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ABSTRAK 

 
Kesalahan dalam pemijatan bayi seringkali menjadi masalah yang masih banyak dijumpai disekitar 

kita. Penggunaan tehnik yang salah dan kurangnya informasi dapat berdampak buruk bagi bayi, 

dari cidera ringan sampai berat bahkan sampai mengakibatkan kematian. Kompetensi seorang ibu 
sangat mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan bayinya. Masalah penelitian adalah masih 

adanya ibu nifas yang memiliki kompetensi kurang dalam memijat bayinya sendiri. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh health education dengan media visual terhadap 
kompetensi ibu nifas dalam pijat bayi  di BPM. Ny. Widya Suroso di Desa Geger Kecamatan Turi 

Kabupaten Lamongan. 

Desain penelitian ini menggunakan “Pra-Eksperiment” dengan pendekatan One Group Pratest-

Postest Design. Populsi sebayak 29 ibu nifas didapatkan sampel sebayak 27 orang dengan 
menggunakan teknik sampling simple random sampling. Variabel independen adalah health 

education dan variabel dependen adalah kompetensi ibu nifas dalam pijat bayi. Instrument yang 
digunakan adalah lembar cheklist. Data dianalisis dengan menggunakan Uji Wilcoxon Sign Rank 
Test dengan tingkat signifikan (α) < 0,05. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar ibu nifas memiliki kompetensi kurang 

sebelum diberikan health education tentang pijat bati yaitu 63,0%, serta hampir sebagian ibu nifas 

memiliki kompetensi baik setelah diberikan health education tentang pijat bayi yaitu 25,9%. 
Terdapat pengaruh sebelum dan setelah diberikan health education terhadap kompetensi ibu nifas 

dengan p = 0,001, Z = -4.491. Dimana  p < 0,05, maka H1 diterima artinya ada pengaruh health 
education terhadap kompetensi ibu nifas dalam pijat bayi. 
Health education dapat diberikan untuk meningkatkan kompetensi ibu nifas dalam perawatan bayi 

khususnya pijat bayi, sehingga kesehatan bayi terjamin dan mengurangi angka kesakitan maupun 

kematian pada bayi. 
 

Kata kunci : Health Education, Kompetensi, Pijat Bayi 

 

 

PENDAHULUAN 

 
Masa nifas merupakan proses alamiah 

yang dialami seorang wanita setelah 
persalinan, yang dimulai setelah kelahiran 

plasenta dan berakhir ketika alat kandungan 

kembali seperti keadaan sebelum hamil. Masa 
nifas (puerperium) merupakan masa kritis 

baik bagi ibu maupun banyinya. Masa nifas 
dimulai setelah plasenta lahir dan berakhir 
ketika alat-alat kandungan kembali seperti 

keadaan sebelum hamil. Masa nifas 

berlangsung kira-kira 6 minggu. Asuhan masa 

nifas penting diberikan pada ibu dan bayi. 
Demikian halnya dengan masa neonatus juga 
merupakan masa krisis dari kehidupan bayi. 

Dua pertiga kematian bayi terjadi 4 minggu 
setelah persalinan , dan 60% kematian bayi 

baru  lahir terjadi 7 hari setelah lahir. 

Perawatan dan dukungan yang tepat dari 

bidan, dokter umum, dan penilik kesehatan 
merupakan hal yang sangat penting yang 
dibutuhkan pada masa ini (Holmes, 2011). 

Pada dasarnya, segera setelah 
melahirkan naluri setiap ibu pasti sangat 

menginginkan yang terbaik bagi buah hatinya. 

Hal ini dibuktikan dengan adanya jalinan 

kasih sayang yang terjadi sesaat setelah bayi 
lahir. Bukan saja ibu-ibu yang baru pertama 

kali hamil dan melahirkan, tetapi juga ibu-ibu 

yang baru melahirkan anak yang ke-2 dan 
seterusnya, ibu nifas perlu belajar berinteraksi 

dengan bayi yang baru saja dilahirkannya ini. 

Stimulasi dan sentuhan-sentuhan sangat 
dianjurkan untuk meningkatkan jalinan kasih 
sayang antara ibu dan bayi. Stimulasi 
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merupakan kebutuhan yang sangat penting 

untuk pertumbuhan dan perkembangan anak 
(Roesli, 2001). 

Sentuhan dan pijat bayi merupakan 

kontak tubuh kelanjutan yang diperlukan bayi 
untuk mempertahankan rasa aman (Roesli, 
2001). Setelah bayi lahir tempat si bayi yang 

tadinya serba nyaman kini berubah menjadi 

lingkungan baru yang dingin dan menakutkan, 
tanpa batas, tanpa sentuhan hangat serta 

nyaman seperti sebelumnya.  Itu sebabnya 

pada masa seperti ini seorang bayi 
membutuhkan sentuhan setelah dilahirkan. 
Sementara itu, agar ibu tetap dapat 

memelihara kontak tubuh yang dibutuhkan 

bayi untuk mempertahankan rasa nyaman 
yang sangat berperan dalam membentuk 

hubungan awal antara orang tua dan bayinya, 
maka di Indonesia sudah diperkenalkan pijat 
bayi sejak lama. 

Di Amerika pijat bayi  telah menjadi 

bagian dari kepercayaan dan sugesti yang 
sangat kuat sejak zaman nenek moyang 

mereka. Berbagai penyakit disembuhkan 

dengan cara pemijatan. Kini, pijat bayi 
menjadi aktivitas rutin para orang tua agar 
anaknya tumbuh sehat. Menurut penelitian 

Field dan Scafidi  yang dikutip oleh Roesli 

(2001) menunjukkan bahwa pada 20 bayi 
prematur (berat badan 1.280 g dan 1.176 g), 

yang dipijat tiga kali sehari selama 15 menit 
dalam waktu 10 hari, terjadi kenaikan berat 
badan 20%-47% lebih banyak dibandingkan 

dengan yang tidak dipijat. Dikuatkan hasil 

penelitian Touch Researh Institute Amerika, 

dalam penelitian itu bayi berusia 1-3bulan 
yang dipijat dua kali seminggu selama 6 
minggu berturut-turut, menunjukkan kenaikan 

berat badan yang lebih dari bayi kontrol 
(Roesli, 2001). 

Di Indonesia, pijat adalah metode 

penyembuhan  tradisional yang sangat akrab 

bagi masyarakat, namun pijat tradisional ini 
tidak diimbangi  dengan penjelasan  ilmiah 

dan manfaatnya. Pijat tradisional hanya 

diyakini dengan sugesti. Pijat bayi yang 
dimasyarakatkan di Indonesia tepatnya 

diperkotaan ini dapat dimulai dari promotor 

kesehatan ataupun bidan. Beda halnya  kita 
temukan di pedesaan, pijat bayi lebih banyak 
ditemukan dilakukan oleh dukun pijat dengan 

ilmu yang diturunkan hanya ditujukan untuk 

menyembuhkan penyakit. Di Indonesia 
pengaruh pijat bayi terhadap kenaikan berat 

badan bayi memperoleh hasil bahwa pada 

kelompok kontrol, kenaikan berat badan 
sebesar 6,16%, sedangkan pada kelompok 

yang dipijat kenaikan berat badan 9,44%. 

(Roesli, 2001). 
Berdasarkan studi pendahuluan 

dengan wawancara di BPM. Ny. Widya 

Suroso di Desa Geger Kecamatan Turi 

Kabupaten Lamongan pada tanggal 29-31 
Januari dari 10 orang ibu nifas yang 

mempunyai bayi baru lahir didapatkan 8 ibu 

(80%) yang tidak mampu memijat bayinya 
sendiri, dan 2 orang ibu (20%) dapat memijat 
bayinya sendiri dengan benar. Jadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah 

masih kurangnya kompetensi ibu nifas dalam 
memijat bayinya dengan benar. 

Pengalaman akan menghasilkan 
pemahaman yang berbeda bagi tiap individu. 
Pengalaman akan memperkuat kemampuan 

dalam melakukan sebuah tindakan 

(keterampilan). Pengalaman ini membangun 
ibu untuk bisa melakukan tindakan- tindakan 

yang diketahui pada langkah pertama 

(Donnatelle, 2009). Semakin banyak 
pengalaman ibu nifas dalam perawatan bayi, 
maka akan semakin kompeten/ terampil dan 

menjadi kebiasaan. 

Motivasi merupakan sebuah 
keinginan yang membangkitkan dalam diri 

seseorang untuk mewujudkan tindakan- 
tindakan yang akan dilakukan (Nursalam, 
2011). Pendidikan juga berperan sangat 

penting dalam terbentuknya kompetensi, 

seseorang yang mempunyai pendidikan lebih 

tinggi akan mudah dalam mengetahui, 
mengerti, dan memahami (Arikunto, 2006). 

Ibu nifas harus memiliki pengetahuan 

tentang tindakan- tindakan apa yang harus 
dilakukan untuk membangun suatu 

keterampilan yang benar dalam pijat bayi. 

Pekerjaan juga dapat mempengaruhi 

kompetensi seseorang, merupakan kegiatan 
profesional untuk membantu individu-

individu, kelompok-kelompok dan masyarakat 

guna meningkatkan atau memperbaiki 
kemampuan mereka dalam berfungsi sosial 

serta menciptakan kondisi masyarakat yang 

memungkinkan mereka mencapai tujuan yang 
diharapkan. 

Faktor umur berpengaruh terhadap 

tingkat kompetensi seseorang, semakin cukup 

umur tingkat kematangan dan kekuatan 
seseorang akan lebih matang dalam berfikir 
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dan bekerja dari segi kepercayaan masyarakat 

yang lebih dewasa akan lebih percaya dari 
pada orang belum cukup tinggi 

kedewasaannya. Hal ini sebagai akibat dari 

pengalaman jiwa (Nursalam, 2011). 
Lingkungan berpengaruh terhadap proses 
terwujudnya kompetensi individu. Hal ini 

terjadi karena adanya interaksi timbal balik 

ataupun tidak yang akan direspon sebagai 
pengetahuan oleh setiap individu, dalam 

meningkatkan kompetensi juga diperlukan 

sarana  yang memadai guna terciptanya 
pelayanan yang bermutu. Sarana merupakan 
segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat 

dalam mencapai maksud dan tujuan 

(Notoatmodjo, 2010). 
Pendidikan kesehatan merupakan 

suatu proses perubahan pada diri seseorang 
yang dihubungkan dengan pencapaian tujuan 
kesehatan individu dan masyarakat. Selain itu, 

pendidikan kesehatan juga merupakan suatu 

proses perkembangan yang berubah secara 
dinamis, yang di dalamnya seseorang dapat 

menerima atau menolak informasi, sikap 

maupun praktek baru yang berhubungan 
dengan tujuan hidup sehat. Pendidikan bisa 
diartikan sebagai usaha, pengaruh dan bantuan 

yang diberikan untuk seseorang agar bisa 

dewasa meningkatkan  kemampuan. Health 
Education (Pendidikan kesehatan) merupakan 

suatu kegiatan untuk memberikan atau 
meningkatkan pengetahuan, sikap dan praktek 
masyarakat dalam memelihara dan 

meningkatkan kesehatan mereka sendiri 

(Notoatmodjo, 2010).  

Pendidikan kesehatan memiliki 
pengaruh yang besar dalam kompetensi ibu, 
dengan adanya pendidikan kesehatan 

diharapkan ibu nifas mampu memahami dan 
mempraktekan apa yang telah disampaikan 

oleh petugas kesehatan. 

Dampak dari sentuhan atau pijatan 

pada bayi dapat merangsang produksi ASI, 
meningkatkan nafsu makan dan berat 

badannya. Tindakan ini juga akan mempererat 

tali kasih orang tua dan anak, serta menjadi 
dasar positif bagi pertumbuhan emosi dan 

fisik bayi. Namun dampak negatif juga dapat 

terjadi pada bayi, hal ini dikarenakan jika ibu 
tidak mengetahui cara pemijatan yang benar. 
Dampak dari kesalahan pemijatan diantaranya 

adalah pembengkakan, terdapatnya lebam, 

adanya rasa sakit pada bayi sehingga bayi 
menjadi rewel, pergeseran urat, cidera, bahkan 

bisa menyebabkan kematian pada bayi  

(Roesli, 2001). 
Upaya yang dilakukan agar ibu nifas 

mampu melakukan perawatan bayi khususnya 

pemijatan bayi adalah memberikan Health 
Education kepada ibu nifas tentang 
bagaimana cara memijat bayi dengan tepat, 

agar ibu nifas mempunyai ketrampilan dan 

mampu melakukan pemijatan pada bayinya 
sendiri dengan tehnik-tehnik yang sesuai dan 

aman bagi bayi. Perawatan dan dukungan 

yang tepat dari bidan, dokter umum, dan 
penilik kesehatan merupakan hal yang sangat 
penting yang dibutuhkan oleh ibu nifas.  

 

METODE PENELITIAN 

 
Desain penelitian yang digunakan 

adalah Pra-Eksperimentyaitu suatu penelitian 
dengan melakukan kegiatan percobaan 

(eksperiment) yang bertujuan untuk 

mengetahui gejalah atau pengaruh yang 

timbul sebagai akibat dari adanya perlakuan 
tertentu.Penelitian ini dengan menggunakan 

pendekatan One GroupPratest-Postest Design 

yaitu kelompok subyek diobservasi sebelum 
dilakukan intervensi kemudian diobservasi 

lagi setelah intervensi (Nursalam, 2011). 

Penelitian dilakukan di BPM Widya Ningrum 
Desa Geger Kecamatan Turi Kabupaten 
Lamongan mulai bulan Januari s/d Juli 2015.  

Populasi adalah seluruh ibu nifas di 

BPM Widya Ningrum dengan jumlah 29 
orang, dari penghitunagn besar sampel 

diperoleh sampel 27 orang ibu nifas. 
Instrument yang digunakan adalah lembar 
cheklist. Data dianalisis dengan menggunakan 

Uji Wilcoxon Sign Rank Test dengan tingkat 

signifikan (α) < 0,05. 

 

HASIL PENELITIAN 

 

1. Data Umum 
1) Karakteristik responden berdasarkan usia 
Tabel 1 Distribusi Responden berdasarkan 

umur 

No Umur F % 

1 
2 

3 

< 20 tahun 
20 – 35 thn 

> 35 tahun 

4 
19 

4 

14,8 
70,4 

14,8 

Jumlah 27 100 
 

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan 

sebagian besar ibu nifas yang memiliki bayi di 
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BPM Ny. Widya Suroso S.ST di Desa Geger 

Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan 
berumur 20 sampai 35 tahun yaitu sebanyak 

19 orang (70.4%) dan sebagian kecil berumur 

kurang dari 20 tahun yaitu 4 orang (14,8%). 
 

2) Karakteristik responden berdsarkan 

pendidikan 

Tabel 2 Distribusi Responden berdasarkan 
tingkat pendidikan 

No Pendidikan   F % 
1 

2 
3 

4 

SD 

SMP 
SMA 

PT 

8 

9 
8 

2 

29,6 

33,3 
29,6 

7,4 

Jumlah 27 100 

 
Berdasarkan tabel 2 menunjukkan 

hampir sebagian ibu nifas yang memiliki bayi 

di BPM Ny. Widya Suroso S.ST di Desa 
Geger Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan 

berpendidikan SMP berjumlah 9 orang 
(33,3%) dan sebagian kecil berpendidikan PT 
sebanyak 2 orang (7,4 %). 

 

3) Karakteristik responden berdasarkan 

pekerjaan 
Tabel 3 Distribusi Responden berdasarkan 

jenis pekerjaan 

No Pekerjaan  F % 

1 
2 
3 

IRT 
Petani 
Wiraswasta 

12 
9 
6 

44,4 
33,3 
22,2 

Jumlah 27 100 

 
Berdasarkan tabel 3 menunjukkan 

hampir sebagian ibu nifas yang memiliki bayi 
di BPM Ny. Widya Suroso S.ST di Desa 
Geger Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan 

bekerja sebagai IRT sebanyak 12 orang 

(44,4%) dan sebagian kecil bekerja sebagai 
wiraswasta sebanyak 6 orang (22,2%). 

 

2. Data Khusus 
1) Kompetensi Ibu Nifas Sebelum Diberikan 

Health Education 

Tabel 4  Distribusi Kompetensi Responden 

sebelum diberikan health education 

No Pra test  F % 

1 

2 

3 

Kompetensi kurang 

Kompetensi sedang 

Kompetensi baik  

17 

9 

1 

63,0 

33,3 

3,7 

Jumlah 27 100 
 

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan 

sebagian besar ibu nifas yang memiliki bayi di 
BPM Ny. Widya Suroso S.ST di Desa Geger 

Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan 

memiliki kompetensi kurang sebanyak 17 
orang (63,0%), dan sebagian kecil memiliki 
kompetensi baik sebanyak 1 orang (3,7%). 

 

2) Kompetensi Ibu Nifas Setelah Diberikan 
Health Education  

Tabel 5 Distribusi Kompetensi responden 

setelah diberikan health education 

No Post test  F % 

1 

2 

3 

Kompetensi kurang 

Kompetensi sedang 

Kompetensi baik  

1 

19 

7 

3,7 

70,4 

25,9 

Jumlah 27 100 

 

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan 

sebagian besar ibu nifas yang memiliki bayi di 
BPM Ny. Widya Suroso S.ST di Desa Geger 

Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan 
memiliki kompetensi sedang sebanyak 19 
orang (70,4%), dan sebagian kecil memiliki 

kompetensi kurang sebanyak 1 orang (3,7%). 

 

3) Pengaruh Kompetensi Ibu Nifas Sebelum 
Dan Setelah Diberikan Health Education 

Tabel 6  Distribusi kompetensi Responden 

sebelum dan setelah diberikan 
health education. 

 

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan 
bahwa ibu nifas yang sebelum diberikan 

health education dan memiliki kompetensi 

kurang setelah diberikan health education 
memiliki kemampuan kompetensi sedang 

sebanyak 15 orang (88,2%), sedangkan yang 

memiliki kompetensi sedang setelah diberikan 
health education menjadi berkompetensi baik 
yaitu sebanyak 5 orang (55,6%), dan yang 

memiliki kompetensi baik setelah diberikan 

Kompetensi 

Ibu Nifas 

Sebelum 

Diberikan 

Health 

Education 

Kompetensi Ibu Nifas Setelah Diberikan 

Health Education 

Kurang Sedang Baik Total 

∑ % ∑ % ∑ % ∑ % 

Kurang 1 5,9 15 88,2 1 5,9 17 100 

Sedang 0 0 4 44,4 5 55,6 9 100 

Baik 0 0 0 0 1 100 1 100 

Jumlah 1 3,7 19 70,4 7 25,9 27 100 

P = -4.491 
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health education tetap memiliki kompetensi 

baik yaitu 1 orang (100%).  
 Untuk menganalisis pengaruh health 

education terhadap kompetensi ibu nifas 

dalam pijat bayi di BPM. Ny. Widya Suroso 
di Desa Geger Kecamatan Turi Kabupaten 
Lamongan Tahun 2015 tersebut dilakukan 

ujistatistik Wilcoxon Sign Rank Test. Hasil 

Uji Statistik Wilcoxon Sign Rank Test tentang 
Pengaruh health education Terhadap 

Kompetensi Ibu Nifas Dalam Pijat Bayi 

dengan p: <0,001 menunjukkan nilai 
signifikan (Z = - 4,491) dimana hal ini berarti 
Z <0,05 sehingga H0 ditolak artinya ada 

Pengaruh health education Terhadap 

Kompetensi Ibu Nifas Dalam Pijat Bayi di 
BPM. Ny. Widya Suroso di Desa Geger 

Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan Tahun 
2015. 
 

PEMBAHASAN 

 
1. Tingkat Kompetensi Pada Ibu Nifas 

Dalam Pijat Bayi Sebelum Diberikan  

Health Education 
Berdasarkan tabel 4 menunjukkan 

sebagian besar ibu nifas yang memiliki bayi di 

BPS Ny. Widya Suroso S.ST di Desa Geger 

Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan 
kompetensi kurang sebanyak 17 orang 
(63,0%), dan sebagian kecil memiliki 

kompetensi baik sebanyak 1 orang (3,7%). 

Artinya hampir separuh responden kurang 
memiliki kompetensi untuk melakukan 

massase pada bayinya, dengan 
ketidakmampuan kompetensi ini akibat 
pengaruh dari beberapa faktor diantaranya 

umur, pendidikan, pekerjaan dan kurangnya 

pendidikan kesehatan tentang pijat bayi. 

Akibat dari kurangnya kompetensi ini dapat 
menimbulkan dampak negatif pada bayi 

maupun ibu, diantaranya dapat terjadi 
kesalahan dalam tehnik pemijatan yang dapat 
menimbulkan cidera ringan, berat sampai 

pada kematian, sedangkan pada ibu, 

kurangnya kompetensi akan mempengaruhi 

keberanian, ketrampilan serta pengetahuan 
yang seharusnya bisa dijadikan acuhan untuk 
memijat bayinya sendiri. Dengan demikian 

peran bidan harus lebih aktif dalam 
memberikan pengalaman pada pasien post 

partum (nifas) untuk melakukan pijat 

(massase) bayi, sehingga ibu nifas tidak perlu 

lagi takut atau ragu dalam memijat bayinya 

sendiri 
Dalam penelitian yang dilakukan 

didapatkan sebagian besar ibu nifas berumur 

20 – 35 tahun (70,4%) namun faktor umur 
dalam peneltian ini tidak memberikan 
pengaruh yang besar terhadap kompetensi ibu. 

Faktor pendidikan juga berperan penting 

dalam pencapaian kompetensi yang maksimal, 
dalam penelitian ini hampir sebagian ibu nifas 

berpendidikan SMP yaitu 9 orang (33,3%), 

kurangnya pendidikan ibu nifas sangat 
berdampak pada kompetensi yang 
dimilikinya, semakin rendah pendidikan 

seseorang biasanya semakin rendah juga 

ketrampilan dan pengetahuannya.  
Data lain yang didapat adalah 

pekerjaan, hampir sebagian pekerjaan ibu 
nifas dalam penelitian ini adalah sebagai IRT 
yaitu sebanyak 12 orang (44,4%), pekerjaan 

tentu saja menunjang kompetensi seseorang, 

ibu nifas yang bekerja sebagai IRT atau tidak 
bekerja biasanya kurang mendapatkan 

informasi tentang pijat bayi, sehingga tidak 

cukup terampil dalam memijat bayinya.  
Hal tersebut sesuai dengan pendapat 

Nursalam (2011) bahwa faktor umur 

berpengaruh terhadap tingkat kompetensi 

seseorang, semakin cukup umur tingkat 
kematangan dan kekuatan seseorang akan 

lebih matang dalam berfikir dan bekerja dari 
segi kepercayaan masyarakat yang lebih 
dewasa akan lebih percaya dari pada orang 

belum cukup tinggi kedewasaannya. 

Pekerjaan merupakan kegiatan 

profesional untuk membantu individu-
individu, kelompok-kelompok dan masyarakat 
guna meningkatkan atau memperbaiki 

kemampuan mereka dalam berfungsi sosial 
serta menciptakan kondisi masyarakat yang 

memungkinkan mereka mencapai tujuan yang 

diharapkan (Nursalam, 2011). Pendidikan 

juga berperan sangat penting dalam 
terbentuknya motivasi, Seseorang yang 

mempunyai pendidikan lebih tinggi akan 

mudah dalam mengetahui, mengerti, dan 
memahami (Arikunto, 2006). Ibu nifas harus 

memiliki pengetahuan tentang tindakan- 

tindakan apa yang harus dilakukan untuk 
membangun suatu keterampilan yang benar 
dalam pijat bayi.   
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2. Tingkat Kompetensi Pada Ibu Nifas 

Dalam Pijat Bayi Setelah Diberikan 
Health Education  

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan 

sebagian besar ibu nifas yang memiliki bayi di 
BPS Ny. Widya Suroso S.ST di Desa Geger 
Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan 

kompetensi sedang sebanyak 20 orang atau 

74,1%, dan sebagian kecil ibu nifas yang 
memiliki bayi di BPS Ny. Widya Suroso S.ST 

di Desa Geger Kecamatan Turi Kabupaten 

Lamongan kompetensi baik sebanyak 7 orang 
atau 25,9% 

Dari data tersebut dapat diketahui 

setelah diberikan health education ibu nifas 

menjadi lebih berkompetensi dalam pijat bayi 
dan mampu melakukan pemijatan pada 

bayinya sendiri dengan baik dan benar. Dari 
sini dapat dilihat bahwa health education 
merupakan hal yang sangat penting untuk 

menunjang kompetensi ibu nifas, dengan 

diberikan health education ibu nifas dapat 
meningkatkan kompetensi mereka masing-

masing, baik yang berumur <20 tahun, 20-35 

tahun, maupun <35 tahun, baik yang 
pekerjaanya sebagai IRT, petani wiraswasta 
maupun PNS juga akan memiliki kompetensi 

yang sama, begitu juga yang pendidikan 

terakhirnya SD, SMP, SMA  dan PT juga 
akan memiliki kompetensi yang sama. 

Didalam suatu proses pendidikan 
kesehatan yang menuju tercapainya tujuan 
pendidikan yakni perubahan sikap 

dipengaruhi oleh banyak faktor seperti, faktor 

yang mempengaruhi suatu proses pendidikan 

disamping masukannya sendiri juga metode 
materi atau pesannya, pendidik atau petugas 
yang melakukannya,  dan alat-alat bantu atau 

alat peraga pendidikan. Agar dicapai suatu 
hasil yang optimal, maka faktor-faktor 

tersebut harus bekerjasama secara harmonis 

(Notoatmodjo, 2010).  

Pendidikan kesehatan tentu berperan 
penting dalam membentuk suatu ketrampilan 

dan memberikan banyak pengetahuan pada 

sekelompok sasaran yang dituju dalam 
penelitian ini yakni ibu nifas. Pendidikan 

kesehatan merupakan suatu proses perubahan 

pada diri seseorang yang dihubungkan dengan 
pencapaian tujuan kesehatan individu dan 
masyarakat. Selain itu, pendidikan kesehatan 

juga merupakan suatu proses perkembangan 

yang berubah secara dinamis, yang di 
dalamnya seseorang dapat menerima atau 

menolak informasi, sikap maupun praktek 

baru yang berhubungan dengan tujuan hidup 
sehat (Notoatmodjo, 2010).  

 

3. Pengaruh Health Education Terhadap 
Kompetensi Ibu Nifas Dalam Pijat Bayi 
di BPM. Ny. Widya Suroso di Desa 

Geger Kecamatan Turi Kabupaten 

Lamongan Tahun 2013 
Berdasarkan tabel 6 menunjukkan 

bahwa dari 17 ibu nifas sebagian besar yaitu 

15 orang  (88,2%) masih memiliki kompetensi 
kurang sebelum diberikan health educatoin 
tentang tehnik pijat bayi dan menjadi 

memiliki kompetensi sedang setelah diberikan 

health education, sedangkan dari 9 ibu nifas 
sebagian besar yaitu 5 orang  (55,6%) 

memiliki kompetensi sedang sebelum 
diberikan health educatoin tentang tehnik pijat 
bayi dan menjadi memiliki kompetensi baik 

setelah diberikan health education. Dan dari 1 

ibu nifas yaitu 1 orang  (100%)  memiliki 
kompetensi yang baik sebelum diberikan 

health educatoin tentang tehnik pijat bayi dan 

tetap memiliki kompetensi baik setelah 
diberikan health education. 

Dari bantuan SPSS dengan hasil Uji 

Statistic Wilcoxon Sign Rank Test tentang 

pangaruh kompetensi ibu nifas sebelum dan 
setelah diberikan health education dengan p: 

<0,05 menunjukkan nilai signifikan (Z = -
4,491) dimana hal ini berarti Z < 0,05 
sehingga H0 ditolak artinya  ada Pengaruh 

kompetensi Sebelum dan Sesudah pemberian 

health education Pada Ibu nifas Di BPS Ny. 

Widya Suroso Desa Geger Kecamatan Turi 
Kabupaten Lamongan tahun 2015. 

Menurut McKenzi, J, dkk (2009) 

mengungkapkan terdapat beberapa faktor 
yang dapat mempengaruhi kecakapan 

kompetensi seseorang yaitu: Keyakinan dan 

nilai-nilai sosial: Apabila orang  percaya 

bahwa mereka tidak kreatif dan inovatif, 
mereka tidak akan berusaha berpikir tentang 

cara baru atau berbeda dalam melakukan 

sesuatu. Untuk itu setiap orang harus berpikir 
positif tentang dirinya, maupun terhadap 

orang lain dan menunjukkan ciri orang yang 

berpikir ke depan. Keterampilan: dengan 
memperbaiki ketrampilan, individu akan 
meningkat kecakapannya dalam kompetensi. 

Pengalaman: keahlian dari banyak kompetensi 

memerlukan pengalaman. Pengalaman 
dipengaruhi oleh faktor usia, paritas dan 
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lingkungan sosial budaya. Pengetahuan: 

segala sesuatu yang ada dikepala, sehingga 
dapat  mengetahui sesuatu berdasarkan 

pengalaman yang dimiliki. Hal – hal yang 

dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang 
diantaranya adalah usia, tingkat pendidikan, 
pengalaman, media masa, lingkungan sosial, 

budaya. Karakteristik kepribadian: 

kepribadian bukanlah sesuatu yang tidak 
dapat berubah. Kepribadian seseorang dapat 

berubah sepanjang waktu. Motivasi: dengan 

memberikan dorongan, apresiasi terhadap 
pekerjaan bawahan, memberikan pengakuan 
dan perhatian individual dari atasan dapat 

memberikan pengaruh positif terhadap 

motifasi seseorang bawahan. Isu Emosional: 
hambatan emosional dapat membatasi 

penguasaan kompetensi. Misal, takut 
membuat kesalahan, menjadi malu, merasa 
tidak disukai atau tidak menjadi bagian, 

semubanya cenderung membatasi motivasi 

dan inisiatif. Kemampuan Intelektual: 
kompetensi tergantung pada  pemikiran 

kognitif  seperti, pemikiran analitis, dan  

pemikiran konseptual. Dan Budaya  
Organisasi: budaya organsiasi mempengaruhi 
kompetensi sumberdaya manusia dalam . 

Pendidikan kesehatan memiliki 

pengaruh yang besar dalam kompetensi ibu, 
dengan adanya pendidikan kesehatan 

diharapkan ibu nifas mampu memahami dan 
mempraktekan apa yang telah disampaikan 
oleh petugas kesehatan. Pendidikan kesehatan 

adalah upaya untuk mempengaruhi, dan atau 

mempengaruhi orang lain, baik individu, 

kelompok atau masyarakat agar melakukan 
perilaku hidup sehat. Sedangkan secara 
operasional, pendidikan kesehatan adalah 

suatu kegiatan untuk memberikan atau 
meningkatkan pengetahuan, sikap dan praktek 

masyarakat dalam memelihara dan 

meningkatkan kesehatan mereka sendiri (Joint 

Committee on Terminology, 2001). 
Dari uraian diatas peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa kompetensi ibu nifas 

dapat dipengaruhi oleh pendidikan kesehatan 
yang didapatnya, khusunya dalam kompetensi 

ibu nifas dalam melakukan pijat bayi. Banyak 

sekali perubahan yang terjadi dari tingkat 
kompetensi kurang ke tingkat kompetensi 
baik, semua itu dipengaruhi oleh pendidikan, 

motivasi, dan pengetahuan. Oleh karena itu, 

sebagai tenaga kesehatan alangkah baiknya 
menambah wawasan dan ilmu sehingga dapat 

mengamalkan ke masyarakat dan tercipta 

masarakat yang sehat. 
Jika seorang ibu nifas sering 

mendapatkan pendidikan kesehatan tentang 

pijat bayi yang benar maka akan menambah 
tingkat kompetensi yang dimilikinya dalam 
malakukan pijat bayi. Namun, jika seorang 

ibu tidak memiliki kompetensi ataupun 

memiliki kompetensi yang kurang maka 
kondisi tersebut akan mempengaruhi seorang 

ibu untuk tidak mau dan tidak mampu 

melakukan pemijatan terhadap bayinya 
sendiri. 

 

PENUTUP 

 
1. Kesimpulan 

Berdasarkan tujuan penelitian 

mengenai Pengaruh Health Education 
Terhadap Kompetensi Ibu Nifas Dalam Pijat 

Bayi  di BPS. Ny. Widya Suroso, Maka 

peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai 

berikut: 
1) Sebagian besar ibu nifas memiliki 

kompetensi kurang sebelum diberikan 

health education. 
2) Sebagian besar ibu nifas memiliki 

kompetensi baik setelah diberikan health 

education. 
3) Ada Pengaruh health education Terhadap 

Kompetensi Ibu Nifas Dalam Pijat Bayi  

di BPS. Ny. Widya Suroso di Desa Geger 

Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan 
Tahun 2015. 

 

2. Saran 
Dengan melihat hasil kesimpulan 

diatas maka ada beberapa saran dari peneliti 

yakni sebagai berikut: 

1) Bagi Akademis 
Diharapkan supaya hasil penelitian 

dapat menambah materi khususnya tentang 
bagaimana melakukan teknik pijat bayi yang 
benar. Semakin tinggi pengetahuan semakin 

tinggi juga kompetensi sehingga dapat 

diajarkan kepada pasien terutama ibu nifas.  

2) Saran Bagi Praktisi 
(1) Bagi Ibu nifas 

Bagi ibu nifas hendaknya lebih 

kooperatif dalam menjalin kerjasama dengan 
petugas kesehatan, dan sering bertanya 

khususnya tentang manfaat teknik pijat bayi 

yang benar. 
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(2) Bagi Tempat Penelitian 

Diharapkan dengan penelitian ini 
dapat meningkatkan mutu pelayanan 

kesehatan dan lebih intensif baik kualitas 

maupun kuantitas dalam memberikan 
penyuluhan/KIE kepada ibu nifas tentang 
health education tentang pijat bayi. 
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