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ABSTRAK
Sayida Royatun Niswah. R0108039. 2012. Studi Fenomenologi Efek Warna
Dingin Interior Ruang Nifas Terhadap Emosi Ibu Postpartum di RS PKU
Muhammadiyah Surakarta. Program Studi D IV Bidan Pendidik Fakultas
Kedokteran Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
Warna memiliki asosiasi yang kuat terhadap emosi yaitu dengan cara memberikan
pengaruh visual pada manusia. Golongan warna dingin yang terdiri dari unsurunsur warna biru dan hijau menimbulkan efek yang dapat membantu menurunkan
beban stres ibu postpartum apabila diaplikasikan dalam ruang perawatan nifas.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efek warna dingin interior
ruang nifas terhadap emosi ibu postpartum.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif fenomenologi.
Penelitian lapangan dilaksanakan di Ruang Annisa III RS PKU Muhammadiyah
Surakarta pada bulan Juni 2012 dengan informan penelitian sebanyak 3 orang.
Hasil observasi menunjukkan bahwa Ruang Annisa III didominasi oleh warna dingin
berjenis pastel dan warna netral, yang termasuk dalam skema analog dan
monokromatis. Hasil wawancara mengungkapkan bahwa persepsi informan tentang
warna dingin baik. Kondisi emosi informan positif, selaras dengan persepsi baik yang
dihasilkan dari warna-warna yang ada di dalam ruangan.
Simpulan dari penelitian ini adalah warna dingin membawa efek menenangkan,
menyejukkan, membantu mengurangi beban pikiran, membantu mengurangi
gelisah, memotivasi dalam proses pemulihan, membuat suasana santai,
bersahabat, dan tidak tegang.

Kata Kunci: Warna Dingin, Interior Ruang Nifas, Emosi Ibu Postpartum
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ABSTRACT
Sayida Royatun Niswah. R0108039. 2012. A Phenomenological Study on The
Cool Color of Postpartum Room Interior Effect on Postpartum Women
Emotion in PKU Muhammadiyah Hospital Surakarta. D IV Educator
Midwifery Study Program of Medical Faculty of Sebelas Maret University.
Surakarta.
Color has a strong association with human emotion. It indicated by visual effect
on human. Group of cool color consist of blue color element and green color
element resulting in stress relieving effect on postpartum woman when applied to
postpartum ward. The goal of this research to find out the cool color effect of
postpartum room interior connected on postpartum women’s emotion.
The method of this research is phenomenological qualitative. The research was
taken place in Annisa Ward III of PKU Muhammadiyah Hospital Surakarta on
Juny 2012. The informant of research consisted of 3 patient.
In this observation indicated that Anisa III Ward was dominated by pastel types of
cool color and neutral color, including into analogue and monochromatic scheme.
Based on the interview given by patient, express cool color is make better to them.
The emotional condition of informant was positive, in harmony with good
perception resulting from the colors existing inside room.
The conclusion of this research there are cool color make patient in good feeling,
cooling, stress relieving, anxiety reducing, recovery motivating, relaxing, friendly
and carefree effect.

Keywords: Cool Color, Postpartum Room Interior, Postpartum Women
Emotion
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Masa nifas (puerpurium) merupakan masa yang krusial bagi seorang ibu
untuk pemulihan organ-organ reproduksi dan kondisi psikologis setelah
melahirkan atau postpartum. Masa nifas berlangsung setelah plasenta lahir dan
berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil
(Saifuddin, 2008). Salah satu tujuan dari asuhan kebidanan pada masa nifas
adalah menjaga kondisi psikologis ibu, karena periode ini merupakan waktu
dimana ibu mengalami stres pascapersalinan, terutama pada periode early
postpartum. Riwayat kehamilan yang kurang menyenangkan atau pengalaman
persalinan yang dramatis berpotensi menyebabkan suatu bentuk gangguan
emosi ringan pada ibu nifas atau biasa disebut postpartum blues. Postpartum
blues ditandai dengan keadaan emosi pasien yang terlalu sedih, khawatir,
cemas, sering menangis, dan sensitif. Angka kejadian postpartum blues di
Asia cukup tinggi dan sangat bervariasi antara 26-85% (Iskandar, 2007). Di
Negara Indonesia sendiri angka kejadian postpartum blues antara 50-70%
(Hidayat, 2007).
Seorang ibu yang mengalami gangguan emosi cenderung memberikan
respons negatif terhadap komunikasi yang dilakukan oleh bayinya, baik itu
berupa tangisan, tatapan mata, atau gerakan tubuh yang lain. Minat dan
ketertarikan ibu terhadap bayi bisa berkurang sehingga perawatan bayi
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menjadi tidak optimal, semangat menyusui rendah, serta tidak terjalin
hubungan yang hangat antara ibu dan bayi (Elvira, 2006).
Dukungan terintegrasi dari lingkungan perlu diupayakan agar dapat
memberikan kontribusi dalam menenangkan emosi dan menurunkan beban
stres ibu postpartum. Lingkungan yang dimaksud salah satunya adalah
lingkungan fisik berupa alam, eksterior, dan interior. Lingkungan memiliki
arti yang sangat penting karena mempengaruhi dan dipengaruhi oleh manusia
(Hindarto, 2007). Stimulus-stimulus yang dihasilkan dari lingkungan akan
diolah menjadi sebentuk pengalaman yang berpengaruh terhadap pikiran dan
perasaan seseorang. Interior sebagai bagian dari lingkungan fisik memiliki
banyak faktor pembentuk, salah satunya adalah warna.
Warna memiliki asosiasi yang kuat terhadap emosi yaitu dengan cara
memberikan pengaruh visual pada manusia. Pada kondisi normal, manusia
menyukai warna dan memiliki reaksi terhadap warna. Ada suasana hati yang
diasosiasikan dengan lingkungan yang cerah, hujan atau mendung, gembira
atau membosankan (Darmaprawira, 2002).
Setiap warna memancarkan frekuensi gelombang yang berbeda-beda
sehingga stimulus warna yang diterima manusia akan menghasilkan efek yang
berbeda pula. Dalam dunia psikologi dikenal istilah colour association yang
menunjukkan adanya hubungan antara sebuah warna dengan emosi tertentu
yang ditimbulkannya (Kristiani, 2009). Golongan warna dingin yang terdiri
dari unsur-unsur warna biru dan hijau menimbulkan efek tenang, teduh, dan
menyejukkan. Kesan-kesan inilah yang kemudian diterjemahkan sebagai
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sebuah efek psikologis yang mempengaruhi perasaan dan memberi dampak
positif bagi emosi seseorang.
Penelitian ini berusaha mengkaji dan mendeskripsikan bagaimana warnawarna dingin yang diaplikasikan dalam interior ruang nifas mampu
memberikan efek yang membentuk persepsi dan mengarahkan emosi positif
ibu postpartum. Penelitian dilakukan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah
Surakarta dengan pertimbangan bahwa interior ruang nifas di rumah sakit
tersebut didominasi oleh golongan warna dingin, yaitu biru kehijauan. Jumlah
ibu postpartum di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta periode
Januari-Mei 2012 adalah sebanyak 240 orang (Rekam Medik RS PKU
Muhammadiyah Surakarta, 2012). Masing-masing ibu postpartum yang ada
berpotensi mengalami gangguan-gangguan emosi ringan karena baru saja
menjalani serangkaian proses persalinan yang berat dan melelahkan.
Fenomena di atas menarik minat penulis untuk meneliti lebih lanjut
tentang efek warna dingin interior ruang nifas terhadap emosi ibu postpartum
di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Harapan yang ingin dicapai
adalah agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai acuan dalam
perkembangan perancangan ruang nifas ke depan, yakni perlunya ruang nifas
yang tidak hanya memperhatikan standar pelayanan medis, tetapi juga
memenuhi kebutuhan psikologis ibu nifas.
Penelitian tentang efek psikologis warna pernah dilakukan oleh Antonia
Ayu Deli Ruskusumastuti (2008) dengan judul “Pengaruh Psikologis Warna
Interior dalam Upaya Mengurangi Emosional Baby Blues Pasien Pasca
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Melahirkan pada Kamar Nifas Rumah Bersalin Prasetya Husada”. Hal yang
membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah subjek penelitian, teknik
pengambilan data, teknik sampling, teknik analisis data, dan sudut pandang
disiplin ilmu. Penelitian sebelumnya terfokus pada perancangan warna interior
ruang nifas dengan sudut pandang ilmu desain interior, sedangkan penelitian
kali ini dilihat dari sudut pandang ilmu kebidanan, yaitu kondisi psikologis ibu
postpartum.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana deskripsi lingkungan ruang nifas di Rumah Sakit PKU
Muhammadiyah Surakarta?
2. Bagimana deskripsi warna interior ruang nifas di Rumah Sakit PKU
Muhammadiyah Surakarta?
3. Bagaimana persepsi ibu postpartum tentang warna interior ruang nifas di
Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta?
4. Bagaimana efek warna dingin interior ruang nifas terhadap emosi ibu
postpartum di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta?
C. Tujuan
1. Tujuan Umum
Mengetahui efek warna dingin interior ruang nifas terhadap emosi ibu
postpartum.
2. Tujuan Khusus
a. Mendeskripsikan keadaan lingkungan ruang nifas di Rumah Sakit PKU
Muhammadiyah Surakarta.
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b. Mendeskripsikan warna interior ruang nifas di Rumah Sakit PKU
Muhammadiyah Surakarta.
c. Mengetahui persepsi ibu postpartum tentang warna interior ruang nifas
Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta.
d. Menjelaskan sejauh mana efek warna dingin interior ruang nifas
terhadap emosi ibu postpartum di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah
Surakarta.
D. Manfaat
1. Manfaat Teoretis
a. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan kajian bagi ilmu
kebidanan mengenai pemanfaatan efek psikologis warna dingin sebagai
salah satu upaya dalam mengatasi gangguan emosi ringan pada ibu
postpartum.
b. Menyediakan data empiris mengenai persepsi ibu postpartum tentang
warna dingin interior, sehingga dapat digunakan sebagai pendukung
dalam penelitian lanjutan yang berkaitan dengan efek psikologis warna.
2. Manfaat Aplikatif
a. Bagi Ibu Postpartum
Dapat menjadi pertimbangan dalam mengatur kondisi lingkungan
fisik di sekitarnya, yakni dengan memanfaatkan unsur-unsur visual
seperti warna untuk membantu mengatasi gangguan emosi ringan pasca
persalinan atau selama masa nifas.
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b. Bagi Pengelola Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta
Memberikan masukan sebagai referensi dalam perancangan ruang
nifas ke depan yang sesuai dengan kebutuhan emosi ibu postpartum.
c. Bagi Peneliti
Memberikan

pengalaman

nyata

dalam

melakukan

penelitian

sederhana secara ilmiah dalam rangka mengembangkan diri dan
melaksanakan fungsi bidan sebagai peneliti.
d. Bagi Mahasiswa atau Peneliti Lain
Dapat menjadi bahan masukan untuk melakukan penelitian dengan
tema serupa secara lebih mendalam.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEP

A. TINJAUAN PUSTAKA
1. Warna
a. Jenis-jenis Warna
Teori warna Louis Prang menggolongkan warna menjadi
beberapa tingkatan, yaitu:
1) Warna primer, terdiri atas warna merah, kuning, dan biru. Warna
primer menjadi dasar dalam lingkaran warna karena warna-warna
ini tidak dapat dihasilkan dari kombinasi warna lain, tetapi justru
menciptakan warna lain (Akmal, 2006).

Gambar 2.1 Warna Primer
Sumber: http://asone.blogspot.com/2010/05/teori-warna.html
(diakses tanggal 24 September 2011)
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2) Warna sekunder, merupakan campuran antara dua warna primer
dengan perbandingan sama (Akmal, 2006). Hasil percampuran
tersebut menghasilkan warna-warna sebagai berikut:
a) Merah + Kuning = Oranye/Jingga
b) Kuning + Biru = Hijau
c) Biru + Merah = Ungu
3) Warna tersier, dalam lingkaran warna merupakan campuran antara
warna sekunder dan warna primer di dekatnya dengan
perbandingan sama (Akmal, 2006). Hasil percampuran tersebut
menghasilkan warna:
a) Kuning + Hijau = Kuning Hijau (Lime Green)
b) Biru + Hijau = Biru Hijau/Hijau Toska (Turquoise)
c) Biru + Ungu = Biru Ungu/Indigo
d) Merah + Ungu = Merah Ungu
e) Merah + Jingga = Merah Jingga
f) Kuning + Jingga = Kuning Jingga
b. Istilah dalam Warna
1) Hue, yaitu nama warna atau sebutan untuk warna yang memiliki
intensitas penuh seperti merah, biru, kuning, hijau, ungu, dan lain
sabagainya (Akmal, 2006). Hue juga biasa dipakai untuk
mendeskripsikan suatu warna, misalnya pink memiliki hue merah
dicampur putih, lavender memiliki hue ungu.
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2) Value, yaitu tingkatan atau urutan kecerahan suatu warna. Nilai
tersebut membedakan kualitas kecerahan warna, misalnya merah
murni, merah tua (gelap), dan merah muda (terang). Tingkatan
nilai yang biasa digunakan ada sembilan tingkat mulai dari tingkat
tercerah, yaitu putih, melalui deretan abu-abu, sampai pada tingkat
tergelap, yaitu hitam (Darmaprawira, 2002).
3) Chroma (intensitas), menyatakan kekuatan atau kelemahan, daya
pancar, dan kemurnian warna. Dengan kata lain, intensitas adalah
kualitas warna yang menyebabkan warna itu berbicara, berteriak,
atau berbisik dalam nada yang lembut (Darmaprawira, 2002).
Chroma merupakan ukuran kekuatan dan kelemahan (strength dan
weakness) atau kekayaan dan kemiskinan (richness and poorness)
suatu warna. Ukuran ini membedakan warna lebih merah (more
red) atau kurang merah (less red), yaitu ukuran persentasi kualitas
dan keberadaan jatidiri suatu warna.
4) Tint, yaitu hue yang dicampur dengan warna putih (Akmal, 2006).
Warna-warna yang tercipta dari hasil percampuran ini disebut
warna pastel atau warna pucat. Tint memiliki karakter warna yang
lembut sekaligus ringan.
5) Shade, yaitu hue yang dicampur dengan warna hitam sehingga
menjadi lebih gelap (Akmal, 2006). Shade berarti bayangan.
Warna-warna yang dihasilkan dari percampuran ini memiliki
karakter lebih kuat dan dalam daripada tint.
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6) Tone, yaitu hue yang dicampur dengan warna abu-abu. Adanya
unsur warna kelabu menyebabkan warna yang dihasilkan menjadi
lebih keruh, berkurang intensitasnya, dan tidak mencolok
sehingga mudah menyatu dengan warna-warna lain.
c. Skema Warna
Skema warna adalah penyusunan dua atau beberapa warna yang
berbeda dalam sebuah komposisi. Warna tidak bersifat kaku, bahkan
sangat fleksibel. Setiap warna dapat berubah karakter atau
menampilkan kesan berbeda tergantung warna lain yang dipadukan
di sisinya (Akmal, 2006). Beberapa skema warna yang ada antara
lain:
1) Skema Analog, yaitu kombinasi warna yang menggunakan warnawarna bersebelahan atau berdekatan dalam lingkaran warna,
misalnya skema warna kuning hijau, kuning jingga, dan kuning.
Bisa juga warna yang jaraknya berdekatan, misalnya merah,
jingga, dan kuning.

Gambar 2.2 Skema Analog (Akmal, 2006)
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2) Skema Monokromatik, adalah komposisi warna yang berasal dari
satu warna (hue) dengan intensitas dan value berbeda. Dengan
kata lain warna tersebut diberi tint, shade, atau tone yang berbeda.
Kombinasi ini merupakan kombinasi

yang aman karena

menciptakan komposisi yang harmonis. Kesan atau tampilan
warna yang dihasilkan juga semakin kuat karena hanya
menggunakan satu warna.

Gambar 2.3 Skema Monokromatik (Akmal, 2006)
3) Skema Komplementer, adalah warna-warna yang letaknya
berseberangan dalam lingkaran warna, misalnya merah dengan
hijau, kuning dengan ungu, biru dengan jingga, dan lain
sebagainya. Perpaduan warna yang bersifat kontras ini dapat
menciptakan komposisi warna yang menarik, cerah, mengangkat
atmosfir, dan menghidupkan suasana.

Gambar 2.4 Skema Komplementer (Akmal, 2006)
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4) Skema Split Komplementer (komplementer terbelah), yaitu
komposisi yang terdiri dari satu warna ditambah dua warna yang
mengapit warna komplementernya, misalnya perpaduan antara
warna merah dengan warna kuning-hijau dan biru-hijau di
hadapannya. Perpaduan warna ini menjadi sangat dinamis dan
kuat, lebih kuat daripada perpaduan warna komplementer,
sehingga perlu lebih berhati-hati dalam penggunaannya.

Gambar 2.5 Skema Split Komplementer (Akmal, 2006)
5) Skema Dobel Komplementer, yaitu skema warna yang terdiri dari
dua pasang warna komplementer yang bersebelahan, misalnya
merah dan ungu dengan kuning dan hijau.

Gambar 2.6 Skema Dobel Komplementer (Akmal, 2006)
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6) Skema Triad, adalah tiga warna yang memiliki jarak yang sama
satu sama lain dalam lingkaran warna, jika ditarik garis lurus akan
membentuk segitiga samasisi. Triad pertama adalah warna yang
berkedudukan sebagai warna primer, triad kedua adalah warna
sekunder, triad ketiga adalah warna tersier.

Gambar 2.7 Skema Triad (Akmal, 2006)
7) Skema Tetrad, yaitu komposisi empat warna yang jaraknya sama
antara satu dengan lainnya dalam lingkaran warna, misalnya
merah, kuning-jingga, hijau, dan biru-ungu.

Gambar 2.8 Skema Tetrad (Akmal, 2006)
2. Warna Dingin pada Interior
Warna merupakan unsur penting dalam desain interior. Dengan
warna

dapat

diciptakan

suasana
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menyenangkan, dan sebagainya sehingga secara psikologis memberi
pengaruh emosional dan mood manusia (Pile, 1997). Warna mampu
membuat suasana panas atau dingin, provokatif atau simpati,
menggairahkan atau menyenangkan. Warna juga mempunyai efek yang
mempengaruhi pikiran dan tindakan manusia (Krisnawati, 2005; dalam
Ruskumastuti 2008). Hasil dari pengaruh tersebut dapat menjadi hal
positif seperti rasa tenang, atau negatif seperti perasaan mencekam.
Ditinjau dari efeknya terhadap kejiwaan dan sifat khas yang
dimilikinya, warna dipilah dalam dua kategori yaitu golongan warna
panas dan golongan warna dingin. Golongan warna panas berpuncak
pada warna jingga dan warna dingin berpuncak pada warna biru
kehijauan (Darmaprawira, 2002). Ogden Rood, seorang fisikawan dari
College Columbia, New York, menuangkan kedua sifat ekstrem warna
panas dan warna dingin dalam sebuah skema sebagaimana berikut:

Gambar 2.9 Skema Warna Panas dan Dingin Sistem Ogden Rood
(Darmaprawira, 2002)
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Golongan warna panas seperti merah, jingga, kuning, dan oranye
selalu diasosiasikan dengan api dan matahari yang mengesankan panas
sehingga memberi pengaruh psikologis panas, menggembirakan,
menggairahkan, dan merangsang. Golongan warna dingin hijau dan biru
selalu diasosiasikan dengan air, langit dan daun yang mengesankan
kesejukan dan ketenangan sehingga memberi pengaruh psikologis
menenangkan dan damai. Warna putih yang tergolong warna netral
memberi pengaruh bersih, terbuka, dan terang, sedangkan warna hitam
memberi pengaruh berat, formal, dan tidak menyenangkan (Pile, 1997).
Warna-warna tersebut juga menciptakan berbagai macam pengaruh
kejutan. Warna dingin bila digunakan untuk mewarnai ruangan akan
memberikan ilusi jarak, akan terasa tenggelam atau mundur.
Sebaliknya, warna hangat utamanya keluarga merah akan terasa seolaholah maju ke dekat mata sehingga memberikan kesan jarak yang lebih
pendek.
Berikut adalah rincian karakteristik masing-masing warna dingin
menurut Akmal (2006) dan Hartman (2004):
a. Biru
Biru adalah warna langit dan air. Biru mengasosiasikan suasana
pantai dengan hamparan laut yang bening, pegunungan, dan sesuatu
yang bersifat dingin. Dalam lingkaran warna, biru merupakan warna
paling dingin. Karena karakternya yang diam dan dalam, biru
bersifat meditatif dan memiliki efek yang mampu menurunkan
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tekanan darah serta memperlambat detak jantung sehingga membuat
seseorang bergerak lebih lambat dan hati-hati. Warna biru
menimbulkan suasana tenang dan tenteram. Di dalam ruang terang,
biru memberi kesan segar, sedangkan di ruang gelap, biru
memberikan kesan dingin dan kaku. Biru tua melambangkan
kepercayaan,

kebijaksanaan,

dan kematangan berfikir dalam

mengambil keputusan. Penggunaan biru tua yang dominan di dalam
ruang akan menciptakan suasana menekan. Biru muda keabu-abuan
mencerminkan sifat modern dan futuristik. Dalam penerapan desain
interior, biru muda cocok diaplikasikan pada ruang-ruang yang
membutuhkan konsentrasi tinggi dalam jangka waktu lama, seperti
kantor, rumah sakit, dan instansi pendidikan.
b. Hijau
Warna hijau adalah warna yang langsung diasosiasikan dengan
alam. Hijau sangat tepat digunakan untuk merefleksikan kesegaran
dan relaksasi, karena asosiasinya tidak hanya secara visual, namun
juga terhadap indera yang lain terutama penciuman dan rasa. Ketika
seseorang memvisualisasikan warna hijau, seketika itu juga ia bisa
membayangkan

segarnya

udara

pagi

dan

sejuknya

hawa

pegunungan. Warna hijau memberi kesan dalam, kaya, dan
tradisional. Jika diaplikasikan dalam ruang, warna ini menciptakan
kesan redup dan romantis. Dalam lingkaran warna, hijau berada di
tengah-tengah warna dingin (biru) dan warna hangat (kuning).
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Warna ini mencerminkan harmoni karena merupakan perpaduan dua
warna tersebut. Hijau muda yang cerah mengandung banyak kuning
sehingga berkesan segar, ringan, dan menyenangkan. Hijau tua yang
mengandung banyak warna biru berkesan sejuk cenderung dingin.
Banyaknya varian warna hijau membuat warna ini cocok diterapkan
di segala kondisi tergantung intensitas warnanya.
c. Ungu
Ungu merupakan warna yang unik karena karakternya mudah
berubah-ubah tergantung intensitas yang dimilikinya. Dalam
lingkaran warna, ungu merupakan kombinasi dua warna dengan
karakter berseberangan, yaitu merah dan biru. Penerapan warna ungu
pada interior harus benar-benar disesuaikan dengan efek karakter
masing-masing warna itu sendiri. Ungu tua dengan intensitas penuh
berkarater misterius, elegan, formal, kaya, mewah, dan angkuh,
sehingga apabila diaplikasikan di dalam ruang akan mengesankan
kemurungan dan kesedihan yang mendalam. Sedangkan ungu muda
pastel justru memiliki karakter lembut, ringan, dan menyenangkan.
Seperti warna biru, ungu muda mampu memberi kesan dingin,
tenang, dan menenteramkan.
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Gambar 2.10 Warna-warna Dingin (Pile, 1997)
Darmaprawira (2002) juga mengungkapkan bahwa warna biru
kehijauan dapat menyebabkan kenyamanan pada mata, yang mana hal
ini merupakan prasyarat yang diutamakan sebelum kebutuhan faktor
emosional lainnya terpenuhi.
3. Emosi Ibu Postpartum
Proses kehamilan sampai dengan saat melahirkan adalah suatu
rangkaian proses yang berat. Tekanan penderitaan yang dialami dalam
masa-masa itu seolah menjadi pengalaman menyakitkan (nightmare
psychological memories) yang menuntut “ganti rugi” atas hilangnya
kebahagian akibat proses kehamilan. Rasa lelah setelah melahirkan dan
peran baru sebagai orang tua menyebabkan seorang ibu harus
beradaptasi lebih keras. Maka wajar apabila periode masa nifas disebut
sebagai waktu dimana ibu mengalami stres pasca persalinan, terutama
bagi ibu primipara (Saleha, 2009). Hal tersebut juga menyebabkan
kebutuhan yang harus terpenuhi pada ibu postpartum menjadi sangat
kompleks, yaitu kebutuhan akan kebersihan dan kenyamanan diri,
mobilisasi, senam nifas atau latihan otot untuk mempercepat jalannya
involusi uteri, kecukupan cairan dan nutrisi, serta kebutuhan akan
istirahat yang tenang dan cukup (Saifuddin, 2008). Istirahat yang efektif
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dapat diusahakan salah satunya dengan cara mengkondisikan ruang
nifas yang nyaman, tenang, dan memadai bagi ibu postpartum.
Periode masa nifas diekspresikan oleh Reva Rubin dalam tiga
tahapan, yaitu:
a. Taking In Period
Terjadi pada 1 sampai 2 hari setelah persalinan. Pada saat ini ibu
masih pasif dan tergantung pada orang lain, fokus perhatian
terhadap tubuhnya, ibu lebih mengingat pengalaman melahirkan dan
persalinan yang dialami, serta kebutuhan tidur dan nafsu makan
meningkat.
b. Taking Hold Period
Berlangsung pada hari ke-3 sampai ke-4 postpartum. Saat ini ibu
berkonsentrasi pada kemampuannya dalam menerima tanggung
jawab sepenuhnya terhadap perawatan bayi. Ibu menjadi lebih
sensitif sehingga membutuhkan bimbingan dan dorongan perawat
untuk mengatasi kritikan yang dialami ibu.
c. Letting Go Period
Dialami ketika ibu dan bayi tiba di rumah. Ibu mulai secara
penuh menerima tanggung jawab sebagai “seorang ibu” dan
menyadari atau merasa kebutuhan bayi sangat bergantung pada
dirinya.
Reaksi ibu setelah melahirkan juga bermacam-macam. Kebanyakan
ibu merasa gembira karena bayi yang ditunggu selama berbulan-bulan
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telah hadir di hadapannya. Disamping reaksi gembira, ada pula reaksi
cemas, khawatir, sedih, dan kecewa. Misalnya khawatir akan kesehatan
bayinya, kecewa karena bayi yang lahir merupakan anak yang tidak
diharapkan, dan lain sebagainya. Berbagai macam gejolak emosi yang
menyertai ibu postpartum memungkinkan kestabilan psikis ibu tidak
dapat segera kembali setelah bayi lahir (Ibrahim dan Christiana, 1987).
Menurut Elvira (2006), ada tiga jenis reaksi emosional yang dapat
dijumpai pada ibu pasca persalinan, yaitu:
a. Postpartum blues atau maternity blues atau baby blues, yaitu
perubahan emosi yang terjadi pada ibu setelah melahirkan dan
bersifat sementara. Postpartum blues dapat terjadi sejak hari pertama
pasca persalinan atau pada fase taking in, cenderung akan memburuk
pada hari ketiga sampai kelima dan berlangsung dalam rentang
waktu 14 hari atau dua minggu pasca persalinan.
b. Depresi pasca persalinan, yaitu depresi yang terjadi dalam kurun
waktu empat minggu pasca persalinan dan bahkan dapat berlanjut
hingga berbulan-bulan.
c. Psikosis pasca persalinan, yakni gangguan tekanan mental dengan
depresivitas yang berat. Kondisi ini bisa berlangsung tahunan,
bahkan bisa senantiasa kambuh kembali.
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4. Mekanisme Terjadinya Persepsi dan Emosi Ibu Postpartum Terkait
dengan Warna Dingin Interior Ruang Nifas
Therapeutic environment telah banyak dipraktikkan di Amerika pada
lima tahun terakhir. Terapi ini memanfaatkan lingkungan sekitar yang
mengandung nilai pengobatan bagi pasien (Kristiani, 2009). Warna
terbukti mempunyai pengaruh kuat terhadap suasana hati dan emosi
manusia yang nantinya sangat membantu pada proses pengobatan.
Pemanfaatan efek psikologis warna dalam upaya pencegahan gangguan
emosi masa nifas berkaitan dengan persepsi ibu nifas. Persepsi sendiri
seringkali dimaknakan sebagai pendapat, sikap dan penilaian. Persepsi
tidak akan lepas dari peristiwa, objek dan lingkungan di sekitar manusia
sehingga tercapai komunikasi antara manusia dengan lingkungannya.
Dengan kata lain persepsi adalah cara seseorang untuk mengubah
energi-energi fisik lingkungan menjadi pengalaman yang bermakna
(Mulyana, 2002).
Persepsi berkaitan erat dengan emosi. Persepsi baik membentuk
emosi positif, sebaliknya, persepsi buruk membentuk emosi negatif.
Emosi positif identik dengan perasaan yang menyenangkan, sedangkan
emosi negatif berhubungan dengan perasaan yang tidak menyenangkan
(Muhammad, 2011).
Golongan warna dingin yang berkarakter menenangkan cocok
digunakan untuk relaksasi dan membentuk emosi positif. Warna-warna
tersebut

mempengaruhi

psikologis
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penginderaan mata yang terjadi secara bertahap. Saat mata melihat
benda, kumpulan cahaya bergerak dari benda menuju mata. Cahaya ini
diterima oleh kornea mata yang bening, kemudian diteruskan ke pupil
untuk mengatur kuantitas cahaya yang masuk. Dalam kondisi tertentu
pupil akan berakomodasi mengikuti kondisi lingkungannya. Apabila
lingkungan gelap pupil akan melebar, sebaliknya apabila lingkungan
terang pupil mengecil. Lebar pupil dipengaruhi oleh iris. Iris berfungsi
sebagai diafragma dan pemberi warna pada mata. Selanjutnya cahaya
yang masuk diteruskan ke lensa mata untuk dibiaskan dan dijatuhkan
secara terbalik di retina. Sinar yang jatuh di retina mata ini dirubah
menjadi sinyal-sinyal listrik dan diteruskan oleh syaraf-syaraf neuron ke
sebuah bintik kecil di bagian belakang otak yang disebut pusat
penglihatan. Di dalam pusat penglihatan ini, sinyal listrik diterima
sebagai sebuah bayangan setelah mengalami sederetan proses. Dalam
bintik kecil inilah sebenarnya penglihatan terjadi, di bagian belakang
otak yang sama sekali gelap dan terlindung dari cahaya (Sarwono,
2010).
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Gambar 2.11 Proses Penglihatan
Sumber: http://www. penabirulangit.wordpress.com/2011/03/22/helloworld/&docid=V5pq8gXwPRsEgM&im (diakses tanggal 20-3-2012)
Sinyal visual tersebut selanjutnya dikirim ke talamus otak yang
bertugas menerjemahkan sinyal ke dalam bahasa otak. Sebagian besar
pesan itu kemudian dikirim ke korteks visual yang menganalisis dan
menentukan makna serta respons yang cocok. Proses ini disebut proses
fisiologis. Jika respons bersifat emosional, sinyal dikirim ke sistem
limbik untuk mengaktifkan pusat emosi. Proses ini disebut proses
psikologis. Di dalam sistem limbik terdapat amigdala dan hipokampus
yang saling bekerja sama dalam mengenal dan mengolah pengalaman
emosional. Hipokampus lebih berkaitan dalam perekaman fakta-fakta
mentah dan pemaknaan pola persepsi, sedangkan amigdala menyisipkan
nuansa emosional yang melekat pada fakta-fakta tersebut. Hipokampus
penting untuk mengenali suatu warna, misalnya hijau, tetapi amigdala
yang mengingatkan bahwa seseorang menyukai atau membenci warna
tersebut. Hasil pengolahan sinyal yang membentuk persepsi tersebut
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pada akhirnya mempengaruhi perasaan dan reaksi seseorang (Goleman,
2002).

Gambar 2.12 Sistem Limbik
Sumber: http://www.ideje.cz/cz/clanky/v-mozku-nalezen-zdroj-dejavu&docid=fb-58rHDjoD6DM (diakses tanggal 20-3-2012)

Persepsi, sebagaimana telah diutarakan, adalah proses menerima,
menyeleksi,

mengorganisasikan,

mengartikan,

menguji,

dan

memberikan reaksi kepada rangsangan panca indera dan data (Pareek
dalam Sobur, 2009). Selanjutnya dijelaskan masing-masing proses
tersebut adalah sebagai berikut:
a. Proses menerima rangsangan melalui panca indera.
b. Proses menyeleksi rangsangan, yang terdiri atas :
1) Faktor-faktor intern yang mempengaruhi seleksi persepsi
a) Kebutuhan psikologis
b) Pengalaman
c) Kepribadian
d) Sikap dan kepercayaan umum
e) Penerimaan diri
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2) Faktor-faktor ekstern yang mempengaruhi seleksi persepsi
a) Intensitas
b) Ukuran. Benda-benda yang lebih besar lebih menarik
perhatian dan lebih cepat dilihat.
c) Kontras
d) Gerakan
e) Ulangan. Biasanya, hal-hal yang berulang dapat menarik
perhatian.
f) Keakraban
g) Sesuatu yang baru, dimana hal-hal baru juga menarik
perhatian.
c. Proses pengorganisasian. Rangsangan yang diterima selanjutnya
diorganisasikan dalam suatu bentuk yang lebih teratur.
d. Proses penafsiran. Setelah rangsangan atau data diterima dan diatur,
si penerima lalu menafsirkan data itu dengan berbagai cara.
Dikatakan bahwa telah terjadi persepsi setelah data itu ditafsirkan.
Persepsi pada intinya memberikan arti pada berbagai data dan
informasi yang diterima.
e. Proses pengecekan. Sesudah data diterima dan ditafsirkan, si
penerima mengambil beberapa tindakan untuk mengecek apakah
penafsirannya benar atau salah.
f. Proses reaksi, dimana orang yang bersangkutan akan bertindak
sehubungan dengan apa yang telah diserap. Misalnya, seseorang
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bertindak sesuai dengan persepsi baik atau buruk yang telah
dibentuknya. Lingkaran persepsi itu belum sempurna sebelum
menimbulkan suatu tindakan. Tindakan ini bisa tersembunyi dan bisa
pula terbuka. Tindakan tersembunyi berupa pembentukan pendapat
atau sikap, sedangkan tindakan yang terbuka berupa tindakan nyata
sehubungan dengan persepsi itu. Suatu gejala yang telah menarik
perhatian

sehubungan

dengan

tindakan

tersembunyi

ialah

“pembentukan kesan”.
Apabila warna-warna dingin mampu merangsang terciptanya
persepsi baik bagi ibu nifas, maka sistem limbik akan mengolah
informasi itu menjadi rasa enak. Inilah awal mula terbentuknya
perasaan atau emosi, yaitu enak dan tidak enak. Bagi manusia, sesuatu
yang enak itu terasa menyenangkan. Ketika seseorang merasa senang,
neurotransmeter dopamin yang berfungsi mendamaikan sekaligus
memberi perasaan nyaman dan segar akan meningkat (Daldiyono,
2011).
Emosi sendiri oleh Daldiyono didefinisikan sebagai suatu keadaan
subjektif dalam mengekspresikan perasaan ketika menghadapi orang,
peristiwa, atau benda. Disebut subjektif karena reaksi masing-masing
orang terhadap suatu keadaan tidak selalu sama antara satu dengan yang
lainnya, meskipun stimulus yang diberikan sama.
Perbedaan antara emosi dan perasaan tidak dapat dinyatakan dengan
tegas, karena keduanya merupakan suatu kelangsungan kualitatif yang
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tidak jelas batasnya (Sarwono, 2010). Jumlah emosi pun sangat banyak.
Ada ratusan emosi bersama dengan campuran, variasi, mutasi, dan
nuansanya (Goleman, 2002). Sejumlah teoretikus mengelompokkan
emosi dalam golongan-golongan besar, meskipun tidak semua sepakat
tentang golongan itu. Beberapa anggota golongan tersebut adalah:
a. Amarah: beringas, mengamuk, benci, marah besar, jengkel, kesal
hati, terganggu, rasa pahit, berang, tersinggung, bermusuhan,
kekerasan, dan kebencian patologis.
b. Kesedihan: pedih, sedih, muram, suram, melankolis, mengkasihani
diri, kesepian, ditolak, putus asa, dan apabila menjadi patologis,
depresi berat.
c. Rasa takut: cemas, gugup, khawatir, waswas, perasaan takut sekali,
waspada, tidak tenang, ngeri, kecut, panik, fobia.
d. Kenikmatan: bahagia, gembira, riang, puas, ringan, senang, terhibur,
bangga, kenikmatan indrawi, takjub, rasa terpesona, rasa terpenuhi,
kegirangan luar biasa, senang sekali, mania.
e. Cinta: penerimaan, persahabatan, kepercayaan, kebaikan hati, rasa
dekat, bakti, hormat, kasmaran, kasih.
f. Terkejut: terkesiap, takjub, terpana.
g. Jengkel: hina, jijik, muak, mual, benci, tidak suka, rasa ingin muntah.
h. Malu: rasa salah, kesal hati, sesal, hina, aib, dan hati hancur lebur.
Meskipun daftar di atas belum mampu menyelesaikan setiap
pertanyaan bagaimana mengelompokkan emosi tertentu, misalnya
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tentang perasaan campur aduk seperti iri hati, variasi marah, dan
ketakutan yang mengandung unsur sedih, namun cukup memberikan
gambaran tentang beragam emosi yang menyertai pengalamanpengalaman hidup manusia.
Emosi terjadi akibat kontak langsung maupun tidak langsung antara
manusia dengan suatu objek penyebab keterbangkitan emosi. Hude
(2006) memaparkan sembilan kategori objek tersebut, yakni:
a. Makhluk biologis, misalnya: binatang buas yang menakutkan, bunga
yang indah dipandang, lelaki tampan yang mempesona.
b. Materi dan energi, misalnya: benda-benda alam seperti berlian yang
menakjubkan, air terjun yang memukau, dan lain sebagainya.
c. Peristiwa alam, misalnya: gunung meletus, kilat, matahari terbit, dan
lain sebagainya.
d. Simbol dan grafis, misalnya: simbol keagamaan yang menggetarkan
hati orang yang meyakininya, iklan suatu produk yang menarik hati
sehingga orang-orang tersihir untuk membelinya.
e. Bentuk, tekstur, cahaya, dan warna, misalnya: seseorang terpukau
melihat bentuk geometris ornamen masjid yang sangat rumit, anak
kecil bersorak melihat warna-warni kembang api.
f. Suara dan getaran, misalnya: musik klasik yang menyentuh hati,
gemuruh pesawat yang mengerikan, suara bisikan yang membuat
bulu kuduk berdiri.
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g. Sikap dan tingkah laku, misalnya: tingkah laku yang membuat orang
marah seperti menyerobot antrian, buang sampah sembarangan, atau
sikap yang menyenangkan hati seperti berterima kasih, dan lain-lain.
h. Situasi dan kondisi, misalnya: suasana kerja yang tidak tegang,
ruangan yang bising dan penuh sesak.
i. Fantasi dan ilusi, misalnya: berfantasi dengan orang yang dicintai
sehingga perasaan menjadi senang, berilusi melihat hantu padahal
hanya bayangan daun pisang melambai di kegelapan malam.
Gejala emosi lebih sulit diselidiki karena sifatnya yang subjektif,
disamping itu individu yang bersangkutan dapat menutupinya dengan
berbagai cara. Namun sejak dahulu orang telah menghubungkan antara
emosi yang dialami individu dengan gejala-gejala kejasmanian.
Misalnya ketika seseorang ketakutan, rona wajahnya menjadi pucat dan
jantungnya berdebar-debar (Walgito, 1994). Menurut Dakir (1993), ada
beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui emosi seseorang,
yaitu:
a. Ekstrospeksi/introspeksi
Karena hubungan antara jiwa dan raga begitu erat, maka segala
sesuatu yang terjadi pada jiwa akan mempengaruhi pula kondisi
tubuh. Peristiwa-peristiwa kejiwaan akan diekspresikan melalui
gerakan otot pada wajah yang menghasilkan ekspresi dan juga
pantomimiks (gerakan anggota badan).
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Muhammad (2011) menambahkan adanya ekspresi vokal yang
juga berubah seiring dengan emosi tertentu yang sedang dialami
manusia. Ekspresi vokal terdiri dari tinggi rendahnya nada, intonasi,
kejelasan, dan volume suara. Dengan mengamati perubahan ekspresi
dan sikap tubuh secara ektrospeksi dan introspeksi, dapat
diperkirakan perasaan apa yang sedang dialami seseorang.
b. Wawancara
Dalam wawancara dapat diajukan pertanyaan-pertanyaan pada
informan yang kadangkala jawabannya disertai dengan ekspresi yang
mengandung arti tertentu.
c. Melalui Perantara Alat
Perubahan tubuh

yang erat hubungannya dengan emosi

diantaranya adalah denyut nadi (terutama pada saat marah), tekanan
darah, pernapasan, tonus (ketegangan otot), visceral activity
(keaktifan perut misalnya mual, muntah, mulas, ingin buang air
kecil, dan sebagainya). Berbagai peralatan yang dapat digunakan
untuk mendeteksi gejala-gejala tersebut antara lain Lie Detector,
Pneumography, Sfigmography, Cardiography, Plethismography
(menyelidiki perubahan banyaknya darah dalam tubuh), dan
Psichogalvanis Reflex (untuk mengetahui reaksi terhadap aliran
listrik).
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d. Tes Asosiasi Bebas
Dengan rangsang kata-kata tertentu, terutama kata-kata yang
menimbulkan asosiasi kesadaran yang menyebabkan timbulnya
emosi, maka seseorang akan mengadakan reaksi yang tidak wajar,
misalnya menjadi pucat, gemetar, menggerak-gerakkan kaki, dan
sebagainya. Tes ini biasa digunakan untuk mengetahui “uneg-uneg”
seseorang.
B. KERANGKA KONSEPTUAL
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi yaitu
berusaha mengkaji emosi ibu postpartum ketika berada dalam ruang nifas
bernuansa warna dingin. Paradigma fenomenologi menekankan kepada
konstruksi yang dibuat masing-masing individu tentang kehidupan dunia,
dimana masing-masing individu memiliki kehidupan dunia yang berbeda
satu sama lain dan perilaku individu hanya dapat dipahami dengan cara
menempatkannya dalam konteks kehidupan individu yang bersangkutan
(Murti, 2010). Hal ini senada dengan pendapat Denzim dan Lincoln (2009)
yang menyatakan bahwa pendekatan fenomenologi menyingkap esensi dari
suatu pengalaman pribadi manusia.
B. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di ruang perawatan bayi dan ibu postpartum
Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta (Ruang Annisa III).
2. Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari-Juli 2012.
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C. Subjek Penelitian
Subjek dalam penelitian kualitatif dipilih sesuai kriteria yang ditentukan
oleh peneliti dan harus dapat memberikan informasi yang kaya secara
sukarela (Moleong, 2007).
1. Karakteristik Informan Penelitian
Subjek dalam penelitian ini adalah ibu postpartum normal, memiliki
bayi sehat dan normal, tidak mengalami patologi nifas, berada dalam fase
taking in period dengan keadaan fisik yang telah membaik, tidak merasa
kesakitan, ditunggui oleh keluarganya, tidak mengalami riwayat
kehamilan dan persalinan patologis, atau mempunyai kedua riwayat
tersebut tetapi kasusnya telah terselesaikan dengan baik.
Adapun subjek yang dipilih adalah ibu postpartum yang menjalani
perawatan di ruang nifas kelas 3, karena interaksi antara manusia dengan
manusia serta manusia dangan ruang lebih banyak terjadi di ruangan
tersebut dibandingkan di ruang nifas kelas 1 dan 2, sehingga fenomena
yang didapat lebih kaya dan kompleks. Selain itu perbedaan kualitas
pelayanan serta fasilitas di kelas 1, 2, dan 3 tentu dapat menjadi pengaruh
tersendiri bagi persepsi dan perasaan ibu postpartum, yang mana hal ini
dapat berpengaruh terhadap validitas penelitian.
2. Jumlah Informan
Gambaran jumlah subjek yang akan dijadikan informan dalam
penelitian ini adalah 3 orang. Hal ini berpedoman bahwa dalam penelitian
kualitatif, bukan kuantitas subjek yang diutamakan, melainkan kualitas
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dan kepadatan informasi yang berhasil digali (Murti, 2010). Ukuran
sampel dikatakan cukup manakala peneliti telah puas bahwa data yang
diperoleh cukup kaya dan cukup meliputi dimensi-dimensi yang diteliti.
Apabila data yang didapat masih kurang, peneliti dapat menambah jumlah
subjek sampai dicapai saturasi data atau data jenuh (Rice dan Ezzy, 2000,
dalam Murti, 2010).
D. Definisi Operasional Variabel
1. Warna dingin interior ruang nifas adalah golongan warna yang
berpuncak pada warna biru kehijauan, yang diaplikasikan secara
dominan pada interior ruang perawatan ibu nifas.
2. Emosi ibu postpartum adalah suatu keadaan subjektif ibu pasca
melahirkan yang mengekspresikan perasaannya dalam menghadapi
orang, peristiwa, atau benda-benda di sekitarnya.
E. Rancangan Penelitian

Ruang Nifas

Ibu Postpartum

Lingkungan + Warna Interior

Informed Consent

Observasi

In Depth Interview + Observasi Subjek

Analisis Data (Deskripsi)

Gambar 3.1 Rancangan Penelitian
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F. Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural
setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik
pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (participan
observation), wawacara mendalam (in depth interview) dan dokumentasi.
Metode kualitatif dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi lama
di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis
reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan, dan
membuat laporan penelitian secara mendetail (Sugiyono, 2009).
Penelitian ini dilakukan pada kondisi alamiah dengan sumber data primer
yakni foto yang diambil sendiri oleh peneliti, kata-kata dan tindakan
informan,

serta

sumber

data

sekunder

berupa

dokumen.

Teknik

pengumpulan data dilakukan dengan metode:
1. Observasi
Observasi merupakan cara pengumpulan data dengan mengadakan
pengamatan secara langsung kepada informan (Hidayat, 2007). Teknik
pengamatan memungkinkan peneliti untuk melihat dan mendapatkan
pengalaman secara langsung, kemudian mencatat keadaan sebenarnya
yang terjadi di lokasi penelitian (Moleong, 2012). Pada penelitian ini,
peneliti berperan sebagai pengamat tanpa menjadi anggota resmi dari
kelompok yang diamati. Pengamatan ini bersifat terbuka, yang artinya
pengamat diketahui oleh subjek dan subjek memberikan kesempatan
dengan sukarela untuk diamati. Objek pengamatan adalah lingkungan
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ruang nifas yang terdiri dari kondisi fisik ruang, fasilitas, warna interior,
serta orang-orang yang beraktivitas di dalamnya.
2. Wawancara
Wawancara dilakukan kepada masing-masing informan guna menguak
data penelitian mengenai efek warna dingin terhadap persepsi serta emosi
ibu postpartum yang sedang menjalani perawatan pasca melahirkan di
Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Wawancara mendalam
dilakukan dengan pertimbangan untuk mengumpulkan keterangan
sedalam-dalamnya. Proses wawancara diikuti dengan pengamatan
ekspresi wajah, ekspresi vokal, bahasa tubuh, serta ungkapan-ungkapan
non verbal lain termasuk penampilan luar informan untuk lebih
memperkuat asumsi peneliti tentang perasaan informan.
3. Dokumentasi
Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan
cara mengambil data yang berasal dari dokumen asli. Dokumen asli
tersebut dapat berupa gambar, tabel daftar periksa, dan film dokumenter
(Hidayat, 2007). Adapun data yang diambil yaitu jumlah ibu postpartum
di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta periode Januari-Mei
2012 dan foto-foto interior ruang nifas.
G. Instrumen Penelitian
1. Peneliti sebagai Instrumen Penelitian
Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang
lain merupakan alat pengumpul data yang utama (Moleong, 2012). Hal
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ini karena peneliti yang dapat berhubungan dengan informan dan objek
lainnya, serta mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di
lapangan. Pada saat pengumpulan data, peneliti berperan serta dalam
situasi penelitian dan mengikuti aktivitas secara alami di lapangan.
2. Pedoman Wawancara
Pedoman wawancara berisi petunjuk secara garis besar tentang proses
dan isi wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan
dapat tercakup seluruhnya (Moleong, 2012). Pedoman wawancara
terlampir.
3. Pedoman Observasi
Pedoman observasi lingkungan berisi tentang keseluruhan hal yang
akan diamati oleh peneliti mengenai lingkungan ruang nifas Rumah
Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Pedoman observasi terlampir.
4. Uji Validitas dan Reliabilitas
Beberapa metode yang dapat diterapkan untuk menguji keakuratan
penelitian kualitatif menurut Denzim dan Lincoln (2009) antara lain:
a. Syarat Kecukupan dan Kesesuaian Data (Criteria of Adequacy and
Appropriateness of Data)
Aspek kecukupan (adequacy) dalam penelitian kualitatif merujuk
pada sekumpulan data, bukan sejumlah subjek. Artinya, kecukupan
terpenuhi apabila data yang memadai dapat dihimpun, sedangkan
jenis dan variasinya dapat ditafsirkan sekaligus dapat dipahami oleh
peneliti.

Kesesuaian

(appropriateness)
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informasi yang sesuai dengan tuntutan teoretis, pedoman wawancara,
pedoman observasi, catatan gambaran proses, serta model yang
muncul belakangan selama penelitian. Dalam proses penelitian ini,
peneliti dapat menentukan atau menambah sampel secara purposif
sehingga menemukan gambaran tentang bentuk pengulangan dari
berbagai sumber data yang berguna sebagai pendukung sekaligus
penguat serta menjamin kecocokan data.
Pada penelitian ini, untuk mendapatkan data yang cukup dan
sesuai, peneliti melakukan observasi secara sungguh-sungguh,
melakukan wawancara mendalam, mengulang pertanyaan beberapa
kali apabila mendapati jawaban yang kurang konsisten dari informan,
serta mengikuti aktivitas masing-masing informan secara natural di
Ruang Annisa III, sehingga peneliti dapat mendalami fenomena yang
diteliti seperti apa adanya.
b. Serangkaian Tahap Auditing (The Audit Trail)
Audit dapat dilakukan oleh auditor yang independen atau
pembimbing untuk menilai keseluruhan aktivitas peneliti dalam
melakukan penelitian (Sugiyono, 2009). Dalam penelitian ini audit
dilakukan

oleh

pembimbing

peneliti.

Adapun

proses

pendokumentasian yang diaudit terdiri dari enam tipe, yaitu:
1) Data mentah (raw data), yaitu keseluruhan data yang didapat dari
hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi
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2) Reduksi data dan hasil-hasil analisis (data reduction and analysis
products), yaitu data yang telah dipilih, dirangkum, dan difokuskan
ke dalam tema dan pola-pola yang sesuai dengan tujuan penelitian
3) Rekonstruksi data dan hasil sintesis (data reconstruction and
synthetic products), yaitu data berupa kalimat-kalimat narasi yang
didapatkan dari proses memadukan dan mengolah data reduksi
4) Catatan-catatan proses selama di lapangan
5) Materi-materi yang terkait dengan maksud dan tujuan penelitian
6) Perangkat pengembang informasi, yaitu foto dan video
c. Verifikasi Penelitian Berdasarkan Informan Sekunder (Verification of
The Study with Secondary Informants)
Model yang telah dihasilkan disajikan ulang kepada informan dan
significant others atau sumber-sumber data yang dapat dipercaya
untuk diuji keakuratannya.

Significant others pada penelitian ini

berasal dari keluarga informan yaitu suami, ibu, atau siapa pun yang
menunggu informan pada saat dirawat di rumah sakit PKU
Muhammadiyah Surakarta, sehingga benar-benar memahami keadaan
informan sejak proses persalinan sampai setelahnya.
Pada setiap sesi wawancara dengan informan, peneliti juga
melakukan cross check secara langsung kepada significant others
tentang kondisi informan yang sebenar-benarnya. Proses ini
memungkinkan informan untuk menambahkan atau memperjelas
informasi, sehingga dapat memperkuat model yang sudah ada.
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H. Alat Bantu Penelitian
1. Recorder
Digunakan untuk memperoleh data secermat mungkin apabila
wawancara

berlangsung cukup

lama dan intensif.

Keuntungan

menggunakan recorder antara lain peneliti dapat berkonsentrasi penuh
terhadap informasi yang diberikan oleh informan dan data yang
diperoleh lengkap sehingga peneliti lebih leluasa untuk merumuskan
hasilnya (Mulyana, 2008). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan
video tape - recorder untuk melakukan recording. Hal ini bertujuan agar
peneliti dapat mengabadikan ekspresi-ekspresi yang ditunjukkan
informan selama proses wawancara, sehingga tindakan, perilaku, serta
proses yang terjadi dapat dijadikan bahan kajian untuk dikritik dan
diperbaiki (Moleong, 2012).
2. Alat Tulis
Alat tulis ini berguna untuk membuat catatan seperlunya tentang apa
yang dilihat, didengar, dirasakan, dicium, dan diraba ketika berada di
lapangan. Hal-hal yang dicatat antara lain kata-kata kunci, frasa, pokokpokok isi pembicaraan atau pengamatan, atau untuk membuat coretancoretan berupa gambar, sketsa, sosiogram, diagram, dan lain-lain dalam
rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian
kualitatif (Moleong, 2012).
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3. Kamera
Kamera digunakan untuk mengabadikan data berupa foto. Foto
menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan
untuk menelaah segi-segi subjektif dan hasilnya sering dianalisis secara
induktif (Moleong, 2012).
I. Etika Penelitian
Peneliti tidak mengesampingkan etika penelitian dalam penelitian kali
ini. Adapun bentuk etika penelitian yang dilakukan terdiri dari:
1. Informed Consent
Informed Consent adalah suatu kesepakatan tertulis yang dibuat oleh
peneliti yang berisi tentang beberapa klausal yang berkaitan dengan
keterlibatan seseorang secara formal dalam suatu rangkaian penelitian
yang disertai dengan hak dan keawajiban selama penelitian berlangsung
atau selama periode waktu yang ditentukan (Herdiansyah, 2010).
Sebelum menjadikan seorang sebagai subjek penelitian, peneliti wajib
memberikan informasi yang cukup mengenai penelitian yang akan
dilakukan. Informasi tersebut mencakup tujuan dan maksud dari
penelitian, serta dampak yang mungkin terjadi bila menjadi subjek
penelitian. Setelah subjek penelitian mendapatkan informasi yang cukup
mengenai penelitian, kemudian peneliti meminta ijin kepada calon
informan untuk menandatangani surat persetujuan sebagai informan
penelitian (Informed Consent). Keputusan bersedia atau tidaknya
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seseorang

menjadi

subjek

penelitian

diserahkan

kepada

yang

bersangkutan.
2. Anonimitty
Dalam melakukan pengidentitasan, peneliti tidak mencantumkan
nama. Hal ini dilakukan untuk melindungi nama baik subjek penelitian.
Sedangkan untuk lebih memudahkan dalam mengenali identitasnya,
peneliti menggunakan kode I1 (Informan 1), I2 (Informan 2), dan I3
(Informan 3).
3. Confidentiality
Data-data yang didapatkan oleh peneliti akan dijaga kerahasiannya
dari siapapun. Hal ini sebagai bentuk penghormatan peneliti terhadap
informan. Adapun pada keadaan khusus seperti forum ilmiah, penulis
baru diijinkan untuk mengungkapkan data yang didapatkan, tanpa
memakai nama asli informan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk
menjaga identitas informan guna kepentingan privasi secara langsung
maupun tidak langsung, baik dari segi hukum, psikologi, dan sebagainya,
yang mungkin dampaknya akan terjadi jauh pada kemudian hari. Adanya
kerahasiaan juga memunculkan keabsahan data yang peneliti peroleh,
karena nantinya informan akan bebas untuk mengutarakan apa yang
dirasakan atau yang dipikirkan.
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J. Rencana Analisis Data
Analisis data dilakukan sejak peneliti berada di lapangan dan setelahnya.
Seluruh data yang diperoleh pada saat observasi ditelaah dengan teliti
kemudian dilakukan indentifikasi terhadap warna unsur pembentuk interior
dan pengisi interior Ruang Annisa III. Warna-warna yang telah
diidentifikasi selanjutnya dianalisis secara deskripsi berdasarkan teori
warna.
Teknik yang digunakan untuk menganalisis data hasil wawancara dalam
penelitian ini adalah Content Analysis (Analisis Isi). Content Analysis
adalah teknik penelitian yang dimanfaatkan untuk menarik simpulan yang
replikatif dan sahih dari data atas dasar konteksnya (Krippendorff, 1980,
dalam Moleong, 2012). Proses analisis data dimulai dengan menelaah data
yang telah terkumpul, kemudian merumuskan masalah yang diteliti, yaitu
persepsi dan emosi ibu postpartum.
Dalam penelitian ini, langkah pertama yang dilakukan setelah
wawancara adalah mentranskrip hasil wawancara ke dalam bentuk tulisan.
Transkripsi

adalah

pengubahan

wicara

menjadi

bentuk

tertulis

(Kridalaksana, 2001). Selanjutnya transkrip wawancara diolah dalam
software OpenCode Version 2.1 untuk mendapatkan kode-kode agar data
menjadi lebih ringkas dan fokus. Proses ini merupakan reduksi data dengan
cara koding. Reduksi data merupakan kegiatan yang mempertegas,
memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting,
dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan penelitian dapat
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dilakukan. Koding adalah pemberian kode pada satuan-satuan, agar dapat
ditelusuri data atau satuannya berasal dari sumber mana (Moleong, 2012).
Pemberian kode pada penelitian ini meliputi:
1. Penandaan sumber asal satuan. Dalam penelitian ini data yang dikoding
berasal dari wawancara. Kode untuk wawancara = W.
2. Penandaan jenis informan. Pada penelitian ini kode I = informan.
Ketiga informan akan dibedakan dengan pemberian kode I1 untuk
informan pertama, I2 untuk informan kedua, dan I3 untuk informan
ketiga.
3. Penandaan letak baris di dalam verbatim. Penandaan dilakukan dengan
menggunakan angka Arab untuk menunjukkan letak baris di dalam
verbatim. Contoh: W.I1.85-87, ini berarti wawancara terhadap
Informan 1 dan kutipan diambil dari baris 85-87 dari verbatim tersebut.
Satuan yang telah dikoding dimasukkan ke dalam ketegori-kategori
tertentu. Kategori adalah kelompok satuan yang disusun berdasarkan
pikiran, intuisi, pendapat, atau kriteria tertentu (Moleong, 2012). Tahap
selanjutnya adalah penyajian atau penampilan (display) dari data yang
dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya. Display disajikan dalam bentuk
matriks tata peran yang mendeskripsikan pengalaman, pendapat, persepsi,
perasaan, sikap, serta ekspresi informan. Display data, selain dilakukan
dengan matriks, juga dengan teks naratif dan hubungan antar kategori.
Transkrip wawancara, matriks, hasil koding, dan tabel kategori terlampir.
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Langkah yang terakhir yaitu penarikan simpulan dan verifikasi. Satuan
makna dan kategori yang telah dihasilkan kemudian dianalisis dan dicari
hubungan satu dengan lainnya untuk menemukan makna, arti, dan tujuan isi
komunikasi tersebut. Hasil Content Analysis ini selanjutnya dicocokkan
dengan hasil observasi yang telah dianalisis berdasarkan teori warna dan
teori efek psikologis warna. Dari sini dapat diketahui kesesuaian antara
teori efek psikologis warna dengan persepsi subjektif para informan
mengenai efek warna dingin yang diaplikasikan pada ruang nifas Rumah
Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Pelaksanaan Penelitian
Penelitian kualitatif ini lebih difokuskan pada perolehan data yang
bersifat menggali secara dalam sehingga beberapa gambaran dan hasil
kesimpulan yang akurat dapat dihasilkan. Sumber data berasal dari observasi
kondisi lingkungan dan peran serta informan dalam menanggapi pertanyaan
yang berkaitan dengan pengalaman, persepsi, serta emosi informan terkait
dengan warna interior ruang nifas tempat para informan dirawat.
1. Gambaran Pelaksanaan Observasi
Observasi dilakukan dua kali, yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Juni
2012 dan hari Senin 18 Juni 2012, bertempat di Bangsal Annisa. Bangsal
Annisa merupakan satu-satunya tempat perawatan bayi dan ibu
postpartum di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Bangsal ini
terdiri dari 3 kelas, yakni kelas I, kelas II, dan kelas III. Lokasi yang
dijadikan tempat penelitian adalah kelas III.
Proses observasi berlangsung dengan lancar. Instrumen yang digunakan
adalah pedoman observasi dan beberapa alat pendukung berupa kamera
DSLR Canon EOS 550D yang dapat menangkap foto-foto lingkungan
secara fokus dengan kualitas baik, serta alat tulis untuk membuat catatan
lapangan. Dalam pelaksanaan observasi, peneliti dibantu oleh seorang
rekan yang berperan sebagai fotografer, sedangkan peneliti sendiri
berperan sebagai observer.
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Observasi ini dilakukan dalam kondisi alamiah dan bersifat terbuka.
Atas ijin dari Kepala Bangsal Annisa, peneliti melakukan observasi
seharian penuh dan mengikuti aktivitas yang terjadi di Ruang Annisa III
secara leluasa. Objek yang diamati adalah kondisi fisik lingkungan ruang,
warna interior, serta orang-orang yang beraktivitas di dalamnya.
Hasil observasi kemudian dianalisis secara deskripsi. Warna dari
masing-masing unsur pembentuk ruang dan pengisi interior Ruang Annisa
III diidentifikasi, selanjutnya dianalisis berdasarkan teori warna.
2. Gambaran Pelaksanaan Wawancara
Pencarian informan dan wawancara mendalam dilakukan pada tanggal
14 Juni 2010 mulai pukul 11.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB di Ruang
Annisa III Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Peneliti
mengambil informan secara purposive sesuai dengan kriteria yang telah
ditentukan. Ketika memasuki lokasi penelitian, pada awalnya peneliti
mendapatkan tiga orang ibu postpartum dan berencana mewawancarai
ketiganya. Namun setelah dilakukan seleksi awal melalui data rekam
medis, satu orang ibu postpartum dinyatakan tidak memenuhi kriteria
sebagai subjek penelitian karena post sectio caesaria, sehingga tidak
dimasukkan sebagai subjek penelitian. Setelah menunggu beberapa hari,
pada tanggal 18 Juni 2012 peneliti mendapatkan satu informan yang sesuai
dengan kriteria dan melakukan wawancara pada pukul 12.20 WIB.
Dengan demikian jumlah informan yang diwawancarai adalah tiga orang.
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Dari hasil wawancara dengan ketiga informan tersebut didapatkan data
yang variatif sesuai dengan pengalaman masing-masing informan.
Wawancara dengan Informan 1 dilakukan pada pukul 11.55 WIB
hingga pukul 12.35 WIB di Kamar III-5 Ruang Annisa III. Informan 1
adalah seorang ibu rumah tangga yang telah memasuki hari ke-2
postpartum. Proses wawancara pertama ini berlangsung dengan lancar.
Pada saat wawancara, Informan 1 didampingi oleh suami dan ibunya.
Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dapat dijawab dengan
baik. Dari sikap duduknya yang santai dan tidak tegang, tampak bahwa ibu
merasa nyaman dengan kondisinya saat ini.
Ekspresi yang ditampakkan ibu pada saat wawancara yaitu raut wajah
tenang, bibir senantiasa tersenyum, kadangkala tertawa, pandangan mata
fokus pada interviewer. Penampilan ibu bersih dan tertata rapi. Rambutnya
yang sepanjang pundak disisir halus dan diikat ke belakang. Pakaian yang
dikenakan ibu adalah blus pendek berwarna kuning gading dan bawahan
jarit.
Informan 1 terlihat tidak ragu-ragu dalam menjawab pertanyaan. Hal
ini terdengar dari kualitas suaranya yang lembut dan jelas, volume suara
sedang, intonasi tidak terlalu cepat, dan nada yang teratur. Di sela-sela
wawancara, sesekali ibu meminta ijin untuk menyusui bayinya. Suasana
pada saat wawancara terasa sangat enjoy karena beberapa kali putra ibu
yang berusia 2,5 tahun datang menghampiri dan melontarkan celotehceloteh lucu yang mengundang tawa.
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Wawancara kedua dilakukan bersama Informan 2 di hari yang sama
pada pukul 15.55 WIB sampai pukul 16.45 WIB. Lokasi wawancara
adalah di Kamar III-1 Ruang Annisa III. Pada saat itu Informan 2 ditemani
oleh suaminya. Setiap kali peneliti melontarkan pertanyaan, tidak jarang
sang suami ikut menimpali jawaban Informan 2 dengan komentarkomentar yang menguatkan. Informan 2 adalah seorang ibu muda yang
sangat ekspresif. Walaupun baru beberapa jam yang lalu menjalani proses
persalinan yang menguras tenaga, namun kondisi fisik ibu tampak sudah
membaik. Selama wawancara berlangsung, ibu mampu bercerita dengan
lancar dan semangat.
Ekspresi Informan 2 yang tampak pada saat wawancara adalah ekspresi
bahagia. Hal ini terlihat dari rona wajahnya yang cerah, bibir tersenyum
lebar, alis sedikit naik saat tertawa, dan mata menatap fokus pada
interviewer setiap kali menjawab pertanyaan. Sikap tubuh yang
ditampilkan rileks, tenang, dan tidak banyak bergerak. Ekspresi vokal
terdengar mantab dan jelas dengan intonasi cepat, konsonan jelas, nada
penuh semangat (terkadang diiringi nada tinggi yang menandakan bahwa
ibu sedang sangat bahagia), dan apa yang diucapkan terdengar keluar dari
lubuk hati yang terdalam. Ibu tampak sangat yakin dengan apa yang
diucapkannya.
Penampilan ibu sedikit kurang rapi karena baru saja bangun tidur. Ibu
mengatakan bahwa siang ini ia tidur cukup lama dan sangat nyenyak
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karena semalam kurang tidur akibat rasa nyeri yang masih tersisa di
beberapa bagian tubuhnya pasca persalinan.
Wawancara selanjutnya dilakukan dengan Informan 3 pada tanggal 18
Juni 2012 pukul 12.20 WIB sampai dengan pukul 12.55 WIB di Kamar
III-6 Ruang Annisa III. Wawancara berlangsung dengan lancar tanpa
halangan. Selama wawancara berlangsung, Informan 3 ditunggui oleh
ayah, ibu, dan anak pertamanya. Pada saat itu suami Informan 3 tidak
berada di tempat karena sedang ditugaskan di Kalimantan. Meski
demikian, suasana di tengah keluarga Informan 3 begitu hangat sehingga
peneliti pun dapat turut merasakan keramahan dan keharmonisan dalam
keluarga tersebut.
Sikap duduk Informan 3 pada saat wawancara tidak jauh berbeda
dengan Informan 1 dan Informan 2, yaitu duduk santai dengan punggung
bersandar pada kursi. Sesekali ibu menjawab pertanyaan sembari
menyusui bayinya dengan sendok karena ASInya belum keluar. Ekspresi
yang tampak pada saat wawancara yaitu raut wajah ramah, tatapan mata
lembut namun terkadang tidak fokus pada interviewer. Ketika menjawab
pertanyaan kadangkala melenceng dari maksud pertanyaan. Beberapa kali
peneliti harus memancing dengan beberapa hal dan memberi jeda waktu
agar ibu dapat berpikir bebas. Ekspresi vokal terdengar baik, volume suara
sedang, intonasi sedang, nada sedang, suara renyah, dan banyak tertawa.
Ibu tampak sangat nyaman dengan kondisinya saat ini. Selain karena rona
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wajahnya yang terlihat cerah, hal ini juga didukung oleh penampilannya
yang bersih dan rapi, rambut disisir, berpakaian wangi, dan berjarik.
Secara umum proses wawancara berjalan seperti yang telah
direncanakan, tepat waktu, dan dengan durasi yang sesuai. Untuk
memenuhi kecukupan data, di sela-sela wawancara peneliti juga
melakukan tes singkat dengan cara menunjukkan dua gambar dengan
warna berbeda kepada informan. Gambar 1 memperlihatkan sebuah ruang
istirahat berwarna merah menyala, gambar 2 memperlihatkan sebuah
ruang istirahat berwarna hijau segar. Setelah informan melihat satu
gambar, peneliti melakukan pengukuran tekanan darah dan nadi informan.
Hasil pengukuran kemudian dibandingkan, apakah terjadi perbedaan antar
perlakuan. Tekanan darah diukur dengan menggunakan sfigmomanometer
untuk mengetahui keadaan hemodinamik informan, sedangkan denyut nadi
diukur dengan perabaan pada nadi dan menghitung denyutnya dalam satu
menit. Tes ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh warna
terhadap emosi informan yang ditandai dengan perubahan tekanan darah
dan denyut nadi saat melihat gambar dengan warna panas dan warna
dingin yang kontras.
B. Hasil Penelitian
1. Hasil Observasi Kondisi Lingkungan
Kondisi Ruang Annisa III pada observasi pertama dan kedua benarbenar berbeda. Pada observasi pertama, ruang dalam keadaan sepi karena
hanya berisi 3 pasien dan beberapa orang penunggu. Sedangkan pada
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observasi kedua, ruang dalam keadaan cukup ramai karena terisi 7 pasien
dengan beberapa penunggu. Fokus pengamatan pada observasi pertama
yaitu kondisi fisik ruang dan aktivitas penghuni ruang pada saat itu.
Sedangkan fokus pengamatan pada observasi kedua yaitu suasana ruang
dan aktivitas penghuni ruang.
a. Kondisi Fisik Ruang
Ruang Annisa III memiliki luas 16,05 m x 8,10 m yang terbagi
menjadi 10 bilik atau kamar dengan luas 3 m x 2,10 m. Masing-masing
kamar dibatasi oleh gordin gantung. Jumlah tempat tidur pasien sesuai
dengan jumlah kamar, yakni 10 buah. Masing-masing tempat tidur
berukuran 80 cm x 200 cm. Seluruh tempat tidur terbuat dari konstruksi
besi dan dicat finishing warna putih. Pada setiap tempat tidur disediakan
kasur busa berperlak yang dilapisi dengan seprei berwarna hijau lembut
dengan aksen garis hijau muda segar.

Gambar 4.1 Ruang Annisa III
Fasilitas di ruang ini cukup lengkap. Di dalam ruang terdapat dua
kamar mandi dengan kloset duduk yang nyaman dan terjaga
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kebersihannya.

Di setiap

kamar,

masing-masing pasien dapat

menggunakan almari besi, kipas angin, mikrofon untuk memanggil
perawat jaga, oksigen, dan enam stop contact yang dapat digunakan
untuk berbagai keperluan. Bagi penunggu pasien disediakan satu kursi
di setiap kamar. Di atas masing-masing tempat tidur terdapat kaligrafi
bertuliskan sebaris ayat Al Qur’an yaitu Surat Asy-Syu’ara’ Ayat 80
yang artinya “Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku”.

Gambar 4.2 Kamar Pasien di Ruang Annisa III
Pencahayaan dalam Ruang Annisa III terdiri dari pencahayaan alami
dan buatan. Cahaya alami berasal dari sinar matahari yang dapat masuk
ke dalam ruang secara leluasa melalui pintu masuk, ventilasi, dan tujuh
buah jendela berukuran 3 m x I,5 m. Cahaya buatan berasal dari 12
lampu yang 10 diantaranya terpasang di setiap kamar pasien.
Sistem penghawaan di ruangan ini terbilang baik, tidak terlalu dingin
dan juga tidak terlalu panas. Udara yang masuk ke dalam ruangan
cukup bersih karena bebas asap rokok. Selain udara alami yang masuk
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melalui jendela dan ventilasi, ruangan ini juga difasilitasi dengan 13
kipas angin yang 10 di antaranya terpasang di setiap kamar pasien,
sedangkan sisanya terpasang berjajar di tengah ruangan dengan jarak
yang tidak terlalu jauh satu sama lain.

Gambar 4.3 Sistem Pencahayaan dan Penghawaan Ruang Annisa III
Setiap elemen yang ada dalam interior Ruang Annisa III cenderung
menggunakan warna-warna dingin yang lembut dan warna netral.
Warna-warna tersebut diaplikasikan dengan komposisi harmonis dan
selaras. Tingkat daya pantul cahaya dalam ruangan ini seimbang karena
keberagaman value warna dari masing-masing elemen interior yaitu
terang, sedang, dan gelap. Selain itu penggunaan warna pastel pada
dinding memberi kesan cerah namun tidak silau, juga menambah
sensasi welcoming bagi penghuni ruangan. Identifikasi warna-warna
interior Ruang Annisa III dirangkum dalam tabel berikut ini.
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Tabel 4.1 Identifikasi Warna Interior Ruang Annisa III
No.

Warna

Elemen Interior

JENIS

BAHAN

HUE

CHROMA

1.

Pintu masuk

Kayu

Medium warm brown

Kuat

Sedang

2.

Dinding atas

Tembok (finishing cat)

White

Lemah

Terang

3.

Dinding bawah

Keramik

Ghost green

Lemah

Terang

4.

List dinding

Kayu

Medium warm brown

Kuat

Sedang

5.

Plafont

-

White

Lemah

Terang

6.

Lantai ruang

Keramik

White

Lemah

Terang

7.

Gordin

Kain

Mint green

Kuat

Sedang

8.

Kain

Ghost green

Lemah

Terang

9.

Seprei,
bantal
Almari

Besi

60 % black

Sedang

Sedang

10.

Pintu KMD

Triplek (finishing cat)

Ghost green

Sedang

Terang

11.

Dinding KMD

Tembok dan keramik

White

Lemah

Terang

12.

Lantai KMD

Keramik

C47 M30 Y91 K1

Kuat

Gelap

sarung
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Dari tabel 4.1 dapat dilihat bahwa penggunaan warna dingin
memiliki persentase yang lebih banyak dibanding dengan warna-warna
lainnya. Barisan warna dingin yang terdiri dari warna biru, hijau, dan
biru

kehijauan

dengan

keberagaman

intensitas

dan value-nya

merupakan warna-warna analog dan monokromatik. Penerapan warna
analog (hijau, biru) secara bersamaan menciptakan harmoni dan
keselarasan karena perpindahan antara satu warna ke warna yang lain
sangat halus, tidak ada loncatan yang kontras, terutama karena
dilakukan dengan intensitas dan value yang konsisten. Sedangkan
penerapan warna monokromatik menciptakan suasana sesuai dengan
persepsi dasar warna yang digunakan, dalam hal ini adalah warna hijau
kebiruan. Warna-warna ini bukan saja berfungsi dalam memperindah
ruangan, tetapi juga memberikan beragam efek yang dapat ditangkap
secara visual.
b. Aktivitas dan Interaksi Penghuni Ruang
Pada observasi pertama, masing-masing pasien lebih banyak
beraktivitas di dalam kamar. Pasien di Kamar III-1 adalah seorang ibu
primipara yang terlihat sangat bahagia. Dari percakapan yang terdengar,
pasien lebih banyak tertawa dan mengagumi bayinya. Sejak peneliti
datang, Kamar III-1 selalu tertutup karena pasien merupakan seorang
muslimah yang berhijab rapat. Beberapa lama kemudian pasien dan
para penunggu tertidur lelap setelah puas bercakap-cakap. Mereka
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keluar dari kamar 4 jam setelahnya untuk ke kamar mandi ataupun
melaksanakan shalat Ashar di masjid.
Pasien di Kamar III-5 sedang menyusui bayinya. Suami pasien juga
berada di sana, sekedar duduk menunggui istrinya dan bercanda.
Sesekali sang suami keluar dari bangsal, lalu datang lagi dengan
membawa cerita atau oleh-oleh yang dibungkus dalam plastik kecil. Ibu
pasien yang juga berada di sana tampak sedang tertidur lelap di tempat
tidur pasien. Beberapa waktu kemudian serombongan tamu datang
mengunjungi pasien di kamar tersebut. Mereka bercakap-cakap dengan
akrab dan riang gembira.
Pada waktu yang sama, Kamar III-10 juga tertutup rapat. Pasien
yang dirawat di dalamnya terdengar sedang menangis sesenggukan
sembari mengeluhkan luka di perutnya yang terasa sangat nyeri. Ibu
dan suami pasien yang setia menunggu selalu menanggapi keluhan
pasien dengan sabar. Sesekali salah satu dari mereka keluar menuju
ruang jaga bidan untuk meminta solusi. Dari keterangan yang di dapat,
peneliti mengetahui bahwa pasien tersebut adalah ibu primipara post
sectio caesaria yang baru saja menjalani operasi satu hari yang lalu.
Selain pasien dan keluarganya, orang-orang yang keluar masuk dan
berinteraksi di dalam bangsal Annisa ruang III adalah para bidan,
mahasiswa praktikan, petugas cleaning service, dan petugas logistik
yang mengantar makanan. Para petugas terlihat sangat ramah dan selalu
mengucapkan salam sebelum memasuki ruang ataupun kamar-kamar
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pasien. Seragam yang dikenakan oleh bidan berwarna hijau daun cerah.
Seragam mahasiswa praktikan berwarna putih dengan aksen garis tipis
berwarna biru toska di lengan dan jilbab, seragam petugas cleaning
service berwarna biru tua, dan seragam petugas logistik berwarna soft
pink. Warna warni berbagai seragam tersebut membawa suasana ceria
tersendiri di dalam ruangan. Ditambah lagi gaya interaksi antar petugas
yang menunjukkan keakraban dan kesan santai namun tetap serius
dalam bekerja, membuat suasana ruang perawatan bayi dan ibu nifas
menjadi tidak menegangkan.
Beberapa menit sekali tangisan bayi turut menyemarakkan suasana
siang itu. Pada pukul 15.00 WIB, semua bayi dimandikan oleh bidan
jaga. Selama perawatan di rumah sakit, para pasien tidak ikut serta
memandikan bayi. Perawatan terfokus untuk pemulihan fisik dan psikis
pasien sampai mereka dapat merawat diri dan bayinya dengan mandiri.
Pada observasi kedua, aktivitas penghuni ruang juga lebih banyak
dilakukan di kamar masing-masing. Yang membedakan dengan suasana
pada observasi pertama adalah, kondisi ruang kali ini lebih ramai
dengan penghuni lebih banyak, juga beberapa anak kecil yang berlarian
di dalam ruangan. Pada pukul 12.55 WIB, seorang pasien di Ruang
Annisa III minta dipindahkan ke ruang VIP karena membutuhkan ruang
yang lebih privat dan sepi.
Pasien di Kamar III-6 yang menjadi informan penelitian tampak
sedang asyik menimang bayi dengan ditunggui beberapa keluarganya.
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Mereka terlihat nyaman dan tampak tidak terlalu terganggu dengan
keadaan sekeliling ruang.
2. Hasil Wawancara
Wawancara dilakukan kepada tiga informan dalam waktu yang
berlainan. Data yang didapat menunjukkan bahwa masing-masing
informan memiliki latar belakang yang berbeda satu sama lain.
a. Deskripsi Informan 1
Tabel 4.2 Karakteristik Informan 1
No. Informan

Informan 1

Keterangan
Umur (tahun)

34 tahun

Pendidikan

SMA

Pekerjaan

IRT

Status Gravida

P2A1

Riwayat Kehamilan
Sekarang

Mual muntah sampai usia kehamilan 7
bulan

Riwayat Persalinan

Usia kehamilan 40+2 minggu, partus
spontan, bayi lahir tanggal 12-6-2012
pukul 02.58 WIB, perempuan, ditolong
dokter Sp.OG

Keadaan Bayi

Sehat, normal, menangis kuat, berat
badan 3000 gram, panjang badan 49 cm

Pada kehamilan ini, Informan 1 mengalami riwayat mual dan
muntah cukup lama. Menurut penuturannya, kondisi ini tidak sampai
mengganggu aktivitas keseharian, namun berpengaruh terhadap nafsu
makan (W.I1.13). Pada usia kehamilan ke delapan, keluhan mual
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muntah sudah berhenti dan ibu dapat makan dengan lebih enak
(W.I1.9-10).
Informan 1 juga pernah mengalami keguguran pada kehamilannya
yang pertama. Hal ini disebabkan oleh tuntutan kerja yang terlalu
membebani pikiran (W.I1.34). Untuk mengatasi hal tersebut,
Informan 1 memutuskan untuk berhenti bekerja dan fokus menjadi
ibu rumah tangga hingga sekarang (W.I1.38).
Proses persalinan Informan 1 berjalan dengan lancar, keadaan ibu
dan bayi sehat. Keadaan pasca bersalin menurut Informan 1
merupakan percampuran antara rasa sakit, lelah, lega, emosi tidak
menentu, kadangkala merasa terganggu karena bayi menangis padahal
ibu masih ingin beristirahat, dan lain sebagainya (W.I1.96). Hal-hal
tersebut dirasakan sangat berat saat persalinan anak pertama, karena
pada saat itu Informan 1 belum menyadari sepenuhnya akan peran
sebagai ibu. Menurut pengakuannya, terkadang ada rasa ingi protes,
tetapi tidak sampai. Ditambah dengan kurangnya pengalaman dalam
merawat bayi, sehingga membuat ibu merasa sedih, repot, dan
khawatir. Namun pada persalinan kali ini, Informan 1 merasa lebih
tenang dan tidak terlalu merasakan kekhawatiran seperti pada
persalinan sebelumnya. Ibu juga merasa bahagia atas kelahiran
putrinya.
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b. Deskripsi Informan 2
Tabel 4.3 Karakteristik Informan 2
No. Informan

Informan 2

Keterangan
Umur (tahun)

23 tahun

Pendidikan

S1

Pekerjaan

IRT

Status Gravida

P1A0

Riwayat Kehamilan
Sekarang

Abortus imminent pada usia kehamilan 2
bulan, janin berhasil dipertahankan

Riwayat Persalinan

Usia kehamilan 42 minggu, induksi
misoprostol, bayi lahir tanggal 13-6-2012
pukul 22.43 WIB, perempuan, ditolong
dokter Sp.OG

Keadaan Bayi

Sehat, normal, menangis kuat, berat badan
2900 gram, panjang badan 47 cm

Pada kehamilan pertama ini, Informan 2 tidak mengalami keluhankeluhan yang umum terjadi dalam kehamilan seperti lemas, mual, dan
muntah (W.I2.10-11). Namun terlepas dari itu, Informan 2 menjadi
kurang menyadari kondisinya yang sedang hamil, sehingga tetap
beraktivitas cukup berat seperti biasanya ketika sebelum hamil
(W.I2.12-13). Pada usia kehamilan 2 bulan, Informan 2 mengalami
abortus imminent. Kejadian tersebut membuatnya khawatir dan
cemas. Namun setelah diberikan terapi oleh dokter dan tirah baring
selama beberapa minggu, janin berhasil diselamatkan (W.I2.14-15).
Pada akhir usia kehamilan 7 bulan, Informan 2 mengalami Braxton
Hicks karena disibukkan dengan urusan perpindahan rumah. Saat di

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
62

rantau, sehari-hari Informan 2 berada di rumah sendiri ketika suami
bekerja. Hal ini membuat Informan 2 merasa seperti dituntut untuk
merapikan rumah seorang diri (W.I2.20; 22-25).
Proses persalinan Informan 2 dibantu dengan induksi misoprostol
karena telah melewati hari perkiraan lahir. Setelah dimasukkan obat
pervaginam, ibu sempat merasa tegang dan menggigil, namun fase
pembukaan dapat berlangsung cepat. Persalinan berjalan dengan
lancar dan bayi lahir sehat. Selama proses persalinan, ibu merasa
lebih tenang karena didampingi oleh suaminya.
Pendapat Informan 2 mengenai keadaan setelah bersalin hampir
serupa dengan penuturan Informan 1, bahwa ibu pun sempat
mengalami masa-masa sulit bercampur bahagia pasca persalinan.
“Seneng! Lega, dan lain sebagainya. Tapi malam itu (tepat setelah
bersalin) tidak bisa tidur sampai subuh. Sakit soalnya, perut masih
nyeri-nyeri. Apalagi jahitan yang di jalan lahir. Duh…cenat-cenut,
cenat-cenut. Saya nggak nyangka kalau sampai diepisiotomy segala,
jadi jahitannya banyak banget. Nggak tahu berapa jahitan, suami
saya yang tahu, dia malah kuat banget tuh melihat prosesnya dari
awal sampai akhir” (W.I2.44-51).
Untuk mengatasi rasa sakitnya, ibu mengalihkan perhatian dengan
bermain mobile phone, berkirim pesan dengan para sahabat, serta
bergerak miring ke kanan dan kiri. Perasaan yang terkadang muncul
adalah kekhawatiran karena baru anak pertama. Ibu masih takut
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menggendong dan menyusui bayi. Selain itu ASI juga belum keluar.
Tetapi kekhawatiran ibu tidak berlangsung lama karena ibu mampu
menguasai rasa cemasnya dan dapat menenangkan dirinya sendiri. Ibu
merasa sangat bahagia atas kelahiran putri pertamanya.
c. Deskripsi Informan 3
Tabel 4.4 Karakteristik Informan 3
No. Informan

Informan 3

Keterangan
Umur (tahun)

36 tahun

Pendidikan

S1

Pekerjaan

IRT

Status Gravida

P3A0

Riwayat Kehamilan
Sekarang

Flek-flek pada kehamilan muda, tidak
tahu kalau hamil hingga usia kehamilan
6 bulan, sempat khawatir karena hamil
resiko tinggi yakni pada usia ibu >35
tahun

Riwayat Persalinan

Usia kehamilan aterm, partus spontan,
bayi lahir tanggal 17-6-2012 pukul 06.05
WIB, laki-laki, ditolong dokter Sp.OG

Keadaan Bayi

Sehat, normal, menangis kuat, berat
badan 2850 gram, panjang badan 48 cm

Informan 3 menceritakan bahwa kehamilannya ini sebenarnya
tidak

direncanakan,

bahkan

ibu

baru

mengetahui

tentang

kehamilannya saat memasuki usia kehamilan 6 bulan. Pada kehamilan
ini ibu tidak mengalami mual muntah namun sempat mengeluarkan
flek-flek. Ibu merasa khawatir karena hamil pada usia yang termasuk
resiko tinggi, yakni 36 tahun. Kekhawatirannya disebabkan karena
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ibu terlampau takut apabila melahirkan dengan cara Sectio Caesaria
(W.I3.27-28). Meskipun kehamilan ini tidak direncanakan, tetapi ibu
senang dengan kehadiran bayinya dan siap merawat bayi lagi
meskipun sudah lama tidak melakukan kegiatan ini.
Proses persalinan Informan 3 berjalan dengan lancar. Berikut
adalah komentar ibu tentang pengalamannya pasca bersalin:
“Beratt…, berasa kayak persalinan pertama dulu. Kan dah lama
banget tho, jadi agak lupa-lupa gitu rasanya. Tapi nggak seribet dulu
ding. Kalau merawat bayi masih ingat caranya” (W.I3.46-49)
Gambaran di atas menunjukkan bahwa ketiga informan pernah
mengalami masalah dalam kehamilan maupun persalinan. Namun sesuai
hasil wawancara, permasalahan-permasalahan dalam kehamilan maupun
persalinan tersebut telah terselesaikan dengan baik dan tidak meninggalkan
pengaruh negatif yang signifikan terhadap emosi informan. Sebagai contoh
Informan 2 yang dalam riwayat kehamilan pertamanya ini pernah
mengalami abortus imminent. Dahulu ibu memang sempat sangat khawatir
dengan kandungannya, namun dengan berbagai motivasi dan semangat
yang dimiliki, ibu berhasil melalui masa-masa sulit tersebut dan menurut
pengakuannya, setelah bayinya lahir sehat dan normal, ibu merasa sangat
bahagia.
Hasil wawancara seluruhnya ditranskrip dan ditelaah secara mendalam,
selanjutnya dicari makna atau kode dari setiap kalimat. Dari hasil
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pengolahan data didapatkan tiga kategori yang bertema tentang kesan,
persepsi, dan emosi ibu postpartum saat di dalam Ruang Annisa III.
a. Kesan Ibu Postpartum terhadap Ruang Annisa III
Tabel 4.5 Analisis Data Kesan Ibu Postpartum terhadap
Ruang Annisa III
Tema

KESAN

Sub Kategori

Kesan terhadap ruang
Kesan pencahayaan

Kategori

Kesan ibu postpartum terhadap ruang Annisa III

Verbatim

(W.I1.40); (W.I1.61); (W.I1.58); (W.I1.99); (W. I1.115);
(W.I1.42); (W.I2.74); (W.I2.75); (W. I2.77); (W.I2.78);
(W.I2.92); (W.I2.93); (W. I2.109); (W.I2.88); (W.I3.62);
(W.I3.64); (W.I3.93); (W.I3.100); (W.I3.101); (W.I3.66);
(W.I3.134); (W.I3.67)

Ruang Annisa III pada dasarnya tidak terlalu luas, tetapi bagi ketiga
informan yang merasakan dirawat selama beberapa hari di sana, ruang
tersebut terasa longgar. Hal ini didukung oleh kebersihan ruang yang
selalu terjaga dan juga faktor pencahayaan serta penghawaan yang diatur
dengan sangat rapi.
“Ruang ini sebenarnya tidak terlalu luas, tapi menurut saya pribadi,
tidak terasa

sumpek.

Bersih

lagi”

(W.I2.77-78).

Kalimat

ini

disampaikan oleh Informan 2 dengan ekspresi wajah serius sembari
memutar jari telunjuknya untuk menunjuk sekeliling ruangan.
Tentang pencahayaan, Informan 1 dan Informan 3 menganggap
ruangan terlalu terang pada malam hari karena terlalu banyak lampu.
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“Agak terlalu terang, mungkin karena tempat tidur saya dekat jendela.
Terlalu banyak lampu juga sih. Kalau tidur malam lampunya saya
matikan” (W.I1.42-44). Dengan ekspresi wajah datar, Informan 1
menuturkan pendapatnya ini sambil mengamati lampu yang terletak
tepat di atas tempatnya duduk.
“Kalau siang gini sudah pas. Tapi kalau malam silau, banyak lampunya.
Pasien yang sebelah sana itu kalau malam minta lampu-lampu dimatiin
aja, soalnya nggak bisa tidur katanya” (W.I3.66-69). Informan 3
menunjuk sebuah kamar pasien lain dengan dagunya. Pada saat
mengucapkan kata silau, kedua matanya sedikit menyipit.
Masing-masing informan juga berpendapat bahwa Ruang Annisa III
nyaman, enak, dan cocok untuk istirahat. Menurut Informan 2, meskipun
kamar pasien hanya berbentuk kotak-kotak dan dibatasi oleh gordin,
namun hal tersebut tidak mengurangi kenyamanan bagi penghuninya
(W.I2.93-94). Pendapat ini disampaikan dengan mata berbinar-binar,
nada suara sedikit tinggi, dan tawa yang renyah.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
67

b. Persepsi Ibu Postpartum tentang Warna Interior Ruang Annisa III
Tabel 4.6 Analisis Data Persepsi Ibu Postpartum tentang Warna Interior
Ruang Annisa III
Tema

PERSEPSI

Sub
Kategori

Warna
Kombinasi warna
Perbandingan dengan warna lain
Asosiasi warna

Kategori

Persepsi ibu postpartum tentang warna interior Ruang
Annisa III

Verbatim

(W.I1.47); (W.I1.48); (W.I1.82); (W.I1.88); (W.I1.51);
(W.I1.65); (W.I1.66); (W.I1.68); (W.I1.70); (W.I1.73);
(W.I1.95); (W.I1.80); (W.I2.79); (W.I2.82); (W.I2.83);
(W.I2.84); (W.I2.85); (W.I2.101); (W.I2.105); (W.I2.106);
(W.I2.94); (W.I2.95); (W.I3.73); (W.I3.74); (W.I3.78);
(W.I3.82); (W.I3.118); (W.I3.135); (W.I3.77); (W.I3.111);
(W.I3.106); (W.I3.109); (W.I3.146); (W.I3.147); (W.I3.89)
(W.I3.113); (W.I3.115)

Elemen interior Ruang Annisa III seperti tertuang dalam tabel 4.1,
sebagian besarnya menggunakan golongan warna dingin yaitu warna
hijau, hijau kebiruan, dan biru. Sisanya merupakan warna-warna netral
yakni putih, coklat, hitam, dan sedikit warna panas yaitu merah muda.
Warna dingin yang cenderung mendominasi mampu menimbulkan
persepsi yang mendasari warna ruang. Para informan penelitian masingmasing berpendapat bahwa warna Ruang Annisa III adalah hijau atau
hijau kebiruan. Kedua informan bahkan hanya menyebutkan warna yang
paling dominan, yaitu hijau. Padahal di dalam ruangan tersebut juga
terdapat warna-warna lain yang turut meramaikan. Ketika peneliti
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bertanya, “Menurut anda, apakah warna ruangan ini?”, ketiga informan
menjawab:
“Hijau muda, soft, variasi hijaunya banyak, agak kebiru-biruan juga”
(W.I1.47-48).
“Em…, disini kebanyakan hijau ya, hampir semua hijau malah, ada
biru-birunya dikit” (W.I2.82-83)
Informan terakhir menyebutkan warna putih secara sekilas, lalu
kembali membahas warna hijau kebiruan.
“Ijo…, putih, hijaunya agak biru-biru juga, warnanya kalem-kalem ya,
Mbak” (W.I3.73-74)
Warna hijau yang mendominasi, menurut masing-masing informan
tidak membosankan, karena kombinasi warna di Ruang Annisa III
lembut, bagus, tidak mencolok, tidak silau, dan terkesan teduh.
Informan 1 dan Informan 3 menyebutkan bahwa warna yang ada
merupakan icon Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta, jadi
wajar apabila pilihan warna yang ada dalam Ruang Annisa III bertema
hijau dan biru.
Secara umum informan memandang warna-warna yang ada mampu
memberi kesan luas pada ruangan. Hal itu dapat dilihat dari hasil
wawancara berikut:
“Ruangannya jadi lebih semilak (longgar)” (W.I1.61)
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“Ruang ini sebenarnya tidak terlalu luas, tapi menurut saya pribadi,
tidak terasa sumpek. Bersih lagi. Apalagi warnanya itu lho, bagus,
pinter ini yang milih warna. Lebih longgar rasanya” (W.I2.77-79; 109)
“Enak kok, bikin los..(luas)” (W.I3.93)
Para informan berasumsi, apabila warna ruang yang ada diganti
dengan warna lain, maka akan menghasilkan kesan yang berbeda pula.
“Kalau diganti merah rasanya jadi ndak enak. Terlalu mencolok malah
melelahkan mata. Kalau kuning bikin ngantuk. Kalau pakai warnawarna gelap juga ndak enak…. Misalnya mau ganti, warna biru aja.
Rasa-rasanya sejuk” (W.I1.65-68)
Informan 1 menambahkan, apabila warna ruang diganti menjadi
warna putih, ruang memang terkesan bersih, tetapi silau dan monoton.
Informan yang lain juga memiliki pendapat yang beragam mengenai
kesan warna yang timbul ketika diaplikasikan dalam ruang nifas.
“Kalau merah tu cenderung bikin sumpek. Barangkali ruangnya jadi
terasa sempit dan...menegangkan” (W.I2.105-106)
“Coklat tu kesannya kayak rumah rumah-rumah tradisional. Masa
rumah sakit warnanya coklat? (tertawa). Malah serem, kayak keraton,
mistik-mistik gitu, hiyy….” (W.I3.104-107). Ketika mengucapkan kata
serem dan mistik, Informan 3 mengatupkan jari jemarinya dengan rapat
seperti orang yang sedang ketakutan. Dahinya mengeryit sehingga kedua
alis saling berdekatan. Sedangkan bibir Informan 3 sedikit terbuka
sehingga terlihat gigi atas dan gigi bawahnya saling beradu.
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Ketiga informan sepakat bahwa warna-warna di dalam Ruang Annisa
III memberikan kesan alami. Terlepas dari sistem penghawaan yang ada,
mereka berpendapat warna ruang ini fresh, teduh, sejuk, dan segar.
“Seperti di tempat yang banyak pepohonannya. Seger, sejuk” (W.I1.8081). Hal ini diungkapkan oleh Informan 1 sembari meninggikan kedua
pundaknya. Wajahnya tampak senang, diekspresikan dengan senyum
terkembang. Kedua bola matanya bergerak mengamati sekeliling ruang.
“Ijonya seger, meneduhkan. Nggak bikin pusing” (W.I2.85-86).
Informan 2 mengatakan hal tersebut sambil bergaya seakan-akan sedang
menghela napas segar.
“Hehe…, seperti di alam bebas, sejuk, teduh” (W.I3.89; 91)
Pendapat bahwa warna dingin terkesan alami merupakan indikasi
bahwa ketiga informan mengasosiasikan warna-warna tersebut dengan
alam yang penuh dengan kesegaran.
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c. Kondisi Emosi Ibu Postpartum saat Berada di Dalam Ruang Annisa III
Tabel 4.7 Analisis Data Kondisi Emosi Ibu Postpartum saat Berada di
Dalam Ruang Annisa III
Tema

EMOSI

Sub Kategori

Efek warna terhadap perasaan
Efek perasaan terhadap motivasi ibu postpartum
Warna ruang nifas yang dibutuhkan ibu
postpartum

Kategori

Kondisi emosi ibu postpartum saat berada di
dalam Ruang Annisa III

Verbatim

(W.I1.93); (W.I1.114); (W.I1.116); (W.I1.122);
(W.I1.110); (W.I1.111); (W.I1.121); (W.I2.148);
(W.I2.86); (W.I2.97); (W.I2.98); (W.I2.104);
(W.I2.111); (W.I2.140); (W.I2.149); (W.I2.150);
(W.I2.151); (W.I2.152); (W.I2.141); (W.I2.164);
(W.I2.166); (W.I2.168); (W.I3.51); (W.I3.112);
(W.I3.136); (W.I3.138); (W.I3.139); (W.I3.143);
(W.I3.91); (W.I3.52); (W.I3.53); (W.I3.125);
(W.I3.128); (W.I3.148); (W.I3.120); (W.I3.121)

Warna-warna yang teduh, sejuk dan segar bagi para informan
memberi pengaruh menenangkan. Menurut para informan, warna-warna
seperti ini cocok diaplikasikan pada tempat istirahat, terutama bagi orang
sakit atau pasca melahirkan.
“Buat saya, warna seperti ini menenangkan. Buat istirahat sehabis
melahirkan tenang. Seandainya di sini memakai warna terang, malah
membuat mata silau, bikin cepat capek, gerah, terus emosinya jadi ndak
enak” (W.I1.93-96)
“Em…gimana ya…yang jelas kalau buat istirahat cocok deh. Ini kan
warna-warnanya kalem semua, kalau bagi saya menenangkan. Tidak
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tegang gitu lho suasananya tuh” (W.I3.134-136). Sembari melontarkan
hal tersebut, Informan 3 mengangguk-anggukkan kepalanya seakan
mengiyakan pendapatnya sendiri.
Sifat warna sejuk yang menyegarkan dan menenangkan, menurut
para informan sangat cocok untuk relaksasi dan membuat suasana lebih
santai. Selain itu, warna-warna tersebut juga efektif untuk mengurangi
rasa gelisah. Hal ini sesuai dengan pendapat informan 1:
“Paling tidak rasa lelah setelah melahirkan cepat teratasi… Karena
suasananya kan enak buat istirahat, jadi mengurangi suasana gelisah.
Justru kalau lagi pingin istirahat malah butuh tempat-tempat yang
adem, warnanya soft.., gitu… rasanya cocok karena lebih santai”
(W.I1.114-116; 120-122)
Informan 2 memperkuat argumen di atas dengan menambahkan
bahwa warna ruang sangat berpengaruh terhadap psikologis dan suasana
hati (W.I2.149). Ruang Annisa III yang menurut Informan 2 terkesan
fresh, membawa semangat yang menenangkan (W.I2.97-98). Berkalikali Informan 2 menyebutkan kata nyaman, segar, dan tenang dengan
gaya ekspresif dan bersemangat untuk mendeskripsikan ruang tempatnya
dirawat saat ini. Pengaruh yang luar biasa ini baginya membuat pikiran
tenang dan tidak terbebani dengan bermacam-macam hal. Suasana
tenang dan tidak tegang yang diungkapkan oleh Informan 2 juga diamini
oleh Informan 3. Menurut pendapatnya, selama warna-warna yang ada
dalam ruang nifas tidak silau (terlalu mencolok) atau suram (terlalu
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gelap), maka suasana ruang yang terbentuk pasti nyaman (W.I3.143144).
Bagi Informan 2, warna dingin mampu membawa spirit tersendiri,
yaitu memotivasi dalam pemulihan psikologis pasca persalinan. Efeknya
membuat ibu semakin semangat untuk cepat pulih dan belajar merawat
bayi.
“Gimana ya.., habis suasananya fresh gitu lho. Bikin spirit tersendiri.
Yang dibutuhkan orang sakit kan semangat yang menenangkan. Saya
merasa nyaman, tenang, termotivasi untuk cepat pulih dan belajar
merawat

bayi”

(W.I2.97-98;

104-105;

140-141).

Informan

2

menekankan kata fresh dan spirit dengan suara yang lebih keras
dibandingkan ketika mengucapkan kata-kata yang lain.
Informan 1 menambahkan, apabila perasaan enak, maka ibu lebih
siap untuk melakukan apa pun, termasuk lebih sadar dan sabar dalam
merawat bayi.
“Iya, begitu itu, Mbak. Menjadi Ibu ya memang begini, sudah tugasnya,
harus disadari, harus sabar merawat bayi. Pokoknya kalau perasaan
enak, mau ngapa-ngapain jadi lebih siap” (W.I1.109-112). Informan 3
juga mengatakan bahwa ia lebih mudah beradaptasi dan lebih cepat pulih
karena suasana hatinya senang (W.I3.51-53).
Keadaan ibu postpartum banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor
yang ada dalam lingkungan sekitarnya. Di sinilah pentingnya
pengkondisian kamar nifas sebaik mungkin sebagai tempat perawatan

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
74

pertama ibu postpartum. Ruang nifas yang dibutuhkan ibu postpartum
menurut para

informan

adalah

ruang

yang

bernuansa

teduh,

menggunakan warna lembut dan tidak mencolok (W.I1.121; W.I2.166,
W.I3.128). Ditegaskan oleh Informan 2, bahwa warna-warna yang ada
sebaiknya jangan sampai mengganggu atau bahkan sampai melelahkan
mata (W.I2.166). Informan 3 merekomendasikan beberapa contoh warna
yang menurutnya cocok untuk digunakan di ruang perawatan ibu nifas,
antara lain warna hijau, kuning gading, dan krem (W.I3.120; 121).
Menurut penuturan ketiga informan, warna dingin dapat memberi
efek baik bagi perasaan, tergantung perpaduan dan tingkat kecerahannya.
Penggunaan warna dingin akan memberi pengaruh yang menenangkan
bilamana diaplikasikan dalam komposisi yang pas, dengan intensitas dan
value yang tepat.
“Warna seger pun jangan terlalu mencolok mata. Warna akan memberi
kesan bagus kalau ditempatkan sesuai kebutuhan” (W.I2.162; 157-158)
“Tergantung nho, Mbak…, asal tidak silau atau suram ya enak-enak
saja. Tergantung kombinasinya juga. Tadi lho, misalkan biru, kalau
ngejreng juga nggak bagus tho, terlalu gelap juga medheni
(menakutkan). Tetep yang paling bagus untuk rumah sakit warna-warna
kalem seperti ini” (W.I3.143-144; 146-148)
Warna kalem yang dimaksud oleh Informan 3 adalah warna yang
tidak mencolok, tidak ngejreng, dan tidak terlalu banyak kombinasi. Jika
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terlalu banyak kombinasi, menurut Informan 3 melelahkan mata dan
membuat ruang terkesan sempit (W.I3.109).
Untuk memperkuat pernyataan ketiga informan, peneliti melakukan
pengukuran denyut nadi dan tekanan darah sebanyak tiga kali pada masingmasing informan seperti yang telah dijelaskan di depan. Hasil pengukuran
yang didapatkan adalah sebagaimana berikut.
Tabel 4.8 Hasil Pengukuran Tekanan Darah dan Denyut Nadi Informan
Informan
1

2

3

Tanpa Gambar

Gambar 1 (Merah)

Gambar 2 (Hijau)

TD = 100/60 mmHg

TD = 100/70 mmHg

TD = 100/60 mmHg

N = 80x/menit

N = 82x/menit

N = 72x/menit

TD = 100/70 mmHg

TD = 110/70 mmHg

TD = 100/60 mmHg

N = 92x/menit

N = 100x/menit

N = 92x/menit

TD = 110/70 mmHg

TD = 110/70 mmHg

TD = 100/70 mmHg

N = 88x/menit

N = 88x/menit

N = 88x/menit

Dalam kondisi biasa atau tanpa intervensi, tekanan darah dan denyut
nadi ketiga informan normal. Ketika diperlihatkan gambar berwarna merah,
tekanan darah dan nadi informan 1 dan 2 naik tetapi masih dalam batas
normal, setelah diperlihatkan gambar berwarna hijau, tekanan darah dan
nadi kembali turun. Informan 3, ketika diperlihatkan gambar berwarna
merah tidak ada perubahan tekanan darah dan denyut nadi, namun setelah
diperlihatkan gambar berwarna hijau, tekanan sistolenya turun 10 angka
dan masih dalam batas normal.
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BAB V
PEMBAHASAN

Analisis deskriptif tentang Ruang Annisa III atau ruang perawatan ibu
postpartum di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta menunjukkan bahwa
ruang ini sangat layak dijadikan sebagai tempat istirahat ibu pasca melahirkan.
Kenyamanan yang tercipta bukan hanya bersumber dari fasilitas ruang yang
lengkap dan terawat dengan baik, namun juga dari segi pemilihan warna pada
interior ruang. Ibu postpartum dengan kondisi fisik yang lelah, sakit, serta
keadaan psikis yang campur aduk antara bahagia, senang, sensitif, khawatir,
gelisah, dan berbagai perasaan lain membutuhkan suasana ruang yang tenang,
teduh, dan tidak menekan.
Suasana teduh pada ruang dapat disiasati dengan permainan warna-warna
dingin. Keseluruhan warna interior pada Ruang Annisa III menggunakan warna
dingin berjenis pastel dan warna netral. Hal ini terlihat pada setiap elemen interior
yang ada, baik pada dinding, plafont, lantai, maupun perabot dan aksesoris
ruangan. Warna-warna dingin yang dicampur dengan warna putih menghasilkan
warna pastel yang mampu menciptakan suasana ruang tidak menekan. Warna
pastel memiliki intensitas dan nilai yang lemah sampai sedang, sehingga
karakternya lembut dan ringan. Warna seperti ini cenderung menenangkan dan
tidak berpotensi memacu adrenalin.
Selain berefek menenangkan, kesan tint yang terdapat dalam warna dinding
mampu membuat ruang terasa lebih luas dan terang namun tidak silau. Efek
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sejuknya membuat penghuni ruang merasa tenang, nyaman, dan rileks. Perpaduan
hijau, biru, dan putih memberikan efek psikologis bersahabat sehingga membantu
meringankan beban stress dan menguraikan ketegangan ibu postpartum. Hal ini
sesuai dengan pendapat Akmal (2006), bahwa hijau muda yang ringan dan ceria
menciptakan suasana bersahabat, sedangkan hijau kebiruan yang muda dan
lembut bersifat menenangkan sehingga sangat cocok untuk ruang istirahat dan
relaksasi.

Gambar 5.1 Warna-warna Dominan pada Ruang Annisa III
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Sentuhan warna hijau pada gordin yang intensitasnya lebih kuat namun
nilainya lebih gelap daripada warna dinding, menyebabkan nuansa pastel dari
dinding menjadi lebih berani dan hidup. Perpaduan tersebut terbilang aman dan
tidak melelahkan mata karena masih dalam satu skema monokromatis.
Analisis terhadap persepsi ibu postpartum tentang warna interior ruang Annisa
III ini menggunakan Content Analysis. Hasil wawancara menunjukkan bahwa
ketiga informan memiliki persepsi yang hampir seragam mengenai warna interior
ruang Annisa III. Hal ini sesuai dengan teori proses terjadinya persepsi yang
dikemukakan oleh Pareek dalam Sobur (2009), yaitu faktor intern yang
mempengaruhi seleksi persepsi antara lain kebutuhan psikologis dan pengalaman.
Kebutuhan psikologis berkaitan erat dengan pengalaman ibu postpartum selama
proses kehamilan dan persalinan, dimana masing-masing ibu memiliki
pengalaman yang berbeda, namun pengalaman-pengalaman tersebut masih berada
dalam satu koridor yang sama, yaitu pengalaman dalam mengatasi rasa lelah,
sakit, serta emosi yang kompleks. Kebutuhan psikologis akan ruang dapat
diartikan sebagai kebutuhan ibu postpartum akan suasana ruang yang mendukung
untuk istirahat, pemulihan kekuatan, ruang yang bersahabat dan mampu
mengurangi perasaan sedih atau gelisah.
Faktor ekstern yang berperan dalam seleksi persepsi dalam hal ini adalah
intensitas, ukuran, ulangan, dan keakraban warna. Warna-warna dingin yang ada
dalam ruang mampu mempersepsi para informan karena divisualisasikan dengan
intensitas sedang, ukuran yang lebih dominan dibandingkan warna-warna lain,
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dan diaplikasikan secara berulang-ulang pada berbagai benda, sehingga
menimbulkan nuansa yang semakin lama semakin akrab di mata para informan.
Persepsi baik yang telah dibangun menimbulkan reaksi emosional berupa rasa
tenang, nyaman, dan senang bagi informan. Hal ini sesuai dengan pernyataan
Muhammad (2011), yaitu persepsi baik membentuk emosi positif, sebaliknya,
persepsi buruk membentuk emosi negatif. Gambaran persepsi dan emosi ibu
postpartum di Ruang Annisa III dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.
Tabel 5.1 Persepsi dan Emosi Ibu Postpartum di Ruang Annisa III

Persepsi

Emosi

Informan 1
Hijau,
soft,
biru,
kombinasi enak, tidak
mencolok, tidak silau,
tidak melelahkan mata,
seger, sejuk, semilak,
seperti di tempat yang
banyak pepohonan

Informan 2
Hijau, biru, bagus, tidak
membosankan, seger,
kombinasi enak, teduh,
longgar, alami, seperti
rerumputan

Informan 3
Los, hijau, putih,
kebiruan,
warna
kalem,
kombinasi
bagus, seperti di
alam bebas

Tenang, lelah cepat
teratasi, sadar, gelisah
berkurang, santai, sabar
merawat bayi, perasaan
enak

Tidak membuat pusing,
fresh, tenang, semangat,
termotivasi,
nyaman,
pikiran tidak terbebani,
senang

Tenang,
nyaman,
tidak tegang, mata
tidak lelah, mudah
beradaptasi, senang

Emosi ibu postpartum yang terdapat dalam tabel 5.1 termasuk dalam kategori
emosi positif karena identik dengan perasaan yang menyenangkan (Muhammad,
2011). Perasaan-perasaan positif ibu postpartum tersebut tentu bukan semata-mata
disebabkan oleh persepsi baik tentang warna interior ruang nifas, melainkan
dipengaruhi juga oleh berbagai hal yang saling mendukung satu sama lain, yaitu
suasana ruang dan suasana lingkungan rumah sakit yang nyaman, serta pelayanan
kesehatan berkualitas baik yang diberikan oleh pihak rumah sakit kepada setiap
pasien. Namun berdasarkan hasil wawancara, warna dingin dengan intensitas
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lemah hingga sedang mampu memperkuat terciptanya perasaan yang positif pada
ibu postpartum. Hal ini dipertajam dengan analisis pribadi para informan tentang
perbandingan antara warna dingin dan warna panas apabila diaplikasikan di
rumah sakit. Menurut pandangan para informan, warna-warna dingin membawa
efek alami yang menyejukkan, menenangkan, membuat suasana lapang, serta
memotivasi untuk kesembuhan. Sedangkan warna panas dengan intensitas kuat
mengesankan ketegangan, kegelisahan, rasa tertekan, dan membuat kesan sempit
yang menyesakkan.
Pada skema warna Ogden Rood, warna interior ruang nifas Annisa III berada
dalam wilayah warna dingin dengan persentase terbanyak adalah warna Biru
Hijau, kemudian dilanjutkan oleh warna Hijau, Biru, dan persentase paling sedikit
adalah Kuning Hijau. Warna Biru Hijau merupakan percampuran yang sejuk
namun tidak terlalu dingin.

R.
Annisa
III

Gambar 5.2 Warna Interior Ruang Annisa III dalam Skema Warna
Panas dan Dingin Sistem Ogden Rood (Darmaprawira, 2002)
Gejala emosi informan pada penelitian ini diselidiki dengan beberapa cara,
yaitu ekstrospeksi, introspeksi, wawancara, dan melalui perantara alat. Ekspresi
wajah, ekspresi vokal, dan gerak tubuh informan menjadi salah satu acuan dalam
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menilai emosi apa yang sedang dirasakan informan. Ekpresi yang ditampilkan
informan pada saat wawancara memang beragam, namun dapat diambil suatu
kesimpulan umum bahwa informan sedang dalam keadaan bahagia dan tenang
pada saat wawancara berlangsung. Hal ini terlihat dari posisi duduk yang santai,
raut wajah tidak tegang, pandangan mata fokus, gerak bibir yang mantab saat
menjawab pertanyaan, serta senyuman yang seringkali terkembang. Selain itu
terdengar pula dari kualitas suara yang dihasilkan para informan, meskipun
masing-masing memiliki karakter suara yang berbeda, namun kejelasan maksud
dari pembicaraan informan dapat ditangkap dengan baik oleh peneliti karena
setiap kata diucapkan dengan konsonan jelas, volume sedang, dan intonasi
sedang.
Hasil tes singkat dengan gambar interior yang berlainan warna menunjukkan
bahwa golongan warna tertentu mampu mempengaruhi tekanan darah dan denyut
nadi informan. Hasil tes tersebut senada dengan pernyataan Akmal (2006) bahwa
warna merah merangsang cepatnya aliran darah dan menaikkan kecepatan detak
jantung, sedangkan warna dingin memiliki efek yang mampu menurunkan
tekanan darah dan detak jantung. Tekanan darah yang normal dan stabil sangat
membantu ibu postpartum dalam proses pemulihan pasca persalinan.
Secara umum, Karya Tulis Ilmiah ini mampu menjadi syarat dalam
memperoleh gelar Sarjana Saint Terapan. Namun sebagai sebuah penelitian
kualitatif, penelitian ini masih memiliki kekurangan karena belum mencapai
saturasi data. Data yang didapatkan dari proses wawancara belum jenuh karena
keterbatasan waktu penelitian. Hal ini menyebabkan peneliti mengalami kesulitan
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dalam melakukan follow up terhadap perkembangan emosi informan pada harihari selanjutnya. Hal ini juga berkaitan dengan etika penelitian, bahwa jalannya
penelitian jangan sampai mengganggu privasi subjek penelitian. Karenanya
peneliti tidak dapat terus-menerus mengikuti informan dalam setiap waktu dan
aktivitasnya.
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BAB VI
PENUTUP

A. Simpulan
1. Ruang Annisa III merupakan ruang perawatan bayi dan ibu postpartum di
Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Ruang ini memiliki
kapasitas 10 pasien dengan fasilitas yang memadai untuk setiap pasien dan
kamar mandi di dalam ruangan. Aktivitas dan interaksi penghuni ruang
lebih banyak dilakukan di masing-masing kamar pasien. Selain pasien dan
keluarga pasien, orang-orang yang beraktivitas di dalam ruang Annisa III
adalah tamu, petugas medis, paramedis, dan non medis. Suasana di dalam
ruang nyaman, terang, namun tidak panas karena didukung oleh sistem
pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik.
2. Interior Annisa III didominasi oleh warna dingin, yaitu hijau, biru, dan
hijau kebiruan dengan chroma dan value beragam. Warna-warna tersebut
dipadukan dengan warna netral putih, hitam, dan coklat. Warna paling
dominan adalah warna hijau kebiruan dengan jenis pastel yang
diaplikasikan di dinding dan warna hijau dengan intensitas kuat pada
gordin. Warna-warna yang ada dalam Ruang Annisa III termasuk dalam
skema analog dan monokromatis sehingga aman diaplikasikan di dalam
ruang perawatan pasien pasca melahirkan karena tidak ekstrim dan tidak
berpotensi memacu adrenalin. Pada skema warna panas dan warna dingin
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sistem Ogden Rood, warna elemen interior ruang Annisa III berada dalam
wilayah warna Biru, Biru Hijau, Hijau, dan Kuning Hijau.
3. Persepsi ibu postpartum tentang warna interior Ruang Annisa III adalah:
a. Warna interior Ruang Annisa III terdiri dari warna hijau, biru, hijau
kebiruan, dan putih
b. Warna

hijau

kebiruan

merupakan

icon

Rumah

Sakit

PKU

Muhammadiyah Surakarta
c. Kombinasi warna interior Ruang Annisa III lembut, bagus, tidak
membosankan, membuat kesan teduh dan luas pada ruangan
d. Asosiasi warna interior Ruang Annisa III adalah seperti di alam bebas,
di padang rumput, dan tempat sejuk yang banyak pepohonan
4. Warna dingin interior Ruang Annisa III memberikan efek yang positif bagi
emosi ibu postpartum, yaitu menenangkan, menyejukkan, membantu
mengurangi gelisah, tidak memusingkan mata, membantu mengatasi lelah,
membuat suasana ruang terkesan santai, membuat suasana ruang lebih
bersahabat, membuat suasana ruang menjadi tidak tegang, membuat
perasaan menjadi nyaman, memberi semangat yang menenangkan,
mendukung motivasi ibu postpartum untuk cepat pulih, dan membuat
pikiran ibu postpartum tidak terbebani dengan banyak hal
B. Saran
1. Bagi Pengelola Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta
Menurut hasil penelitian, pemilihan warna dalam interior ruang nifas di
Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta sudah tepat dan mampu
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mendorong terciptanya emosi positif pada pasien. Dalam perkembangan
selanjutnya, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta diharapkan
dapat lebih maju sehingga mampu mewujudkan ruang perawatan yang
lebih besar dan sesuai dengan kebutuhan fisik dan psikologis pasien, baik
itu pasien postpartum, anak, maupun pasien dengan penyakit lainnya.
Pelayanan kesehatan terhadap ibu postpartum di Rumah Sakit PKU
Muhammadiyah Surakarta sudah baik, diharapkan untuk dapat terus
meningkatkan mutu pelayanan agar lebih prima dan memuaskan.
2. Bagi Ibu Postpartum
Penelitian ini dilaksanakan dengan subjek ibu postpartum dan juga
bertujuan untuk memberikan inspirasi kepada ibu postpartum dalam
mengatasi

gangguan

emosi

ringan

pasca

melahirkan

dengan

memanfaatkan unsur-unsur warna sebagai stimulus visual. Maka bagi ibu
postpartum diharapkan dapat mencoba mengaplikasikan ilmu tentang
warna ini baik dalam pewarnaan interior rumah ataupun dalam hal-hal lain
yang berhubungan dengan warna.
3. Bagi Significant Others
Sebagai keluarga atau pendamping ibu postpartum selama dirawat di
rumah sakit, significant others memiliki peranan yang penting dalam
memberikan dukungan mental pada ibu postpartum. Salah satunya yaitu
dengan memahami kondisi emosi ibu postpartum dan ikut serta membantu
mengatasi kesulitan-kesulitan ibu postpartum selama masa beradaptasi
pasca persalinan. Hal yang dapat dilakukan oleh significant others terkait
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dengan penelitian ini antara lain dengan cara membantu menyediakan
ruang istirahat yang nyaman, tenang, kondusif, dan mendukung pemulihan
psikologis ibu postpartum.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya
Diharapkan

dapat

melanjutkan

hasil

penelitian

ini

dan

mengembangkannya sesuai dengan masalah yang ada, dengan subjek
penelitian yang lebih luas, dan metode penelitian yang lebih baik.

commit to user

