
46 
 

BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Kondisi Lokasi Penelitian 

Praktik Mandiri Bidan (PMB) Luh Ayu Koriawati, A.Md.Keb di Jalan 

Tukad Melangit Gg VI No 16, Br. Antap, Panjer, Denpasar Selatan. Bangunan PMB 

ini satu pekarangan dengan rumah pribadi Ibu Luh Ayu Koriawati. Bangunan PMB 

berbatasan langsung dengan rumah penduduk di bagian utara, timur dan barat dan 

sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Tukad Melangit Gg VI. Jumlah pegawai di 

PBM ini adalah 3 orang bidan. Pelayanan yang disediakan di PMB ini yaitu 

pelayanan kebidanan, pemeriksaan umum, pemeriksaan ibu hamil, pemeriksaan ibu 

nifas, senam hamil, pijat baduta, pelayanan imunisasi, pelayanan KB, pemantauan 

tumbuh kembang. Jumlah seluruh pasien yang berkunjung selama bulan April 

berjumlah 859 orang, dengan jumlah kunjungan Baduta sebanyak 80 orang.  

2. Karakteristik Responden 

Responden dalam penelitian ini yaitu ibu yang memiliki Baduta (bawah dua 

tahun) yang melakukan kunjungan ke PMB Luh Ayu Koriawati, A.Md.Keb yang 

sesuai dengan kriteri inklusi dan ekslusi sebanyak 43 orang. Karakteristik 

responden yang diteliti dapat diuraikan berdasarkan usia, tingkat pendidikan, 

pekerjaan, dan jumlah anak seperti tabel sebagai berikut: 
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Tabel 2 

Distribusi Frekuensi Karakteristik Ibu Baduta Berdasarkan Usia, Tingkat 

Pendidikan, Pekerjaan, dan Jumlah Anak di PMB Luh Ayu 

Koriawati,A.Md.Keb 

No Karakteristik Frekuensi (n) Persentase (%) 

1 Usia 20 – 35 Th 36 83,7 

  >35 Th 7 16,3 

Jumlah 43 100 

2 Tingkat  SMP 4 9,3 

 Pendidikan SMA 34 79,1 

  DIPLOMA 3 7 

  SARJANA 2 4,7 

Jumlah 43 100 

3 Pekerjaan IRT 30 69,8 

  SWASTA 13 30,2 

Jumlah 43 100 

4 Jumlah Anak 1 22 51,2 

  2 14 32,6 

  3 6 14 

  4 1 2,3 

Jumlah 43 100 

 

Berdasarkan interpretasi tabel 2 di atas, dari 43 responden didapatkan 

bahwa sebagian besar berusia 20-35 tahun yaitu 83,7%. Berdasarkan tingkat 

pendidikan didapatkan bahwa sebagian responden memiliki tingkat pendidikan 

SMA yaitu sebesar 79,1%. Berdasarkan jenis pekerjaan, sebagian besar ibu 

Baduta merupakan IRT yaitu sebesar 69,8%. Berdasarkan jumlah anak, sebagian 

ibu Baduta memiliki anak 1 sebesar 51,2%. 

3. Hasil Pengamatan Terhadap Responden Berdasarkan Variabel 

Penelitian 

a. Pengetahuan ibu sebelum diberikan penyuluhan tentang pijat baduta 

Variabel yang diukur pada penelitian ini adalah pengetahuan ibu tentang pijat 

bayi bawah dua tahun. Didapatkan hasil pengamatan subjek sebagai berikut : 
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Tabel 3 

Pengetahuan ibu tentang pijat bayi bawah dua tahun 

sebelum diberikan penyuluhan  

 

Pengetahuan ibu sebelum 

diberikan penyuluhan  

F % 

Kurang 32 74,4 

Cukup 11 25,6 

Total 43 100 

Sumber : Analisis data primer (2021) 

 

Tingkat pengetahuan ibu sebelum diberikan penyuluhan yaitu sebagian 

besar 32 responden (74,4%) memiliki pengetahuan yang kurang tentang Pijat 

Baduta sedangkan 11 responden (25,6%) memiliki pengetahuan yang cukup 

tentang Pijat Baduta. 

b. Pengetahuan ibu setelah diberikan penyuluhan tentang pijat baduta 

Variabel yang diukur pada penelitian ini adalah pengetahuan ibu tentang 

pijat bayi bawah dua tahun. Didapatkan hasil pengamatan subjek menunjukkan 

tingkat pengetahuan ibu setelah diberikan penyuluhan tentang Pijat Baduta yaitu 

seluruh responden (100%) memiliki pengetahuan yang baik tentang Pijat Baduta. 

c. Analisis perbedaan pengetahuan ibu sebelum dan sesudah diberikan 

penyuluhan 

Variabel yang diukur pada penelitian ini adalah pengetahuan ibu tentang 

pijat bayi bawah dua tahun. Berikut didapatkan hasil pengamatan subjek sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 



49 
 

Tabel 4 

Analisis perbedaan pengetahuan ibu tentang pijat bayi bawah dua tahun 

sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan 

 

Penyuluhan N Nilai 

Min 

Nilai 

Max 

Mean Std. Dev Z Asym

p. Sig. 

Sebelum 43 13,95 72,09 41,15 1.723 

-5.738 0.000 

Sesudah 43 97,67 100 98,88 .492 

 

Berdasarkan tabel 5 nilai rata-rata pengetahuan ibu sebelum diberikan 

penyuluhan tentang Pijat Baduta adalah 41,15 dengan standar deviasi 1,723 

sedangkan setelah diberikan penyuluhan tentang Pijat Baduta rata-rata nilai 

pengetahuan ibu adalah 98,88 dengan standar deviasi 0,492. Hasil analisis bivariat 

menggunakan uji Wilcoxon test untuk nilai pengetahuan ibu sebelum dan sesudah 

diberikan penyuluhan tentang Pijat Baduta didapatkan nilai Z sebesar -5,378 dan 

nilai p value = 0,000 (p < 0,05). Hasil tersebut menunjukkan bahwa H0 ditolak 

dan Ha diterima yang artinya ada perbedaan yang signifikan antara pengetahuan 

ibu sebelum diberikan penyuluhan tentang Pijat Baduta dengan pengetahuan ibu 

setelah diberikan penyuluhan tentang Pijat Baduta. 

 

B. Pembahasan 

1. Pengetahuan ibu sebelum diberikan penyuluhan tentang pijat baduta 

Didapatkan hasil bahwa tingkat pengetahuan ibu sebelum diberikan 

penyuluhan tentang Pijat Baduta yaitu sebagian besar 32 responden (74,4%) 

memiliki pengetahuan yang kurang tentang Pijat Baduta sedangkan 11 responden 

(25,6%) memiliki pengetahuan yang cukup tentang Pijat Baduta. Sebelum 
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diberikan penyuluhan tentang pijat baduta terdapat beberapa responden yang 

memiliki nilai kurang tentang pijat baduta hal ini dikarenakan responden 

sebelumnya tidak pernah mendapatkan informasi mengenai pijat baduta secara 

mendalam.  

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Pengetahuan pada 

dasarnya terdiri dari sejumlah fakta dan teori yang memungkinkan seseorang 

untuk dapat memecahkan masalah yang dihadapinya. Pengetahuan tersebut 

diperoleh baik dari pengalaman langsung maupun melalui pengalaman orang lain. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan antara lain: umur, pengalaman, 

pendidikan, pekerjaan, jenis kelamin, informasi, lingkungan, sosial budaya.  

Dimana kurangnya informasi dan anjuran dari tenaga kesehatan yang 

meenyebabkan kurangnya pemahaman ibu tentang pijat baduta. Namun 

pengetahuan tentang pijat bayi ini masih belum diketahui oleh masyarakat, 

dikarenakan masyarakat masih mempercayakan pijat bayi kepada dukun bayi dan 

kurangnya pengetahuan masyarakat untuk melakukan pijat bayi kepada tenaga 

kesehatan. Faktor lain yang menyebabkan masyarakat lebih memilih pijat bayi 

kepada dukun bayi adalah faktor adat istiadat yang masih di pegang teguh dan 

berkembang secara turun temurun. Serta, adanya keyakinan bahwa dukun bayi 

dianggap lebih mengerti dan mahir dalam melakukan pijat bayi yang sudah 

dipraktekkan sejak berabad-abad silam (Suparyanto, 2011). 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Delvia pada Jurnal 

Kesehatan Poltekkes Palembang pada tahun 2019. Ini terjadi karena responden 

tidak memiliki pengetahuan yang baik tentang pijat bayi sehingga tidak pernah 
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melakukan pijat bayi dan memijatkan bayinya pada dukun bayi bila bayinya 

sedang sakit saja. Hal ini disebabkan karena untuk merubah perilaku seseorang 

atau membuat seseorang berbeda dari keadaan sebelumnya terutama perubahan 

yang terjadi karena terpaksa sedikit sulit dan memerlukan waktu yang lama, selain 

itu media untuk penyampaian informasi cara pemijatan menggunakan media 

elektronik berupa video yang diikuti dengan simulasi sehingga menyebabkan 

perhatian yang tidak fokus. Media yang digunakan dalam menyampaikan 

informasi juga mempengaruhi daya tangkap dan serap responden. Oleh sebab itu 

penyampaian informasi akan berjalan efektif apabila pemberian pendidikan 

kesehatan direncanakan dengan baik, menggunakan metode yang tepat dengan 

dukungan media atau alat peraga yang sesuai. 

2. Pengetahuan Ibu sesudah diberikan penyuluhan tentang pijat baduta. 

Tingkat pengetahuan ibu setelah diberikan penyuluhan tentang Pijat Baduta 

yaitu seluruh responden (100%) memiliki pengetahuan yang baik tentang Pijat 

Baduta. Pengetahuan responden yang baik ditunjukkan dengan responden 

mengetahui tentang pijat bayi meliputi pengertian, manfaat, waktu yang tepat 

untuk memijat, suasana dan ruangan yang nyaman, alat yang harus disiapkan, 

posisi yang tepat, cara dan langkah-langkah memijat bayi. Hal ini dikarenakan 

sebagian besar responden berpendidikan SMA dan  cukup matang dalam berfikir. 

Selain itu juga dikarenakan sebagian besar responden bertempat tinggal di 

perkotaan sehingga akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi baik dari 

media cetak maupun media elektronik. Ditunjang pula banyaknya tersedia fasilitas 

pelayanan kesehatan, sehingga informasi dapat diperoleh dari petugas kesehatan. 

Semakin cukup umur tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih 
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matang dalam berfikir dan bekerja. Hal ini sebagai akibat dari pengalaman dan 

kematangan jiwanya. Semakin tinggi pendidikan seseorang semakin mudah orang 

tersebut menerima informasi yang disampaikan sehingga dapat diasumsikan 

pendidikan seseorang akan mempengaruhi pengetahuannya.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Asya tahun 2018 dengan hasil ada 

pengaruh yang positif dan signifikan dari pendidikan kesehatan terhadap 

pengetahuan terjadi karena pendidikan kesehatan telah mampu memperluas 

wawasan, pengetahuan ibu-ibu dalam hal pijat bayi. Melalui pendidikan kesehatan 

akan terjadi proses komunikasi dan pertukaran informasi antara petugas kesehatan 

dengan kelompok sasaran. Ibu-ibu akan dapat melakukan pijat bayi secara baik 

dan benar bila ibu memiliki pengetahuan. Peningkatan pengetahuan akan 

menimbulkan kesadaran dan menyebabkan perubahan perilaku, karena perilaku 

yang didasari oleh pengetahuan akan bersifat langgeng. Proses komunikasi dan 

pertukaran informasi ini akan berjalan efektif apabila pendidikan kesehatan 

direncanakan dengan baik, menggunakan metode yang tepat dengan dukungan 

media atau alat peraga yang sesuai. Memang sangat disadari bahwa tingkat 

pendidikan dan latar belakang pekerjaan kelompok sasaran memiliki pengaruh 

terhadap daya serap maupun daya tangkap terhadap pesan-pesan atau informasi 

yang disampaikan oleh penyuluh. 

3. Analisis perbedaan pengetahuan ibu sebelum dan sesudah diberikan 

penyuluhan 

Hasil analisis penelitian saat pretest diperoleh secara umum skor rata-rata 

pengetahuan responden adalah 41,15 dan skor rata-rata pengetahuan responden 

saat posttest adalah 98,88. Berdasarkan hasil tersebut terdapat perbedaan 
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pengetahuan responden antara sebelum dan sesudah mendapatkan penyuluhan 

tentang pijat baduta. Peningkatan ini didapatkan bahwa informasi yang 

disampaikan saat penyuluhan dapat diterima responden dan dapat meningkatkan 

pengetahuan responden tentang pijat baduta. Hasil analisis tersebut diperkuat 

dengan melakukan uji statistik Wilcoxon test untuk nilai pengetahuan ibu sebelum 

dan sesudah diberikan penyuluhan tentang Pijat Baduta didapatkan nilai Z sebesar 

-5,378 dan nilai p value = 0,000 (p < 0,05). Hasil tersebut menunjukkan ada 

perbedaan yang signifikan antara pengetahuan ibu sebelum diberikan penyuluhan 

tentang Pijat Baduta dengan pengetahuan ibu setelah diberikan penyuluhan 

tentang Pijat Baduta. Selain itu didapatkan adanya peningkatan rata-rata 

pengetahuan responden tentang Pijat Baduta sebelum dan sesudah diberikan 

penyuluhan. Dapat diinterpretasikan penyuluhan dapat meningkatkan 

pengetahuan ibu tentang pijat baduta. 

Penyuluhan sebagai salah satu metoda pembelajaran untuk meningkatkan 

wawasan atau pengetahuan seseorang mengenai suatu hal. Tujuan dari penyuluhan 

adalah tercapainya perubahan perilaku dari seseorang dalam upaya meningkatkan 

derajat kesehatannya (Notoatmodjo, 2012). Dimana responden yang diberikan 

penyuluhan dalam penelitian ini adalah ibu-ibu yang memiliki anak baduta 

merupakan sasaran yang tepat untuk diberikan penyuluhan. Waktu yang tidak 

terlalu lama dari pemberian informasi akan dapat memudahkan mengingat 

informasi yang sudah diterima dan dengan sendirinya akan menimbulkan minat 

untuk melaksanakannya. Selain itu, penyuluhan dan evaluasi dilakukan dalam 

selang waktu 1 minggu, sehingga responden memiliki cukup waktu melakukan 

internalisasi diri untuk memahami benar isi dari informasi yang diberikan melalui 
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penyuluhan. 

Dapat dikatakan kegiatan penyuluhan ini umum digunakan untuk 

menyebarkan suatu informasi baik di instansi kesehatan maupun instansi lain. 

Dengan cara menyebarkan informasi dengan metode ceramah dan tanya jawab 

sehingga masyarakat sadar, tahu, dan mengerti sehingga terjadi peningkatan 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap (Notoatmodjo, 2010). 

Pijat adalah suatu pengungkapan rasa kasih sayang antara orang tua dengan 

anak lewat sentuhan pada kulit yang dapat memberikan dampak yang sangat luar 

biasa. Sedangkan pijat baduta adalah seni perawatan kesehatan dan pengobatan 

yang dipraktekan sejak berabad-abad silam. Pengaruh positif sentuhan pada proses 

tumbuh kembang anak telah lama dikenal manusia. Upaya yang dilakukan untuk 

memasyarakatkan pijat baduta yaitu dengan penyampaian informasi tentang pijat 

baduta. Sasaran dalam penyampaian penyampaian informasi harus disesuaikan 

dengan materi yang akan disampaikan. Ibu yang memiliki baduta diberikan 

edukasi serta contoh cara melakukan pijat baduta. Penyampaian informasi ini 

dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan melalui promosi kesehatan. Dari hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Khairani (2017) tentang pengaruh penyuluhan 

terhadap tingkat pengetahuan ibu tentang pijat bayi di Klinik Bersalin Nurhama 

Pasar Tembung didapatkan bahwa terdapat peningkatan pengetahun ibu setelah 

diberikan penyuluhan pijat bayi. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosita 

(2018) tentang pengaruh penyuluhan terhadap tingkat pengetahuan ibu tentang 

stimulasi pijat bayi didapatkan bahwa terdapat peningkatan pengetahun stimulasi 

pijat bayi setelah diberikan penyuluhan pijat bayi. 
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Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Saskia 

(2019) tentang gambaran tingkat pengetahuan ibu sebelum dan setelah diberikan 

penyuluhan di Puskesmas Berbah Sleman. Didapatkan hasil dengan rerata 

sebelum penyuluhan 6,50 dan setelah penyuluhan 9,06 yang didapatkan bahwa 

terdapat perbedaan bermakna skor rerata total pengetahuan dengan nilai p<0,001. 

 

C. Kelemahan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai beberapa kelemahan yaitu dimana peneliti 

kesulitan mengumpulkan responden secara bersamaan sehingga kegiatan 

penyuluhan tidak bisa dilaksanakan sekali. Peneliti melakukan kegiatan 

penyuluhan sebanyak enam belas kali untuk memenuhi sampel penelitian. Peneliti 

juga memiliki keterbatasan waktu sehingga dalam pelaksanaan penelitian untuk 

mengumpulkan responden peneliti dibantu oleh enumerator. 

 

 

 

 

 

 

 

 


