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ABSTRAK 
 

HUBUNGAN MENYENDAWAKAN SETELAH MENYUSUI 
DENGAN  KEJADIAN REGURGITASI 

PADA BAYI USIA 0-6 BULAN 
 

Mildasari Garusu1, HJ. Syahrianti2,Yustiari3 

 

Pendahuluan: Regurgitasi merupakan keluarnya sebagian susu yang telah ditelan 
kembali melalui kerongkongan serta mulut tanpa usaha beberapa saat setelah 
bayi minum susu. Regurgitasi dapat dijumpai pada bayi usia dibawah enam bulan. 
Regurgitasi adalah kembalinya sejumlah makanan yang belum dicerna dari 
lambung, biasanya disertai sendawa. Salah satu cara pencegahan regurgitasi 
adalah menyendawakan. Menyendawakan bayi adalah langkah penting ketika 
menyusui. Tujuan dari menyendawakan bayi adalah mengeluarkan udara dari 
lambung agar tidak terjadi regurgitasi setelah menyusui. Cara menyendawakan 
bayi diantaranya dengan menggendong bayi tegak dengan bersandar pada bahu 
ibu, kemudian punggung nya di tepuk perlahan-lahan atau bayi tidur tengkurap di 
pangkuan ibu kemudian punggungnya di tepuk perlahan-lahan. Tujuan:Tujuan 
dari literature review ini untuk mengetahui apakah ada hubungan menyendawakan 
setelah menyusui dengan kejadian regurgitasi pada bayi usia 0-6 bulan Metode: 
Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan atau literatur review. 
Literatur review merupakan ikhtisar komprehensif tentang penelitian yang sudah 
dilakukan mengenai topik yang spesifik untuk menunjukkan kepada pembaca apa 
yang sudah diketahui tentang topik tersebut dan apa yang belum diketahui, untuk 
mencari rasional dari penelitian yang sudah dilakukan atau untuk ide penelitian 
selanjutnya. Hasil: Berdasarkan 5 artikel yang telah dianalisis didapatkan bahwa 

ada hubungan menyendawakansetelah menyusui dengan kejadian regurgitasi 
pada bayi 0-6 bulan. Kesimpulan: Penelitian ini menunjukkanada hubungan 
menyendawakan setelah menyusui dengan kejadian regurgitasi pada bayi usia 0-
6 bulan 
Kata Kunci : Menyendawakan bayi, Kejadian Regurgitasi pada bayi usia 0-6 
bulan 

1 
 



 
 

ABSTRACT 
 

RELATIONSHIP OF THE BURPING AFTER BREASTFEEDING 
WITH THE INCIDENCE OF REGURGITATION 

IN INFANTS AGED 0-6 MONTHS 
 

Mildasari Garusu1, HJ. Syahrianti2,Yustiari3 

 

Introduction: Regurgitation is the release of a portion of milk that has been 
swallowed back through the esophagus and mouth without effort some time after 
the baby drinks milk. Regurgitation can be found in infants under six months of 
age. Regurgitation is the return of undigested food from the stomach, usually 
accompanied by belching. One way to prevent regurgitation is to burp. Burping a 
baby is an important step when breastfeeding. The purpose of burping the baby is 
to expel air from the stomach to prevent regurgitation after breastfeeding. How to 
burp the baby including holding the baby upright by leaning on the mother's 
shoulder, then his back on the pat slowly or the baby sleep on his stomach on the 
mother's lap then his back on the pat slowly. Purpose:The purpose of this review 
literature is to find out whether there is a burping relationship after breastfeeding 
with the incidence of regurgitation in infants aged 0-6 months. Method:This 
research uses the literature study method or literature review. The review literature 
is a comprehensive overview of the research that has been done on a specific topic 
to show the reader what is already known about the topic and what is not yet 
known, to look rationally from the research that has been done or for further 
research ideas. Results: Based on 5 articles that have been analyzed found that 
burping the baby after breastfeeding affects the incidence of regurgitation in infants 
aged 0-6 months. Conclusion: This research showsthere is a relationship of 
burping after breastfeeding with the incidence of regurgitation in infants aged 0-6 
months. 
Keywords : Burping the baby, Regurgitation Incidence in infants aged 0-6 
months 
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PENDAHULUAN 
Regurgitasi adalah kondisi yang 

sering kali menimpa hampir setiap 
bayi dengan keluarnya kembali 
sebagian susu yang ditelan melalui 
mulut dan tanpa paksaan beberapa 
saat setelah minum susu. Regurgitasi 
ialah keadaan normal yang sering 
terjadi pada bayi dibawah 6 bulan. 
Seiring bertambahnya usia yaitu 
sampai diatas 6 bulan maka 
regurgitasi semakin jarang dialami 
oleh anak (Nursalam 2013). 

Data di luar negeri melaporkan 40-
60% bayi sehat berumur 4 bulan 
mengalami regurgitasi sedikitnya satu 
kali setiap hari dengan volume 
regurgitasi lebih dari 5 ml. Sedangkan 
di Indonesia kurang lebih 70% bayi 
berumur kurang dari 4 bulan 
dipastikan mengalami regurgitasi 
minimal sekali sehari (Sulisdiana 
2011). Menurut penelitian para ahli, 
hampir 50% bayi pernah mengalami 
regurgitasi dalam tiga bulan pertama 
setelah kelahiran. Regurgitasi pada 
bayi akan mencapai puncaknya pada 
usia 4 bulan, dan sebagian besar bayi 
berhenti hingga sampai 12 bulan. 
Tetapi, apabila regurgitasi terlalu 
sering dialami oleh bayi memang 
harus diwaspadai (Putra 2012). 

Hegar Badriul (2013), 
mengatakan bahwa regurgitasi 
merupakan kondisi yang biasa terjadi 
pada bayi, tetapi jika berlebihan dan 
tidak ditangani dengan baik, 
regurgitasi akan mengakibatkan 
komplikasi dan terganggunya 
pertumbuhan bayi. Komplikasi yang 
terjadi apabila gumoh berlebihan 
menyebabkan terjadinya Refluks 
Gastroesophagus yaitu adanya aliran 

balik dari lambung kekerongkogan 
yang menyebabkan  kerusakan 
dinding kerongkongan. Kerusakan 
dinding kerongkongan disebabkan 
iritasi lambung yang juga ikut masuk 
kedalam kerongkongan, yang  
mengakibatkan bayi menjadi rewel 

karena apapun yang di makan dan di 
minum akan menyebabkan rasa sakit 
di kerongkongan. Apabila tidak 
segera diatasi bayi akan menolak 
makan dan minum yang dapat 
menganggu asupan nutrisi yang 
kemudian berdampak pada berat 
badan  yang tidak kunjung naik 
sebagamana mestinya. 

Kementerian Kesehatan RI (2014) 
mengatakan bahwa sekitar bayi 
berumur dibawah 4 bulan mengalami 
regurgitasi minimal 1 kali dalam sehari 
sekitar 70% dan akan berkurang 
seiring dengan bertambahnya usia 
sekitar 8-10% pada umur 9-12 bulan 
dan sekitar 5% pada umur 18 bulan. 
Regurgitasi biasanya terjadi pada bayi 
secara spontan, saat asam lambung 
naik membawa isi lambung kembali 
ke kerongkongan. Regurgitasi 
berkelanjutan juga bisa naik dan 
masuk ke saluran pernapasan hingga 
ke paru-paru, hal ini bisa 
menyebabkan asma, pneumonia, 
atau radang paru, bahkan sindrom 
kematian bayi mendadak. Regurgitasi 
yang berlebihan dapat menyebabkan 
berbagai komplikasi yang akan 
mengganggu pertumbuhan bayi. 
Menurut penelitian para ahli hampir 
50% bayi pernah mengalami 
regurgitasi atau gumoh dalam tiga 
bulan pertama setelah kelahirannya 
(Putra, 2012). Sedangkan menurut 
Dogra, Lad and Sirisena (2011) 
bahwa bayi mengalami regurgitasi 
sebanyak 50% pada usia 0-3 bulan, 
67% pada usia 4 bulan dan 5% pada 
usia 10-12 bulan.   
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Regurgitasi dapat dikurangi 
dengan pengeluaran udara yang 
tertelan selama dan sesudah minum, 
penanganan secara halus, 
menghindari konflik emosi dan 
menidurkan bayi dengan posisi miring 
ke kanan segera sesudah minum. 
Kepala tidak boleh lebih rendah dari 
badan selama masa istirahat. 
Regurgitasi kadang terjadi spontan, 



 
 

bersamaan dengan produksi air liur 
berlebih atau saat sendawa. 
Seringkali bayi disendawakan tiap 
selesai minum susu untuk 
menghindari regurgitasi. Untuk 
mengurangi regurgitasi, salah 
satunya dengan melakukan posisi 
menyusui yang benar sehingga 
mengurangi masuknya udara ke 
dalam lambung bayi. Lakukan 
sendawa setiap kali selesai menyusui 
(Dina & Ardani, 2016). 

Pada umumnya 75% bayi berusia 
0-6 bulan mengalami regurgitasi 
minimal 1 kali setiap hari. Kejadian 
tersebut menurun sesuai dengan 
bertambahnya usia hingga 8-10% 
pada umur 7-12 bulan dan 5% pada 
umur 13-18 bulan (Nakita, 2012). 
Orang tua seringkali mengabaikan 
kejadian regurgitasi. Meskipun 
sifatnya relatif ringan, apabila tidak 
ditangani secara serius maka hal 
tersebut dapat memperburuk kondisi. 
Banyak orang tua yang tidak 
mengetahui penyebab regurgitasi, 
bahaya regurgitasi yang berlebih, 

pentingnya menyendawakan bayi 
setelah minum susu untuk mencegah 
terjadinya regurgitasi (Ambarwati dan 
Nasution, 2012). 

Salah satu cara pencegahan 
regurgitasi adalah menyendawakan. 
Menyendawakan bayi adalah langkah 
penting ketika menyusui. Tujuan dari 
menyendawakan bayi adalah 
mengeluarkan udara dari lambung 
agar tidak terjadiregurgitasi setelah 
menyusui. Cara menyendawakan 
bayi diantaranya dengan 
menggendong bayi tegak dengan 
bersandar pada bahu ibu, kemudian 
punggung nya di tepuk perlahan-
lahan atau bayi tidur tengkurap di 
pangkuan ibu kemudian 
punggungnya di tepuk perlahan-lahan 
Soetjiningsih (2017). 
Selama menyusui bayi akan menelan 
susu dan sejumlah udara yang 
membuat perut bayi terasa penuh dan 

kembung. Hal ini merupakan salah 
satu yang menyebabkan bayi cepat 
berhenti menyusu atau menjadi 
kenyang. Menyendawakan dapat 
membuat bayi merasa lebih nyaman 
karena membantunya mengeluarkan 
udara masuk yangmungkin tertelan 
saat proses menyusui yang 
menyebabkan perut bayi kembung. 
Biasanya setelah berusia di atas 6 
bulan bayi hanya sedikit saja 
memerlukan sendawa (Suririnah, 
2013).  

Berdasarkan uraian dari latar 
belakang tersebut maka peneliti 
tertarik untuk melakukan penelitian 
dengan judul “Hubungan 
Menyendawakan Setelah Menyusui 
Dengan Kejadian Regurgitasi Pada 
Bayi Usia 0-6 Bulan. 

 
METODE 
 
Strategi Pencarian Literature 

Framework  atau rancangan 
dalam penelitian adalah 
menggunakan PICO, yang terdiri dari 
: P (bayi usia 0-6 bulan), I (bayi usia 0-
6 bulan), C (bayi yang mengalami 
regurgitasi), O (tidak terjadi 
regurgitasi). 

Penelusuran dilakukan 
menggunakan Google Scholar. 
Pencarian dilakukan dengan 
memasukkan semua kata yang ada 
dalam judul literature review 
“hubungan menyendawakan setelah 
menyusui dengan kejadian regurgitasi 
pada bayi usia 0-6 bulan” 
 
Kriteria Inklusi  

Pencarian literature dalam skirpsi 
ini berdasarkan kriteria inklusi sebagai 
berikut : 
 
1. Artikel adanya hubungan 

menyendawakan dan kejadian 
regurgitasi. 
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Seleksi Studi dan Penilaian 
Kualitas 

Setelah dilakukan penelusuran 
dengan menggunakan database 
google scholar, didapatkan jumlah 
artikel sebagai berikut: 
 
Penulusuran menggunakan 
Google scholar  
 
Dilakukan pencarian 
menggunakan kata 
kunci sesuai MESH 
(Medical Subject 
Heading) 

 

 
 

Dispesifikan dalam 6 
tahun terakhir  
 
 
Hasil dengan kriteria 
Inklusi 
 
 

 
 

Hasil artikel Literature 
untuk dianalisis 
 

 
 

Gambar 1. Artikel Berdasarkan 
Kriteria Inklusi dan Ekslusi 
 
HASIL 

Berdasarkan buku panduan 
penulis literature review jurusan 
Kebidanan Poltekkes Kemenkes 
Kendari ditentukan minimal 5 jurnal 
yang akan dianalisis. Dari kelima 
jurnal yang didapatkan dan akan 
dianalisis.  

Jurnal pertama menunjukkan 
bahwa bahwa Hasil analisis data 
dengan uji statistik spearman rank 
menunjukkan ρ value =0,001 < a = 
0,05  dengan makna atau asumsi H1  
diterima yang artinya ada hubungan 
antara teknik menyusui dengan 
frekuensi gumoh. Nilai koefisien 
korelasi spearman sebesar 0,498 
yang artinya ada hubungan yang 
cukup sedang antara teknik menyusui 
dengan frekuensi gumoh. Sebagian 

besar responden memiliki umur <20 
tahun yaitu sebanyak 21(90%). Umur 
responden menunjukkan sebagian 
besar merupakan ibu yang berusia 
lebih muda dan kurang 
berpengalaman tentang merawat bayi 
dikarenakan pada usia tersebut 
kematangan psikis dan emosionalnya 
masih kurang. Hal ini menyebabkan 
ibu belum mengerti tentang cara 
teknik sendawa. 

Jurnal ke-2 berdasarkan hasil uji 
statistik dengan koefisien kontingensi 
maka di peroleh p value 0,025 dan 
0,016, maka nilai pvalue < a (0,025 
<0,05) dan (0,016 <0,05).  Hal ini 
berarti (Ho) ditolak dan (H1) diterima. 
Jadi kesimpulannya didapatkan 
bahwa ada hubungan antara posisi 
menyusui dan menyendawakan bayi 
setelah minum susu dengan kejadian 
regurgitasi pada bayi usia 0-6 bulan di 
wilayah kerja Puskesmas Sukorame 
Kota Kediri Tahun 2017. 

Jurnal ke-3 berdasarkan hasil uji 
didapatkan nilai korelasi (t) sebesar 
0,271 dan p value = 0,029 (a = 0,05), 

maka dapat disimpulkan ada 
hubungan menyendawakan bayi 
dengan kejadian gumoh pada bayi 0-
6 bulan di Desa Manggong 
Kecamatan Ngadirejo Kabupaten 
Temanggung. Nilai koefisien korelasi 
(t) sebesar 0,271 menunjukan 
kekuatan hubungan antara dua 
variabel pada dinyatakan lemah dan 
memiliki arah korelasi positif. Artinya 
jika menyendawakan bayi dinyatakan 
baik maka bayi 0-6 bulan di Desa 
Manggong Kecamatan Ngadirejo 
Kabupaten Temanggung tidak pernah 
terjadi gumoh. 

195 hasil 

 

115 hasil 

 

15 hasil 

 

5 hasil 
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Jurnal ke-4 Hasil penelitian 
menunjukan bahwa bayi usia 0-6 
bulan disendawakan sesuai SOP 
terjadi regurgitasi 23,8 % dari 21 
responden, dan disendawakan tidak 
sesuai SOP terjadi regurgitasi 66,7% 
dari 9 responden. Kesimpulan 
penelitian ini ada Pengaruh 



 
 

Menyendawakan Bayi Setelah 
Disusui Dengan Kejadian Regurgitasi 
Pada Bayi Usia0-6 Bulan di Wilayah 
Kerja Puskesmas Lubuk Sikaping 
Kabupaten Pasaman, dengan hasil uji 
statistik chi- square nilai p value = 
0,042 (a = 0,05). 

Jurnal ke-5 Dari hasil penelitian 
Dalam seluruh kelompok, 93% 
melaporkan episode regurgitasi dan 
kejadian rata-rata adalah 5,87 
episode per minggu bayi. Proporsi 
bayi yang melaporkan episode 
regurgitasi secara statistik tidak 
berbeda antara intervensi (91,4%) 
dan kelompok kontrol (94,4%) 
(P=0,62). Tingkat kejadian episode 
regenerasi adalah 8,08 episode per 
minggu bayi dalam kelompok 
intervensi dibandingkan dengan 3,72 
episode per minggu bayi dalam 
kelompok kontrol perbedaan risiko 
absolut 4,36 episode per minggu bayi 
(95% CI: 4,04-4,69)] (Gbr.2). Risiko 
relatif tidak teratur dari regurgitasi 
dalam intervensi vs kelompok studi 
kontrol adalah 2,18 (95% CI 2,05-
2,31). Setelah disesuaikan untuk 
pemberian sendok, pemberian susu 
botol dan episode menyusui total 
menggunakan model regresi Poisson 
risiko relatif regurgitasi dua kali lebih 
tinggi dalam intervensi sebagai 
kelompok kontrol (RR 2,05; 95% 
CI:1,92-2,18). Risiko relatif yang 
disesuaikan ini secara statistik 
signifikan (nilai-P <0,0001).95% CI: 
0,22-1,86). Di sisi lain, prevalensi 
episode regenerasi diperkirakan 93% 
(95%CI:89-99) dalam kelompok 
penelitian kami yang mencerminkan 
prevalensi (86,9%) yang dilaporkan 
dalam literatur (Osatakul et al. 2002) 
dan itu secara signifikan lebih tinggi 
pada kelompok intervensi (RR 
disesuaikan 2,05; CI 95%: 1,92-2,18). 

 
PEMBAHASAN 

Regurgitasi adalah kondisi yang 
sering kali menimpa hampir setiap 

bayi dengan keluarnya kembali 
sebagian susu yang ditelan melalui 
mulut dan tanpa paksaan beberapa 
saat setelah minum susu. Regurgitasi 
ialah keadaan normal yang sering 
terjadi pada bayi dibawah 6 bulan. 
Seiring bertambahnya usia yaitu 
sampai diatas 6 bulan maka 
regurgitasi semakin jarang dialami 
oleh anak (Nursalam 2013). 

Data di luar negeri melaporkan 40-
60% bayi sehat berumur 4 bulan 
mengalami regurgitasi sedikitnya satu 
kali setiap hari dengan volume 
regurgitasi lebih dari 5 ml. Sedangkan 
di Indonesia kurang lebih 70% bayi 
berumur kurang dari 4 bulan 
dipastikan mengalami regurgitasi 
minimal sekali sehari (Sulisdiana 
2011). Menurut penelitian para ahli, 
hampir 50% bayi pernah mengalami 
regurgitasi dalam tiga bulan pertama 
setelah kelahiran. Regurgitasi pada 
bayi akan mencapai puncaknya pada 
usia 4 bulan, dan sebagian besar bayi 
berhenti hingga sampai 12 bulan. 
Tetapi, apabila regurgitasi terlalu 
sering dialami oleh bayi memang 
harus diwaspadai (Putra 2012). 

Dari hasil review kelima jurnal 
tersebut, terdapat beberapa 
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Hasil jurnal yang didapatkan dari 
pencarian dengan memasukkan kata 
kunci dan dispesifikasikan dalam 6 
tahun terakhir diambil dan dianalisa 
mana saja yang memenuhi kriteria 
inklusi dan dapat dijadikan sebagai 
jurnal atau artikel yang akan 
digunakan, dengan mengacu pada 
artikel yang terkait dengan hubungan 
meneyendawakan setelah menyusui 
dengan kejadian regurgitasi pada bayi 
usia 0-6 bulan. akhirnya artikel yang 
didapatkan 5 artikel. Hasil yang 
sejalan ditunjukkan pada hasil 
penelitian dijurnal, hasil penelitian 
secara umum menyebutkan ada 
hubungan menyendawakan setelah 
menyusui dengan kejadian regurgitasi 
pada bayi usia 0-6 bulan .  



 
 

perbandingan diantaranya dari segi 
toeri penelitian. Teori adalah 
seperangkat konstruk (konsep), 
definisi dan proposisi yang berfungsi 
untuk melihat fenomena secara 
sistematik, melalui spesifikasi 
hubungan antara variabel, sehingga 
dapat berguna untuk menjelaskan 
dan meramalkan fenomena 
(Sugiyono, 2010). Didalam jurnal-
jurnal penelitian tersebut tentunya 
menggunakan teori yang berbeda-
beda. Teori-teori tersebut sangat 
diperlukan dalam sebuah penelitian 
untuk memperjelas dan mempertajam 
ruang lingkup variabel, memprediksi 
dan memandu untuk menemukan 
fakta untuk kemudian dipakai dalam 
merumuskan hipotesis dan menyusun 
instrumen penelitian. Sebab pada 
dasarnya, hipotesis merupakan 
pernyataan yang bersifat prediktif, 
bukan deskriptif. Teori yang 
digunakan dalam jurnal-jurnal 
penelitian tersebut perlu di perhatikan 
lagi, karena teori adalah salah satu 
bagian terpenting dalam sebuah 
penelitian, teori merupakan landasan 
dari kerangka berpikir yang terdapat 
dalam kegiatan penelitian itu sendiri 
agar tidak meluas dan keluar dari 
tujuan-tujuan yang telah dirumuskan 
sesuai dengan kaidah teoritik yang 
telah dibangun. 

Kemudian perbandingan dari segi 
metode penelitian. Dalam jurnal 
penelitian yg di tulis oleh Ulva Noviana 
menggunakan desain penelitian 
Survei Analitik dengan pendekatan 
Cross Sectional, survei analitik adalah 
penelitian yang mencoba menggali 
bagaimana dan mengapa fenomena 
kesehatan itu terjadi. Kemudian 
melakukan analisis dinamika korelasi 
antara fenomena atau antara faktor 
resiko dengan faktor efek 
(Notoadmojo, 2010). Penelitian cross 
sectional adalah jenis penelitian yang 

menekankan waktu pengukuran/ 
observasi data variabel independent 

dan dependen hanya satu kali pada 
satu saat. Pada jenis ini, variabel 
independen dan dependent dinilai 
secara simultan pada satu saat, jadi 
tidak ada tindak lanjut. (Nursalam, 
2014). Jurnal penelitian yang di tulis 
oleh Halimatus Saidah menggunakan 
desain penelitian Analitik degan 
menggunakan pendekatan cross 
sectional, metode penelitian tersebut 
sama dengan penelitian Ulva 
Noviana. Kemudian jurnal penelitian 
Susanti dengan desain penelitian 
yang digunakan adalah analitik 
korelasi dengan pendekatan Cross 
Sectional. Studi korelasi merupakan 
studi yang bertujuan untuk 
menemukan ada tidaknya hubungan 
antara variabel. Desain penelitian 
yang digunakan oleh Mera Delima, 
Nana Kartina dan Ernalinda Rosya 
adalah desain kuantitatif dengan 
pendekatan Pra Experiment. 
Penelitian jenis Pre Eksperimen atau 
Pra Eksperimen dikategorikan belum 
merupakan kegiatan eksperimen 
sungguhan, karena dalam proses 
eksperimen jenis ini belum dilakukan 
randomisasi sampel dan tidak adanya 
kontrol yang memadai terhadap 
variabel-variabel pengganggu.  

Metode dalam suatu penelitian 
tentunya sangat diperlukan untuk 
membedakan dengan opini orang-
orang yang biasanya kebanyakan 
hanya menggunakan akal sehat. 
Metode juga diperlukan untuk 
menjaga apabila sewaktu-waktu ada 
peneliti lain yang bisa menambahkan 
konsep keilmuan yang lain terhadap 
hasil riset yang sudah kita lakukan 
sebelumnya. Dengan metode 
penelitian yang berbeda-beda dari 
beberapa jurnal penelitian tersebut 
tentunya tidak menjadi masalah 
dalam suatu penelitan, karena 
metode yang digunakan dalam 
masing-masing jurnal tersebut adalah 
cara yang sesuai untuk menjawab 
tujuan penelitian. Kelebihan dari 
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metode yang digunakan pada jurnal-
jurnal tersebut salah satunya adalah 
hasil analisisnya dapat diperoleh 
dengan akurat karena digunakan 
sesuai aturan, dapat 
menyederhanakan realitas 
permasalahan yang kompleks dan 
rumit serta dapat digunakan untuk 
mengukur interaksi hubungan antara 
dua atau lebil variabel. Namun dibalik 
kelebihan dari metode penelitian 
jurnal-jurnal tersebut terdapat pula 
kekurangan jika penelitian tidak 
dilakukan dengan teliti yaitu, asumsi 
tidak sesuai dengan realitas yang 
terjadi atau menyimpang jauh 
sehingga menyebabkan kemampuan 
penelitianya tidak dapat dijamin. 

Kemudian pada bagian tujuan 
penelitian. Tujuan penelitian adalah 
bagian penting dari sebuah penelitian. 
Tujuan penelitian adalah rumusan 
kalimat yang menunjukkan adanya 
hasil, sesuatu yang didapatkan 
setelah penelitian selesai, sesuatu 
yang akan dicapai atau dituju dalam 
sebuah penelitian. Rumusan tujuan 
penelitian mengungkapkan keinginan 
peniliti untuk mendapatkan jawaban 
atas permasalahan penelitian yang 
diajukan. 

Perbandingan dari segi hasil 
penelitian. Hasil penelitian adalah 
proses pengaturan dan 
pengelompokan secara baik tentang 
informasi suatu kegiatan berdasarkan 
fakta melalui usaha pikiran peneliti 
dalam mengolah dan menganalisis 
objek atau topik penelitian secara 
sistematis dan objektif untuk 
memecahkan suatu permasalahan 
atau menguji suatu hipotesis 
sehingga terbentuk prinsip-prinsip 
umum atau teori. Hasil penelitian dari 
Ulva Noviana menyimpulkan bahwa 
Hasil analisis data dengan uji statistik 
spearman rank menunjukkan ρ value 
=0,001 < a = 0,05  dengan makna atau 
asumsi H1  diterima yang artinya ada 
hubungan antara teknik menyusui 
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dengan frekuensi gumoh. Nilai 
koefisien korelasi spearman sebesar 
0,498 yang artinya ada hubungan 
yang cukup sedang antara teknik 
menyusui dengan frekuensi gumoh. 
Sebagian besar responden memiliki 
umur <20 tahun yaitu sebanyak 
21(90%). Umur responden 
menunjukkan sebagian besar 
merupakan ibu yang berusia lebih 
muda dan kurang berpengalaman 
tentang merawat bayi dikarenakan 
pada usia tersebut kematangan psikis 
dan emosionalnya masih kurang. Hal 
ini menyebabkan ibu belum mengerti 
tentang cara teknik sendawa. 
Kemudian hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Halimatus Saidah 
menyimpulkan bahwa berdasarkan uji 
statistik dengan koefisien kontingensi 
maka di peroleh p value 0,025 dan 
0,016, maka nilai pvalue < a (0,025 
<0,05) dan (0,016 <0,05).  Hal ini 
berarti (Ho) ditolak dan (H1) diterima. 
Jadi kesimpulannya didapatkan 
bahwa ada hubungan antara posisi 
menyusui dan menyendawakan bayi 
setelah minum susu dengan kejadian 
regurgitasi pada bayi usia 0-6 bulan. 
Hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Susanti menyimpulkan bahwa 
berdasarkan hasil analisis hubungan 
menyendawakan bayi dengan 
kejadian gumoh pada bayi 0-6 bulan 
di Desa Manggong Kecamatan 
Ngadirejo Kabupaten Temanggung 
diperoleh hasil, bayi yang 
disendawakan kategori kurang 
sebanyak 17 orang di mana sebagian 
besar sering mengalami gumoh yaitu 
sebanyak 9 orang (52,9%) lebih 
banyak dari pada yang kadang-
kadang mengalami gumoh yaitu 
sebanyak 7 orang (41,2%)  dan yang 
tidak pernah mengalami gumoh yaitu 
sebanyak 4orang (5,9%). Hasil 
penelitian Mera Delima, Nana Kartina 
dan Ernalinda Rosya mengatakan 
bahwa ada Pengaruh 
Menyendawakan Bayi Setelah 



 
 

Disusui Dengan Kejadian Regurgitasi 
Pada Bayi Usia   0 - 6 Bulan. Dan hasil 
peneitian yang dilakukan oleh R. 
Khaur, B. Bharti, and S. K. Saini 
Berdasarkan Karakteristik dasar 
serupa dalam dua kelompok. 
Perbedaan dalam tingkat kejadian 
kolik antara kontrol dan kelompok 
bersendawa adalah 1,57 episode / 
bayi / 100 minggu [95% interval 
kepercayaan (CI):-0,63 hingga 3,76]. 
Secara statistik tidak ada pengurangan 
yang signifikan pada episode kolik di 
antaranya subjek penelitian 
bersendawa dan tidak bersendawa 
selama 3 bulan masa tindak lanjut 
(risiko relatif yang disesuaikan 0,64; 
95% CI: 0,22-1,86, P-nilai 0,41). 
Perbedaan tingkat insiden episode 
regurgitasi / bayi / minggu antara 
bersendawa dan kelompok kontrol 
adalah 4,36 (95% CI: 4,04 hingga 
4,69) dan ada peningkatan yang 
signifikan secara statistik pada 
kelompok bersendawa (risiko relatif 
yang disesuaikan 2,05; 95% CI: 1,92-
2,18,P-nilai <0,0001). Kesimpulan 

Meskipun bersendawa adalah ritus 
peralihan, penelitian kami 
menunjukkan bahwa bersendawa 
tidak secara signifikan menurunkan 
kejadian kolik dan ada peningkatan 
yang signifikan dalam episode 
regurgitasi pada bayi cukup bulan 
hingga 3 bulan masa tindak lanjut. 

Pada umumnya kebanyakan bayi 
berusia 0-6 bulan mengalami 
regurgitasi minimal 1 kali setiap hari. 
Kejadian tersebut menurun sesuai 
dengan bertambahnya usia hingga 
13-18 bulan. Orang tua sering 
mengabaikan kejadian regurgitasi. 
Meskipun sifatnya relatif ringan, 
apabila tidak di tangani secara serius 
maka hal tersebut dapat 
memperburuk kondisi. Banyak orang 
tua yang tidak mengetahui penyeab 
regurgitasi, bahaya regurgitasi yang 
berlebih, pentingnya menyendawakan 

bayi setelah menyusui untuk 
mencegah terjadinya regurgitasi. 

Dari kelima hasil penelitian 
tersebut dapat disimpulkan bahwa 
dalam penelitian penulis “Ada 
hubungan menyendawakan setelah 
menyusui dengan kejadian regurgitasi 
pada bayi 0-6 bulan”.  

 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis pada 
literature review dengan dilakukan 
penelusuran terhadap 5 jurnal dapat 
disimpulkan sebagai berikut : 
1. Dari  hasil analisis ke 5 jurnal 

tersebut didapatkan bahwa 
sebagian besar ibu 
menyendawakan bayinya. 

2. Dari hasil analisis ke 5 jurnal 
tesebut didapatkan bahwa 
Kejadian regurgitasi pada bayi 
usia 0-6 bulan sebagian besar 
terjadi karena ibu belum bisa 
menyendawakan bayi dengan 
benar. 

3. Ada beberapa faktor lain yang 
mempengaruhi regurgitasi seperti 
bayi menangis berlebihan, sfingter 
esofagus bagian bawah belum 
optimal, posisi menyusui, usia 
bayi, dan ibu belum bisa 
menyendawakan bayi dengan 
benar. Berdasarkan hasil analisis 
dari ke 5 jurnal dapat disimpulkan 
bahwa ada hubungan 
menyendawakan setelah 
menyusui dengan kejadian 
regurgitasi pada bayi usia 0-6 
bulan. 

SARAN 
Berdasarkan hasil penelitian, 
pembahasan dan kesimpulan maka 
penulis memberikan saran segabai 
berikut : 
1. Tenaga Kesehatan 
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Tenaga kesehatan hendaknya 
senantiasa meningkatkan 
pengetahuan ibu yang memiliki 
bayi tentang cara-cara mencegah 
terjadinya regurgitasi pada bayi, 



 
 

misalnya dengan mengajarkan 
pada ibu bayi tentang cara 
menyendawakan bayi, posisi 
menyusui yang tepat dan cara-
cara pencegahan regurgitasi 
lainya. 

2. Ibu Bayi 
Ibu bayi diharapkan 

meningkatkan pengetahuan 
tentang cara menyendawakan 
bayi yang benar dengan aktif 
menggali informasi melalui tenaga 
kesehatan atau alat informasi 
seperti buku dan  akses internet 
sehingga menumbuhkan 
kesadaran akan pentingnya 
menyendawakan setelah 
menyusui dengan pencegahan 
terjadinya regurgitasi pada bayi. 

3. Peneliti selanjutnya 
Diharapkan peneliti 

selanjutnya  agar lebih 
memperhatikan lagi faktor-faktor 
yang berhubungan dengan 
kejadian regurgitasi supaya pada 
penelitian selanjutnya dapat di 
ketahui faktor manakah yang 
paling dominan berhubungan 
dengan kejadian regurgitasi pada 
pada bayi. 
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