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari (Farrer, 

2001). Koping individu tidak efektif terhadap ketidakmampuan, berduka tidak 

terselesaikan dan depresi dapat mengarah pada keletihan (Smeltzer, 2007) 

2.2.3 Manifestasi keletihan 

Kelenjar adrenal adalah kelenjar yang bertanggung jawab terhadap adaptasi 

tubuh dengan berbagai macam stress. Secara normal, adrenal akan mensekresi 

kortisol sebagai respin terhadap stress, latihan dan kegembiraan serta reaksi 

terhadap kadar gula yang rendah (Roberts et al., 2006). Tubuh secara normal akan 

mensekresi kortisol dalam jumlah yang tinggi pada pagi hari yang kemudian akan 
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menurun pada jam-jam berikutnya. Orang dengan gangguan kelenjar adrenal akan 

mempunyai kadar kortisol yang tinggi atau rendah sepanjang hari. Jika stress 

terlalu tinggi, adrenal akan berkerja keras dalam memproduksi kortisol sampai 

adrenal tidak mampu menyesuaikan kortisol dengan kebutuhan tubuh, sehingga 

total kortisol meningkat yang berakibat pada kelelahan adrenal (Roberts et al., 

2006). 

Gejala dari disfungsi adrenal adalah stress dan keletihan yang tidak hilang 

dengan istirahat (Lancaster et al., 2010). Manifestasi dari keletihan diantaranya 

berkurangnya perhatian, persepsi berkurang, gangguan berpikir, berkurangnya 

motivasi, hilangnya koordinasi, penyesuaian yang buruk, berkurangnya kinerja 

dalam kegiatan mental dan fisik serta sikap yang acuh terhadap lingkungan 

(Carpenito and Moyet, 2008). Selain itu, keletihan juga menimbulkan gejala 

berupa lemas, kekurangan energi, palpitasi, pusing, serta nafas yang pendek dan 

terengah-engah (Dunning et al., 2013). 

 

2.2.4 Penatalaksanaan keletihan 

Penatalaksanaan keletihan meliputi 2 hal yaitu penatalaksanaan medis dan 

non medis (Davis and Doerr, 2010) : 

 

1. Penatalaksanaan medis 

Beberapa penyebab keletihan yang dapat ditangani dengan medikasi, 

diantaranya  : 

1) Suplemen zat besi untuk anemia 

2) Obat-obatan dan terapi mekanik untuk mengatasi sesak nafas saat tidur 
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3) Obat-obat pengontrol kadar gula darah, memperkuat tiroid dan mengobati 

infeksi 

4) Vitamin 

5) Rekomendasi perubahan pola makan dan program pelatihan 

2. Penatalaksanaan non medis 

1) Manajemen stress, meliputi teknik relaksasi dan istirahat 

2) Lakukan kegiatan yang disukai, cari waktu yang tepat untuk olahraga 

3) Hentikan konsumsi kafein dan berhenti merokok 

4) Menambah diet: sarapan bergizi dan ditambah dengan buah dan sayur-

sayuran 

5) Tidur yang cukup 

6) Melaukan hubungan seksual yang sehar dan hindari mengkonsumi alkohol 

Selain itu, perlu juga membuat prioritas kegiatan seperti menyingkirkan 

aktivitas yang tidak perlu, merencanakan dan mengatur aktivitas sehari-hari dan 

melakukan tugas sesuai tahapan. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan 

cara menghemat energi seperti istirahat sebelum melakukan tugas-tugas yang 

berat, menghentikan aktivitas sebelum terjadi keletihan serta melakukan program  

latihan pengkondisian untuk menguatkan otot-otot (Smeltzer et al, 2010). 

2.2.5 Keletihan ibu post partum 

Keletihan post partum didefinsikan oleh Milligan (1997) sebagai fenomena 

mutli dimensi yang menyebabkan seorang ibu memiliki perasaan negative, tidak 

nyaman dan penurunan kapasitas fisik dan fungsi mental daripada sebelum hamil 

(Varcho, Hill and Anderson, 2012). Ketihan post partum juga menunda ibu 

kembali pada status dan fungsinya sebagai seorang ibu rumah tangga, pegawai, 

aktivitas sosial dan respon perawatan diri (McQueen and Mander, 2003), dan 

IR_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN KELETIHAN IBU... EZRA LEDYA SEVTIANA SINAGA



 
 

23 
 

meningkatkan resiko depresi post partum (Corwin et al., 2005). Beberapa hari 

setelah bayi lahir akan terasa sangat berat dan melelahkan. Rasa senang dan 

bahagia dapat bercampur dengan perasaan sedih dan frustasi seiring dengan 

kembalinya tubuh seperti keadaan sebelum hamil. Selain itu, pikiran ibu akan 

dipenuhi oleh segala sesuatu yang berhubuhngan dengan kebutuhan bayi. 

Kebanyakan wanita mungkin akan merasa baik-baik saja, tetapi energi yang 

terkuras secara fisik dan emosional dapat menyebabkan keletihan yang luar biasa 

(Insana and Montgomery-Downs, 2010). 

Keletihan dapat menetap sampai beberapa minggu setelah persalinan. Hal-

hal yang sering kali dikaitkan dengan keletihan tersebut adalah kebutuhan tidur 

yang kurang, kebutuhan dalam hal perawatan bayi serta perubahan peran dan 

tanggung jawab yang baru sebagai orang tua (Atkinson and Baxley, 1994). 

Keletihan post partum, terutama yang menetap sampai beberapa minggu setelah 

melahirkan akan berdampak negatif pada kemampuan ibu untuk menjaga dan 

meningkatkan status kesehatannya serta untuk merawat, bermain dan mengawasi 

perkembangan bayinya (Corwin et al., 2005). 

Tanda dan gejala yang sering ditemukan pada saat awal terjadinya keletihan 

post partum meliputi pucat, panas, suasana hati berubah-ubah, serta sulit bernafas 

(Smartt et al., 2016). Penelitian Pugh dan Milligan (1993) menyebutkan terdapat 

faktor yang mempengaruhi keletihan pada ibu post partum yaitu faktor fisik, 

faktor psikologis dan faktor situasional (Pugh and Milligan, 1995). Menurut 

Cooklin (2011) ada beberapa faktor yang mempengaruhi keletihan ibu post 

partum diantaranya faktor sosial, ekologi, tempat tinggal ibu, rendahnya kualitas 

tidur, rendahnya dukungan sosial, diet yang buruk dan olahraga yang kurang serta 

koping individu tidak efektif (Dunning and Giallo, 2012a). 
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Untuk mengurangi keletihan yang dirasakan ibu postpartum, beberapa 

pengkajian telah digunakan selama ini antara lain Visual Analog Scale, Self-

Report Adjective Checklist, Postpartum Fatigue Scale dan pengkajian secara 

psikologis (Pugh and Milligan, 1995). Postpartum Fatigue Scale (PFS) dari 

Milligan (1997) dipilih dalam penelitian ini yang berisi 30 pertanyaan tentang 

intensitas keletihan ibu post partum menggunakan skala likert skor 1 (tidak 

pernah) sampai dengan skor 4 (selalu). Total skor terendah adalah 30 dan total 

skor tertinggi adalah 120 (Nastiti, 2012). 

Tabel 2.2 Postpartum Fatigue Scale (Milligan et al., 1997) 

Please tell me which of the following apply to you generally since delivery : 
1. My head feels heavy 
2. My body feels tired 
3. My legs feel tired 
4. I yawn a lot 
5. My brain fefels hot ot muddled 
6. I am drowsy 
7. My eyes feel strained 
8. My movements are rigid or clumsy 
9. I am unsteady when standing 
10. I want to lic down 
11. It‟s difficult to think 
12. I get weary talking 
13. I am nervous 
14. I can‟t concentrate 
15. I‟m not able to get interested in things 
16. I am apt to forget things 
17. I lack self confidence 
18. I‟m anxious about things 
19. I can‟t scraigten my posture 
20. I lact patience 
21. I have a headache 
22. My shoulders feel stiff 
23. My back hurts 
24. It‟s hard to breathe 
25. I‟m thirsty 
26. My voice is husky 
27. I feel dizzy 
28. My eyelids twitch 
29. My legs or arms tremble 
30. I feel ill 
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2.3   Menyusui dan ASI eksklusif 

2.3.1 Menyusui 

Payudara adalah kelenjar yang terletak dibawah kulit dan diatas otot dada, 

merupakan perubahan dari kelenjar keringat. Payudara dewasa beratnya kira-kira 

200 gram dan terdapat 15 hingga 25 lobus yang berasal dari papil sekunder 

(Leveno, Cunningham and Alexander, 2003). Setiap lobus terdiri atas beberapa 

lobules yang tersusun oleh sejumlah besar alveolus. Setiap alveolus memiliki 

sebuah duktus lain untuk membentuk satu duktus besar pada tiap lobusnya 

(Leveno, Cunningham and Alexander, 2003). Selain itu, ada tiga bagian utama 

payudara, yaitu : 

1. Korpus (badan) yaitu bagian yang membesar 

2. Areola yaitu bagian tengah yang berwarna kehitaman 

3. Papilla atau putting, yaitu bagian yang menonjol di puncak payudara 

(Siswosudarmo and Emilia, 2008) 

Menyusui adalah proses memberi makan yang alami, mudah, menguntungan 

keluarga dan mencegah terjadinya penyakit infeksi pada bayi (Gloria, 2012). 

Menyusui merupakan proses ketika bayi mengisap dan menerima air susu dari 

payudara ibu (Virani, Santos and McConnell, 2003). Masa nifas (post partum) 

mengakibatkan penurunan pada kadar estrogen sehingga aktivitas prolactin 

meningkat yang dapat mempengaruhi kelenjar mamae untuk menghasilkan air 

susu (Siswosudarmo and Emilia, 2008). Selain itu, dipicu oleh adanya 

peningkatan produksi oksitosin sebagai respons terhadap stimulasi hisapan mulut 

bayi (sucking). Oksitosin juga berfungsi meningkatkan uterus sehingga membantu 

involusi sehingga mempercepat pelepasan plasenta (Sastrawinata, 2005). Berikut 

ini beberapa persiapan sebelum ibu menyusui : 
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1. Persiapan psikologis ibu 

Persiapan psikologis dimulai saat ibu merencanakan kehamilan dan yang 

terpenting adalah ketika ibu sudah melahirkan. Persiapan ini penting 

dilakukan, karena dengan sikap dan keputusan ibu yang baik dan positif untuk 

menyusui anak berpengaruh terhadap kelangsungan pemberian ASI eksklusif 

(Hatfield, 2008). Ketika ibu mempunyai respon yang baik untuk menyusui, 

maka ibu tersebut akan berkomitmen untuk memberikan ASI pada bayinya.  

2. Pemeriksaan payudara 

Kondisi payudara ibu sebelum dan sesudah melahirkan akan terasaa penuh 

oleh air susu. Air susu pertama (kolostrum) akan keluar pada hari pertama atau 

kedua sesudah bayi lahir dan harus sesegera mungkin diberikan pada bayi baru 

lahir (Virani, Santos and McConnell, 2003). Sebelum ibu memberikan 

kolostrum pada bayinya diperlukan adanya pemeriksaan pada payudara ibu. 

Kolostrum mengandung lebih banyak mineral dan protein, yang sebagian 

besar adalah globulin. Antibodi banyak terdapat di dalam kolostrum dan 

kandungan imunoglobulin A dalam kolostrum berfungsi melindungi bayi dari 

bakteri patogen di saluran pencernaan (Leveno, Cunningham and Alexander, 

2003). Kolostrum yang baik juga didukung oleh perawatan payudara yang 

optimal. Hal ini bertujuan untuk melihat apakah ada kelainan atau gangguan 

pada payudara, sehingga dalam pemberian ASI pada bayi akan berjalan lancar. 

Pemeriksaan payudara ini dapat dilakukan dengan cara melakukan inspeksi 

(melihat) dan palpasi (meraba). Melihat bentuk, kontur atau permukaan dan 

warna dari payudara, areola serta puting susu, kemudian melakukan perabaan 

atau palpasi adanya massa atau benjolan, konsistensi payudara dan putting 

susu (Roesli, 2000). 
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Perawatan payudara pada masa nifas difokuskan pada pembersihan dan 

perawatan fisura. Pembersihan dilakukan dengan pemakaian pelindung puting 

(nipple shield) selama 24 jam atau lebih jika terjadi iritasi akibat akumulasi susu 

yang mongering dan menyebabkan iritasi pada puting (Leveno, Cunningham and 

Alexander, 2003). 

 

2.3.2 ASI eksklusif 

ASI adalah makanan utama bagi bayi yang mengandung tinggi kalori dan 

nutrisi, makanan ini sangat dibutuhkan terutama oleh bayi baru lahir pada masa 

awal kehidupan untuk tumbuh dan berkembang hingga usia 6 bulan sampai 2 

tahun (WHO, 2016). ASI eksklusif merupakan pemberian ASI tanpa makanan dan 

minuman tambahan lain pada bayi berumur 0-6 bulan. 

1. Nutrisi ASI 

ASI mempunyai nilai nutrisi yang secara kuantitas seimbang serta secara 

kualitas sangat unggul. ASI mengandung sebagian besar air sebanyak 87,5%, 

oleh karena bayi yang mendapat cukup ASI tidak perlu lagi mendapat 

tambahan air walaupun berada ditempat yang mempunyai suhu udara panas 

(Karin et al., 2012). Nutrisi yang adekuat selama masa bayi dan anak-anak 

adalah sangat esensial untuk pertumbuhan kesehatan dan perkembangan anak 

untuk meraih potensial penuh. ASI yang kuat sangat berkontribusi pada nutrisi 

dan kesehatan yang baik untuk bayi. ASI berhubungan dengan mengurangi 

resiko beberapa penyakit pada bayi dan ibu. ASI melindungi bayi dari infeksi, 

penyakit gastrointestinal, Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA), dan 

kegemukan,. Pada ibu yang menyusui, keuntungan yang didapat antara lain 
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mengurangi resiko kanker payudara dan kanker ovarium (Kristiansen et al., 

2010). Adapun nutrisi yang terkandung dalam ASI antara lain (IDAI, 2013a) : 

1) Karbohidrat 

Laktosa adalah karbohidrat utama  dalam ASI dan berfungsi sebagai salah 

satu sumber energi untuk otak. Karbohidrat dalam ASI hampir 2 kali lipat 

dibandingkan laktosa yang ditemukan pada susu sapi atau susu formula 

2) Protein 

Kandungan protein ASI cukup tinggi dan komposisinya berbeda dengan 

protein yang terdapat dalam susu sapi. Protein dalam ASI dan susu sapi 

terdiri dari protein whey dan casein. Protein dalam ASI lebih banyak terdiri 

dari protein whey yang lebih mudah diserap oleh usus bayi, sedangkan 

susu sapi lebih banyak mengandung casein yang sulit untuk dicerna oleh 

usus bayi. 

3) Lemak 

Kadar lemak dalam ASI lebih tinggi dibandingkan dengan susu sapi dan 

susu formula, kadar lemak yang tinggi ini dibutuhkan untuk mendukung 

pertumbuhan otak yang cepat selama masa bayi 

 

 

4) Vitamin K 

Vitamin K dibutuhkan sebagai salah satu zat gizi yang berfungsi sebagai 

faktor pembekuan. Kadar vitamin K dalam ASI hanya seperempatnya 

kadar susu formula. 

5) Vitamin D 
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Seperti halnya vitamin K, ASI hanya mengandung sedikit vitamin D. Hal 

ini tidak perlu dikhawatirkan karena dengan menjemur bayi pada pagi hari 

makan bayi akan mendapat tambahan vitamin D yang berasal dari sinar 

matahari. 

6) Vitamin E 

Salah satu fungsi vitamin E untuk ketahanan dinding sel darah  merah. 

Keuntungan ASI dalam kandungan vitamin E nya yang tinggi terutama 

pada kolostrum dan ASI transisi awal 

7) Vitamin A 

Selain berfungsi untuk kesehatan mata, vitamin A juga berfungsi untuk 

pembelahan sel, kekebalan tubuh dan pertumbuhan. 

8) Vitamin yang larut dalam air 

Hampir semua vitamin yang larut dalam air seperti vitamin B, asam folat, 

vitamin C terdapat dalam ASI. 

9) Mineral 

Tidak seperti vitamin, kadar mineral dalam ASI tidak begitu dipengaruhi 

oleh makanan yang dikonsumsi ibu dan tidak pula dipengaruhi oleh status 

gizi ibu (IDAI, 2013a). 

 

 

2. Produksi ASI 

Pada minggu bulan terakhir kehamilan, kelenjar-kelenjar pendorong 

pembentukan ASI mulai bekerja. Apabila tidak ada kelainan, pada hari 

pertama sejak bayi lahir akan dapat menghasilka 50-100 ml/hari, dan jumlah 

ini akan terus bertambah sehingga mencapai sekitar 400-500 ml/hr pada waktu 
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bayi mencapai usia 2 minggu. Jumlah tersebut dapat dicapai dengan menyusui 

bayinya selama 4-6 bulan pertama. Karena selama kurun waktu tersebut ASI 

mampu memenuhi kebutuhan gizinya. Setelah 6 bulan volume pengeluaran 

ASI menurun dan sejak itu kebutuhan gizi tidak lagi dapat dipenuhi oleh ASI 

saja dan harus mendapat makanan tambahan (McKinney et al., 2017). 

Berdasarkan waktu diproduksi, ASI dapat dibagi menjadi 3 antara lain  : 

1) Kolostrum 

Merupakan cairan yang pertama kali diekskresi oleh kelenjar mamae yang 

mengandung tissue debris dan redual material yang terdapat dalam alveoli 

dan duktus dari kelenjar mamae dari hari pertama sampai hari ketiga atau 

keempat dari masa laktasi. Komposisi kolostrum dari hari ke hari berubah 

dan merupakan cairan kental yang ideal yang berwarna kekuning-kuningan 

lebih kuning dibandingkan ASI matur. Kolostrum lebih banyak 

mengandung protein dibandingkan ASI matur dimana protein utama 

adalah casein. Pada kolostrum protein yang utama adalah globulin 

sehingga dapat memberikan daya perlindungan tubuh terhadap infeksi. 

Kolostrum lebih banyak mengandung antibodi dibandingkan ASI matur 

yang dapat memberikan perlindungan bagi bayi sampai 6 bulan pertama 

dan lebih rendah kadar karbohidrat dan lemaknya dibandingkan ASI 

mature. Sedangkan total energi lebih rendah dibandingkan ASI mature 

yaitu 58 kalori/100 ml kolostrum.  

2) Air susu masa peralihan (masa transisi) 

Merupakan peralihan dari kolostrum menjadi ASI mature dan dieksresi 

dari hari ke-4 sampai ke-10 dari masa laktasi. Pendapat lain mengatakan 

bahwa ASI mature baru akan terjadi pada minggu ke-3 sampai minggu ke-
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5. Kadar protein semakin rendah, sedangkan kadar lemak dan karbohidrat 

semakin tinggi namun volumenya semakin meningkat 

3) Air susu mature 

ASI yang disekresi pada hari ke-10 dan seterusnya dikatakan 

komposisinya relatif konstan (McKinney et al., 2017). 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi produksi ASI menurut (Karin et al., 

2012) diantaranya : 

1. Makanan ibu 

Makanan yang dimakan ibu yang sedang menyusui tidak secara langsung 

mempengaruhi mutu ataupun jumlah air susu yang dihasilkan. Jika 

makanan ibu terus-menerus tidak mengandung cukup zat gizi yang 

diperlukan, maka kelenjar pembentuk ASI tidak akan bekerja sempurna 

dan akan berpengaruh terhadap produksi ASI. Apabila ibu yang sedang 

menyusui bayinya mendapat tambahan makanan, maka akan terjadi 

kemunduran dalam pembentukan ASI. 

2. Ketentraman jiwa dan pikiran 

Pengeluaran ASI sangat dipengaruhi oleh faktor kejiwaan ibu yang selalu 

dalam keadaan gelisah, kurang percaya diri, rasa tertekan dan berbagai 

bentuk ketegangan emosional yang mungkin akan gagal dalam pemberian 

ASI untuk bayinya. 

3. Pengaruh persalinan dan klinik bersalin 

Para ahli mengemukakan adanya pengaruh yang kurang baik terhadap 

kebiasaan memberikan ASI pada ibu yang melahirkan di rumah sakit atau 

klinik bersalin, karena lebih menitikberatkan pada upaya persalinan dapat 

berjalan dengan lancer, ibu dan anak dalam keadaan selamat dan sehat. 
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Masalah pemberian ASI kurang mendapat perhatian. Sering makanan 

pertama yang diberikan adalah susu buatan atau susu sapi. 

4. Penggunaan alat kontrasepsi 

Alat kontrasepsi yang bisa digunakan selama menyusui antara lain 

kondom, Intra Uterine Device (IUD), pil KB khusus menyusui. Pada 

beberapa jenis kontrasepsi, terutama yang mengandung hormone estrogen 

(seperti pil oral kombinasi dan suntik KB1 bulan) dapat mempengaruhi 

jumlah ASI secara signifikan karena hormon estrogen yang terdapat 

didalamnya menekan produksi hormon prolaktin yang berperan dalam 

produksi ASI. 

5. Faktor fisiologi 

Proses produksi ASI dipengaruhi oleh hormon tertentu. Dua hormone yang 

berperan dalam produksi adalah hormone prolaktin dan oksitosin. Hormon 

prolaktin menentukan produksi dan mempertahankan sekresi ASI 

sedangkan hormon oksitosin menyebabkan sel-sel otot disekitar alveoli 

berkontraksi sehingga mendorong ASI masuk ke saluran penyimpanan. 

 

 

6. Pola istirahat 

Faktor lain yang mempengaruhi pengeluran dan produksi ASI adalah pola 

istirahat. Apabila ibu terlalu capek dan kurang istirahat, ASI akan 

berkurang. Pada bulan-bulan pertama, ibu akan merasa kurang beristirahat 

karena pola tidur bayi yang belum teratur. 

7. Faktor isapan anak dan frekuensi menyusui 
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Semakin sering bayi menyusui, produksi dan pengeluran ASI akan 

bertambah. 

8. Umur  kehamilan saat melahirkan 

Umur kehamilan ibu juga turut mempengaruhi produksi ASI. Hal ini 

disebabkan bayi yang lahir premature (umur kehamilan kurang dari 34 

minggu) sangat lemah dan tidak mampu menghisap langsung ASI dengan 

baik sehingga produksi ASI lebih rendah daripada bayi yang lahir cukup 

bulan. 

9. Konsumsi rokok dan alkohol 

Merokok mempengaruhi jumlah ASI yang diproduksi karena akan 

menganggu hormon prolaktin dan oksitosin untuk produksi ASI. 

10. Manfaat ASI 

ASI sebagai sumber makanan utama bayi tidak hanya bermanfaat bagi 

bayi, melainkan juga bagi ibu, keluarga, masyarakat dan negara. Adapun 

manfaat ASI untuk ibu antara lain (Roesli, 2000) : 

1) Hisapan bayi membantu rahim kembali normal, mempercepat kondisi 

ibu untuk kembali ke masa pra kehamilan dan mengurangi risiko 

perdarahan. 

2) Lemak disekitar panggul dan paha akan pindah kedalam ASI, sehingga 

berat badan ibu kembali normal. 

3) Ibu yang menyusui memiliki risiko lebih rendah terkena kanker 

payudara dan kanker rahim 

4) Tidak akan basi. ASI yang tidak dikelaurkan akan kembali diserap 

tubuh. 

Sedangkan manfaat ASI untuk keluarga, antara lain : 
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1) Tidak menambah pengeluaran untuk membeli susu formula 

2) Leboh hemat dalam perawatan kesehatan dan berkurangnya 

kekhawatiran akan bayi sakit 

3) Lebih praktis saat akan berpergian 

Manfaat ASI bagi masyarakat dan negara, diantaranya : 

1) Menghemat devisa negara karena tidak mengimpor susu formula  

2) Memperbaiki kelangsungan hidup anak dengan menurunnya angka 

mortilitas 

Keadaaan khusus untuk pertimbangan pemberian ASI, yaitu (Kemenkes RI, 

2015b) : 

1. Bayi terdiagnosis galaktosemia 

Pada keadaan ini, idealnya bayi diberikan susu formula bebas galaktosa. 

2. Ibu positif terinfeksi HIV. Bayi yang diberikan ASI eksklusif jika : 

1) Bayi juga positif terinfeksi HIV atau 

2) Ibu sudah minum antiretroviral selama 4 minggu atau 

3) Status HIV bayi negatif atau belum diketahui namun susu formula atau 

fasilitas untuk pemberiannya (air bersih dan sanitasi) tidak tersedia 

Tetapi, bayi diberikan susu formula jika status HIV bayi negatif atau 

belum diketahui dan susu formula dan fasilitas (air bersih dan sanitasi) 

tersedia 

Perhatikan hal-hal berikut ini ketika menyusui : 

1. Posisi bayi yang benar 

1) Kepala, leher, dan tubuh bayi dalam satu garis lurus 

2) Badan bayi menghadap ke dada ibu 

3) Badan bayi melekat ke ibu 
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4) Seluruh badan bayi tersangga dengan baik, tidak hanya leher dan bahu 

saja 

2. Tanda bayi melekat dengan baik: 

1) Dagu bayi menempel pada payudara ibu 

2) Mulut bayi terbuka lebar 

3) Bibir bawah membuka lebar, lidah terlihat di dalamnya 

4) Areola juga masuk ke mulut bayi, tidak hanya puting susu. Areola 

bagian atas tampak lebih melebar 

3. Tanda bayi menghisap dengan efektif:  

1) Menghisap secara mendalam dan teratur 

2) Kadang diselingi istirahat 

3) Hanya terdengar suara menelan 

4) Tidak terdengar suara mengecap 

4. Setelah selesai: 

1) Bayi melepas payudara secara spontan 

2) Bayi tampak tenang dan mengantuk 

3) Bayi tampak tidak berminat lagi pada ASI 

 

5. Tanda bayi mendapat ASI cukup: 

1) Buang air kecil bayi sebanyak 6x/24 jam 

2) Buang air besar bayi bewarna kekuningan 

3) Bayi tampak puas setelah minum ASI 

4) Tidak ada aturan ketat mengenai frekuensi bayi menyusu (biasanya 

sebanyak 10-12 kali/24 jam) 

5) Payudara terasa lembut dan kosong setelah menyusui 
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6) Berat badan bayi bertambah 

 

2.3.3 Motivasi ibu dalam menyusui 

Motivasi adalah tindakan seseorang baik secara langsung ataupun tidak 

langsung dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu yang diharapkan (Dorman, 

Gaudiano and Gaudiano, no date). Menurut Mar‟at dan Lieke (2006) motivasi 

adalah pendorong supaya seorang dapat melakukan tindakan untuk mencapai 

sasaran tertentu (Dorman, Gaudiano and Gaudiano, no date). 

Hariandja (2007) menyatakan bahwa motivasi seseorang didukung oleh 

adanya motif atau pendorong. Motivasi ini berbentuk motivasi internal dan 

eksternal. Motivasi internal merupakan motivasi yang terjadi karena adanya 

keinginan yang mendorong untuk memenuhi suatu kebutuhan dari dalam diri 

seseorang, hal ini disebabkan oleh karena adanya tuntutan fisik dan psikologis 

yang muncul melalui mekanisme sistem biologis manusia (Baum, Revenson and 

Singer, 2012). Motivasi internal terdiri dari kebutuhan dasar, persepsi, 

pengalaman, kemampuan untuk belajar dan sistem nilai yang dianut. Sedangkan 

motivasi eksternal atau dari luar diri individu muncul akibat proses interaksi sosial 

antara individu yang satu dengan yang lain di masyarakat. Motivasi eksternal 

terdiri dari sarana, dukungan serta penghargaan (Hariandja, 2002). 

Dorongan dari dalam diri atau luar diri ibu untuk memberikan ASI pada 

bayinya, merupakan motivasi ibu dalam menyusui. Ibu memberikan ASI pada 

bayinya dipengaruhi oleh faktor motivasi (BKKBN, 2009). Motivasi dapat berupa 

motivasi intrinsik (dari dalam diri) dan motivasi ekstrinsik (dari luar diri). 

Berdasarkan penelitian Racine, et al., (2011) bahwa pengalaman menyusui dapat 

mempengaruhi motivasi ibu dalam memberikan ASI. Faktor instrinsik yang dapat 

IR_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN KELETIHAN IBU... EZRA LEDYA SEVTIANA SINAGA



 
 

37 
 

mempengaruhi motivasi adalah pemberian informasi dan pengetahuan untuk 

menyusui, sedang faktor ekstrinsik adalah dukungan keluarga dan petugas 

kesehatan (Pillai Riddell et al., 2015). 

Untuk mengetahui motivasi pemberian ASI eksklusif, beberapa pengkajian 

telah digunakan selama ini salah satu nya adalah “Breasfeeding Motivational 

Instructional Measurement Scale” (BMIMS) (Stockdale et al., 2013). 

“Breasfeeding Motivational Instructional Measurement Scale” (BMIMS) dipilih 

dalam penelitian ini yang berisi 36 pertanyaan tentang motivasi pemberian ASI 

yang dimodifikasi dengan skala likert skor 1 (tidak pernah) sampai dengan skor 4 

(selalu). Total skor terendah adalah 40 dan total skor tertinggi adalah 100  

(Suryaningsih, 2012). 

Tabel 2.3 Breasfeeding Motivational Instructional Measurement Scale  

(BMIMS) (Stockdale et al., 2013) 

Please tell me which of the following apply to you generally since delivery : 
1. Breatfeeding is important to me 
2. I would be upset if I did not manage to breastfeed 
3. The amount of time I spend breastfeeding keeps me from doing other 

things I would like to do 
4. The amount of effort I put into breastfeeding is worthwhile to me 
5. Breastfeeding is not that important to me in the broad scheme of things 
6. I like breastfeeding 
7. I don‟t like breastfeeding but I do it because it is the best way to feed my 

baby 
8. Breastfeeding is very meaningful to me 
9. I have considerable independence and freedom as to how I manage 

breastfeeding 
10. I feel I cannot my judgement when breastfeeding 
11. Generally speaking I am very satisfied breastfeeding 
12. I hate breastfeeding  
13. I feel a great sense of satisfaction when I breastfeed 
14. I frequently think of quiting breastfeeding 
15. My opinion of myself goes up when I breastfeed well 
16. Overall I am no good at breastfeeding 
17. I look forward to breastfeeding 
18. Breastfeeding requires me to learn skills through effort over time 
19. I feel that I should personally take the credit or blame for how 

breastfeeding goes 
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20. My own feelings are generally not affected much one way or the other by 
how well I breastfeed 

21. Whether or not I breastfeed successfully is clearly my responsibility 
22. Most people who breastfeed feel a great sense of personal satisfaction 
23. I rececive lots of support and guidance from my midwives 
24. The feedback I receive from the midwives tells me what I want to know 
25. There are things I would like to know about my breastfeeding experience 

that I am not being told 
26. There are obvious challenges that I need to meet to breastfeed successfully 
27. The midwives let me know how well I am breastfeeding 
28. I have a clear breastfeeding goal in mind 
29. It is very important to me that I know how to work at reaching my 

breastfeeding goal 
30. I can find out how good breastfeeding is going just by doing it 
31. As a result of feedback from my midwives I know I am breastfeeding well 
32. Breastfeeding itself provides little information as to how well it is going 
33. The feedback I get from my midwives is not very useful 
34. Breastfeeding is quite simple and repetitive 
35. I have trouble figuring out whether breastfeeding si going well or not 
36. I learn most things quickly 

 

2.4 Keletihan dan Motivasi Menyusui 

Pada masa pasca melahirkan ada perubahan dalam aspek fisik yaitu ibu post 

partum rentan mengalami kelelahan. Hal ini disebabkan proses persalinan yang 

mengeluarkan banyak energi, infeksi, kurang istirahat dalam keseharian, tekanan 

untuk dapat melakukan semua aktivitas, gangguan tidur malam hari, nyeri, stress yang 

berhubungan dengan peran baru, anemia dan aktivitas sosial (Troy and Dalgas-Pelish, 

2003). Pasca melahirkan ibu juga mengalami perubahan pada aspek psikologis berupa 

depresi (Munoz et al., 2006).  

Depresi postpartum dapat terjadi sejak hari pertama sampai hari kesepuluh setelah 

persalinan (Adiatmika, 2016). Pada ibu yang mengalami depresi postpartum muncul 

rasa sedih, merasa lelah yang berlebihan, ketidakmampuan berhenti menangis, 

peningkatan kecemasan mengenai kesehatannya serta anaknya, perasaan tidak aman 

atau tidak bersedia ditinggal sendirian, tidak dapat membuat keputusan dan gejala-

gejala psikosomatis misalnya mual, muntah dan diare (Choi and Song, 2017). Ibu 
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yang mengalami depresi postpartum beresiko lebih tinggi menghentikan pemberian 

ASI eksklusif (de Jager et al., 2013). 

Keletihan yang dialami ibu pasca persalinan dipengaruhi oleh kadar estrogen dan 

progesterone menurun setelah plasenta lahir (Dunning and Giallo, 2012b). Kedua 

hormon yang bertanggung jawab dalam proses laktasi adalah hormon prolaktin dan 

oksitosin. Bila ibu dalam kondisi letih, kebingungan, stress, pikiran kacau, takut 

ataupun cemas akan memperngaruhi pelepasan oksitosin dari neurohipofise sehingga 

terjadi bloking pada reflex let down. Kondisi emosional distress yang dialami ibu akan 

mempengaruhi pelepasan hormon dari kelenjar adrenal yaitu epineprin yang 

menyebabkan vasokontriksi pembuluh darah alveoli sehingga oksitosin tidak dapat 

mencapai mioepitelium (Dunning and Giallo, 2012a). 

Proses menyusui dipengaruni oleh banyak faktor, salah satunya psikologis 

(Soetjiningsih, 1995). Pada ibu postpartum selain fisik yang masih lemah juga 

mengalami perubahan status emosi, dimana perubahan emosi berupa kecemasan 

menjadi faktor motivasi ibu dalam menyusui. Persiapan psikologis ibu sangat 

menentukan keberhasilan menyusui. Ibu yang tidak mempunyai keyakinan mampu 

memproduksi ASI menyebabkan produksi ASI berkurang (Soetjiningsih, 1995). 

Stress, khawatir, ketidakbahagiaan ibu pada periode menyusui sangat berperan 

dalam mensukseskan pemberian ASI eksklusif (Brown, Raynor and Lee, 2011).  Ada 

bebereapa jenis stress yang umumnya dialami oleh ibu menyusui. Mulai dari khawatir 

akan kurangnya kuantitas produksi ASI dan kualitas ASI yang tidak cukup baik untuk 

bayinya, takut bentuk tubuh atau payudaranya berubah, perubahan gaya hidup 

(terutama menyusui anak pertama), merasa pemberian ASI kurang praktis (McKinney 

et al., 2017). Kondisi psikis yang terganggu sehingga ibu memerlukan adaptasi pada 

peran baru dan tanggung jawab menjadi seorang ibu. Dari kebiasaan ibu yang dapat 
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tidur dengan nyenyak di malam hari, harus sering terbangun oleh tangisan bayi. Selain 

itu, menjalani aktivitas sebagai ibu dapat menambah parah apabila tidak adanya 

dukungan keluarga untuk membantu merawat bayi dan mengerjakan pekerjaan rumah 

tangga. Oleh karena itu, diharapkan ibu mampu beradaptasi dengan baik sehingga 

dapat menjalani tanggung jawab barunya, tanpa ada perasaan tertekan (Insana and 

Montgomery-Downs, 2010). 

 

2.5 Keaslian Penelitian 

Mencari artikel ilmiah alternatif kata kunci pada tabel di atas digunakan tiga 

database (Proquest, Scopus, dan Google Scholar) untuk mencari sumber ilmiah yang 

memiliki kemiripan sebagai literatur pendukung utama dalam penelitian ini. Hasil 

yang ditemukan kemudian dipilih berdasarkan judul, abstrak, dan hasil penelitian 

dengan cara memasukkan kata kunci, full text, dan publication date time yang 

diinginkan. Dari hasil pencarian didapatkan 8 jurnal luar negeri dan  naskah publikasi 

dalam negeri sesuai dengan keinginan peneliti. Berdasarkan hasil pencarian tersebut 

didapatkan keaslian penelitian pada tabel di bawah ini : 

Tabel 2. 4 Keaslian Penelitian 

No Judul Artikel; Penulis; 
Tahun 

Metode  
(Desain, Sampel, Variabel, 

Instrumen, Analisis) 
Hasil Penelitian 

1.  Paket Dukungan 
terhadap Breastfeeding 
Self-Eficacy dan 
Keberhasilan Menyusui 
Ibu Postpartum 
(Pradanie, 2015) 
 
Repository UNAIR 

D: quasy-experimental 
S: purposive sampling 
sebanyak 20 responden 
V: 
- Variable terikat: 

breastfeeding self eficacy 
- Variable bebas: 

keberhasilan menyusui 
I: kuesioner BSES-SF dan 
LATCH assessment tool 
A: paired t-test 

Tidak ada hubungan 
yang signifikan 
antara breastfeeding 
sel efficacy dan 
tindakan menyusui 
efektif 

2.  Bladder Symptoms, 
Fatigue and Physical 
Activity in Postpartum 

D: cross-sectional 
S: total sampling sebanyak 290 
responden 

Ada perbedaan 
antara bladder 
symptoms, keletihan 
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No Judul Artikel; Penulis; 
Tahun 

Metode  
(Desain, Sampel, Variabel, 

Instrumen, Analisis) 
Hasil Penelitian 

Women (Kim and Lee, 
2017) 
Scopus 

V: Variable terikat : umur, 
IMT, tingkat pendidikan, 
pendapatan. Variable bebas: 
keletihan, aktivitas fisik, dan 
bladder symptoms 
I: kuesioner ICSI/ICPI, 
MFSC, IPAQ 
A: PASW Statistic 

dan aktivitas fisik 
dengan umur, IMT, 
tingkat pendidikan 
dan pendapatan. 

3.  Faktor yang Berperan 
dalam Kegagalan 
Praktik Pemberian ASI 
Eksklusif (Afifah, 2007) 
 
ResearchGate 

D: descriptive analitic 
S:  purposive sampling, 12 
wanita  
V:  Variable terikat: praktik 
pemberian ASI Eksklusif 
- Variable bebas: 

pengetahuan, motivasi 
I:  Wawancara mendalam 
dengan in dept interview dan 
Tape Recorder 
 

Faktor pendorong : 
pengetahuan, 
motivasi 
Faktor pemungkin : 
Kurangnya 
penyuluhan 
Faktor penguat : 
kelelahan ibu, 
kuatnya pengaruh 
nenek dalam 
pengasuhan 
Faktor penghambat : 
kurangnya keyakinan 
dan praktik yang 
keliru 

4.  Penerapan Modifikasi 
Tiredness Management 
terhadap Keletihan dan 
Self Care Behaviour Ibu 
Postpartum (Nastiti, 
Aria Aulia. 2012) 

D: quasy-experimental 
S: random sampling, 32 
responden  
V: Variable terikat: keletihan 
dan self care behaviour 
- Variable bebas: Modifikasi 

Tiredness Management 
I:  Postpartum Fatigue Scale 
(PFS) dan Checklist merujuk 
Tiredness Management guide 
dan protokol dari Wide Awake 
Parenting 
A : Pearson Product Moment 

Ada pengaruh 
modifikasi Tiredness 
Management dengan 
keletihan dan self 
care behaviour ibu 
postpartum 
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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

     : Diteliti 

     : tidak diteliti 

Masa Nifas 

Perubahan Psikologis Perubahan Fisiologis Perubahan Psikososial 

KELETIHAN 

Peningkatan kadar kortisol di dalam tubuh 

Pelepasan oksitosin dari neurohipofise terganggu 

Terjadi penumpukan air susu di alveoli 

Motivasi pemberian ASI eksklusif menurun 

Bloking pada reflek let down 

Pelepasan epineprin menurun 

Vasokontriksi pembuluh darah alveoli 

Hormon oksitosin tidak dapat mencapai mioepitelium 

Payudara membesar 

Timbul rasa sakit di payudara yang abses, gagal menyusui 
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Gambar 3.1 Kerangka Konseptual hubungan keletihan ibu post partum dengan 

motivasi pemberian ASI pada ibu menyusui (Insana and Montgomery-Downs, 2010) 

 

Keterangan : 

Gambar 3.1 menjelaskan mekanisme hubungan keletihan pada ibu post partum 

dengan motivasi pemberian ASI eksklusif. Pada masa nifas, terdapat 3 perubahan 

yaitu perubahan fisiologis, psikososial dan psikologis. Perubahan fisiologis pada ibu 

post partum lebih diutamakan pada kondisi payudara dan uterus ibu dimana terjadi 

perubahan yang signifikan akibat dari perubahan hormone dan lain-lain. Sedangkan 

pada perubahan psikososial yang terjadi adalah kondisi perubahan peran dan 

banyaknya aktivitas sehingga memicu terjadinya keletihan. Pada perubahan 

psikologis lebih mengedepankan pada kejiwaan dimana seorang ibu post partum 

terjadi taking-in, taking hold dan letting-go pada keterikatan antara ibu dan bayinya. 

Perubahan inilah memicu peningkatan kadar kortisol dalam tubuh sehingga 

menimbulkan keletihan.  

Keletihan yang dialami ibu post partum menyebabkan pelepasan oksitosin dari 

neurohipofise terganggu. Apabila hal ini terganggu maka terjadi bloking pada reflek 

let down sehingga menurunkan pelepasan epinefrin dari kelenjar adrenal. Hal ini 

berdampak pada vasokontriksi di pembuluh darah alveoli sehingga hormon oksitosin 

tidak mampu mencapai mioepitelium. Terganggunya hormon oksitosin menimbulkan 

pengeluaran ASI terganggu yang mengakibatkan berkurangnya motivasi ibu untuk 

memberikan ASI eksklusif.  

3.2 Hipotesis Penelitian 

H1 : Terdapat hubungan keletihan ibu post partum dengan motivasi pemberian 

ASI eksklusif pada ibu menyusui 0-6 bulan 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1 Desain Penelitian 

 Jenis penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah penelitian korelasional. Desain 

ini digunakan untuk menganalisa hubungan keletihan ibu postpartum dengan 

motivasi pemberian ASI eksklusif pada ibu menyusui 0-6 bulan  secara sistematis 

dan berdasarkan data faktual. 

 

4.2 Populasi, Sampel dan Sampling 

4.2.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subiekyang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

penelitiuntuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Nursalam, 2013). 

Populasi dalam penelitian ini adalah ibu post partum usia 20-35 tahun di 4 

Posyandu wilayah kerja Puskesmas Muara Enim sejumlah 120 orang. 

4.2.2 Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang digunakan sebagai subjek 

penelitian melalui sampling (Nursalam, 2013). Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi untuk mengurangi bias pada 

hasil penelitian. Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitan dari 

suatu populasi target terjangkau dan yang akan diteliti. Kriteria eksklusi adalah 

menghilangkan atau mengeluarkan subjek yang memenuhi kriteria inklusi 

(Nursalam, 2013). 
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1. Kriteria inklusi penelitian ini adalah 

1) Dapat berkomunikasi dengan baik, membaca dan menulis 

2) Ibu postpartum hari ke 7-14 hari 

3) Melahirkan bayi sehat dan hidup 

4) Usia 20-35 tahun 

5) Menikah secara sah 

2. Kriteria eksklusi penelitian ini adalah: 

1) Ibu dengan riwayat penyakit kronis, penyakit jantung, gangguan jiwa 

2) Ibu  dengan bayi opname di rumah sakit 7-14 hari postpartum 

Rumus penentuan besar sampel (Nursalam, 2013). 

 

𝑛 =  
120

1 + 120 (0,05)²
 

𝑛 =  
120

1+0,3
` 

n = 93 

Keterangan (untuk prediksi): 

n= besar sampel 

N= besar populasi 

d= tingkat signifikansi (p = 0,05) 

4.2.3 Sampling 

Sampling adalah proses menyeleksi porsi dari populasi untuk dapat 

mewakili populasi. Teknik sampling merupakan cara-cara yang ditempuh dalam 

pengambilan sampel, agar memperoleh sampel yang benar-benar sesuai dengan 

keseluruhan subjek penelitian. Sampling yang digunakan pada penelitian ini 
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adalah Non-Probability Sampling yaitu setiap subjek dalam populasi 

mempunyai kesempatan untuk terpilih sebagai sampel. Sedangkan metode yang 

digunakan yaitu cluster sampling berarti pengelompokan sampel berdasarkan 

wilayah atau lokasi populasi (Nursalam, 2013). 

 

4.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

4.3.1 Variabel Penelitian 

Variabel independen adala variabel yang dapat mempengaruhi variable lain 

(Nursalam, 2013). Dalam penelitian ini variabel independen adalah keletihan 

ibu post partum. Variabel dependen adalah variabel yang nilainya ditentukan 

oleh variabel lain (Nursalam, 2013). Variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah motivasi pemberian ASI eksklusif. 

4.3.2 Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah mendefinisikan variabel secara operasional 

berdasarkan karakteristik yang diamati, sehingga peneliti dapat melakukan 

pengukuran secara cermat terhadap suatu objek. 

Tabel 4. 1 Definisi operasional hubungan gaya hidup, tingkat stres dengan 

keluhan pada wanita menopause. 

Variabel Definisi Paramet
er Alat ukur 

Skala 
penguk

uran 
Skor 

Independe
n 
 
Keletihan 
ibu 
postpartum 
 

 
 
Kondisi 
ketidakmam
puan 
mengembali
kan tenaga 
(energi) 
setelah tidur, 
peningkatan 
kebutuhan 

 
 
Keluhan 
yang 
dirasaka
n dari 
ibu post 
partum  

 

 
 
Kuesioner 
bersumber dari 
modifikasi 
Postpartum 
Fatigue Scale 
(PFS) pada 
(Pugh and 
Milligan, 
1995) 

 
 

Ordinal 

 
 
Kemampuan 
yang dinyatakan 
dalam skor  
likert 1-4 
1 tidak 

pernah 
2 kadang-

kadang 
3 Sering 
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Variabel Definisi Paramet
er Alat ukur 

Skala 
penguk

uran 
Skor 

istirahat 
 

4 Selalu 
dengan 
interpretasi : 
0-30 = ringan 
31-90 = sedang 
91-120 = berat 

Dependen 
 
Motivasi 
pemberian 
ASI 
eksklusif  

 

 
 
Dorongan 
dari dalam 
diri atau luar 
diri ibu 
untuk 
memberikan 
ASI pada 
bayinya 

 
 
Nilai 
harapan 
positif 
dari 
seorang 
ibu post 
partum 

 
 
Kuesioner 
bersumber dari 
modifikasi 
Breastfeeding 
Motivational 
Instructional 
Measurement 
Scale 
(BMIMS) 
pada 
(Stockdale et 
al., 2013) 

 
 
Ordinal 

 
 
Pertanyaan 
positif : 
Sangat 
setuju(SS) = 3 
Setuju (S) = 2 
Kurang 
Setuju(KS) = 1 
Tidak 
Setuju(TS) = 0 
Pertanyaan 
negatif : 
Sangat 
Setuju(SS) = 0 
Setuju (S) = 1 
Kurang 
Setuju(KS) = 2 
Tidak 
Setuju(TS) = 3 
dengan 
interpretasi : 
71%-
100%=tinggi 
41-70%=sedang 
0-40% = rendah 

 

4.4 Pengumpulan dan Pengolahan Data 

4.4.1 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat atau fasilitas yang digunakan oleh 

peneliti dalam pengumpulan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya 

lebih baik. Penelitian ini menggunakan instrumen berupa lembar kuesioner yang 

merupakan daftar pertanyaan atau pernyataan yang disusun secara tertulis untuk 
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mengumpulkan suatu data (Nursalam, 2016). Instrumen dalam penelitian ini 

adalah kuesioner karakteristik umum responden, kuesioner modifikasi dari 

Postpartum Fatigue Scale (PFS) dari (Pugh and Milligan, 1995) dan 

Breastfeeding Motivational Instructional Measurement Scale (BMIMS) dari 

(Stockdale et al., 2013) 

Pengumpulan data pada penelitian ini melalui kuesioner pada responden 

yang diteliti yaitu ibu post partum. Instrumen yang digunakan untuk mengukur 

keluhan menopause yang berasal dari Postpartum Fatigue Scale (PFS) dari 

Milligan (1997) yang berisi 30 pertanyaan tentang intensitas keletihan ibu post 

partum menggunakan skala likert skor 1 (tidak pernah) sampai dengan skor 4 

(selalu). Total skor terendah adalah 30 dan total skor tertinggi adalah 120. Alat 

ukur yang digunakan dalam penelitian ini sudah baku berdasarkan literatur 

sehingga tidak perlu diuji lagi validitas dan reliabilitasnya. 

Data motivasi pemberian ASI menggunakan kuesioner yang dimodifikasi 

dari Motivational Instructional Measurement Scale (BMIMS) dari (Stockdale et 

al., 2013). Kuesioner ini terdiri dari 36 pertanyaan tertutup, dimana responden 

hanya dapat menjawab sesuai pilihan jawaban yang ada. Kuesioner ini terdiri 

dari 30 pernyataan positif dan 6 pernyataan negative (pernyataan nomor 2, 7, 

10, 12, 14, 35). Pernyataan dalam motivasi ini menggunakan jawaban skala 

likert yaitu sangat setuju (ss), setuju (s), kurang setuju (ks), dan tidak setuju (ts). 

Untuk pernyataan positif skor jawaban adalah sangat setuju =3, setuju=2, 

kurang setuju=1 dan tidak setuju=0. Sedangkan pernyataan negative skornya 

adalah sangat setuju (ss), setuju (s), kurang setuju (ks), dan tidak setuju (ts). 

Sehingga skor total dari 36 pernyataan adalah 100. Hasilnya akan di prosentase 

IR_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN KELETIHAN IBU... EZRA LEDYA SEVTIANA SINAGA



 
 

49 
 

serta diinterpretasikan dengan 71%-100% = motivasi tinggi, 41-70% = motivasi 

kurang dan 0-40% = motivasi rendah 

4.4.2 Lokasi dan waktu penelitian 

1. Lokasi 

Penelitian dilaksanakan di Posyandu dengan 4 Kelurahan (Muara 

Enim, Air Lintang, Tanjung Jati dan Karang Raja). 

2. Waktu 

Penelitian dilaksanakan pada bulan 20 November-10 Desember 2017 

4.4.3 Pengumpulan data 

1. Prosedur administrasi 

Langkah awal dari penelitian ini adalah permohonan perizinan dari 

akademik Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga yang ditujukan 

kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muara Enim, 

Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim, dan Kepala Puskesmas Muara 

Enim yang dibantu oleh orangtua saya di Muara Enim dalam proses 

perizinannya. Setelah mendapatkan surat pengantar dari Badan Kesatuan 

bangsa dan Politik Kabupaten Muara Enim kemudian diteruskan ke Dinas 

Kesehatan Kabupaten Muara Enim dan proses selanjutnya ditujukan ke 

Kepala Puskesmas Muara Enim. Peneliti kemudian melakukan penelitian 

di 4 Posyandu diantaranya  Setelah selesai melakukan penelitian dan 

mendapat surat keterangan bahwa telah melakukan penelitian dari 

Puskesmas Muara Enim, kemudian peneliti meneruskan surat tebusan 

tersebut ke Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim untuk mendapatkan 

surat bahwa telah selesai melakukan penelitian di Puskesmas Muara 

Enim. 
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2. Prosedur teknis pengumpulan data 

Pengambilan data dilakukan setelah peneliti dinyatakan lulus uji etik 

dan mendapat sertifikat etik. Berdasarkan pertimbangan dan masukan 

dari Kepala Puskesmas Muara Enim peneliti melakukan identifikasi 

responden sesuai dengan kriteria inklusi yang telah ditetapkan peneliti. 

Puskesmas Kabupaten Muara Enim membawahi 19 kecamatan dengan 

454 posyandu. Puskesmas Muara Enim memiliki 37 posyandu. Peneliti 

memilih dua posyandu yaitu Posyandu Buah Hati yang akan dijadikan 

sebagai kelompok perlakuan dan Posyandu Mawar yang dijadikan 

sebagai kelompok kontrol. Penentuan lokasi berdasarkan rekomendasi 

kepala puskesmas dengan pertimbangan sosio-demografi, jumlah bayi 

terbanyak dan angka kesakitan pada bayi. 

3. Proses pengambilan data 

Proses pengambilan data dilakukan di Puskesmas melalui data 

kunjungan antenatal care (K1-K4). Selanjutnya peneliti mengunjungi ke 

masing-masing rumah responden (door to door) menjelaskan tujuan dan 

maksud dari penelitian ini kepada calon responden di wilayah kerja 

Puskesmas Kecamatan Muara Enim. Calon responden yang setuju untuk 

ikut serta dalam penelitian ini akan diberikan inform consent sebagai 

persetujuan menjadi responden.  

Responden diberi lembar kuesioner Postpartum Fatigue Scale (PFS) 

dan Breastfeeding Motivational Instrucktional Measurement Scale 

(BMIMS) dan selama proses pengisian peneliti dibantu oleh 2 orang dari 

pengurus posyandu untuk memastikan dan mengarahkan para responden 

untuk mengisi kuesioner sesuai dengan kondisinya. Responden yang 
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tidak mengerti maksud dari pernyataan kuesioner langsung bertanya pada 

peneliti. Kuesioner yang telah diisi dikumpulkan kepada peneliti dan 

kemudian dinilai dan ditabulasi. 

4.4.4 Cara analisa data 

1. Analisis Univariat 

 Analisis univariat bertujuan untuk menjelaskan atau mendiskripsikan 

karakteristik setiap variabel penelitian (Nursalam, 2013). Data-data 

akan disajikan dengan tabel pada setiap variabel sehingga akan 

tergambar sebaran distribusi hasil data responden yang diteliti. Data 

tersebut antara lain mendiskripsikan distribusi variabel independen 

keletihan serta variabel dependen adalah motivasi pemberian ASI 

2. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat dilakukan untuk mencari hubungan gaya hidup, 

tingkat stres dengan keluhan pada wanita menopause menggunakan 

bantuan software statistik. Teknik analisis data yang digunakan 

adalah Spearman’s Rho Correlation dengan taraf signifikansi 5% 

(taraf kepercayaan 95%). Tujuan analisis uji diatas adalah untuk 

mencari hubungan dua variabel yang berdata kategorik. 

Proses analisis data paling tidak ada empat tahapan dalam pengolahan 

data yang harus dilalui yaitu: 

1. Editting, yaitu merupakan kegiatan untuk melakukan pengecekan 

isian formulir atau kuesioner apakah jawaban yang ada di kuesioner 

sudah lengkap, jelas, dan konsisten. 

2. Coding, yaitu merupakan kegiatan mengubah data berbentuk huruf 

menjadi data berbentuk angka / bilangan.  
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3. Processing, yaitu memproses data agar data yang sudah di  entry 

dapat dianalisis. 

4. Cleaning, merupakan bagian pengecekan kembali data yang sudah di 

– entry apakah ada kesalahan atau tidak. 

 

4.5 Kerangka Kerja 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Kerangka Kerja Penelitian Hubungan Keletihan Ibu Postpartum 

dengan Motivasi Pemberian ASI Eksklusif pada Ibu Menyusui 

0-6 bulan 

 

 

Populasi 

Ibu post partum yang menyusui 0-6 bulan di 
Posyandu wilayah Kerja Puskesmas  Muara Enim 

Sampel 

Sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi 

n= 128 responden 

Sampling 
Cluster Sampling 

Pengambilan data 
dengan kuesioner 

Analisis univariat dan Spearman’s 
Rho 

Hasil Penelitian 
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4.6 Masalah Etik 

Pada penelitian ini yang menjadi subjek adalah manusia, maka peneliti harus 

memahami prinsip-prinsip etika penelitian, yang ditempuh melalui prosedur dan 

legalitas penelitian (Nursalam, 2008). Penelitian ini telah lulus uji etik di 

Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga dengan Nomor : 585-KEPK. 

Persetujuan dan kerahasiaan responden merupakan hal utama yang perlu 

diperhatikan. Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu 

mengajukan ethical clearance kepada pihak yang terlibat maupun tidak terlibat, 

agar tidak melanggar hak-hak asasi dan otonomi manusia sebagai subyek 

penelitian. Penelitian ini dimulai dengan melakukan berbagai prosedur yang 

berhubungan dengan etika penelitian, meliputi: 

1. Informed consent (surat persetujuan) 

Subyek harus mendapatkan informasi secara lengkap tentang tujuan 

penelitian yang akan dilaksanaan, mempunyai hak untuk bebas berpartisipasi 

dan menolak menjadi responden. 

2. Autonomy (kebebasan) 

Prinsip autonomy adalah peneliti memberikan kebebasan bagi klien 

menentukan keputusan sendiri apakah bersedia atau tidak ikut dalam 

penelitian, tanpa adanya paksaan dan pengaruh dari peneliti. 

3. Anonimity (tanpa nama) 

Merupakan masalah etik dalam penelitian keperawatan dengan cara tidak 

mencantumkan nama responden pada lembar kuesioner tetapi cukup dengan 

memberikan kode. 
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4. Confidentialy (kerahasiaan) 

Subyek mempunyai hak untuk meminta bahwa data yang diberikan harus 

dirahasiakan, hanya kelompok data tertentu yang akan dilaporkan pada hasil 

riset. 

5. Justice (keadilan) 

Subjek penelitian (responden) berhak mendapat perlakuan secara adil selama 

pelaksanaan penelitian 

 

4.7 Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan penelitian merupakan kelemahan atau hambatan yang dihadapi oleh 

peneliti pada saat dilaksanakannya penelitian. Keterbatasan tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Subjektivitas setiap responden dalam mengisi kuesioner berbeda sehingga 

kejujuran responden dalam mengisi kuesioner mempengaruhi hasil kuesioner 

penelitian. 

2. Proses informed consent kepada suami/keluarga responden karena kesibukan 

pekerjaan dan tempat tinggal keluarga yang berbeda kelurahan. 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang hubungan 

keletihan pada ibu postpartum dengan motivasi pemberian ASI Eksklusif pada ibu 

menyusui 0-6 bulan di Posyandu Wilayah Kerja Puskesmas Muara Enim. Penyajian 

hasil penelitian meliputi gambaran umum lokasi penelitian, data demografi 

responden, dan variabel yang diukur. Data demografi terdiri dari usia, pendidikan, 

pekerjaan, keletihan yang dialami ibu postpartum dan motivasi ibu dalam pemberian 

ASI Eksklusif dengan usia bayi 0-6 bulan di Posyandu Wilayah Kerja Puskesmas 

Muara Enim. 

 

5.1 Hasil Penelitian 

5.1.1 Gambaran umum lokasi penelitian 

Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Muara Enim yang 

terletak di Jalan Jenderal Sudirman No.58, Pasar 1 Muara Enim. Puskesmas 

Muara Enim membuka Poli Umum, Poli Gigi, Poli KIA, Poli KB, Poli 

Konsultasi Gizi dan Kesehatan Lingkungan, Unit Laboraturium, dan Unit 

Pengambilan Obat. Puskesmas Muara Enim membawahi 16 Kelurahan termasuk 

diantaranya adalah Muara Enim, Air Lintang, Tanjung Jati dan Karang Raja. 

Puskesmas Muara Enim, dengan 57 posyandu yang tersebar di Kecamatan Muara 

Enim. 

Jumlah ibu nifas (0-40 hari) yang tercatat pada tahun 2016 terdapat 

12.398 ibu yang tersebar di wilayah kerja Puskesmas Muara Enim. Data 

September 2017 menunjukkan ibu nifas terbanyak didapat di Kelurahan Muara 
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Enim sebesar 258 orang dengan 20 posyandu dan Kelurahan Air Lintang sebesar 

169 orang dengan 20 posyandu. Sedangkan untuk Cakupan tidak ASI eksklusif 

pada Agustus 2017 didapatkan data sebesar 150 bayi.  

Kegiatan yang dilakukan saat berkunjung ke beberapa posyandu di 4 

Kelurahan lebih memfokuskan kepada tumbuh kembang bayi dan balita, seperti 

menimbang bayi, memberikan vitamin dan bubur. Sangat jarang dilakukan oleh 

kader di Posyandu ataupun perawat dan bidan dalam pemberian informasi 

mengenai pengenalan akan tanda dan gejala keletihan pada ibu postpartum serta 

dampak yang ditimbulkan dalam motivasi pemberian ASI eksklusif kepada ibu-

ibu nifas Sehingga para ibu lebih memilih fokus membantu perekonomian 

keluarga dan terkadang memberikan pengasuhan bayi kepada nenek atau 

keluarga terdekat.  

Dalam pemberian ASI eksklusif, para ibu lebih memilih memberikan 

susu formula dikarenakan faktor fisiologis (putting lecet, payudara bengkak, ASI 

keluar sedikit). pengalaman sebelumnya, dan tidak jarang karena dorongan 

keluarga. Meskipun ibu-ibu sudah mendapatkan informasi mengenai pentingnya 

memberikan ASI eksklusif dari bidan ataupun perawat dan kader di Posyandu.  

 

5.1.2 Karakteristik Responden 

Karakteristik responden di Posyandu wilayah kerja Puskesmas Muara 

Enim  adalah sebagai berikut : 
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Tabel 5.1 Distribusi Responden menurut Karakteristik Demografi di 

Puskesmas Muara Enim pada November-Desember 2017 

No Karakteristik Jumlah % 

1 Umur ( 20-35 tahun) 100 100 
2 Pendidikan : 

1. SD 
2. SMP 
3. SMA 
4. PT 

 
23 
17 
36 
24 

 
23 
17 
36 
24 

3 Pekerjaan : 
1. Ibu Rumah Tangga (IRT) 
2. Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
3. Wiraswasta 
4. Buruh 

 
53 
15 
18 
14 

 
53 
15 
18 
14 

4 Jumlah anak : 
1. Anak 1 
2. Anak 2 
3. Anak 3 
4. Anak 4 
5. Anak 5 

 
19 
38 
31 
10 
2 

 
19 
28 
31 
10 
2 

5 Pemberian ASI 
1. ASI Eksklusif 
2. Non ASI Eksklusif 

 
31 
69 

 
31 
69 

TOTAL 100 
 

Tabel 5.1 menunjukkan distribusi menurut umur responden bahwa semua 

responden berusia diantara 20 tahun-35 tahun. Pada distribusi menurut 

pendidikan responden bahwa sebagian besar pendidikan terakhirnya adalah 

Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan jumlah sebanyak 36 orang (36%) dan 

Perguruan Tinggi (D3/S1) dengan jumlah sebanyak 24 orang (24%). Mayoritas 

pekerjaan responden berdasarkan data distribusi menunjukkan bahwa sebagian 

besar Ibu Rumah Tangga (IRT) dengan jumlah 53 orang (53%) dan wiraswasta 

dengan jumlah 18 orang (18%).  
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5.1.3 Variabel yang diukur 

1. Keletihan ibu postpartum, motivasi pemberian ASI eksklusif 

Variabel yang diukur berdasarkan keletihan ibu postpartum dan 

motivasi pemberian ASI Eksklusif adalah sebagai berikut : 

Tabel 5.2 Distribusi Variabel yang Diukur Keletihan Ibu Postpartum di 

Posyandu Wilayah Kerja Puskesmas Muara Enim pada 

November-Desember 2017 

Variabel yang Diukur Kategori Keletihan 

Ringan Sedang Berat 
∑ % ∑ % ∑ % 

Keletihan Ibu 

Postpartum 

0 0 72 72 28 28 

TOTAL 100 
 

Tabel 5.3 Distribusi Variabel yang Diukur Motivasi Pemberian ASI 

Eksklusif di Posyandu Wilayah Kerja Puskesmas Muara Enim 

pada November-Desember 2017 

Variabel yang Diukur Kategori Motivasi 

Rendah Sedang Tinggi 
∑ % ∑ % ∑ % 

Motivasi Pemberian 

ASI Eksklusif  

31 31 45 45 24 24 

TOTAL 100 
 

Tabel 5.2 menunjukkan distribusi variabel yang diukur berdasarkan 

keletihan ibu postpartum dan motivasi pemberian ASI eksklusif. 

Sebagian besar responden memiliki keletihan sedang dengan jumlah 

sebanyak 72 orang (72,0%) dan sebagian besar memiliki motivasi sedang 

dalam pemberian ASI eksklusif dengan jumlah sebanyak 45 orang 

(45,0%). 

2. Hubungan keletihan ibu postpartum dan motivasi pemberian ASI 

eksklusif 

Distribusi keletihan pada ibu postpartum adalah sebagai berikut : 
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Tabel 5.3 Distribusi Keletihan Postpartum dan Motivasi Pemberian ASI 

Eksklusif pada Responden di Posyandu Wilayah Kerja 

Puskesmas Muara Enim pada November-Desember 2017 

Keletihan 

Postpartum 

Motivasi Pemberian ASI Eksklusif 

Jumlah Rendah Sedang Tinggi 
∑ % ∑ % ∑ % 

Ringan 

Sedang 

Berat 

0 
13 
18 

0,0% 
18,1% 
64,3% 

0 
35 
11 

0 
48,6% 
35,7% 

0 
24 
0 

0 
33,3% 
0,0% 

0 
72 
28 

Spearman Rho Rank                           p = 0,000 
 

Tabel 5.3 menunjukkan bahwa hubungan keletihan ibu postpartum 

dengan motivasi pemberian ASI eksklusif pada ibu menyusui 0-6 bulan. 

Responden yang keletihan postpartum sedang cenderung motivasi 

pemberian ASI eksklusif nya sedang dengan jumlah 35 orang (48,6%) 

sedangkan yang memiliki motivasi tinggi dalam pemberian ASI eksklusif 

nya sebesar 24 orang (33,3%). Responden yang mengalami keletihan 

postpartum berat cenderung memiliki motivasi rendah dalam pemberian 

ASI eksklusif dengan jumlah 18 orang (64,3%), sedangkan motivasi 

sedang sebanyak 11 orang (35,7%). 

Hasil uji statistika menggunakan Spearman Rho Rank diperoleh 

derajat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai α ≤ 0,05 sehingga 

H1 diterima yang berarti ada hubungan yang signifikan antara keletihan 

ibu postpartum dengan motivasi pemberian ASI eksklusif pada ibu 

menyusui 0-6 bulan. Pada nilai Coefficient Contingency diperoleh nilai -

0,486 yang menunjukkan bahwa variabel keletihan ibu postpartum dan 

motivasi pemberian ASI eksklusif memiliki kekuatan hubungan yang 

cukup dengan keeratan hubungan yang berbanding terbalik dimana 
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semakin tinggi keletihan yang dialami ibu maka semakin rendah motivasi 

yang dimiliki dalam pemberian ASI eksklusif. 

 

5.2 Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti didapatkan hasil 

sebagian besar reponden pada masa postpartum 7-14 hari mengalami keletihan 

dengan kategori sedang sebanyak 72 orang hingga kategori berat sebanyak 28 

orang. Hal ini berkaitan dengan sebagian besar responden dalam pengisian 

kuesioner merasa kepala berat, badan saya capai semua, mengantuk, sering 

melupakan sesuatu, nyeri pada punggung, pusing hingga merasa kaki seperti 

gemetar. 

Pasca persalinan 7-14 hari  merupakan fase taking hold atau fase dependen 

yang terjadi antara hari ke 3 sampai hari ke 10 yang mana pada fase ini ibu sudah 

mulai mandiri. Fase ini resiko terjadi depresi postpartum yang bisa diakibatkan 

berbagai faktor dan beberapa ibu sulit menyesuaikan diri karena ia harus 

merawat bayi dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga (Hamilton, 2001). 

Multipara memiliki keletihan yang lebih kompleks dibandingkan primipara 

dikarenakan harus memenuhi semua kebutuhan anak-anaknya, mengerjakan 

pekerjaan rumah tangga, merawat bayi dan menyusui yang tentu membutuhkan 

energi yang banyak. 

Keletihan yang berlebihan diakibatkan oleh stress mental dan emosional 

yang akan memperberat kerja kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal merupakan 

kelenjar yang bertanggung jawab terhadap adaptasi tubuh dengan berbagai 

macam stress. Semakin berat stress dan tidak ditangani dengan benar, maka 

kinerja kelenjar adrenal akan semakin menurun akibar dipaksa bekerja keras 
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dalam memproduksi kortisol (Wilson, 2004). Orang dengan gangguan fungsi 

adrenal mempunyai kadar kortisol yang tinggi atau rendah sepanjang hari. Saat 

adrenal tidak mampu lagi menyesuaikan kortisol dengan kebutuhan tubuh, 

sehingga total kortisol meningkat akan berakibat pada kelelahan adrenal (Wilson, 

2004). 

Data distribusi demografi responden menunjukkan bahwa dari 100 orang 

responden, terdapat 72 orang mengalami keletihan dengan kategori sedang 

dimana sebagian besar ibu dengan multipara memiliki kesibukan akan 

pemenuhan tanggung jawab menjadi seorang ibu dan istri. Hanya sebagian kecil 

dari para ibu yang memanfaatkan waktu untuk beristirahat penuh dalam 

pemulihan kondisi pasca melahirkan. Ibu dengan status ibu rumah tangga lebih 

memilih ikut membantu perekonomian suami seperti operator warnet, menjaga 

warung atau berjualan kecil-kecilan didepan rumah mereka. 

Dalam motivasi pemberian ASI eksklusif, hasil penelitian yang didapatkan 

menunjukkan bahwa semua responden rata-rata memiliki rendah, sedang hingga 

tinggi. Hal ini berkaitan dengan pengisian kuesioner yang menganggap menyusui 

sangat penting, tetapi beberapa merasa terpaksa melakukannya karena menyusui 

merupakan cara terbaik memberi makan, merasa tidak pandai menyusui, merasa 

menyusui hal rumit dan berulang-ulang sehingga sebagian besar responden 

mengalami kesulitan mencari tahu apakah berjalan dengan baik atau tidak. 

Hariandja (2002) menyatakan bahwa motivasi seseorang didukung oleh 

adanya motif dan pendorong. Dorongan dari dalam diri atau luar diri ibu untuk 

memberikan ASI pada bayinya merupakan motivasi ibu dalam menyusui 

(BKKBN, 2009). Setelah melahirkan, kadar progesterone dan estrogen menurun 

secara drastis yang memungkinkan prolactin merangsang sintesis ASI. Sekresi 
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dan ekskresi menetap selama beberapa hari pertama setelah ibu melahirkan. 

Ditemukannya distensi pada payudara diakibatkan oleh kongesti sementara vena 

dan pembuluh limfatik bukan karena adanya penumpukan susu (Bobak, 2004). 

Selain itu, nyeri juga bisa berasal dari putting payudara yang lecet. Oleh karena 

itu, pentingnya perawatan payudara seperti kompres hangat dan pijat payudara 

sebelum menyusui serta pengosongan payudara secara sempurna dapat 

mengurangi nyeri dan putting lecet dapat dicegah (Bobak, 2004). 

Data distribusi demografi responden menunjukkan bahwa hanya sebagian 

yang memiliki motivasi dengan kategori sedang sebanyak 45 orang, kategori 

rendah sebanyak 31 orang dan kategori tinggi sebanyak 24 orang. Sebagian besar 

responden adalah multipara dengan status ibu rumah tangga dan berusia diantara 

20-35 tahun namun tidak mampu memberikan ASI secara eksklusif. Usia 20-35 

tahun merupakan usia yang sangat ideal karena organ reproduksi sudah matang 

dan kekuatan kontraksi uterus maksimal sehingga elastisitas otot rahim tidak 

akan turun. Status gizi ibu setelah persalinan juga perlu untuk diperhatikan. 

Pasca persalinan yang kemudian diikuti masa laktasi selama 6 bulan, apabila 

pemenuhan gizi ibu kurang, jumlah paritas yang banyak dengan jarak kehamilan 

yang pendek menyebabkan tidak optimalnya pemberian ASI eksklusif. Selain itu, 

kurangnya pengetahuan ibu akan perawatan payudara dan dukungan dari orang 

sekitar akan mempengaruhi pandangan ibu tentang ASI. Sebagian besar 

responden menunjukkan bahwa pandangan dari teman sebaya atau keluarga 

mengenai ASI lebih dipercaya dibandingkan bertanya kepada bidan atau perawat 

di posyandu. Sehingga para ibu mengatakan lebih memilih yang praktis dan tidak 

membuat bayi menangis karena kekurangan makan. 
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada bulan 20 November-10 

Desember, diperoleh 100 orang responden yang tersebar di empat wilayah 

puskesmas pembantu Puskesmas Muara Enim. Hasil analisis dengan uji statistic 

korelasi Spearman’s Rho menunjukkan bahwa keletihan yang dialami ibu 

postpartum dengan motivasi dalam pemberian ASI eksklusif pada ibu menyusui 

0-6 bulan ≤ α yang berarti bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 

keletihan ibu postpartum dengan motivasi pemberian ASI eksklusif di Posyandu 

wilayah kerja Puskesmas Muara Enim pada taraf kepercayaan 99%. Koefisien 

korelasi menunjukkan adanya hubungan pada tingkat cukup dan kearah yang 

berbanding terbalik sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat semakin tinggi 

keletihan yang dialami ibu maka semakin rendah motivasi untuk memberikan 

ASI eksklusif pada ibu menyusui 0-6 bulan di Posyandu wilayah kerja 

Puskesmas Muara Enim. 

Keletihan yang dialami ibu postpartum memiliki hubungan yang cukup 

dengan motivasi pemberian ASI eksklusif. Hal ini sesuai pandangan (Brown, 

Raynor and Lee, 2011) bahwa stress, khawatir dan ketidakbahagiaan ibu pada 

periode menyusui sangat berperan dalam mensukseskan pemberian ASI 

eksklusif. Stress sangat dipengaruhi oleh adanya peningkatan kadar kortisol 

didalam tubuh yang akan menimbulkan terganggunya pelepasan oksitosin dari 

neurohipofise. Kondisi psikis yang terganggu akibat adaptasi pada peran baru, 

tanggung jawab menjadi seorang ibu, dan tidak adanya dukungan dari keluarga 

untuk membantu merawat bayi dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga 

menimbulkan perubahan emosi berupa kecemasan sehingga ibu tidak 

mempunyai keyakinan mampu memproduksi ASI dan menurunkan keberhasilan 

menyusui secara eksklusif (Soetjiningsih, 1995) 
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Selain itu gangguan psikologis, adanya gangguan fisiologis yang dialami 

ibu seperti putting lecet, payudara membesar, ASI keluar sedikit juga beresiko 

menurunkan motivasi ibu dalam pemberian ASI eksklusif.  Hal ini menyebabkan 

terjadi bloking pada reflek let down yang akan meningkatkan vasokontriksi 

pembuluh darah alveoli sehingga hormone oksitosin tidak dapat mencapai 

mioepitelium (Dunning and Giallo, 2012b). 

Data distribusi demografi responden menunjukkan bahwa mayoritas 

responden adalah Ibu Rumah Tangga (IRT). Ketihan post partum juga menunda 

ibu kembali pada status dan fungsinya sebagai seorang ibu rumah tangga 

(McQueen and Mander, 2003), dan meningkatkan resiko depresi post partum 

(Corwin et al., 2005). Beberapa hari setelah bayi lahir akan terasa sangat berat 

dan melelahkan. Selain itu, pikiran ibu akan dipenuhi oleh segala sesuatu yang 

berhubuhngan dengan kebutuhan bayi. Kebanyakan wanita mungkin akan 

merasa baik-baik saja, tetapi energi yang terkuras secara fisik dan emosional 

dapat menyebabkan keletihan yang luar biasa. 

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh (Afifah, 

2007) yang menyebutkan salah satu faktor penguat dalam kegagalan pemberian 

ASI eksklusif adalah kelelahan yang dialami ibu postpartum. Hasil penelitian 

tersebut juga menunjukkan bahwa kelelahan yang dialami ibu mengakibatkan ibu 

menyerahkan segala perawatan bayi kepada dukun bayi. Selan itu, didukung juga 

dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kim and Lee, 2017) menunjukkan bahwa 

kelelahan yang dialami ibu postpartum dipengaruhi oleh aktivitas fisiknya, selain 

dari gangguan pada proses berkemih.  
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Simpulan 

Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Keletihan ibu postpartum pada penelitian ini mayoritas adalah keletihan 

dalam kategori sedang, dimana keletihan ini dikarenakan banyaknya aktivitas 

fisik dan adaptasi terhadap peran baru menjadi seorang ibu. 

2. Motivasi pemberian ASI eksklusif yang dimiliki oleh responden sebagian 

besar adalah motivasi sedang, dikarenakan gangguan fisiologis dari 

responden itu sendiri dan kurangnya dukungan keluarga dalam membantu 

mengerjakan pekerjaan rumah tangga.  

3. Keletihan ibu postpartum memiliki hubungan terhadap motivasi pemberian 

ASI eksklusif pada ibu menyusui 0-6 bulan di Posyandu wilayah kerja 

Puskesmas Muara Enim. Fisiologis dan psikologis merupakan faktor 

pendorong yang mempengaruhi keletihan ibu sehingga menurunkan motivasi 

ibu dalam mengoptimalan pemberian ASI eksklusif. 

 

6.2 Saran 

Hasil penelitian yang dapat disarankan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi profesi keperawatan 

 Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai metode kebaruan dan inovasi 

dalam keperawatan, khususnya keperawatan maternitas dalam memberikan 

pengetahuan tentang pentingnya mengetahui keletihan postpartum sejak dini 

sehingga dapat meningkatkan motivasi ibu dalam pemberian ASI secara 

eksklusif 

IR_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN KELETIHAN IBU... EZRA LEDYA SEVTIANA SINAGA



 
 

66 
 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

 Adanya penelitian lebih lanjut dalam mencari faktor yang berhubungan 

dengan keletihan postpartum dan menggunakan observasi dalam 

mengidentifikasi peningkatan motivasi ibu dalam pemberian ASI eksklusif 
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Lampiran 1 Permintaan Menjadi Responden Penelitian 

 

PERMINTAAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN 

 

 

Dengan Hormat, 

 

Saya Ezra Ledya Sevtiana Sinaga mahasiswi  Fakultas  Keperawatan  

Universitas Airlangga, akan melakukan penelitian dengan judul “Hubungan 

Keletihan Ibu Postpartum dengan Motivasi Pemberian ASI eksklusif pada Ibu 

Menyusui 0-6 bulan di Posyandu Wilayah Kerja Puskesmas Muara Enim”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya hubungan 

hubungan keletihan ibu postpartum dengan motivasi pemberian asi eksklusif pada 

ibu menyusui 0-6 bulan. Untuk itu saya mengharapkan kesediaan Ibu untuk mengisi 

lembar kuesioner atau daftar pertanyaan yang telah disiapkan dengan sejujurnya 

sesuai yang Ibu rasakan. Saya menjamin kerahasiaan serta identitas Ibu. Informasi 

yang Ibu berikan digunakan sebagai wahana pengembangan mutu pelayanan, tidak 

akan dipergunakan untuk maksud lain. 

Atas partisipasi ibu dalam mengisi kuesioner in saya mengucapkan terima 

kasih.  

 

Surabaya,  November 2017 

Hormat Saya, 

 

Ezra Ledya Sevtiana Sinaga 

NIM. 131611123046 
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Lampiran 2 Informed Consent 

 

PERNYATAAN PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN 

 

 

Informed Consent 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : 

Alamat : 

Setelah  diberikan  penjelasan  mengenai  pelaksanaa  penelitian  “Hubungan 
Keletihan Ibu Postpartum dengan Motivasi Pemberian ASI eksklusif pada Ibu 
Menyusui 0-6 bulan di Posyandu Wilayah Kerja Puskesmas Muara Enim”, saya 
bersedia berpartisipasi sebagai responden dalam penelitian yang dilakukan oleh Ezra 
Ledya Sevtiana Sinaga sampai dengan berakhirnya masa penelitian yang dimaksud. 

Bersedia memberikan infromasi yang dibutuhkan dalam penelitian sesuai 
dengan kondisi yang sebenarnya. 

Demikian pernyataan persetujuan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak 
sedang dalam paksaan siapapun dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 
 

Surabaya, November 2017 
Peneliti, 

 
 
 
 
Ezra Ledya Sevtiana S (          ) 

 

Saksi 

 

 

 

( ) 
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Lampiran 3 Karakteristik Responden 

 

INSTRUMEN KUESIONER 

KARAKTERISTIK RESPONDEN 

 

 

Kode :................................ (diisi oleh peneliti) 

Inisial Responden :..................................  

Usia :..................................  

Tanggal/Jam :...................................  

Petunjuk pengisian :   
 

Isilah pilihan yang tersedia dibawah ini dan beri tanda silang (x) atau tanda ceck list 
(√) pada kriteria yang sesuai dengan anda : 

1. Pendidikan : 
1) SD 
2) SMP 
3) SMA 
4) PT 

2. Pekerjaan : 
1) Ibu Rumah Tangga  
2) PNS 
3) Wiraswasta 
4) Buruh 

3. Pemberian ASI : 
1) Eksklusif  
2)  Tidak Eksklusif 

4.  Jumlah Anak : 
1) 1 
2) 2 
3) 3 
4) 4 
5) 5
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Lampiran 4 Kuesioner Motivasi  

 

INSTRUMEN KUESIONER 

 

MOTIVASI IBU DALAM PEMBERIAN ASI 

 

 

Kode :...................................... (diisi oleh peneliti) 

Inisial responden :.................................................   

Tanggal/ jam :.................................................   

Petunjuk pengisian   

1. Bacalah dengan baik setiap nomor soal pertanyaan  
2. Pilih salah satu jawaban sesuai dengan yang anda rasakan atau sesuai 

denganyang anda alami, dengan memberikan tanda (√) pada pilihan yang 
telah disediakan  

3. Jawaban anda adalah rahsia pribadi yang tidak akan diketahui oleh siapapun 
karena nama anda tidak tercantum  

4. Keterangan pilihan jawaban 
SS  = sangat setuju 
S    = setuju 
KS = kurang setuju 
TS  = tidak setuju 

 
 

NO PERNYATAAN JAWABAN 
SS S KS TS 

1 Menyusui penting bagi saya     
2 Saya akan kecewa jika saya tidak berhasil 

menyusui 
    

3 Waktu yang saya habiskan untuk 
menyusui selalu membuat saya 
melakukan hal-hal lain dari yang ingin 
saya lakukan 

    

4 Usaha untuk menyusui memberikan 
manfaat bagi saya 

    

5 Secara keseluruhan saya memiliki banyak 
hal yang bisa dibanggakan selain 
menyusui 

    

6 Saya suka menyusui     
7 Saya tidak suka menyusui, tapi saya     
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melakukannya karena itu adalah cara 
terbaik untuk memberi makan bayi saya 

8 Menyusui sangat berarti bagi saya     
9 Saya memiliki kemandirian dan 

kebebasan yang cukup untuk mengatur 
cara menyusui 

    

10 Saya merasa tidak dapat menilai diri saya 
saat menyusui 

    

11 Secara umum saya menyusui sangat puas     
12 Aku benci menyusui     
13 Saya merasa ada rasa kepuasan ketika 

saya menyusui 
    

14 Saya sering memikirkan berhenti 
menyusui 

    

15 Pendapat saya tentang diri saya akan 
meningkat ketika saya menyusui dengan 
baik 

    

16 Secara keseluruhan saya tidak pandai 
menyusui 

    

17 Saya berharap bisa menyusui     
18 Menyusui mengharuskan saya untuk 

belajar keterampilan melalui usaha dari 
waktu ke waktu 

    

19 Saya merasa bahwa saya harus secara 
pribadi mengambil keputusan bagaimana 
keharusan menyusui 

    

20 Perasaan saya sendiri biasanya tidak 
terpengaruh dengan banyaknya cara dan 
seberapa baik saya harus menyusui 

    

21 Berhasil tidaknya saya menyusui itu 
tanggung jawab saya 

    

22 Kebanyakan orang yang menyusui merasa 
baik dan mendapatkan kepuasan pribadi 

    

23 Saya menerima banyak dukungan dan 
bimbingan dari bidan saya 

    

24 Umpan balik saya terima dari bidan untuk 
memberitahu apa yang ingin saya ketahui 

    

25 Ada hal yang saya ingin tahu tentang 
pengalaman menyusui 

    

26 Ada tantangan jelas bahwa saya perlu 
bertemu untuk berhasil menyusui 

    

27 Para bidan membiarkan saya tahu 
seberapa baik saya menyusui 
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28 Saya memiliki tujuan yang jelas dalam 
pikiran untuk menyusui 

    

29 Hal ini penting bagi saya ketahui caranya 
bekerja untuk mencapai tujuan saya dalam 
menyusui 

    

30 Saya dapat mengetahui seberapa baik 
menyusui hanya dengan melakukan itu 

    

31 Sebagai hasil dari umpan balik dari bidan 
saya, saya tahu menyusui dengan baik 

    

32 Menyusui sendiri memberikan sedikit 
informasi mengenai seberapa baik ASI 
untuk bayi 

    

33 Umpan balik yang saya dapatkan dari 
bidan saya tidak terlalu berguna 

    

34 Menyusui cukup sederhana dan berulang-
ulang 

    

35 Saya mengalami kesulitan mencari tahu 
apakah menyusui berjalan dengan baik 
atau tidak 

    

36 Saya belajar banyak dengan cepat     
 
 

Sumber : modifikasi teori (Stockdale et al., 2013),”Breastfeeding Motivational 

Instrustional Measurement Scale” 
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Lampiran 5 Kueioner Keletihan 

 

 

KUESIONER KELETIHAN IBU POSTPARTUM 

Petunjuk pengisian : 

Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan apa yang anda rasakan setelah melahirkan 

dengan memberi tanda (√) dan jawablah pernyataan tanpa menghabiskan banyak 

waktu 

NO PERNYATAAN Tidak 
Pernah 

Kadang-
kadang 

Sering Selalu 

1 
2 
3 
4 
5 
 
6 
7 
8 
9 
 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
 
16 
 
17 
 
18 
19 
20 
21 
 
22 
23 
24 
 

Saya merasa kepala saya berat 
Saya merasa badan saya capai semua 
Saya merasa kaki saya capai 
Saya merasa banyak menguap 
Saya merasa otak saya panas dan 
suntuk 
Saya merasa mengantuk 
Saya merasa mata saya tegang 
Saya merasa goyah ketika bergerak 
Saya merasa tidak seimbang ketika 
berdiri 
Saya merasa saya ingin berbaring 
Saya merasa saya tidak bisa berpikir 
Saya merasa lelah untuk berbicara 
Saya merasa gugup 
Saya merasa sulit berkonsentrasi 
Saya merasa tidak berminat/kurang 
semangat 
Saya merasa saya sering melupakan 
sesuatu 
Saya merasa kepercayaan diri 
menurun 
Saya merasa cemas 
Saya merasa punggung saya kaku 
Saya merasa saya tidak sabar 
Saya merasa sepertinya saya sakit 
kepala 
Saya merasa bahu saya kaku 
Saya merasa nyeri di punggung saya 
Saya merasa dada saya berat saat 
bernafas 

    

Nomor 
Responden 
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25 
26 
27 
28 
 
29 
 
30 

Saya merasa haus 
Saya merasa suara saya serak 
Saya merasa pusing 
Saya merasa sepertinya mata saya 
kedutan 
Saya merasa sepertinya kaki saya 
gemetar 
Saya merasa sakit 

 

Keterangan : *) = coret yang tidak perlu 
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Lampiran 6 Analisis Data SPSS 

DATA DEMOGRAFI 

Pendidikan Responden 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SD 23 23.0 23.0 23.0 

SMP 17 17.0 17.0 40.0 

SMA 36 36.0 36.0 76.0 

PT 24 24.0 24.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
 

Umur Responden 
 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 100 100.0 100.0 100.0 

 

Pekerjaan Responden 
 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid IRT 53 53.0 53.0 53.0 

PNS 15 15.0 15.0 68.0 

WIRASWASTA 18 18.0 18.0 86.0 

BURUH 14 14.0 14.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
 
Jumlah Anak Responden 
 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1-2 19 19.0 19.0 19.0 

3-4 38 38.0 38.0 57.0 

5-6 31 31.0 31.0 88.0 

4 10 10.0 10.0 98.0 

5 2 2.0 2.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
ASI Eksklusif 
 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Non 

ASIE 

69 69.0 69.0 69.0 

ASIE 31 31.0 31.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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Lampiran 7 Tabulasi Data 

Keletihan Postpartum 
 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 32 1 1.0 1.0 1.0 

37 1 1.0 1.0 2.0 

39 1 1.0 1.0 3.0 

40 5 5.0 5.0 8.0 

41 1 1.0 1.0 9.0 

43 1 1.0 1.0 10.0 

45 1 1.0 1.0 11.0 

47 1 1.0 1.0 12.0 

50 1 1.0 1.0 13.0 

54 1 1.0 1.0 14.0 

55 1 1.0 1.0 15.0 

56 1 1.0 1.0 16.0 

57 1 1.0 1.0 17.0 

58 3 3.0 3.0 20.0 

59 1 1.0 1.0 21.0 

60 4 4.0 4.0 25.0 

62 1 1.0 1.0 26.0 

63 1 1.0 1.0 27.0 

65 2 2.0 2.0 29.0 

66 2 2.0 2.0 31.0 

67 2 2.0 2.0 33.0 

68 4 4.0 4.0 37.0 

69 2 2.0 2.0 39.0 

70 2 2.0 2.0 41.0 

71 1 1.0 1.0 42.0 

73 3 3.0 3.0 45.0 

74 2 2.0 2.0 47.0 

75 1 1.0 1.0 48.0 

76 1 1.0 1.0 49.0 

77 3 3.0 3.0 52.0 

78 2 2.0 2.0 54.0 

79 2 2.0 2.0 56.0 

80 1 1.0 1.0 57.0 

81 2 2.0 2.0 59.0 

82 1 1.0 1.0 60.0 

83 2 2.0 2.0 62.0 

84 1 1.0 1.0 63.0 
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85 2 2.0 2.0 65.0 

86 1 1.0 1.0 66.0 

87 1 1.0 1.0 67.0 

88 2 2.0 2.0 69.0 

89 3 3.0 3.0 72.0 

91 3 3.0 3.0 75.0 

92 3 3.0 3.0 78.0 

94 2 2.0 2.0 80.0 

95 3 3.0 3.0 83.0 

96 2 2.0 2.0 85.0 

97 1 1.0 1.0 86.0 

98 3 3.0 3.0 89.0 

99 2 2.0 2.0 91.0 

100 3 3.0 3.0 94.0 

101 2 2.0 2.0 96.0 

105 3 3.0 3.0 99.0 

110 1 1.0 1.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
Motivasi ASI Eksklusif Responden 
 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 20 1 1.0 1.0 1.0 

22 1 1.0 1.0 2.0 

24 1 1.0 1.0 3.0 

25 1 1.0 1.0 4.0 

27 2 2.0 2.0 6.0 

28 1 1.0 1.0 7.0 

29 2 2.0 2.0 9.0 

30 1 1.0 1.0 10.0 

31 2 2.0 2.0 12.0 

32 4 4.0 4.0 16.0 

33 2 2.0 2.0 18.0 

34 1 1.0 1.0 19.0 

35 2 2.0 2.0 21.0 

36 3 3.0 3.0 24.0 

37 2 2.0 2.0 26.0 

38 1 1.0 1.0 27.0 

39 2 2.0 2.0 29.0 

40 2 2.0 2.0 31.0 

42 2 2.0 2.0 33.0 

45 3 3.0 3.0 36.0 
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46 1 1.0 1.0 37.0 

47 1 1.0 1.0 38.0 

48 2 2.0 2.0 40.0 

50 2 2.0 2.0 42.0 

53 1 1.0 1.0 43.0 

54 1 1.0 1.0 44.0 

55 4 4.0 4.0 48.0 

56 2 2.0 2.0 50.0 

59 4 4.0 4.0 54.0 

60 1 1.0 1.0 55.0 

62 2 2.0 2.0 57.0 

63 1 1.0 1.0 58.0 

64 1 1.0 1.0 59.0 

67 4 4.0 4.0 63.0 

68 3 3.0 3.0 66.0 

69 5 5.0 5.0 71.0 

70 5 5.0 5.0 76.0 

71 3 3.0 3.0 79.0 

73 2 2.0 2.0 81.0 

74 1 1.0 1.0 82.0 

75 1 1.0 1.0 83.0 

76 2 2.0 2.0 85.0 

77 2 2.0 2.0 87.0 

78 1 1.0 1.0 88.0 

79 3 3.0 3.0 91.0 

80 2 2.0 2.0 93.0 

81 1 1.0 1.0 94.0 

82 3 3.0 3.0 97.0 

85 1 1.0 1.0 98.0 

89 1 1.0 1.0 99.0 

95 1 1.0 1.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
 

KATEGORI KELETIHAN DAN MOTIVASI 

 

Keletihan Kategori 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid SEDANG 72 72.0 72.0 72.0 

BERAT 28 28.0 28.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
Motivasi Kategori 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid RENDAH 31 31.0 31.0 31.0 

SEDANG 45 45.0 45.0 76.0 

TINGGI 24 24.0 24.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
 

Keletihan dan Pendidikan 

 Pendidikan 

Responden 

Keletihan 

Kategori 

Spearman's rho Pendidikan Responden Correlation Coefficient 1.000 -.319
**
 

Sig. (2-tailed) . .001 

N 100 100 

Keletihan Kategori Correlation Coefficient -.319
**
 1.000 

Sig. (2-tailed) .001 . 

N 100 100 

 

Keletihan dan Pekerjaan 

 Pekerjaan 

Responden 

Keletihan 

Kategori 

Spearman's rho Pekerjaan Responden Correlation Coefficient 1.000 .247
*
 

Sig. (2-tailed) . .013 

N 100 100 

Keletihan Kategori Correlation Coefficient .247
*
 1.000 

Sig. (2-tailed) .013 . 

N 100 100 

 

 

Motivasi dan Pendidikan 

 Pendidikan 

Responden 

Motivasi 

Kategori 

Spearman's rho Pendidikan Responden Correlation Coefficient 1.000 .264
**
 

Sig. (2-tailed) . .008 

N 100 100 

Motivasi Kategori Correlation Coefficient .264
**
 1.000 

Sig. (2-tailed) .008 . 

N 100 100 

 

Motivasi dan Pekerjaan 

 

 Pekerjaan 

Responden 

Motivasi 

Kategori 
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Spearman's rho Pekerjaan Responden Correlation Coefficient 1.000 -.379
**
 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 100 100 

Motivasi Kategori Correlation Coefficient -.379
**
 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 100 100 

 

 
Crosstabs 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Keletihan Kategori * Motivasi 

Kategori 

100 100.0% 0 0.0% 100 100.0% 

 
Keletihan Kategori * Motivasi Kategori Crosstabulation 

 
Motivasi Kategori 

Total RENDAH SEDANG TINGGI 

Keletihan Kategori SEDANG Count 13 35 24 72 

% within Keletihan Kategori 18.1% 48.6% 33.3% 100.0% 

% within Motivasi Kategori 41.9% 77.8% 100.0% 72.0% 

% of Total 13.0% 35.0% 24.0% 72.0% 

BERAT Count 18 10 0 28 

% within Keletihan Kategori 64.3% 35.7% 0.0% 100.0% 

% within Motivasi Kategori 58.1% 22.2% 0.0% 28.0% 

% of Total 18.0% 10.0% 0.0% 28.0% 

Total Count 31 45 24 100 

% within Keletihan Kategori 31.0% 45.0% 24.0% 100.0% 

% within Motivasi Kategori 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 31.0% 45.0% 24.0% 100.0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 23.977
a
 2 .000 

Likelihood Ratio 28.752 2 .000 

Linear-by-Linear Association 23.178 1 .000 

N of Valid Cases 100   
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a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

6.72. 

 
 
Nonparametric Correlations 

Correlations 

 Keletihan Kategori Motivasi Kategori 

Spearman's rho Keletihan Kategori Correlation Coefficient 1.000 -.486
**
 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 100 100 

Motivasi Kategori Correlation Coefficient -.486
**
 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Lampiran 8 Surat Permohonan Pengambilan Data 
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Lampiran 9 Surat izin Penelitian Bankesbangpol 
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Lampiran 10 Ethical Approval 
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Lampiran 11 Lembar Konsultasi Dosen Pembimbing 1 
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Lampiran 12 Lembar Konsultasi Dosen Pembimbing 2 
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