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ABSTRACT 
 
Maternal knowledge about mentoring is very important. At the time of the birth process is 
usually the mother wanted to be accompanied by family members such as husbands, 
parents, kin andothers. But not all mothers wish fulfilled to be accompanied during the birth 
process because not all family members willing to accompany the mother during 
delivery caused by several factors, such as: lack of knowledge, education, age, occupation and 
others. 
This type of research is descriptive by using  crossectional  with its population of the entire  
maternal  family  and  the sample number of 30 correspondents who accompanied the birth mother 
during the birth process, the data collected  by questionnaire. The purpose of this study was to 
determine the family knowledge about maternal assistance during delivery. 
From the results of data collection was obtained 16 respondents (53,3%) respondents lack 
knowledge, 9 (30%) of respondents knowledgeable enough and 5 (16.7%) better knowledge. 
From the above data shows  that the largest  percentage of  lack  of knowledge of 16 (53,3%) 
respondents 
Family should be expected to understand more about caring mother  during labor and childbirth as 
a  midwife  health  approach,  a  continuous  extension  of  assistance during delivery. 
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PENDAHULUAN 

 
Pendamping persalinan yaitu 

kehadiran orang kedua pada saat persalinan 
berlangsung. Di banyak negara yang berperan 
sebagai pendamping persalinan adalah suami. 
Tetapi pada kesempatan yang lain bisa rekan 
kerja, orang tua, anak, keluarga terdekat atau 
teman (Lailiyana, 2011) 

Banyak hasil penelitian menunjukkan 
bahwa jika para ibu diperhatikan dan diberi 
dukungan selama persalinan dan kelahiran 
bayi serta mengetahui dengan baik mengenai 
proses persalinan dan asuhan yang akan 
mereka terima,  mereka akan  mendapatkan  
rasa aman dan keluarga yang baik. 

Dari  hasil survey  persalinan di 
Klinik As Syifa Desa Serah Kecamatan 
Panceng Kabupaten Gresik pada bulan 
Februari sampai Mei tahun 2017 terdapat 2 
(33,3%) ibu bersalin normal didampingi 
keluarga saat persalinan dan 4 (66,7%) ibu 
bersalin normal tanpa didampingi keluarga 
saat proses persalinan adapun masalah dalam 
penelitian ini adalah masih banyaknya 
keluarga tidak mendampingi ibu pada saat 

proses persalinan di Klinik As Syifa Desa 
Serah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.  

Pengetahuan keluarga sangat penting, 
dimana masih banyak kurangnya pengetahuan 
keluarga tentang pendampingan saat proses 
persalinan sehingga ibu saat proses persalinan 
tidak di dampingi (Sumarah, 2014). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 
keluarga tidak dapat mendampingi ibu 
bersalin  antara lain meliputi pengetahuan, 
pendidikan, usia, pekerjaan, informasi, 
pengalaman, lingkungan, sosial ekonomi, 
sosial budaya (Mansjoer, 2011).    

Hal ini dapat menjadi pemicu  tidak 
terlaksananya program Pengetahuan Keluarga 
Tentang Pendampingan Ibu Bersalin Saat 
Proses Persalinan dapat memberikan beberapa 
dampak bagi ibu baik fisik maupun mental 
(Saifudin, 2012).  

Kehadiran pendamping pada saat 
persalinan mempunyai efek positif baik secara 
emosional maupun fisiologis terhadap ibu dan 
janin, sehingga lbu dan janin memerlukan 
sedikit medikasi dan intervensi bahkan 
persalinan dapat berlangsung dengan singkat 
(Saifudin, 2010). 
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Upaya yang dilakukan untuk 
meningkatkan Pengetahuan Keluarga Tentang 
Pendampingan Ibu Bersalin Saat Proses 
Persalinan dengan cara melibatkan peran 
bidan sebagai konselor memberikan konseling 
mengenai Pengetahuan Keluarga Tentang 
Pendampingan Ibu Bersalin Saat Proses 
Persalinan, dukungan psikologis dari orang-
orang terdekat akan membatu memperlancar 
proses persalinan yang sedang berlangsung. 
Tindakan  mengupayakan rasa nyaman 
dengan menciptakan suasana yang  nyaman 
dalam kamar bersalin, memberi sentuhan, 
memberikan penanganan nyeri non 
farmakologi, memberi analgesia jika 
diperlukan dan yang paling penting berada 
disisi pasien adalah bentuk-bentuk dukungan 
psikologis. Dengan kondisi psikologis yang 
positif proses persalinan akan berjalan dengan 
mudah, hendaknya saat memberi konseling 
bidan harus melibatkan keluarga terutama 
orang tua dan suami agar saling mengerti dan 
tahu sehingga dapat bekerja sama untuk 
meningkatkan pengetahuan keluarga tentang 
pendampingan ibu bersalin saat proses 
persalinan (Suherni, 2011). 

Kehadiran dukungan dari orang kedua 
akan mengurangi durasi kelahiran, 
mengurangi kecenderungan penggunaan obat-
obatan penghilang rasa nyeri dan menurunkan 
kejadian kelahiran operatif pervaginam 
(Prawiroharjo, 2010). Salah satu prinsip dasar 
asuhan sayang ibu adalah dengan mengikut 
sertakan  suami dan keluarga selama proses 
persalinan dan kelahiran bayi. Banyak hasil 
peneliti menunjukkan bahwa jika para ibu 
diperhatikan dan diberi dukungan selama 
persalinan dan kelahiran bayi serta 
mengetahui dengan baik mengenai proses 
persalinan (Indiarti, 2012). Dengan 
memperhatikan uraian di atas, maka penulis 
tertarik untuk melakukan penelitian tentang 
Gambaran Pengetahuan Keluarga Tentang 
Pendampingan Ibu Bersalin Saat Proses 
Persalinan di Klinik As Syifa Desa Serah Kec. 
Panceng Kab. Gresik. 

Berdasarkan masalah pada latar 
belakang diatas, peneliti membatasi 
permasalahan yang diteliti adalah : 
“Bagaimana Gambaran Pengetahuan Keluarga 
Tentang Pendampingan Ibu Bersalin Saat 
Proses Persalinan di Klinik As Syifa Ds. 
Serah Kec. Panceng  Kab. Gresik?” 

Tujuan umum dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui Gambaran 
Pengetahuan Keluarga Tentang 
Pendampingan Ibu Bersalin Saat Proses 
Persalinan di Klinik As Syifa Ds. Serah Kec. 
Panceng Kab. Gresik. 
 
METODE PENELITIAN 

 
Penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif dengan pendekatan “Cross 
Sectional” dimana pegukuran variabel 
dilakukan pada satu saat artinya subyek 
diobservasi satu kali saja dan pengukuran 
variabel dilakukan pada satu saaat 
pemeriksaan atau pengkajian data 
(Notoatmodjo, 2011) 

Pada penelitian ini populasinya adalah 
keluarga yang mendampingi  ibu bersalin saat 
proses persalinan sebanyak 30 orang di Klinik 
As Syifa Ds. Serah Kec. Panceng Kab. 
Gresik. 

 
HASIL PENELITIAN 

 
1. Data Umum 
1) Karakteristik responden berdasarkan Umur 

Distribusi Responden berdasarkan 
umur di Klinik As Syifa Desa Serah Kec. 
Panceng Kab. Gresik, sebagian besar 
responden berumur 20–30 tahun yaitu 
(20.0%) responden dan sebagian kecil 
responden berumur 36-45 tahun (16,7%) 
responden. 
2) Karakteristik responden berdasarkan 

Pendidikan 
Distribusi Responden berdasarkan 

pendidikan di Klinik As Syifa Desa Serah 
Kec. Panceng Kab. Gresik, sebagian besar 
responden berpendidikan  SMA yaitu 22 
(60,0%) responden dan sebagian kecil 
berpendidikan  SD, SMP dan AKADEMI  
yaitu 4 (13,3 %) responden. 
3) Karakteristik responden berdasarkan 

Pekerjaan 
Distribusi Responden berdasarkan 

pekerjaan di Klinik As Syifa Desa Serah Kec. 
Panceng Kab. Gresik, sebagian besar 
responden Bekerja IRT yaitu 11 (36,7 %) 
responden dan sebagian kecil bekerja Tani 
yaitu 3 (10,0 %) responden. 
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2. Data Khusus 
Pengetahuan kelurga tentang 

pendampingan ibu bersalin saat proses 
persalinan 

Distribusi pengetahuan keluarga 
tentang pendampingan ibu bersalin saat proses 
persalinan, sebagian besar responden 
menjawab kurang yaitu 16 (53,3%) responden 
dan sebagian kecil menjawab cukup yaitu 5 
(16,7%) responden, baik yaitu 9 (30%) 
responden 
 
PEMBAHASAN 

 
Tujuan dalam penelitian ini yaitu 

pengetahuan keluarga tentang pendampingan 
ibu bersalin saat proses persalinan di Klinik 
As Syifa Desa Serah Kecamatan Panceng 
Kabupaten Gresik. Dari hasil pengumpulan 
data distribusi responden berdasarkan fakta 
yang ada pengetahuan keluarga tentang 
pendampingan ibu bersalin saat proses 
persalinan sebagian besar responden yang 
pengetahuannya baik 9 (30%) responden, 
yang pengetahuannya  cukup 5 (16,7%) 
responden dan yang berpengetahun kurang 16 
(53,3%) responden. 

Pengetahuan merupakan hasil dari 
tahu dan ini terjadi setelah seseorang 
melakukan sesuatu pengindraan suatu objek 
tertentu yang yang di harapkan dapat 
mempengaruhi kehadiran orang kedua pada 
saat persalinan berlangsung (Khumaira, 2013) 

Sesuai dengan hasil penelitian di 
Klinik As Syifa Desa Serah Kecamatan 
Panceng Kabupaten Gresik  sebagian besar 
responden berpengetahuan kurang 16 (53,3%) 
dan yang sebagian kecil berpengetahuan  
cukup 5 (16,7%). Dari hasil di atas 
kebanyakan responden yang belum 
mengetahui dan memahami tentang 
pentingnya pendampingan saat proses 
persalian maka di harapkan petugas kesehatan 
mampu meningkatkan penyuluhan pada 
masyarakat tentang pentingnya 
pendampinagan saat proses persalinan. 
 
PENUTUP 

 
1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan mengenai pengetahuan keluarga 
tentang pendampingan ibu bersalin saat proses 
persalinan di Klinik As Syifa Desa Serah 

Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. dapat 
disimpulkan sebagai berikut : hampir seluruh 
ibu bersalin di Klinik As Syifa Desa Serah 
Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik 
mempunyai pengetahuan kurang tentang 
pendampingan saat proses persalinan. 
 
2. Saran 

Berdasarkan simpulan diatas maka 
peneliti menyarankan bahwa  perlu di lakukan 
penelitian lebih lanjut dengan harapan untuk 
mengkaji atau melihat faktor-faktor lain yang 
mempengaruhi pendampingan serta bagi 
institusi pelayanan diharapkan lebih 
meningkatkan peran serta keluarga dan 
petugas kesehatan dalam memberikan 
pelayanan kesehatan khususnya pada ibu dan 
keluarga. 
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