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ABSTRAK 

Kebudayaan atau kultur dapat membentuk kebiasaan dan respon terhadap 

kesehatan dan penyakit dalam segala masyarakat tanpa memandang tingkatannya. 

Karena itulah penting bagi tenaga kesehatan untuk tidak hanya mempromosikan 

kesehatan, tapi juga membuat mereka mengerti tentang proses terjadinya suatu 

penyakit dan bagaimana meluruskan keyakinan atau budaya yang dianut 

hubungannya dengan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

ada Hubungan Penggunaan Stagen terhadap Diastasis Rectus Abdominis di 

Rumah Bersalin Hasanah Gemolong Sragen.  

Penelitian ini menggunakan subyek ibu postpartum yang bersalin di 

Rumah Bersalin Hasanah Gemolong Sragen. Penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian non experiment dengan desain penelitian cross sectional, sampel yang 

digunakan sejumlah 36 orang dengan menggunakan metode sampling jenuh. 

Analisis bivariat menggunakan uji statistik Chi-Square.  

Hasil uji statistik didapatkan hasil pearson chi-Square sebesar  0,238 yang 

berarti P > 0,05, sehingga dapat disimpulkan Ho diterima. Hal ini membuktikan 

tidak ada hubungan penggunaan stagen terhadap Diastasis Rectus Abdominis 
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RELATIONSHIP TO USE STAGEN RECTUS ABDOMINIS DIASTASIS 

MATERNITY HOME HASANAH GEMOLONG SRAGEN 

 

ABSTRACT 

Culture can form habits and responses to health and illness in all people 

regardless of their level. Because of that important for health professionals to not 

only promote health, but also make them understand about the occurrence of a 

disease and how to straighten held beliefs or cultural relationship with health. This 

study purpose to determine whether there is relationship between used stagen and 

diastasis rectus abdominis at the maternity hospital Hasanah Gemolong Sragen. 

This study uses the subject postpartum mothers who give birth at the 

maternity hospital Hasanah Gemolong Sragen. This research uses non experiment 

research with cross-sectional research design, which used a sample of 36 people 

with the use of saturated sampling method. Bivariate analysis using Chi-Square 

test statistic. 

Statistical test results showed Pearson Chi-Square of 0.238, which means 

P > 0.05, it can mean that Ho is accepted. This proves there is no relationship 

between used stagen diastasis rectus abdominis. 

 

 

Keywords: Stagen, Diastasis Rectus Abdominis, Postpartum. 
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PENDAHULUAN 

                                                      

Latar Belakang Masalah 

  Kehidupan manusia baik 

dalam hal perubahan pola hidup 

maupun tatanan sosial termasuk 

dalam bidang kesehatan yang sering 

dihadapkan dalam suatu hal yang 

berhubungan langsung dengan norma 

dan budaya yang dianut oleh 

masyarakat yang bermukim dalam 

suatu tempat tertentu. 

Hubungan antara budaya dan 

kesehatan sangatlah erat 

hubungannya, sebagai salah satu 

contoh suatu masyarakat desa yang 

sederhana dapat bertahan dengan 

cara pengobatan tertentu sesuai 

dengan tradisi mereka. Kebudayaan 

atau kultur dapat membentuk 

kebiasaan dan respon terhadap 

kesehatan dan penyakit dalam segala 

masyarakat tanpa memandang 

tingkatannya. Karena itulah penting 

bagi tenaga kesehatan untuk tidak 

hanya mempromosikan kesehatan, 

tapi juga membuat mereka mengerti 

tentang proses terjadinya suatu 

penyakit dan bagaimana meluruskan 

keyakinan atau budaya yang dianut 

hubungannya dengan kesehatan.  

Menurut Sustini dan Savitri 

(2001) di Indonesia masih banyak 

para ibu melakukan perawatan nifas 

berdasakan budaya dan tradisinya 

masing masing, dalam penelitian 

mereka di daerah Lombok dan Jawa 

Barat menemukan ibu-ibu yang 

masih melakukan perawatan nifas 

berdasarkan kebiasaan budaya, 

antara lain ibu melakukan kompres 

panas pada vagina pasca persalinan, 

untuk menjaga kesembuhan vagina 

ibu membilas vagina dengan air 

sirih, dan mengurut daerah rahim 

oleh tukang urut yang dipercaya 

dapat mengembalikan peranakan ke 

tempat semula, selain itu agar vagina 

cepat kering biasanya ibu duduk 

diatas abu hangat yang dibungkus 

kain kasa, dan menjaga kerampingan 

tubuh dan perut ibu dengan tetap 

memakai stagen.  

Pada umumnya masyarakat 

mengenal stagen berupa kain 

panjang yang biasa digunakan oleh 

ibu-ibu atau nenek-nenek di daerah 

pedesaan. Akan tetapi seiring dengan 

berkembangnya teknologi dan 

pengetahuam kegunaan stagen pun 

berkembang. Stagen tidak hanya 

digunakan sebagai pelengkap 

pakaian adat tetapi juga digunakan 

dalam dunia kesehatan. Secara 

tradisional Koesmariyah 

mengemukakan bahwa penggunaan 

bengkung (stagen) bisa 

melangsingkan kembali perut yang 

melar terutama bagi wanita sehabis 

melahirkan. Hal ini disebabkan 

adanya tekanan ke dalam rongga 

perut sehingga dapat membantu 

kontraksi rahim ke bentuk semula 

(Indah). 

Berbeda dengan dunia 

kedokteran tidak menganjurkan 

setiap pasien bersalin untuk memakai 

stagen. Stagen tidak memberikan 

efek positif dalam mengecilkan atau 

mengencangkan perut karena 

sifatnya yang pasif. Kebudayaan ini 

hanya membawa dampak positif bagi 

ibu yang mengalami masalah kurang 

percaya diri dengan bentuk tubuh 

yang melar pasca melahirkan. Tetapi, 

bila dilihat dari sisi kesehatan, 

penggunaan stagen sama sekali tidak 

mempengaruhi kondisi kesehatan 

ibu. Karena stagen hanya akan 

menyamarkan perut ibu yang melar 

pada saat menggunakan stagen, 

tetapi bila dilepas, bentuk tubuh ibu 
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akan kembali terlihat melar atau 

kendur (Manga, 2012). 

Berdasarkan hasil survei 

pendahuluan yang telah dilakukan 

peneliti, sebagian besar ibu memakai 

stagen sehabis melahirkan karena 

menurut mereka, hal ini berhubungan 

dengan faktor budaya dan 

kepercayaan. Sejak dulu bahkan 

sampai sekarang banyak wanita 

hamil yang memakai stagen setelah 

melahirkan. Alasan beberapa ibu 

setelah melahirkan diantaranya agar 

otot perut dan kulit yang longgar 

dapat cepat kembali ke bentuk tubuh 

seperti sebelum hamil, 

mengembalikan bentuk perut agar 

kembali ramping. Tentu saja 

pemakaian stagen ini harus rutin 

tidak hanya sehari dua hari bahkan 

dipakai untuk seterusnya akan lebih 

baik. Pada masyarakat Jawa 

pemakaian stagen ini dilakukan 

hingga 40 hari. Hal ini didasarkan 

oleh pengalaman orang tua di masa 

lalu memang memperlihatkan efek 

positif dari penggunaan stagen 

setelah melahirkan. Tetapi menurut 

pengalaman sebagian ibu postpartum 

yang menggunakan stagen 

mengatakan bahwa efek saat 

menggunakan stagen menimbulkan 

rasa tidak nyaman, sulit bergerak, 

dan sebagian ada yang merasakan 

gatal pada bagian perut ibu. 

Begitu pentingnya informasi 

perawatan nifas berdasarkan budaya 

dan kebiasaan, yang mana informasi 

ini bertujuan untuk mengetahui 

perawatan nifas berdasarkan budaya 

dan kebiasaan masyarakat Jawa 

khususnya di Kecamatan Gemolong 

ini baik atau tidak baik untuk 

kesehatan, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang 

hubungan penggunaan stagen 

terhadap diastasis rectus abdominis.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk 

Untuk mendapatkan data-data 

empiris tentang: Hubungan 

Penggunaan Stagen terhadap 

Diastasis Rectus Abdominis di 

Rumah Bersalin Hasanah Gemolong 

Sragen. 

 

LANDASAN TEORI 

Stagen 

Stagen atau dikenal juga 

dengan sebutan kendhit (bahasa 

Jawa) adalah untaian kain panjang 

berukuran kira-kira lebar 20-30cm 

dengan panjang bervariasi dari 2-4 

meter, yang biasa dipakai oleh ibu-

ibu di Jawa. Jenis kainnya agak 

lentur dan bisa melar tapi dengan 

tekstur tenunan yang kuat. Nama lain 

kendhit adalah stagen. Cara 

memakainya dengan dililitkan di 

pinggang berkali-kali sampai ujung 

kain habis. Biasanya perempuan 

yang baru melahirkan akan 

memakai stagen ini, lantaran 

diyakini bisa membantu membentuk 

tubuh terutama bagian 

pinggang menjadi langsing 

kembali. Ibu-ibu yang biasa 

memakai kebaya di Jawa, 

biasanya stagen menjadi bagian yang 

tidak terpisahkan. 

Dalam penggunaanya, stagen 

berfungsi sebagai pembungkus perut 

atau pengikat perut. Tak jarang juga 

dijumpai wanita mengenakan stagen  

besamaan dengan kemben (setelah 

mengenakan kemben baru dilapisi 

dengan stagen). Dalam hal ini 

kemben berfungsi sebagai 

pembungkus dada, sedangkan stagen 

berfungsi sebagai pembungkus perut. 

Semua proses pemakaian stagen 

tersebut bukan hanya untuk menjaga 

http://letsstudy-ryni.blogspot.com/2012/10/makalah-kebudayaan-ibu-nifas-dalam-suku.html
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keindahan tetapi juga mempercantik 

postur tubuh pemakainya. 

Human Energy Therapy 

memberikan 4 program pelangsingan 

tubuh dan salah satu caranya adalah 

dengan tetapi menggunakan stagen 

selama beberapa jam dalam sehari. 

Stagen tersebut berfungsi untuk 

membentuk perut. Karena dengan 

stagen, otomatis gerak lambung juga 

menjadi lambat karena ada 

penekanan dalam perut sehingga 

makan pun tidak terlalu banyak 

(Mila, 2004). 

Pemanfaatan stagen tidak 

hanya dilakukan dalam bidang 

fashion dan kesehatan, tetapi ternyata 

stagen juga dapat dimanfaatkan 

dalam bidang kerja. Dalam aktifitas 

angka-angka misalnya, pemanfaatan 

stagen digunakan untuk melindungi 

tulang belakang sehingga dapat 

mengurangi cidera otot skeletal 

akibat posisi kerja yang kurang 

diperhatikan. Dengan pemakaian 

stagen yang dililitkan pada perut 

dengan beberapa balutan diharapkan 

dapat mengurangi posisi 

membungkuk ketika bekerja 

sehingga ketegangan otot karena 

gerakan mendadak pada pinggang 

berkurang.  

 

Diastasis Rectus Abdominis 

Diastasis rectus abdominis 

adalah pemisahan otot rectus 

abdominis lebih dari 2,5 cm pada 

tepat setinggi umbilikus sebagai 

akibat pengaruh hormon terhadap 

linea alba serta akibat perenggangan 

mekanis dinding abdomen. Kasus ini 

sering terjadi pada multi paritas, bayi 

besar, poli hidramnion, kelemahan 

otot abdomen dan postur yang salah. 

Selain itu, juga disebabkan gangguan 

kolagen (Meredy, 2009). Penentuan 

jumlah diastasis rectus digunakan 

sebagai alat objektif untuk 

mengevaluasi tonus otot abdomen. 

Diastasis adalah derajat pemisahan 

otot rectus abdominis (Varney, 

2007).  

Diastasis rectus abdominis 

adalah pelebaran berlebihan atau 

pemisahan antara dua perut dari otot 

rectus abdominis. Pemisahan dapat 

terjadi di mana saja sepanjang linea 

alba dan kadang-kadang telah 

ditemukan untuk rentang seluruh 

panjang dari sudut xiphosternal ke 

tulang kemaluan. Linea alba adalah 

yang menghubungkan fasia otot 

rectus abdominis. Linea alba adalah 

struktur yang penting karena 

merupakan titik penyisipan sentral 

dari rektus abdominis serta 3 lainnya 

otot perut penting di setiap sisi: (1) 

internal Obliques, (2) Obliques 

eksternal, dan (3) transversus 

abdominis. 4 otot dari setiap sisi 

bergabung di linea alba secara tipis, 

disebut aponeuroses. Koneksi ini 

menjadi rentan selama kehamilan 

karena rahim berkembang dan 

selanjutnya peregangan otot perut, 

ditambah dengan perubahan 

hormonal yang mencakup 

peningkatan progesteron, estrogen, 

dan relaxin (Meredy, 2009). 

Anatomi dan Fisiologi Otot 

Abdomen  
Menurut Bennet (2002) 

yakni; dinding perut dibentuk oleh 

otot-otot perut dimana disebelah atas 

dibatasi oleh angulus infrasternalis 

dan di sebelah bawah dibatasi oleh 

krista iliaka, sulkus pubikus dan 

sulkus inguinalis. Otot-otot dinding 

perut tersebut terdiri dari otot-otot 

dinding perut bagian depan, bagian 

lateral dan bagian belakang 

(ventrolateral).  
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Otot rectus abdominis 

terletak pada permukaan abdomen 

menutupi linea alba, bagian depan 

tertutup vagina dan bagian belakang 

terletak di atas kartilago kostalis 6-8. 

Origo pada simphisis pubica & crista 

pubica, serabut menuju tuberkulum 

pubikum dan simpisis ossis pubis. 

Insertio pada ramus inferior ossis 

pubis. Cabang-cabang ventral ke 

enam saraf spinal torakal terkaudal. 

Fungsi dari otot ini untuk fleksi 

batang tubuh dan menekan visera 

abdomen, rectus abdominis dibantu 

oleh otot oblikus interna dan 

eksternal serta psoas mayor dan 

minor, bekerjasama dengan otot yang 

lain untuk meningkatkan tekanan 

intra abdomen. Kelemahan bilateral 

rektus abdominal akan menyebabkan 

berkurangnya kemampuan untuk 

memfleksikan tulang belakang. 

Menengadahkan pelvis ke arah 

belakang menjadi sulit dilakukan, 

begitu juga dengan mengangkat bahu 

dan kepala pada posisi terlentang. 

Kesulitan menengadahkan pelvis ke 

arah belakang akan mengakibatkan 

terjadinya lordosis lumbar yang 

disertai masalah postur terkait.  

Cara mengukur Diastasis Rectus 

Abdominis 

Menurut Mariah dan Alfiyati 

(2012), cara mengukur diastasis 

rectus abdominis adalah sebagai 

berikut: 

a) Atur posisi wanita berbaring 

telentang datar tanpa bantal 

dibawah kepala. 

b) Tempatkan ujung-ujung jari salah 

satu tangan Anda pada garis 

tengah abdomen dengan ujung 

jari telunjuk tepat pada dibawah 

umbilikus dan jari yang lain 

berbaris longutidunal ke bawah 

ke arah simpisis pubis.  

c) Minta wanita menaikkan 

kepalanya berupaya meletakkan 

dagu di dadanya diarea antara 

payudaranya. Pastikan tidak 

menekan tangannya ke tempat 

tidur atau mencengkram matras 

untuk membantu dirinya, karena 

hal ini mencegah penggunaan 

otot-otot abdomen.  

d) Ketika wanita berupaya 

meletakkan dagunya di antara 

payudaranya, tekan ujung-ujung 

jari anda perlahan dekat ke 

abdomennya. Anda akan 

merasakan otot-otot abdomen 

layaknya dua bebat karet yang 

mendekati garis tengah dari ke 

kedua sisi.  

e) Ukur celah diantara tersebut 

dengan jangka sorong ketika 

otot-otot tersebut dikontraksi. 

Catat jarak kedua celah.  

f) Minta wanita untuk menurunkan 

kepalanya.  

g) Ketika menurunkan kepala, otot-

otot abdomen akan bergerak 

lebih jauh memisah dan kurang 

dapat dibedakan ketika otot 

relaksasi. Ujung-ujung jari anda 

akan mengikuti otot rectus 

memisah ke sisi lateral masing-

masing abdomen.  

h)  Ukur jarak antara kedua otot 

rektus ketika dalam keadaan 

relaksasi.  

i)  Catat hasil pengukuran tersebut.  
Bennet (2002) menjelaskan 

bahwa setelah melakukan pemeriksaan 

rectus ditemukan bahwa celah otot 

rectus ibu lebih lebar dua jari dan 

setelah 48 jam otot rectus harus 

diperiksa untuk adanya diastasis yang 

mungkin terjadi pada masa antenatal 

atau persalinan. Celah selebar dua jari 

dianggap normal dan ibu dapat terus 

melatih otot oblik abdomen tersebut. 

Namun demikian, jika celah tersebut 
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lebih lebar dari dua jari dan terdapat 

“penonjolan” abdomen ketika 

mengangkat kepala, hanya latihan 

transversus dan latihan menengadahkan 

pelvis yang harus dilakukan dengan 

sangat teratur hingga celah tersebut 

mengecil. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 

munculnya Diastasis Rectus 

Abdominis 

Selama kehamilan, relaksasi 

sendi pelvik kemungkinan terjadi 

akibat perubahan hormonal. Sejalan 

dengan bertambahnya berat badan 

secara bertahap selama kehamilan 

dan redistribusi pemusatan terdapat 

pengaruh hormonal pada struktur 

ligamen. Kedua faktor ini merubah 

postur tubuh ibu hamil. Pusat 

gravitasi tubuh bergeser ke depan 

dan jika dikombinasikan dengan 

peregangan otot abdomen yang 

lemah ini akan mengakibatkan 

lekukan pada bahu serta dagu yang 

menggantung. Ada kecenderungan 

bagi otot untuk memendek jika otot 

abdomen meregang sehingga dapat 

menyebabkan ketidakseimbangan 

otot disekitar pelvis, dan tegangan 

tambahan dapat dirasakan diatas 

ligamen tersebut. Akibatnya nyeri 

punggung yang biasanya berasal dari 

sakroiliaka atau lumbar, dan dapat 

menjadi gangguan punggung jangka 

panjang jika keseimbangan otot dan 

stabilitas pelvis tidak dipulihkan 

setelah melahirkan. 

Menurut Myles 2009, 

perubahan postur selama kehamilan 

dan perubahan berat badan secara 

bertahap akan menyebabkan pusat 

gravitasi tubuh bergeser ke depan 

dan jika dikombinasikan dengan 

peregangan otot yang lemah 

(diastasis rectus abdominis) akan 

menyebabkan lekukan tulang lumbar 

yang disertai pembulatan pada bahu 

serta dagu yang menggantung, otot 

punggung akan memendek dan jika 

terjadi peregangan otot maka akan 

menyebabkan ketidakseimbangan 

otot disekitar pelvis dan tegangan 

tambahan dapat dirasakan diatas 

ligamen tersebut yang bisa 

menyebabkan low back pain yang 

berasal dari sakroiliaka atau lumbar 

dan dapat menjadi gangguan 

punggung jangka panjang jika 

keseimbangan otot dan stabilitas 

pelvis tidak dipulihkan setelah 

melahirkan.  

 

Postpartum (Masa Nifas) 

Menurut Wulanda (2011) 

masa nifas (postpartum/puerperium) 

berasal dari kata Latin, yaitu dari 

kata “Puer” yang mengandung arti 

bayi dan “Parous” yang berarti 

melahirkan. Masa nifas (puerperium) 

diartikan sebagai masa pulih 

kembali, mulai dari persalinan 

selesai sampai alat-alat kandungan 

kembali seperti sebelum hamil. Lama 

masa nifas yaitu 6 hingga 8 minggu. 

Mochtar (2001) 

mendefinisikan masa nifas 

(Puerperium) sebagai masa pulihnya 

kembali organ-organ dari persalinan 

selesai sampai alat–alat kandungan 

kembali seperti sebelum hamil. Lama 

masa nifas yaitu 6-8 minggu. 

Sedangkan menurut Prawirohardjo 

(2009) masa nifas dimulai setelah 

plasenta lahir dan berakhir ketika 

alat-alat kandungan kembali seperti 

keadaan sebelum hamil, berlangsung 

selama kira-kira 6 minggu. 

Masa nifas didefinisikan 

sebagai suatu masa atau waktu yang 

diperlukan oleh seorang ibu 

postpartum mulai dari berakhirnya 

persalinan sampai dengan 

kembalinya alat reproduksi ke 
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kondisi semula yang memerlukan 

waktu untuk pulih seperti sebelum 

hamil dalam waktu kurang tiga bulan 

(Mayuni, 2005).  

Konsep nifas atau 

puerperium menurut pandangan 

Farrer (2001), adalah periode waktu 

atau masa dimana organ-organ 

reproduksi kembali seperti keadaan 

sebelum hamil. Masa ini 

membutuhkan waktu sekitar enam 

minggu. 

Postpartum disebut juga 

dengan pasca melahirkan. Pada masa 

ini biasanya ibu akan mengalami 

berbagai perasaan yang dirasakan. 

Ada saatnya perubahan perasaan 

tersebut menjadi suatu hal yang 

alami dan yang dirasakan oleh ibu 

setelah melahirkan. Dalam hal ini 

yang berperan utama adalah hormon 

sang ibu yang bereaksi terhadap 

berbagai situasi yang berbeda. 

 Keadaan normal akan kembali 

seperti biasa sekitar dua minggu atau 

bahkan satu bulan. Ini tergantung 

bagaimana kondisi ibu itu sendiri. 

Kondisi ibu postpartum 

dipengaruhifaktor segi fisik dan 

psikologis ibu itu sendiri hal ini bida 

diatasi jika ibu bisa menyesuaikan 

keadaan tersebut dengan hanya 

memerlukan waktu untuk 

menghadapi peran barunya sebagai 

seorang ibu. 

Perubahan-Perubahan Yang 

Terjadi Selama Postpartum (Nifas) 

Uterus 

Segera setelah kelahiran bayi, 

plasenta dan membran, beratnya 

adalah kira-kira 1100 gram dengan 

panjang kira-kira 15 cm, lebar 12 

cm, serta 8 sampai 10 cm tebalnya. 

Ukuran itu adalah kira-kira dua atau 

tiga kali ukuran uterus non hamil, 

multipara.  

Uterus berkurang beratnya 

sampai menjadi kira-kira 500 gram 

pada akhir minggu pertama 

postpartum, 300 gram sampai 350 

gram pada akhir minggu kedua, 100 

gram pada akhir minggu keenam, 

dan mencapai berat biasa non hamil 

70 gram pada akhir minggu 

kedelapan postpartum (Varney, 

2006). 

Otot Abdomen 

Sebagai akibat putusnya 

serat-serat elastis kulit dan distensi 

berkepanjangan yang disebabkan 

uterus hamil, dinding abdomen 

masih lunak dan kendur untuk 

sementara waktu, tapi pemulihan 

dapat dibantu dengan olah raga. 

Namun jika otot-ototnya tetap atonik 

dan dinding abdomen tetap kendur, 

karena terdapat pemisahan atau 

diastasis rectus abdominis yang 

jelas, pada keadaan ini dinding 

abdomen di sekitar garis tengah 

hanya dibentuk oleh peritoneum, 

fasia tipis, lemak sub kutan dan kulit.     

Abdomen pada ibu 

postpartum akan kembali normal 

hampir seperti kondisi sebelum 

hamil setelah minggu ke-6 

postpartum. Striae mungkin masih 

ada. Pengembalian tonus otot 

dipengaruhi oleh tonus itu sendiri, 

latihan yang tepat, dan jumlah dari 

sel lemak. Diastasis rectus 

abdominis tetap ada. Striae 

abdominal tidak bisa dilenyapkan 

sama sekali akan tetapi mereka bisa 

berubah menjadi garis-garis yang 

halus berwarna putih perak (Varney, 

2006).  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan 

jenis penelitian deskkriptif analitik 

dengan desain penelitian cross 
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sectional untuk mengamati hubungan 

variabel independen dan variabel 

dependen secara bersamaan 

(Notoatmojo, 2010).  

Populasi 

Populasi yang diambil dalam 

penelitian ini adalah ibu postpartum 

yang menggunakan stagen dan tidak 

menggunakan stagen yang bersalin 

di Rumah Bersalin Hasanah 

Gemolong Sragen pada bulan Mei 

dan Juni sebanyak 36 responden. 

Sampel 

Dalam penelitian ini jumlah 

sampel yang akan diteliti adalah 36 

ibu postpartum yang bersalin di 

Rumah Bersalin Hasanah Gemolong 

Sragen pada bulan Juni dan Juli. Dari 

36 responden tersebut 24 responden 

menggunakan stagen dan 12 

responden tidak menggunakan 

stagen. 

Sampling  
Teknik sampling yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah sampling jenuh, yaitu suatu 

teknik penetapan sampel dengan cara 

mengambil semua anggota populasi 

menjadi sampel. Cara ini digunakan 

dalam penelitian yang mempunyai 

populasi yang kecil (Sugiyono, 

2009). 

Analisa Data 

Uji Kualitas Instrumen Penelitian 

Metode pengujian kualitas 

instrumen terdiri dari uji validitas 

dan reliabilitas (biasanya digunakan 

untuk mengukur instrumen yang 

menggunakan kuesioner atau bersifat 

persepsi). Dalam penelitian ini tidak 

menggunakan uji validitas dan 

reliabilitas, dikarenakan data yang 

dikumpulkan menggunakan 

pedoman wawancara dengan 

responden dan hasil alat ukur 

sehingga pengujian validitas dan 

rehabilitas tidak perlu dilakukan 

karena data yang diperoleh sudah 

dianggap valid dan reliabel, karena 

hasil pengukuran alat ukur dan data 

responden.  

Analisis Univariat 

Analisis univariat, dengan 

melakukan analisis pada setiap 

variabel hasil penelitian dengan 

tujuan untuk mengetahui distribusi 

frekuensi karakteristik responden. 

Data disajikan dalam bentuk tabel. 

Variabel ini terdiri dari responden 

berdasarkan penggunaan stagen, 

responden berdasarkan DRA, jumlah 

kelahiran berdasarkan penggunaan 

stagen, jumlah kelahiran berdasarkan 

DRA.  

Analisis Bivariat 

Analisis data menggunakan 

program SPSS versi 17.0. Uji 

statistik yang digunakan berdasarkan 

skala data hasil pengukuran 

berbentuk kategori adalah Chi-

Square. 

 

HASIL PENELITIAN 

Gambaran Umum Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di 

kecamatan Gemolong pada bulan 

Juni dan Juli 2013. Dari keseluruhan 

ibu-ibu postpartum yang bersalin di 

Rumah Bersalin Gemolong Sragen 

dipilih sebagai sampel penelitian 

yaitu sebanyak 36 ibu postpartum 

yang melahirkan pada bulan Mei dan 

Juni. Sampel tersebut dibagi menjadi 

dua kelompok sesuai dengan desain 

penelitian yaitu 24 ibu postpartum 

yang menggunakan stagen setelah 

melahirkan dan 12 ibu postpartum 

yang tidak menggunakan stagen 

setelah melahirkan. 
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Karakteristik Responden 

Distribusi Berdasarkan Umur 

Responden 

Responden yang tidak 

menggunakan stagen sebanyak 8 

orang dan berumur lebih 30 tahun 

atau sebesar 50,0%, sedangkan yang 

menggunakan stagen sebanyak 15 

orang dan berumur 20-30 tahun atau 

sebesar 78,9%.  

Distribusi Responden Berdasarkan 

Pendidikan  

Responden yang tidak 

menggunakan stagen, sebagian besar 

tingkat pendidikan terakhir adalah 

SMA sebanyak 6 (40,0%). 

Sedangkan pada responden yang 

menggunakan stagen, mayoritas 

pendidikan terakhir yaitu tingkat 

SMA sebanyak 9 (60,0%). 

Distribusi Responden Berdasarkan 

Pekerjaan  

Responden berdasarkan 

pekerjaan diketahui bahwa mayoritas 

responden yang tidak menggunakan 

stagen sebanyak 4 orang (44,4%) 

berprofesi sebagai ibu rumah tangga, 

kemudian responden yang 

menggunakan stagen sebanyak 10 

orang (83,3) berprofesi sebagai 

buruh. 

Analisis Univariat 

Distribusi Responden Berdasarkan 

Penggunaan Stagen  

Responden yang 

menggunakan stagen sebanyak 24 

orang (66,7%) lebih banyak 

dibandingkan dengan responden 

yang tidak menggunakan stagen 

sebanyak 12 orang (33,3%).  

Distribusi Responden Berdasarkan 

Diastasis Rectus Abdominis 

Responden yang ada Diastasis 

Rectus Abdominis sebanyak 19 

(52,8%) lebih banyak dibandingkan 

dengan responden yang tidak ada 

Diastasis rectus Abdominis sebanyak 

17 responden (47,2%).  

Distribusi Responden Berdasarkan 

Penggunaan Stagen dengan 

Diastasis Rectus Abdominis 

Responden yang ada Diastasis 

Rectus Abdominis dan tidak 

menggunakan stagen sebanyak 8 

(66,7%), sedangkan responden yang 

tidak ada DRA dan tidak 

menggunakan stagen sebanyak 4 

responden (33,3%), responden yang 

ada DRA dan menggunakan stagen 

sebanyak 11 responden (45,8) 

sedangkan responden yang tidak ada 

DRA dan menggunakan stagen 

sebanyak  13 responden (54,2%).  

Distribusi Jumlah Kelahiran 

Berdasarkan Penggunaan Stagen  

Responden yang tidak 

menggunakan stagen adalah 

responden yang melahirkan anak 

pertama, kedua, dan ketiga sebanyak 

3 responden (21,4%), kemudian 

responden yang menggunakan stagen 

atau sebanyak 11 responden (78,6%) 

masing-masing melahirkan anak 

pertama dan kedua. 

Distribusi Jumlah Kelahiran 

Responden dengan Diastasis 

Rectus Abdominis 

Responden berdasarkan 

jumlah kelahiran dengan Diastasis 

Rectus Abdominis diketahui 

responden yang tidak ada  Diastasis 

Rectus Abdominis adalah responden 

yang melahirkan anak pertama 

sebanyak 8 responden (57,1%), 

kemudian responden yang ada  

Diastasis Rectus Abdominis 

sebanyak 7 responden (50,0%) 

melahirkan anak kedua. 

Analisis Bivariat 

Hasil uji statistik didapatkan 

hasil pearson Chi-Square sebesar  

0,238 yang berarti P > 0,05 (P = 
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0,238 > 0,05), sehingga dapat 

disimpulkan Ho diterima. Hal ini 

membuktikan tidak ada hubungan 

penggunaan stagen terhadap 

Diastasis Rectus Abdominis.  

 

PEMBAHASAN 

Karakteristik Responden 

Mayoritas responden yang 

tidak menggunakan stagen sebanyak 

8 orang dan berumur lebih 30 tahun 

atau sebesar 50,0%, sedangkan yang 

menggunakan stagen sebanyak 15 

orang dan berumur 20-30 tahun atau 

sebesar 78,9%. Umur merupakan 

rentang kehidupan yang diukur 

dengan tahun, dikatakan masa awal 

dewasa adalah usia 18 tahun sampai 

40 tahun, dewasa madya adalah 41 

sampai 60 tahun, dewasa lanjut lebih 

dari 60 tahun, umur adalah lamanya 

hidup dalam tahun yang dihitung 

sejak dilahirkan. Umur sangat 

berpengaruh terhadap proses 

reproduksi, jika dilihat dari sisi 

biologis, usia 20-25 tahun 

merupakan saat terbaik untuk hamil 

dan bersalin. Karena pada usia ini 

biasanya organ-organ tubuh sudah 

berfungsi dengan baik dan belum ada 

penyakit-penyakit degeneratif seperti 

darah tinggi, diabetes, dan lainnya 

serta daya tahan tubuh masih kuat. 

Kehamilan dan persalinan membawa 

resiko kesakitan dan kematian lebih 

besar dibandingkan pada wanita 

yang telah berusia 20 tahunan, 

terutama di wilayah yang pelayanan 

medisnya langka atau tidak tersedia 

(Notoatmodjo, 2003). 

Umur dalam penelitian disini 

adalah kelompok umur responden 

yang menggunakan stagen dan yang 

tidak menggunakan stagen pada ibu 

postpartum di Rumah Bersalin 

Gemolong Sragen. 

Hasil distribusi responden 

berdasarkan pendidikan diketahui 

bahwa responden yang tidak 

menggunakan stagen, sebagian besar 

tingkat pendidikan terakhir adalah 

SMA sebanyak 6 responden (40,0%). 

Sedangkan pada responden yang 

menggunakan stagen, mayoritas 

pendidikan terakhir yaitu tingkat 

SMA sebanyak 9 responden (60,0%). 

Pendidikan merupakan upaya 

berperilaku dengan cara persuasi, 

bujukan, himbauan, ajakan, memberi 

informasi, dan memberi kesadaran 

pada sekelompok orang atau 

individu. Pendidikan memberi nilai-

nilai tertentu bagi manusia dalam 

membuka fikiran untuk menerima 

hal-hal yang baru dan berfikir secara 

alamiah (Notoatmodjo, 2003). Pada 

prinsipnya pendidikan adalah proses 

untuk membentuk pribadi seseorang 

menjadi pribadi yang mandiri dan 

mampu melakukan analisis terhadap 

apa yang dihadapinya. Pendidikan 

merupakan proses pengubahan sikap 

dan tata laku seseorang atau 

kelompok orang dalam usaha 

manusia melalui upaya pengajaran 

dan pelatihan. 

Pendidikan merupakan salah 

satu variabel yang dipakai dalam 

model struktur sosial, diketahui 

bahwa individu yang berbeda tingkat 

pendidikannya, mempunyai 

kecenderungan yang tidak sama 

dalam mengerti dan beraksi terhadap 

kesehatan mereka dan juga dalam hal 

cara penggunaan kesehatan. 

Nursalam (2001) bahwa makin tinggi 

pendidikan seseorang, makin rendah 

menerima informasi. Sehingga 

semakin banyak pula pengetahuan 

yang dimiliki, sehingga pendidikan 

yang kurang akan menghambat 

perkembangan perilaku seseorang 
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terhadap nilai-nilai yang baik 

diterimanya. 

Hasil distribusi responden 

berdasarkan pekerjaan diketahui 

bahwa mayoritas responden yang 

tidak menggunakan stagen sebanyak 

4 orang (44,4%) berprofesi sebagai 

ibu rumah tangga, kemudian 

responden yang menggunakan stagen 

sebanyak 10 orang (83,3) berprofesi 

sebagai buruh. Pekerjaan merupakan 

aktifitas jasa seseorang untuk 

mendapat imbalan berupa materi dan 

non materi. Pekerjaan dapat menjadi 

faktor risiko kesehatan seseorang dan 

berdampak pada sistem imunitas 

tubuh. Pekerjaan ada hubungannya 

dengan penghasilan seseorang untuk 

berperilaku dalam menentukan 

pelayanan yang diinginkan.  

Hasil distribusi responden 

berdasarkan jumlah kelahiran 

diketahui responden yang tidak 

menggunakan stagen adalah 

responden yang melahirkan anak 

pertama, kedua, dan ketiga sebanyak 

3 responden (21,4%), kemudian 

responden yang menggunakan stagen 

atau sebanyak 11 responden (78,6%) 

masing-masing melahirkan anak 

pertama dan kedua. Jumlah kelahiran 

adalah banyaknya kelahiran hidup 

yang terjadi pada waktu tertentu di 

wilayah tertentu. Angka ini dapat 

dimanfaatkan untuk memperkirakan 

jumlah kebutuhan fasilitas kesehatan 

yang akan dibutuhkan oleh ibu 

postpartum maupun bayi-bayi yang 

lahir tersebut. 

Hubungaan Penggunaan Stagen 

terhadap Diastasis Rectus 

Abdominis 

Hasil uji statistik didapatkan 

hasil pearson chi-square sebesar  

0,238 yang berarti P > 0,05 (P = 

0,238 > 0,05), sehingga dapat 

disimpulkan Ho diterima. Hal ini 

membuktikan tidak ada hubungan 

penggunaan stagen terhadap 

Diastasis Rectus Abdominis. 

Berdasarkan hasil penelitian 

diperoleh bahwa penggunaan stagen 

tidak terdapat hubungan yang 

bermakna terhadap diastasis rectus 

abdominis. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Manga (2012) karena 

penggunaan stagen tidak 

memberikan dampak positif dalam 

mengecilkan atau mengencangkan 

otot perut setelah bersalin karena 

sifatnya yang pasif. Faktor 

kepercayaan dan budaya yang turun 

temurun dari orang tualah yang 

hingga saat ini para ibu-ibu masih 

menggunakan stagen karena menurut 

mereka diyakini bisa 

mengencangkan otot perut setelah 

melahirkan. Dalam ilmu kesehatan, 

penggunaan stagen sama sekali tidak 

memberikan manfaat bagi kesehatan 

ibu pasca melahirkan. Karena stagen 

hanya akan menyamarkan perut ibu 

yang melar pada saat menggunakan 

stagen, tetapi bila dilepas, bentuk 

tubuh ibu akan kembali terlihat melar 

atau kendur. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Tidak ada hubungan antara 

penggunaan stagen terhadap 

Diastasis Rectus Abdominis pada ibu 

postpartum di Rumah Bersalin 

Hasanah Gemolong Sragen. 

Saran  
Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan tidak ada hubungan 

antara ibu postpartum yang 

menggunakan stagen dan ibu 

postpartum yang tidak menggunakan 

stagen, maka penulis memberikan 

saran sebagai berikut: 
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1. Bagi Institusi Rumah Bersalin 

Hasanah Gemolong 

Diharapkan dapat memberikan 

informasi kepada ibu postpartum 

tentang penggunaan stagen tidak 

berpengaruh terhadap diastasis 

rectus abdominis.  

2. Bagi petugas kesehatan  

Agar petugas kesehatan lebih 

aktif dalam memberikan 

penyuluhan tentang tradisi atau 

kebiasaan ibu postpartum yang 

bertentangan dengan kesehatan 

ibu postpartum. Sehingga tidak 

menjadi tradisi dan kebiasaan 

yang di turunkan.  

3. Bagi Ibu Postpartum 

Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat menambah pengetahuan 

ibu mengenai manfaat 

penggunaan stagen. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dalam peneliti selanjutnya bisa 

meneliti tentang hubungan 

penggunaan staagen terhadap 

produksi ASI. 
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