
GAMBARAN PENERAPAN POLA MAKAN SEHAT PADA BALITA DI TK AL FAJR 

BAMA KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN PABDEGLANG BANTEN 

PERIODE AGUSTUS 2011 

 

 

JURNAL  

 

 

HAINUN NISA 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN 

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  MEDISTRA INDONESIA 

BEKASI 

2011 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
ABSTRAK 

 

Gambaran Penerapan Pola Makan Sehat Pada Balita di Tk Al-Fajr Bama      Kecamatan Pagelaran Kabupaten 

Pandeglang Banten Periode Agustus 2011 

 

Hainun nisa 

Kebutuhan gizi pada balita merupakan satu hal penting dalam pertumbuhan dan perkembangan salah satu 

pendukung gizi sehat pada balita yaitu dengan pola makan yang sehat. Cara mengolah makanan, mulai dari cara 

memilih bahan makanan, cara memasak sampai dengan peralatan yang digunakan untuk memasak perlu 

mendapatkan perhatian khususus bagi para ibu. Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah gizi dari makanan 

tersebut dan hal penting yang harus diperhatikan adalah memeriksa bahan makanan dasar. Untuk makanan instan, 

bacalah daftar gizi yang terkandung didalam produk terlebih dahulu, perhatikan pula cara mengolah makanan. Pola 

makan yang baik dan sehat harus dibentuk sedini mungkin. Karena, kebiasaan makan anak hingga dewasa akan 

menentukan kondisi kesehatannya kelak. Masa-masa awal keemasan dalam membentuk kebiasaan makan akan 

dimulai saat umur enam bulan. Saat usia enam bulan, anak mulai diperkenalkan dengan makanan pendamping ASI. 

Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif, jumlah populasi 40 orang, sampel 40 orang dengan teknik 

pengambilan sampel total sampling. Penelitian ini menggunakan analisis univariat. Dari hasil penelitian yang 

dilakukan menunjukan belum sepenuhnya responden melakukan penerapan memvariasikan makanan untuk balita 28 

responden (70%), memperhatikan kemasan produk bahan makanan instan untuk balita 26 responden (65%) dan 

membaca tebel daftar gizi yang terkandung dalam produk makanan balita 26 responden (65%). 
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PENDAHULUAN 

Masa hamil dan masa kelahiran adalah 

masa yang berat.Selama hamil tubuh perempuan 

mengalami beberapa perubahan yang dapat 

menimbulkan stres dan ketidaknyaman.Mereka 

sering mengalami sakit pada lutut, pada kaki, dan 

sakit pada payudara. Pijatan merupakan salah 

satu metode yang dapat digunakan untuk 

mengurangi ketidaknyamanan tersebut dan 

meningkatkan kebugaran ( Aprillia Yesie, 2010 

).  

Pijat atau urut sudah dikenal selama sejak 

zaman kerajaan di Pulau Jawa, pada masa itu 

masyarakat Jawa menyebut pijat oleh massage 

girl dengan istilah urut dan digunakan sebagai 

sarana kesehatan.Saat kehamilan merupakan 

waktu pembentukan kesehatan dan kecerdasan 

bayi. Seorang ibu hamil akan mengalami cepat 

lelah pada usia kehamilan 7 bulan keatas, untuk  

menangani hal tersebut ibu bisa melakukan 

terapi pijat saat kehamilan. Terapi pijat 

dimaksudkan untuk membantu ibu dalam 

memperbaiki kondisi fisik ibu yang merasa tidak 

nyaman dengan mengalami berbagai keluhan 

yang dirasakan ibu hamil.( 

http://kehamilan.org/perawatan-

kehamilan/terapi-pijat-saat-kehamilan.di unduh 

tanggal 18 juli 2011 ) 

Pijat  berfungsi untuk mengurangi stress, 

membantu memperlancar proses kehamilan 

dengan cara memperlancar aliran darah, limfa, 

mengurangi odem, dan membantu 

memaksimalkan kapasitas pernafasan yang 

sangat diperlukan dalam proses melahirkan, serta 

dapat mengurangi nyeri sendi akibat beban 

tambahan. Pijat tidak boleh dilakukan 

sembarangan, tetapi pijat harus dilakukan dengan 

teknik dan lokasi yang tepat, bila teknik dan 

lokasi tidak tepat, pijat berdampak buruk bagi 

kesehatan janin ( M. Ferry Wong, 2012 ). 

Sentuhan pijatan akan memberi rasa positif, 

ketenangan, dan memberi efek yang 

menguntungkan bagi kesehatan seperti 

meningkatkan sirkulasi darah dan rileksasi otot ( 

Suririnah, 2009 ). Berbagai penelitian telah 

membuktikan bahwa pijat juga dapat mengatasi 

nyeri, kerena rasa sentuhan mencapai otak 

melalui saraf lebih cepat dibanding rasa 

nyeri.Sentuhan juga memicu pelepasan endorfin 

dan enkofalin dari otak yaitu pereda rasa nyeri 

dan enkofalin zat kimia anti depresi yang 

dimiliki tubuh sehingga membantu menenangkan 

dan membuat merasa santai dan meningkatkan 

perasaan nyaman.( Ira Puspito Tri Onggo, 2011) 

Studi penelitian yang dilakukan 10 tahun 

yang lalu menunjukkan bahwa kadar hormon 

berhubungan dengan relaksasi dan stress, yang 

mendorong perbaikan kesehatan cardiovasculer, 

ketika massage therapy diperkenalkan untuk 

perawatan prenatal. Perubahan level hormon 

mengurangi kesulitan-kesulitan selama kelahiran 

dan memperkecil kesulitan-kesulitan bayi yang 

baru lahir, seperti berat beban kelahiran yang 

rendah. Massage therapy menunjukan kebutuhan 

yang berbeda melalui bermacam-macam teknik, 

satu diantaranya adalah pijat tradisional yang 

bermanfaat untuk rileksasi ketegangan otot dan 

memperbaiki sirkulasi getah bening dan 

peredaran darah melalui tekanan yang lembut 

untuk  otot di tubuh. Pijatan direkomendasikan 

selama prenatal massage karena ibu hamil 

banyak menunjukkan kegelisahan yang umum 

berhubungan dengan sistem skeletal dan 

perubahan sistem sirkulasi karena adanya 

perubahan hormon selama kehamilan 

(http://babyorchestrawordpress.com/tag/pengaru

h-pijat-ibu-hamil-terhadap-emosi-ibu-hamil. Di 

unduh tanggal 01 juli 2011). 

Keluhan - keluhan pada umumnya terjadi 

selama masa kehamilan.Keluhan tersebut umum 

didapatkan pada kondisi hamil dan merupakan 

kejadian yang normal.Semua wanita hamil 47 – 

60 % melaporkan bahwa nyeri punggung terjadi 

pada kehamilan 5 – 7 bulan, selain itu dilaporkan 

juga bahwa nyeri punggung ini bertambah parah 

di sore hari. Sekitar 75% wanita hamil pasti 

mengalami pembengkakan pada kaki ( edema ) 

yang umumnya terjadi pada trimester akhir 

penyebabnya bisa karena ibu terlalu banyak 

diam, secara fisiologis ibu hamil memang 

menanggung beban tambahan yang akan  

semakin memperlambat aliran darah pada 

pembuluh darah vena. Kram dan sakit pada kaki 

menjelang akhir kehamilan tangan dan kaki 

sering mengalami kekauan, bagian tubuh 

tersebut agak membengkak sedikit karena 

menyimpan cairan.( 

http://www.infobunda.com/pages/articles/artikels

how.php?id=123. Di unduh tanggal 22 juli 2011 

) 

Pijat aman saja pada ibu hamil selama 

dilakukan dengan lembut dan sebaiknya memilih 

ahli pijat professional yang sudah berpengalaman 

dan terlatih untuk memijat ibu hamil yang 

memberi rasa nyaman dan aman buat sang ibu. 

Siapa saja dapat memberikan pijat yang 

menyenangkan selama dilakukan dengan lembut 

dan sabar, intinya selalu bertanya apakah pijatan 

terasa terlalu keras bagi yang dipijat. Suami juga 

dapat melakukan pijat sederhana ini untuk 

mengurangi rasa tegang atau pegal, meskipun 

suami bukan seorang terapis, namun sentuhan 

http://id.88db.com/id/Services/Post_Detail.page/Health_Medical/Massage_Body/?PostID=278445
http://id.88db.com/id/Services/Post_Detail.page/Health_Medical/Massage_Body/?PostID=278445
http://id.88db.com/id/Services/Post_Detail.page/Health_Medical/Massage_Body/?PostID=278445
http://kehamilan.org/perawatan-kehamilan/pengaruh-musik-bagi-kehamilan/
http://kehamilan.org/perawatan-kehamilan/pengaruh-musik-bagi-kehamilan/
http://kehamilan.org/perawatan-kehamilan/pengaruh-musik-bagi-kehamilan/
http://kehamilan.org/perawatan-kehamilan/terapi-pijat-saat-kehamilan.di
http://kehamilan.org/perawatan-kehamilan/terapi-pijat-saat-kehamilan.di
http://babyorchestra/
http://www.infobunda.com/pages/articles/artikelshow.php?id=123
http://www.infobunda.com/pages/articles/artikelshow.php?id=123


kasih sayang yang diberikan dapat memberikan 

rasa nyaman yang anda butuhkan ( Suririnah, 

2009). Pijatan juga bisa anda berikan untuk diri 

sendiri sehingga anda tidak harus meminta 

bantuan suami anda untuk melakukannya.( Ira 

Puspito Tri Onggo, 2011 ) 

Berdasarkan studi pendahuluan yang 

dilakukan di puskesmas kecamatan bantar 

gebang dari 25 ibu hamil yang melakukan 

pemeriksaan kehamilan 15 yang tidak 

mengetahui tentang pijat hamil dan tidak pernah 

melakukan pijat selama kehamilan, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian tentang “ 

Gambaran pengetahuan tentang pijat hamil pada 

ibu hamil di Puskesmas Kecamatan Bantar 

Gebang Periode Agustus 2012 “. 

 

 



 

METODE  PENELITIAN 

 

 Desain penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang 

didalamnya tidak ada analisis hubungan 

antar variabel, tidak ada variabel bebas dan 

terikat, bersifat umum yang membutuhkan 

jawaban dimana, kapan, berapa banyak, 

siapa, dan analisis statistik. ( Hidayat, 2010 : 

51 ) 

 

Populasi  

Populasi adalah keseluruhan objek 

penelitian atau objek yang diteliti 

(Notoatmodjo, 2010).Populasi dalam 

penelitian ini adalah semua ibu hamil yang 

melakukan pemeriksaan di puskesmas 

kecamatan Bantar Gebang periode Agustus 

2011. 

 

Sampel  
Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini  adalah semua ibu hamil yang 

melakukan pemeriksaan di puskesmas 

kecamatan Bantar Gebang periode agustus 

2011. Teknik sampling yang digunakan 

accidental sampling yaitu dilakukan dengan 

mengambil kasus atau responden yang 

kebetulan ada atau tersedia di suatu tempat 

sesuai dengan konteks penelitian.( 

Notoatmodjo, 2010 ) 

Penelitian ini menggunakan kriteria 

inklusi atau subjek yang ingin diteliti oleh 

peneliti, sedangkan criteria ekskusi adalah 

subjek yang tidak ingin diteliti oleh peneliti 

supaya tidak mendapatkan hasil atau data 

yang bias. 

Agar karakteristik sampel tidak 

menyimpang dari populasinya, maka 

sebelum dilakukan pengambilan sampel 

perlu ditentukan kriteria inklusi maupun 

eksklusi. 

a. Kriteria  inklusi  

 Kriteria inklusi adalah kriteria 

atau ciri – ciri yang perlu dipenuhi oleh 

setiap anggota populasi yang dapat diambil 

sebagai sampel. 

b. Kriteria eksklusi  

 Kriteria ekskusi adalah ciri – 

ciri anggota populasi yang tidak dapat 

diambil sebagai sampel. ( Notoatmodjo 2010 

: 130 ) 

 

Penyajian Data 

Cara penyajian data penelitian dilakukan 

melalui berbagai bentuk. Pada umumnya 

dikelompokan menjadi tiga, yakni peyajian 

dalam bentuk teks ( textular ), penyajian dalam 

bentuk tabel dan penyajian dalam bentuk grafik. 

Pada penelitian ini menggunakan penyajian data 

yang digunakan adalah dengan menggunakan 

tekstular dan tabular. ( Notoatmodjo,2010 : 188 

Analisis Univariat 

Analisis univariat adalah analisis dilakukan 

terhadap setiap variabel dari hasil penelitian 

yang akan menghasilkan distribusi dan 

presentase dari setiap variabel. ( Notoatmodjo, 

2010 : 182 ) 
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Hasil Penelitian  

Karakteristik Responden 

a. Umur  

Tabel 1 

      Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan  

Umur di Puskesmas Kecamatan Bantar Gebang  

Bekasi Tahun 2011 

 

Umur  Distribusi 

Frekuensi ( F ) Presentasi ( % ) 

< 20 

20 – 35 

> 35 

3 

29 

4 

8.3 

80.6 

11.1 

Total  36 100.0 

Dari tabel 1 diperoleh data berdasarkan umur dari 36 responden proporsi terbesar pada 

usia 20 – 35 tahun sebanyak 29 responden ( 80,6 % ). 

  

b. Pendidikan  

Tabel 2 

Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan  

Pendidikan di Puskesmas Kecamatan Bantar Gebang  

Bekasi Tahun 2011 

 

Pendidikan   Distribusi 

Frekuensi ( F ) Presentasi ( % ) 

SD 

SMP 

SMA 

14 

16 

6 

38.9 

44.4 

16.7 

Total  36 100.0 

Dari tabel IV.2 diperoleh data berdasarkan  pendidikan dari 36 responden proporsi 

terbesar pada SMP yaitu sebanyak 16 responden ( 44,4% )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

c. Pekerjaan  

Tabel 3 

    Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan  

Pekerjaan di Puskesmas Kecamatan Bantar Gebang  

Bekasi Tahun 2011 

Pekerjaan Distribusi 

Frekuensi ( F ) Presentasi ( % ) 

Tidak Bekerja  

Bekerja 

30 

6 

83.3 

16.7 

Total  36 100.0 

  

Dari tabel 3 diperoleh data 

berdasarkan pekerjaan dari 36 

responden proporsi terbesar pada 

tidak bekerja yaitu sebanyak 30 

responden ( 83,3% ).

Analisis Univariat 

Tabel 4 

Distribusi Frekuensi Pengetahuan tentang Pijat Hamil pada 

ibu hamil di Puskesmas Kecamatan Bantar Gebang  

Bekasi Tahun 2012 

Pengetahuan Distribusi 

Frekuensi ( F ) Presentasi ( % ) 

Kurang ( < 60% ) 

 Cukup ( 60 – 75% ) 

   Baik ( > 75% ) 

24 

3 

9 

66.7 

8.3 

25.0 

Total  36 100.0 

 

Dari tabel 4 menunjukkan bahwa dari 

36 responden,  

 

sebanyak 24 orang ( 66,7% ) dengan 

tingkat pengetahuan kurang

. 

 

Pembahasan 

 

 

Penelitian dilakukan pada ibu hamil 

tentang pengetahuan pijat hamil telah 

dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2011 

dengan jumlah responden 36 orang ibu 

hamil. Pada bab ini penulis akan membahas 

hasil penelitian yang dilakukan pengambilan 

dengan data primer yaitu berupa kuesioner 

kemudian dibandingkan dengan teori yang 

ada. 

Karakteristik Responden 

a. Umur  

Berdasarkan tabel IV.1 diatas diketahui 

distribusi frekuensi karakteristik berdasarkan 

umur didapat dari 36 responden proporsi 

terbesar adalah responden pada kelompok 

umur 20 – 35 tahun yaitu sebanyak 29 

responden ( 80,6 % ).      

Umur adalah individu yang terhitung mulai 

saat dilahirkan sampai saat berulang tahun 

terahkir (Arini, 2012). 

Dari hasil analisa peneliti, antara 

umur dengan pengetahuan ibu tentang pijat 

hamil sangat berkaitan, karena umur dapat 

mempengaruhi seseorang terhadap tingkat 

pengetahuan atau penalaran dalam 

penyerapan informasi. Menurut teori yang 

dikemukakan oleh ( Arini, 2011 ) yang 

menyatakan bahwa semakin cukup umur 

maka tingkat kematangan dan kekuatan 

seseorang akan lebih matang dalam berpikir 

dan bekerja. 

 

b. Pendidikan 

Berdasarkan tabel IV.2 diatas 

diketahui distribusi frekuensi krakteristik 
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berdasarkan pendidikan didapat dari 36 

responden bahwa proporsi terbesar adalah 

berpendidikan SMP sebanyak 16 responden 

( 44,4% ).  

Pendidikan adalah salah satu usaha 

untuk mengembangkan kepribadian dan 

kemampuan didalam dan diluar sekolah dan 

berlangsung seumur hidup, kenyataannya 

tingkat pendidikan ibu yang rendah 

mengakibatkan kurangnya pengetahuan ibu 

dalam menghadapi masalah, sedangkan ibu 

yang mempunyai tingkat pendidikan yang 

lebih tinggi umumnya lebih terbuka dalam 

menerima perubahan atau hal-hal yang baru 

guna untuk pemeliharaan kesehatannya. ( 

Arini, 2011 ) 

Dari hasil analisa peneliti, 

pendidikan mempengaruhi proses belajar, 

makin tinggi pendidikan seseorang makin 

mudah orang tersebut untuk menerima 

informasi dengan pendidikan yang tinggi 

maka seseorang akan cenderung untuk 

mendapatkan informasi, baik dari orang lain 

maupun dari media masa, semakin banyak 

informasi yang masuk semakin banyak pula 

pengetahuan yang didapat tentang pijat 

hamil. Pengetahuan sangat erat kaitannya 

dengan pendidikan dimana diharapkan 

seseorang dengan pendidikan tinggi, maka 

orang tersebut akan semakin luas pula 

pengetahuannya. Menurut teori yang 

dikemukakan oleh ( Arini, 2011 ) yang 

menyatakan bahwa pendidikan juga akan 

membuat seseorang terdorong untuk 

mencari pengalaman sehingga informasi 

yang diterima akan menjadi pengetahuan.  

c. Pekerjaan  

Berdasarkan tabel IV.3 diatas 

diketahui distribusi frekuensi karakteristik 

berdasarkan pekerjaan didapat dari 36 

responden proporsi terbesar adalah 

responden yang tidak bekerja yaitu sebanyak 

30 responden ( 83,3% ).  

Pekerjaan adalah kegiatan yang 

harus dilakukan terutama untuk menunjang 

kehidupannya dan kehidupan keluarganya.( 

Arini, 2012 ) 

Dari hasil analisa peneliti antara 

pekerjaan dan pengetahuan ibu tentang pijat 

hamil pada ibu hamil sangat berkaitan, 

karena apabila ibu bekerja dan berinteraksi 

dengan banyak orang maka semakin banyak 

sumber informasi yang ibu peroleh tentang 

pijat hamil, semakin baik pula pengetahuan 

ibu untuk melakukan pijat hamil. Menurut 

teori yang dikemukakan oleh ( Arini, 2011 ) 

yang menyatakan bahwa pengetahuan 

responden yang bekerja lebih baik bila 

dibandingkan dengan pengetahuan 

responden yang tidak bekerja. Semua ini 

disebabkan karena ibu yang bekerja di luar 

rumah ( sektor formal ) memiliki akses yang 

lebih baik terhadap berbagai informasi.  

 

1. Pengetahuan tentang pijat hamil 

 Berdasarkan tabel IV.4 diatas 

diketahui distribusi frekuensi pengetahuan 

tentang pijat hamil dari 36 responden 

proporsi terbesar adalah sebanyak 24 orang ( 

66,7% ) dengan tingkat pengetahuan kurang. 

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan 

terjadi setelah seseorang melakukan 

pengindraan terhadap suatu objek tertentu. 

Pengindraan terjadi melalui panca indra 

manusia yakni penglihatan, pendengaran, 

penciuman, raba dan rasa. Sebagian besar 

pengetahuan manusia diperoleh melalui 

mata dan telinga ( Notoatmodjo, 2010 ). 

Pengetahuan ibu tentang pijat hamil adalah 

segala sesuatu yang diketahui oleh 

responden baik itu pengertian pijat hamil, 

manfaat pijat hamil, usia kehamilan yang 

dianjurkan pijat hamil, persyaratan sebelum 

pijat hamil, teknik pijat pada ibu hamil, 

posisi yang aman untuk pijat hamil dan 

orang yang dapat melakukan pijat hamil.  

Klasifikasi tingkat pengetahuan 

menurut (Arikunto, 2002) yaitu seseorang 

yang dikategorikan baik, jika memenuhi 

standar > 75% dari soal yang disajikan 

berarti orang tersebut mengetahui dengan 

baik dan tahu materi yang telah 

disampaikan. Seseorang dikategorikan 

cukup baik, jika sudah memenuhi standar 

60%-75% dari soal yang telah disajikan 

berarti orang tersebut cukup mengerti akan 

materi yang disajikan. Seseorang 

dikategorikan kurang baik, jika memenuhi 

standar < 60% dari soal yang disajikan 

berarti orang tersebut kurang memahami 

materi yang disampaikan dengan baik.  

Dari hasil analisis peneliti bahwa dari 

judul gambaran pengetahuan tentang pijat 

hamil pada ibu hamil dengan pengetahuan 

kurang, menurut peneliti hal ini bisa 

disebabkan karena informasi yang di 

sampaikan tidak maksimal, banyak faktor 

yang mempengaruhi tingkat pengetahuan 

ibu hamil baik internal maupun eksternal. 

Faktor internal atau dari dalam diri 
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seseorang yang disebut motivasi atau 

keinginan yang terdapat dari dalam diri ibu 

hamil yang kurang atau rendah sehingga 

tidak mendorong ibu hamil untuk 

mendapatkan  informasi yang ada tentang 

pijat hamil. Faktor eksternal yang 

mempengaruhi tingkat pengetahuan ibu 

hamil seperti pendidikan, pekerjaan dan 

usia. 
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Simpulan  

 

Peneliti melakukan pengumpulan data dan 

berdasarkan hasil pengolahan serta hasil perhitungan 

statistik dari penelitian yang dilakukan maka dapat 

diambil kesimpulan yang berhubungan dengan 

penelitian yang berjudul “ Gambaran pengetahuan 

tentang pijat hamil pada ibu hamil  di Puskemas 

Kecamatan Bantar Gebang Bekasi periode Agustus 

tahun 2011“ hasilnya sebagaiberikut : 

1. Distribusi frekuensi karakteristik responden 

berdasarkanusia adalah diperoleh data dari 36 

responden proporsi terbesar pada usia 20 – 35 

tahun yaitu sebanyak 29 responden ( 80,6 %).  

2. Distribusi frekuensi karakteristik responden 

berdasarkan pendidikanadalah diperoleh data 

dari 36 responden proporsi terbesar pada 

SMP yaitu sebanyak 16 responden ( 44,4% ). 

3. Distribusi frekuensi karakteristik responden 

berdasarkan pekerjaanadalah  diperoleh data 

36 responden proporsi terbesar pada tidak 

bekerja yaitu sebanyak 30 responden ( 83,3% 

). 

4. Distrubusi frekuensi Pengetahuan tentang Pijat 

Hamil pada ibu hamilmenunjukkan bahwa 

dari 36 responden sebanyak 24 orang ( 66,7% 

) dengan tingkat pengetahuan kurang. 

Saran 

1. Bagi Peneliti 

Menerapkan ilmu – ilmu kesehatan 

yang sudah dipelajari tentanag pijat hamil 

pada ibu hamil dengan memberikan 

informasi mengenai pengertian, manfaat, 

usia kehamilan yang dianjurkan, persyaratan 

sebelum pijat hamil, teknik pijat, posisi yang 

dianjurkan untuk pijat hamil, orang yang 

boleh melakukan pijat hamil kepada ibu 

hamil sehingga ibu hamil dapat memahami 

dan menerapkannya. 

2. Bagi Institusi pendidikan 

Diharapkan bagi institusi pendidikan 

agar dapat memberikan pembekalan ilmu 

yang lebih banyak lagi tentang pijat hamil 

pada mahasiswi D III Kebidanan sehingga 

para calon peneliti selanjutnya dapat 

mengembangkan penelitian ini. 

3. Bagi Responden 

Lebih meningkatkan pengetahuan 

tentang kesehatan ibu hamil, terutama 

tentang pijat hamil agar tidak terjadi 

kesalahan yang berdampak pada ibu dan 

janin akibat tidak mengetahui tentang pijat 

hamil dengan cara mencari informasi 

melalui media masa, memperoleh informasi 

dari petugas kesehatan dan membaca buku 

– buku tentang pijat hamil. 

4.  Bagi Puskesmas  

Meningkatkan pelayanan yang lebih 

baik lagi dengan cara peningkatkan 

pemberian informasi tentang kesehatan ibu 

hamil terutama tentang pengertian pijat 

hamil, manfaat pijat hamil, usia kehamilan 

yang dianjurkan untuk pijat hamil, 

persyaratan sebelum pijat hamil, teknik 

pijat hamil, posisi yang dianjurkan untuk 

pijat hamil, orang yang boleh melakukan 

untuk pijat hamil agar tidak terjadi 

kesalahan yang berdampak pada ibu dan 

janin.  
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