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KATA PENGANTAR 

 

Dalam rangka pembangunan kesehatan di Indonesia, tenaga kesehatan sangat penting 

perannya guna meningkatkan kesadaran yang lebih tinggi pada pelayanan kesehatan. 

Pelayanan kesehatan dapat bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative. Guna 

mewujudkan Indonesia sehat, saat ini Kementerian Kesehatan RI secara khusus 

mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesehatan melalui Gerakan Masyarakat Hidup 

Sehat (GERMAS). Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) merupakan suatu tindakan 

sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen 

bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan 

kualitas hidup.  

Salah satu bentuk partisipasi tenaga kesehatan guna mendukung Program Indonesia 

Sehat 2025 adalah dengan ikut mensosialisasikan program Germas ke seluruh lapisan 

masyarakat.  Tenaga kesehatan juga  memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu 

meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud 

derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya 

manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi serta sebagai salah satu unsur 

kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Stikes Jenderal Achmad Yani merupakan salah satu Lembaga Pendidikan dibawah 

naungan Yayasan Kartika Eka Paksi memiliki beberapa disiplin ilmu yaitu Keperawatan, 

Kebidanan, Kesehatan Masyarakat dan Analis Kesehatan. Dengan adanya Germas ini Stikes 

Jenderal Achmad Yani merasa terpanggil untuk melakukan Pertemuan Ilmiah Nasional 

Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (Pin-Litamas) I sehingga memfasilitasi dapat 

seluruh institusi pendidikan untuk mendukung program tersebut. Dengan Pin-Litamas I ini 

diharapkan seluruh komponen baik Lembaga Pendidikan maupun Lembaga lainnya dapat 

menyalurkan inovasi yang telah dicapainya dalam mendukung Germas di Indonesia. 

 

Cimahi, 8 Oktober 2018 

Ketua Panitia 

 

 

Nadirawati, S.Kp., M.Kep. 
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ABSTRAK  

 
Prevalensi kasus DBD di Kabupaten Majalengka meningkat. Case Fatality Rate DBD tahun 2016 sebanyak 
1,2 % (> target CFR nasional). Pencegahan DBD yang dianggap paling tepat adalah Pemberantasan Sarang 

Nyamuk (PSN). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelatihan PSN terhadap pengetahuan, 

sikap dan partisipasi siswa, guru dan komite sekolah dalam pengendalian vektor DBD di Majalengka. Metode 

penelitian ini menggunakan desain quasi experiment (pretest-posttest control group design). Sebanyak 4 

sekolah terpilih sebagai kelompok intervensi dan 4 sekolah lainnya sebagai kontrol. Subyek penelitian adalah 

siswa kelas IV-VI, guru dan perwakilan komite sekolah. sampel berjumlah 334 siswa dan 70 guru dan komite 

sekolah. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner dan dianalisis dengan uji Wilcoxon dan Kruskal-Wallis. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) berpengaruh terhadap 

pengetahuan (p=0,000), sikap (p=0,000) dan partisipasi siswa (p=0,000) siswa. Pelatihan tidak berpengaruh 

terhadap pengetahuan (p=0,135), sikap (p=0,933) dan partisipasi guru dan komite sekolah (p=0,079). 

Kesimpulan penelitian adalah pelatihan PSN berpengaruh secara signifikan terhadap pengetahuan, sikap dan 
partisipasi siswa, tetapi tidak memberikan pengaruh terhadap pengetahuan, sikap dan partisipasi guru dan 

komite sekolah. Pemangku kebijakan kesehatan hendaknya menempatkan siswa sebagai subjek dan bukan 

hanya objek dalam kegiatan pengendalian penyakit menular khususnya yang berbasis sekolah. 

Kata kunci : Pelatihan, PSN, Pengetahuan, Sikap, Partisipasi 
 

ABSTRACT  

 
The prevalence of DHF in Majalengka District is increasing. Case Fatality Rate for DHF in 2016 was 1.2% 

(> national CFR target). The most appropriate prevention of DHF is the Eradication of Mosquito Nests (PSN). 

This study aimed to determine the effect of PSN training on knowledge, attitudes and participation of students, 

teachers and school committees in controlling DHF vector in Majalengka. This study used quasi experiment 

design (pretest-posttest control group design). Four schools selected as intervention groups and 4 others as 

control. The subjects were grade IV-VI students, teachers and school committee representatives. There are 334 

students and 70 teachers and school committees. The instrument used questionnaire and was analyzed by 

Wilcoxon and Kruskal-Wallis tests. The result showed PSN training significantly influence knowledge (p = 

0,000), attitude (p = 0,000) and participation (p = 0,000) of the students. The training did not affect on 
knowledge (p = 0.135), attitude (p = 0.933) and participation (p = 0.079) of teachers and school committees. 

Conclusion: PSN training has significant effect on students' knowledge, attitudes and participation, but did 

not give effect to the knowledge, attitudes and participation of teachers and school committees. Health policy 

holders should place students, teachers and school committees as subjects and not just objects in controlling 

infectious diseases. 

Keywords: training, PSN, knowledge, attitude, participation 
 
PENDAHULUAN 

Penyakit zoonotik merupakan isu  ekonomi 

dunia kesehatan yang penting saat ini, 

termasuk Demam Berdarah. Demam Berdarah 
(DB) adalah penyakit menular yang ditandai 

demam mendadak, perdarahan di kulit maupun 

bagian tubuh lainnya, dapat menimbulkan 
shock dan bahkan kematian. Demam berdarah 

disebabkan virus dengue yang tergolong pada 

keluarga Flaviviridae, serta ditularkan oleh 

nyamuk Ae. Aegypti. Ae. Aegypti hidup di 

tempat- tempat yang dapat menampung air 

maupun ditempat sampah rumah tangga, 
termasuk genangan air di barang bekas, seperti 

ban, kaleng, tempat air mineral, vas bunga, 

atau tempat-tempat lain yang dapat 
menampung air (Dirjen PP&PL Kemenkes, 

2013). 

Saat ini kasus DB ditemukan di semua 

mailto:wawankurniawan.mjl@gmail.com
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propinsi di Indonesia. Angka Incidence Rate 

(IR) atau kasus baru DB di Indonesia 

cenderung meningkat dari tahun ke tahun 
(Kemenkes, 2013). Prevalensi kasus DBD di 

Kabupaten Majalengka juga meningkat. Pada 

tahun 2014 ada 184 kasus dengan kematian 
sebanyak 2 orang (CFR= 1,09), tahun 2015 ada 

308 dan 2 kematian (CFR= 1), dan ada 328 

kasus di tahun 2016 dengan jumlah kematian 

sebanyak 4 orang. Case Fatality Rate Tahun 
2016 sebanyak 1,2 %, yang berarti lebih tinggi 

dari CFR yang ditetapkan secara nasional yaitu 

< 1%. Insidence Rate DB Tahun 2016  adalah 
28/100.000, lebih rendah dari target nasional 

yaitu 55/100.000 (Dinkes Jabar, 2015; Dinkes 

Majalengka, 2012; Dinkes Majalengka 2015; 

Dinkes Majalengka 2106). 
Salah satu metode pencegahan yang  masih 

dianggap efektif sampai saat ini adalah 

program Pemberantasan Sarang Nyamuk 
(PSN) melalui kegiatan 3M Plus yaitu 

menguras, menutup dan mengubur plus 

ditambah dengan kegiatan lain semisal 
menguras dan menggosok bak mandi serta 

tempat-tempat panampungan air sekurang-

kurangnya seminggu sekali, menutup rapat 

tempat penampungan air dengan tujuan agar 
nyamuk tidak dapat bertelur pada tempat-

tempat tersebut. Selain itu, mengubur barang-

barang bekas terutama yang berpotensi 
menjadi tempat berkembangnya jentik-jentik 

nyamuk, seperti sampah keleng, botol pecah, 

dan ember plastik serta mengganti air pada vas 
bunga dan wadah terbuka lain yang berpotensi 

setidaknya seminggu sekali. Kegiatan lain 

seperti membersihkan pekarangan dan 

halaman sekitar tempat tinggal, munutup 
lubang-lubang pada pohon terutama pohon 

bambu yang dapat menampung air, 

membersihkan air yang tergenang di atap 
rumah serta membersihkan salurannya kembali 

jika salurannya tersumbat oleh sampah-sampah 

dari daun juga dinilai mampu mengurangi 

populasi nyamuk sebagai vektor penyebab. 

Sementara untuk mencegah atau mengurangi 

kontak antara vektor dengan manusia dapat 
dilakukan dengan cara menggunakan kelambu 

yang diberi  insektisida saat tidur, berpakaian 

menutupi tubuh, memakai semprotan piretrum 
dan aerosol untuk perlindungan diri, memakai 

repellant/obat anti nyamuk oles, memasang 

kawat kasa di jendela  dan ventilasi, mengatur  

pencahayaan  dalam rumah agar ruangan tidak 
lembab dan cukup terkena cahaya dan tidak 

membiasakan menggantung pakaian di dalam 

kamar (Dirjen PP&PL Kemenkes, 2011; 
2013). 

Perilaku adalah aktivitas individu yang 

dapat diamati maupun yang tidak dapat 

diamati. Perilaku dapat diamati disebut 
perilaku terbuka (open behaviour), misalnya 

praktik menguras dan menyikat bak mandi, 

memeriksa adanya jentik nyamuk, 
menggunakan lotion anti nyamuk sebelum 

berangkat sekolah. Adapun perilaku yang tidak 

dapat diamati, oleh karenanya disebut perilaku 
terselubung (overt behaviour) meliputi 

perasaan kasih dan sayang ibu kepada anaknya, 

tekad ayahnya bekerja lebih keras untuk bisa 

membelikan rumah di lingkungan yang sehat 
(Dirjen PP&PL Kemenkes, 2008). 

Notoatmodjo (2012) membedakan perilaku 

kedalam tiga wujud : cognitive (cipta), 
affective (rasa), dan psychomotor (karsa). 

Untuk kepentingan praktis ketiganya 

dikembangkan menjadi tiga ranah, yaitu 
pengetahuan, sikap, dan praktik. Pengetahuan 

dapat ditingkatkan melalui pelatihan (Kamil, 

2010). Konsep dasar pelatihannya yaitu dengan 

memberikan materi pengetahuan tentang 
penyakit DBD, nyamuk penular DBD dan 

program pencegahan melalui kegiatan PSN. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
pengaruh pelatihan PSN terhadap 

pengetahuan, sikap dan partisipasi siswa, guru 

dan komite sekolah  dasar di Majalengka
. 

METODE PENELITIAN 

Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain quasi 

experiment pretest posttest control design. 
Lokasi penelitian adalah tiga kecamatan 

dengan prevalensi tertinggi yaitu Majalengka, 

Jatiwangi dan Kadipaten ditambah satu 
kecamatan dengan prevalensi rendah sebagai 

kontrol yaitu Sukahaji. Ada tiga sekolah dasar 

(SD) dan satu MI (Madrasah Ibtidaiyah) yang 
diambil sebagai kelompok intervensi, 

demikian juga untuk kelompok kontrol terdiri 

dari tiga SD dan satu MI. 
Perhitungan sampel didapatkan dari rumus berikut: 
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𝑛 =
[(𝑧𝛼 + 𝑧𝛽)𝑆𝑑]

2

(𝑑)2
 

𝑛 =
[1,96 +  0,84)2,9]2

(4,7)2
 

𝑛 = 2,93 = 3 ditambah 1 sekolah menjadi 4 

sekolah yang terdiri dari tiga SD dan satu MI untuk 

masing-masing kelompok. 

Kriteria inklusi ditetapkan dalam studi ini 
yaitu: a) anak sekolah dasar kelas III, IV dan V 

yang bersekolah di SD/MI yang terpilih 

sebagai kelompok studi, b) guru-guru dan 
perwakilan komite sekolah di sekolah-sekolah 

terpilih, c) bersedia berpartisipasi dalam studi. 

Ketersediaan berpartisipasi dinyatakan secara 

tertulis dalam informed consent. Kriteria 

eksklusi dalam penelitian ini adalah responden 

yang tidak hadir pada saat penelitian 

berlangsung. 
Instrumen yang digunakan adalah 

kuesioner. Ada 15 pertanyaan terkait dengan 

pengetahuan  tentang  vektor,  penyakit  DBD 
dan kegiatan PSN, 10 pertanyaan tentang sikap 

responden serta 10 item pertanyaan tentang 

partisipasi responden dalam kegiatan PSN. 

Data dianalisis dengan menggunakan 
bantuan komputer dan aplikasi program SPSS 

versi 21. Analisis data menggunakan uji 

Wilcoxon Rank Test untuk menguji beda rerata 

sebelum dan sesudah intervensi (pre-post 
intervention), serta Kruskal-Wallis untuk uji 

beda antardua kelompok.

 
 

Jalannya Penelitian 

Lokasi penelitian diambil secara purposif 

pada  tiga kecamatan dengan prevalensi DBD 

tertinggi di Majalengka dan satu kecamatan 

sebagai kontrol. Randomisasi dengan 
menggunakan close envelope dilakukan untuk 

menentukan sekolah terpilih. Pelatihan 

dilakukan selama satu untuk masing-masing 
sekolah intervensi. Pelatihan diberikan melalui 

media video, materi, kerja kelompok dan 

pemberian modul. Siswa juga dibekali dengan 

senter dan alat tulis untuk pemantauan jentik. 

Pelatihan bagi guru dan  komite meliputi 
pemberian materi, modul dan Focus Group 

Discussion (FGD). Pre-test dilakukan sesaat 

sebelum pelatihan dan post test dilakukan satu 
bulan (30 hari) setelah intervensi. Pada 

kelompok kontrol, siswa diberikan alat tulis 

dan senter. Post test dilakukan satu bulan (30 

hari) setelah intervensi.
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Responden 

Penelitian ini dilaksanakan di delapan SD/MI di 

Kabupaten Majalengka. Ada empat sekolah 

ditetapkan sebagai kelompok intervensi dan sisanya 

sebagai kontrol. Kelompok intervensi terdiri dari 

171 siswa dan 38 guru dan komite sekolah, 

sedangkan kelompok kontrol terdiri dari 163 siswa 

dan 32 guru dan komite sekolah.

 
Tabel 1. Karakteristik Responden 

Responden Karakteristik Intervensi Kontrol p-value 

  (n= 171) (n= 163)  

Siswa Jenis kelamin   0,000 

 - Laki-laki 73 (43) 66 (40,5)  

 - Perempuan 

Umur 

98 (57) 

10,66+ 0,989
a
 

97 (59,5 

10,97+ 0,932
a
 

 

0,000 

Guru dan komite Jenis kelamin   0,000 

sekolah - Laki-laki 15 (39,5) 7 (21,9)  

 

 

  

 
 

 

- Perempuan 

Umur 

23 (60,5) 

45,68+ 8,866
a
 

25 (78,1) 

46,06+ 11,025
a
 

 

0,001 

Siswa dan guru yang terlibat dalam penelitian ini sebagian besar adalah perempuan. 
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Analisis Data Siswa 

 
Tabel 2. Uji Beda Sebelum dan Sesudah Intervensi 

Variabel  Intervensi P-value Kontrol P-value 

Pengetahuan (pre) Mean+SD 6,47 + 1,68 0,000 6,41 + 1,777 

0,000 

Min-max 3-11  2-11 

 P-Value 

(Normalitas) 
0,000a/0,000b  0,000a/0,000b 

Pengetahuan (post) Mean+SD 9,95+1,74  7,18+1,956 

Min-max 3-13  0-12 

 P-Value 

(Normalitas) 

0,000a/0.000b  0,000a/0.002b 

Sikap (pre) Mean+SD 4,19 + 1,143 0,000 4,21+ 1,261 

0,000 

 Min-max 0-7  0-7 

 P-Value 

(Normalitas) 
0,000a/0,000b  0,000a/0,000b 

Sikap (post) Mean+SD 5,56+2,207  4,31+1,312 

 Min-max 1-10  0-8 

 P-Value 

(Normalitas) 
0,000a/0.000b  0,000a/0.000b 

Partisipasi  

(pre) 
Mean+SD 24,32 + 4,432 0,000 22,41 + 4,276 

0,000 

Min-max 14-36  15-39 

 P-Value 

(Normalitas) 

0,002a/0,012b  0,012b 

Partisipasi (post) Mean+SD 29,95+5,611  22,61+3,829 

Min-max 16-36  15-34 

 P-Value 

  (Normalitas)

  

0,000a/0.000b  0.000b 

 

Tabel 3 Signifikansi Data Pre-Post dengan Wilcoxon Rank Test 

variabel  Intervensi Kontrol 

Pengetahuan post- pre Z -10.812(a) -4.551(a) 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 

Sikap post-pre Z -6.564(a) -.745(a) 

 Asymp. Sig. (2-tailed) 0.000 0.457 

Partisipasi post-pre Z -8.522(a) -.421(a) 

 Asymp. Sig.(2-tailed) 0.000 0.674 

 

Uji beda pre-post menggunakan uji 
wilcoxon karena data terdistribusi tidak 

normal. Berdasarkan hasil dari perhitungan 

Wilcoxon Signed Rank Test, maka nilai Z yang 
didapat kelompok intervensi sebesar - 10,81 

dengan p-value (Asymp. Sig 2 tailed) sebesar 

0,000 dimana kurang dari batas kritis 
penelitian 0,05 sehingga keputusan hipotesis 

adalah menerima Ha atau terdapat perbedaan 

pengetahuan yang bermakna antara pretest dan 

posttest pada kelompok intervensi. Hasil yang 
sama juga didapatkan oleh  kelompok kontrol 

dengan nilai Z sebesar -4,551 dan p-value 

sebesar 0,000 dimana kurang dari batas kritis 
penelitian 0,05 sehingga keputusan hipotesis 

adalah menerima Ha atau yang berarti terdapat 

perbedaan pengetahuan yang bermakna antara 
pretest dan posttest kelompok kontrol. 

Berdasarkan hasil dari perhitungan 

Wilcoxon Signed Rank Test, kelompok 
intervensi memperoleh nilai Z sebesar -6,564 

dengan p-value sebesar 0,000 di mana kurang 

dari batas kritis penelitian 0,05 sehingga 

keputusan hipotesis adalah menerima Ha atau 
yang berarti terdapat perbedaan sikap yang 

bermakna antara kelompok pretest dan posttest 
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pada kelompok intervensi. Hasil yang berbeda 

diperoleh kelompok kontrol yang hipotesisnya 

ditolak atau berarti tidak terdapat perbedaan 
sikap yang bermakna antara kelompok pretest 

dan posttest karena nilai Z yang didapat 

sebesar -0,745 dengan p-value sebesar 0,457 di 
mana lebih dari  batas kritis penelitian 0,05. 

Berdasarkan hasil dari perhitungan 

Wilcoxon Signed Rank Test, maka nilai Z yang 

didapat sebesar - 8,522 dengan p-value sebesar 
0,000 dimana kurang dari batas kritis 

penelitian 0,05 sehingga keputusan hipotesis 

adalah menerima Ha atau yang berarti terdapat 
perbedaan partisipasi yang bermakna antara 

kelompok pretest dan posttest pada kelompok 

intervensi, sedangkan pada kelompok kontrol,  

hipotesis ditolak karena nilai Z yang didapat 
sebesar -0,421 dengan p-value sebesar 0,674 di 

mana lebih dari batas kritis penelitian 0,05. 

Semua variabel pada kelompok intervensi 
memiliki perbedaan yang bermakna antara 

nilai pretest dan posttest atau dapat dikatakan 

setelah mendapatkan pelatihan pengendalian 

vektor DBD. Sedangkan pada kelompok 
kontrol hanya pengetahuan saja yang berbeda 

signifikan, dua variabel lain yaitu sikap dan 

partisipasi tidak berbeda. 

 
Analisis Guru 
Tabel 4 Uji Beda Sebelum dan Sesudah Intervensi 

Variabel  Intervensi P-value Kontrol P-value 

Pengetahuan 

[pre) 

Mean+SD 9,76 + 1,532 

0,017 

9,91 + 1,118 

0,000 

Min-max 6-12 6-13 

 P-Value (Normalitas) 0,000a/0,010b 0,000a/0,000b 

Pengetahuan 
[post) 

Mean+SD 10,45+1,267 10,00+0,950 

Min-max 8-13 7-11 

 P-Value (Normalitas) 0,000a/0.000b 0,000a/0.002b 

Sikap (pre) Mean+SD 5,74 + 1,968 

0,000 

5,03+ 1,257 

0,000 

 Min-max 0-10 2-7 

 P-Value (Normalitas) 0,092a/0,104b 0,001a/0,010b 

Sikap (post) Mean+SD 7,32+1,544 6,72+2,174 

 Min-max 4-10 2-10 

 P-Value (Normalitas) 0,000a/0.009b 0,035a/0.081b 

Partisipasi 

(pre) 

Mean+SD 29,82 + 4,284 

0,000 

30,03 +3,569 

0,000 

Min-max 13-36 20-35 

 P-Value (Normalitas) 0,200a/0,012b 0,002a/0,13b 

Partisipasi 

(post) 

Mean+SD 32,24+3,132 29,53+5,662 

Min-max 21-39 22-36 

 P-Value (Normalitas) 0,017a/0.010b 0,000a/0,000a 

 
Tabel 5 Data Post-Pre dengan Wilcoxon Rank Test 

Variabel  Intervensi Kontrol 

Pengetahuan (post- pre) Z -2.383(a) -.336(a) 

Asymp. Sig. (2-tailed) .017 0,737 

Sikap (post-pre) Z -3.593(a) -3.550(a) 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 0,000 

Partisipasi (post-pre) Z -3.447(a) -.529(a) 

    Asymp. Sig. (2-tailed) .001 0,597 

 

  

Berdasarkan hasil dari perhitungan 
Wilcoxon Signed Rank Test, maka nilai Z yang 

didapat sebesar - 2,383 dengan p-value sebesar 

0,017 di mana kurang dari batas kritis 
penelitian 0,05 sehingga keputusan hipotesis 

adalah menerima Ha atau yang berarti terdapat 
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perbedaan pengetahuan yang bermakna antara 

kelompok pretest dan posttest pada kelompok 

intervensi. Sedangkan pada kelompok kontrol 
hipotesis ditolak  karena nilai Z yang didapat 

sebesar -0,336 dengan p-value sebesar 0,737 

dimana lebih dari batas kritis penelitian 0,05. 
Berdasarkan hasil dari perhitungan 

Wilcoxon Signed Rank Test, maka nilai Z yang 

didapat sebesar - 3,593 dengan p-value sebesar 

0,000 di mana kurang dari batas kritis 
penelitian 0,05 sehingga keputusan hipotesis 

adalah menerima Ha atau yang berarti terdapat 

perbedaan sikap yang bermakna antara 
kelompok pretest dan posttest pada kelompok 

intervensi. Hasil yang sama juga diperoleh 

kelompok kontrol karena nilai Z yang didapat 

sebesar -3,550 dengan p-value sebesar 0,000 
dimana lebih kecil dari batas kritis penelitian 

0,05 sehingga keputusan hipotesis adalah 

menerima Ha atau yang berarti terdapat 

perbedaan sikap yang bermakna antara 

kelompok pretest dan posttest. 
Berdasarkan hasil dari perhitungan 

Wilcoxon Signed Rank Test, maka nilai Z yang 

didapat sebesar - 3,447 dengan p-value sebesar 
0,001 di mana kurang dari batas kritis 

penelitian 0,05 sehingga keputusan hipotesis 

adalah menerima Ha atau yang berarti terdapat 

perbedaan partisipasi yang bermakna antara 
kelompok pretest dan posttest pada kelompok 

intervensi. Hasil yang berbeda ditunjukkan 

kelompok kontrol karena nilai Z yang didapat 
sebesar -0,529 dengan p-value sebesar 0,597 

dimana lebih dari batas kritis penelitian 0,05 

sehingga keputusan hipotesis adalah menerima 

H0 atau yang berarti tidak terdapat perbedaan 
partisipasi yang bermakna antara kelompok 

pretest dan posttest.

 
 

Uji Beda AntarKelompok 

Tabel 6 Uji Beda AntarKelompok 

Responden Variabel Chi-Square P value 

Siswa Pengetahuan 101,521 0,000 

 Sikap 23,910 0,000 

 Partisipasi 60,221 0,000 

Guru dan 
komite sekolah 

Pengetahuan 2,233 0,135 

Sikap 0,007 0,933 
Partisipasi 3,091 0,079 

Hasil uji Kruskal-Wallis pada kelompok 

siswa, intervensi berpengaruh terhadap semua 

variabel yaitu pengetahuan, sikap dan 
partisipasi siswa. Semua variabel yaitu 

pengetahuan, sikap dan partisipasi siswa 

memiliki p-value 0,000 (p<α, α=0,05). 
Hasil yang berbeda ditunjukkan pada 

kelompok guru. Intervensi tidak memberikan 

pengaruh yang bermakna terhadap 
pengetahuan, sikap dan partisipasi guru dan 

komite sekolah. Variabel pengetahuan 

memiliki p-value sebesar 0,135 (p > 0,05) yang 

berarti menerima H0 atau intervensi tidak 

memberikan pengaruh yang bermakna 

terhadap pengetahuan. Variabel sikap memiliki 
P-value sebesar 0,933 (p > 0,05) yang berarti 

menerima H0 atau intervensi tidak 

memberikan pengaruh yang bermakna 
terhadap sikap. Demikian juga variabel 

partisipasi guru memiliki P-Value sebesar 

0,079 (p > 0,05) yang berarti menerima H0 atau 
intervensi tidak memberikan pengaruh yang 

bermakna terhadap partisipasi.

 

PEMBAHASAN 

Penelitian ini melibatkan 334 siswa dan  70 

guru dan komite sekolah di delapan sekolah di 
Kabupaten Majalengka. Sebanyak 171 siswa   

dan 38 guru dan komite mendapatkan 

intervensi berupa pelatihan PSN, sedangkan 
sisanya 163 siswa dan 32 guru dan komite 

sebagai kontrol. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ada perbedaan yang 

signifikan pengetahuan, sikap dan partisipasi 
siswa yang mendapatkan  pelatihan PSN 

dibandingkan kelompok kontrol. Siswa 

Sekolah Dasar dapat dilibatkan secara aktif 
dalam pengendalian vektor DB (Sukur AW, 

dkk. 2016; Nurjanah, dkk. 2103; Andini, 
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2013). Anak  sekolah memiliki peran strategis 

dalam menjalankan program-program 

kesehatan karena dapat mengaplikasikan di 
dua lingkungan sosialnya   sekaligus   yaitu   

sekolah   dan rumah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Foster, et al 
(2015) menunjukkan bahwa program promosi 

kesehatan di sekolah berpengaruh mengurangi 

penggunaan pestisida dan membawa 

perubahan  perilaku  positif dalam pencegahan 
DB di sekolah, lingkungan dan rumah. DESE 

(Dengue Elementary School Education) 

Program adalah program yang menekankan 
pemberdayaan dan mobilisasi sosial anak 

sebagai calon pemimpin dalam komunitasnya 

(peer education) karena mampu 

mengidentifikasi, mengamati dan 
mengendalikan daur hidup nyamuk dan 

mencegah insidensi kasus DB. Program yang 

dilaksanakan adalah pendidikan kesehatan 
yang diberikan pada anak usia sekolah (8-12 

tahun) dengan cara memberikan pengetahuan 

tentang DB setiap hari selama  30  menit  
dalam kurun  waktu  2 minggu. 

Kelas ini diulang 6 bulan kemudian 

sehingga dalam kurun satu tahun penelitian, 

dilakukan sebanyak 2 kali. Materi yang 
diajarkan adalah tentang gejala DB, siklus 

hidup dan transmisi nyamuk Ae. Aegypti dan 

pengamatan jentik. Setelah itu, dilakukan 
follow up yaitu penugasan kepada setiap siswa 

untuk melakukan pengamatan jentik di rumah 

dan melaporkan pada petugas DESE setiap 
bulan. 

Pelatihan meningkatkan pengetahuan, 

sikap dan partisipasi siswa pada kelompok 

intervensi, tetapi hanya meningkatkan  
pengetahuan saja pada kelompok kontrol. 

Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian 

yang dilakukan Pujiyanti, dkk (2011) yang 
menyatakan bahwa pengetahuan, sikap dan 

perilaku pencegahan DBD pada siswa dapat 

ditingkatkan melalui model edukasi dalam 

kegiatan ekstrakulikuler. Meskipun hasilnya 
tidak berbeda secara signifikan dibandingkan 

dengan penggunaan media poster. Penelitian 

yang dilakukan oleh Sugiyono (2012) juga 

menunjukkan bahwa pelatihan tentang  

pencegahan DBD berpengaruh terhadap 
pengetahuan dan sikap siswa SD di 

Sukoharjo. Materi yang diberikan berupa 

informasi serta motivasi sehingga mampu 
melaksanakan PSN DBD. 

Health coaching (pelatihan) dianggap 

efektif meningkatkan efikasi diri pencegahan 

DB dengan mekanisme pemilihan tujuan yang 
realistis,  menurunkan  health  inhibiting  

thinking (pemikiran yang menghambat) dan 

meningkatkan health enhancement thinking 
(pemikiran yang mendorong upaya kesehatan) 

yang merupakan bentuk respon afektif dapat 

menentukan tingkat efikasi diri seseorang 

(Rochman, dkk. 2014). 
Pelatihan PSN tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap pengetahuan, sikap dan 

partisipasi guru dan komite sekolah. Akan 
tetapi, uji beda pre-post menunjukkan bahwa 

pelatihan meningkatkan pengetahuan, sikap 

dan partisipasi guru dan komite sekolah. 
Penelitian Pujiyanti, dkk (2011) juga 

menyatakan bahwa guru yang mendapatkan 

pelatihan memiliki pengetahuan dan sikap 

lebih baik dibandingkan dengan guru yang 
hanya membaca poster saja. 

Selama ini sasaran pelatihan pencegahan 

penyakit lebih banyak difokuskan pada siswa, 
sedangkan guru dan komite sekolah jarang 

menjadi obyek pelatihan berbasis sekolah.  

Padahal guru, siswa, orangtua dan sekolah 
merupakan sinergi dan satu-kesatuan yang 

tidak dapat dipisahkan. Penelitian Akinola 

dan Gabhainn (2014) di Irlandia 

menyimpulkan  bahwa persepsi yang sama 
antara orangtua dan siswa tentang peran serta 

orangtua dalam program kesehatan di sekolah 

akan mendorong siswa untuk berpartisipasi 
lebih baik sebagai wakil dari orangtua mereka. 

Hubungan positif antara keluarga, sekolah dan 

masyarakat dapat meningkatkan 

perkembangan dan prestasi siswa karena 
melahirkan satu lingkungan holistik yang 

terpadu dan nyaman. 

 
KESIMPULAN 

Pelatihan PSN berpengaruh secara 

signifikan terhadap pengetahuan, sikap dan 

partisipasi siswa dalam pengendalian vektor 
DBD, tetapi tidak berpengaruh terhadap 

pengetahuan, sikap dan partisipasi guru dan 

komite sekolah di SD/MI di Kabupaten 

Majalengka.
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ABSTRAK 

Salah satu penyakit degeneratif yang kejadian setiap tahun selalu mengalami peningkatan adalah hipertensi. 
Berdasarkan data WHO (World Health Organization) diperkirakan penderita hipertensi diseluruh dunia 

berjumlah 600 juta orang, dengan 3 juta kematian setiap tahun. Pemberian obat dalam jangka waktu yang 

lama pada lansia dapat menimbulkan efek samping,  dan bila overdosis dapat membahayakan pemakainya. 

Berdasarkan efek samping yang tidak baik dari obat untuk menurunkan tekanan darah maka terapi 

nonfarmakologis merupakan alternative untuk menurunkan tekanan darah, salah satunya adalah terapi 

tertawa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh terapi tertawa terhadap tekanan darah 

pada lansia dengan hipertensi derajat II di wilayah kerja Puskesmas Cipageran Cimahi, 2017. Metodologi 

penelitian yang digunakan adalah Quasy Experiment dengan rancangan one group pretest-posttest design. 

Pengambilan sampel menggunakan teknik consecutive sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah lansia 

sebanyak 23 responden. Hasil penelitian menujukan ada perbedaan nilai rata-rata (mean) tekanan darah 

sistolik sebelum dan setelah diberikan terapi tertawa, dimana nilai mean sebelum adalah 169,96 mmHg 

dengan tekanan darah diastolic 95,09 mmHg. Nilai rata-rata (mean) tekanan darah sistolik sesudah diberikan 
terapi tertawa adalah 157,65 mmHg dengan diastolik nya adalah 84,61 mmHg.  Dari hasil tersebut ada 

penurunan nilai mean sistolik sebesar 12,31 mmHg dan TD diastolic mengalami penurunan sebesar 10.44 

mmHg.  Hasil analisis uji statistik menunjukkan terdapat pengaruh terapi tertawa terhadap tekanan darah 

pada lansia dengan hipertensi (p value ; 0,0001 & α : 0,05). Berdasarkan hasil penelitian disarankan agar  

wilayah kerja puskesmas Cipageran Cimahi menjadikan terapi tertawa sebagai terapi komplementar sebagai 

upaya untuk menurunkan tekanan darah. 

Kata kunci: Lansia, Tekanan Darah, Terapi Tertawa 

 

ABSTRACT 

One of the degenerative diseases that occur every year and has always been an increase is hypertension. 

Based on WHO (World Health Organization) data, it is estimated that there are 600 million people with 

hypertension worldwide, with 3 million deaths each year. The use of drugs for a long time in the elderly can 

cause side effects, and if overdose can endanger them. Because of the adverse side effects of hypertension 

drugs, non-pharmacological therapy that is laughing therapy is an alternative to lower blood pressure. The 

purpose of this study is to determine the effect of laughing therapy on blood pressure in elderly with 

hypertension degree II at the working area of Cipageran community health centre in Cimahi 2017.The 

research methodology used Quasy Experiment with one group pretest-posttest design. Consecutive sampling 

technique used in this research. 23 respondents of elderly are used as sample in this study. The results 
showed that there was a difference in the mean value of systolic blood pressure before and after being given 

laughing therapy. The systolic mean value before and after this intervention was from 169.96 mmHg to 

157.65 mmHg. The diastolic blood pressure mean was from of 95.09 mmHg to 84.61 mmHg respectively. 

Furthermore, the results show a decrease in the mean systolic value and diastolic value of 12.31 mmHg and 

10.44 mmHg respectively. The statistical test analysis showed that there was an effect of laughing therapy on 

blood pressure in the elderly with hypertension (p value; 0.0001 & α: 0.05).Based on the results of this study, 

it is suggested that Laugh therapy can be used as complementary therapy to reduce blood pressure at 

Cipageran  community health  centre in Cimahi. 

Keywords: Elderly, blood pressure, laugh therapy 

PENDAHULUAN 

Menua (aging) merupakan proses alamiah 

yang disertai perubahan kemunduran fungsi 

dan kemampuan sistem yang ada di dalam 

tubuh sehingga terjadi penyakit degeneratif. 
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Ppada proses ini perlahan-lahan kemampuan 

jaringan untuk memperbaiki diri dan 

mempertahankan struktur dan fungsi 

normalnya menghilang. Kondisi tersebut 

secara perlahan menyebabkan kemunduran 

struktur dan fungsi organ dan hal itu dapat 

mempengaruhi kemandirian dan kesehatan 

lansia (Nugroho, 2008). Kemunduran fisik 

yang umumnya terjadi yaitu kulit yang 

mengendur, rambut memutih, gigi mulai 

ompong, pendengaran kurang jelas, 

penglihatan semakin memburuk, gerakan 

lambat dan figur tubuh yang tidak 

proporsional (Kushariyadi, 2011). 

Kemunduran fisik maupun psikologis yang 

dialami lansia akibat proses menua (aging 

process) menyebabkan masalah kesehatan. 

Salah satu masalah kesehatan yang dialami 

lansia adalah penyakit degenerative. Penyakit 

degeneratif yang sering dialami lansia yaitu 

hipertensi (Azizah, 2011). Hipertensi 

merupakan penyakit kronik akibat gangguan 

sistem sirkulasi darah yang kini menjadi 

masalah dalam kesehatan masyarakat (WHO, 

2010).  

Berdasarkan data WHO (World Health 

Organization) diperkirakan penderita 

hipertensi diseluruh dunia berjumlah 600 juta 

orang, dengan 3 juta kematian setiap tahun. 

Hipertensi merupakan penyebab kematian 

nomor 3 setelah stroke dan tuberkulosis, 

sebesar 6,8 % dari proporsi penyebab 

kematian pada semua umur di Indonesia 

(Sheila, 2012). Di Indonesia masalah 

hipertensi cenderung meningkat, prevalensi 

hipertensi pada penduduk umur 18 tahun 

keatas di Indonesia cukup tinggi mencapai 

26,5%. Sedangkan penduduk yang 

mengetahui dirinya menderita hipertensi 

hanya 7,2% dan yang minum obat anti 

hipertensi hanya 9,4%. (Riskesdas, 2013). 

Jawa Barat menduduki urutan ke empat dari 

lima urutan tertinggi di Indonesia tercatat 

13.612.359 jiwa yang menderita hipertensi 

(Kemenkes, 2014). Prevalensi hipertensi 

lansia berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota 

Cimahi tahun 2015, jumlah lansia yang 

terkena hipertensi sebanyak 5.171 orang, dan 

yang terbanyak adalah di wilayah Cipageran 

dengan kasus hipertensi pada lansia sebanyak 

1.012 orang, sedangkan kasus hipertensi 

terbanyak kedua yaitu di wilayah padasuka 

sebanyak 808 orang (Dinkes Kota Cimahi, 

2015).  

Tekanan darah tinggi atau hipertensi 

adalah kondisi medis dimana terjadi 

peningkatan tekanan darah secara kronis. Pada 

penderita hipertensi ringan akan mengalami 

beberapa dampak yang berpengaruh pada 

kegiatan sehari-harinya, yaitu sakit kepala 

atau rasa berat di tengkuk, pusing (vertigo), 

jantung berdebar-debar, mudah lelah, 

penglihatan kabur, telinga berdenging 

(tinnitus) dan mimisan (Kemenkes RI, 2014). 

Selain itu, berpengaruh pada kemandirian 

lansia juga sehingga menyebabkan lansia 

membutuhkan bantuan atau ketergantungan 

kepada orang lain dalam melakukan kegiatan 

kesehariannya (Azizah, 2011). Jika hipertensi 

sudah kronis (berlangsung sudah lama) maka 

akan beresiko terjadinya stroke, serangan 

jantung, gagal jantung, serta aneurisma 

arterial. Kiki (2013) meyatakan bahwa 

penyakit hipertensi akan menjadi masalah 

yang serius jika tidak ditangani sedini 

mungkin yang akan menimbulkan komplikasi, 

seperti terjadinya penyakit jantung, gagal 

jantung kongestif, stroke, gangguan 

penglihatan dan penyakit ginjal bahkan 

kematian. 

 Pencegahan terjadinya hipertensi dapat 

dilakukan dengan beberapa upaya yaitu 

menerapkan pola hidup sehat dengan 

melakukan aktivitas fisik secara teratur, 

kebutuhan tidur yang cukup, pikiran yang 

rileks, menghindari kafein, rokok, alkohol dan 

stress kemudian menerapkan pola makan yang 

sehat dengan menghindari atau mengurangi 

makanan yang mengandung lemak tinggi, 

tinggi kalori, berminyak, kolestrol, santan, 

garam berlebihan dan penggunaan kadar gula 

tinggi (Tilong, 2014). Selain itu, upaya yang 
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biasa dilakukan dalam menangani masalah 

hipertensi adalah dengan cara terapi 

farmakologis dan non farmakologis. Terapi 

farmakologis yang bisa dilakukan diantaranya 

dengan mengonsumsi obat antihipertensi, 

seperti diuretik, beta-bloker, ACE Inhibitor, 

Angiotensin Receptor Blocker (ARB), 

Antagonis kalsium, dan Vasodilator. 

Pemberian obat dalam jangka waktu yang 

lama dapat menimbulkan efek samping, 

kecanduan dan bila overdosis dapat 

membahayakan pemakaiannya (Purwanto, 

2012).  

Upaya non farmakologis yang bisa 

dilakukan untuk menangani masalah 

hipertensi diantaranya yaitu terapi tertawa, 

relaksasi napas dalam, terapi musik klasik, 

relaksasi otot progresif, terapi bekam, terapi 

rendam kaki air hangat, terapi aromaterapi, 

dan terapi herbal. Menurut hasil penelitian 

Didin (2014) tentang efektivitas antara terapi 

musik klasik dan terapi tertawa terhadap 

penurunan tekanan darah tinggi pada 

penderita hipertensi di puskesmas sananwetan 

Blitar menunjukkan bahwa terapi tertawa 

efektif dalam menurunkan tekanan darah. 

Dalam sebuah eksperimen terjadi penurunan 

10-20 mmHg tekanan darah setelah seseorang 

tertawa selama 10 menit. Dalam beberapa 

hasil penelitian mengenai terapi alternative 

seperti terapi tertawa yang dapat menjadi 

salah satu terapi yang sederhana dalam 

menurunkan tekanan darah, terapi tertawa 

diyakini oleh para peneliti sangat efektif 

dalam menurunkan stress, mengontrol tekanan 

darah dan mencegah penyakit (Ikarowina T, 

2014).  Terapi tawa juga sesuai untuk 

diterapkan pada komunitas lansia, karena 

lansia rata rata sudah tidak mampu melakukan 

banyak latihan fisik disebakan masalah otot 

lemah dan radang persendiandan lain 

sebagainya, oleh karena itu terapi tawa 

merupakan latihan ideal bagi mereka yang 

mempunyai keterbatasan fisik (Madan, 2004). 

Menurut Madan tertawa 20 menit setara 

dengan berolahraga ringan selama 2 jam 

karena dengan tertawa peredaran darah dalam 

tubuh lancar, kadar oksigen dalam darah 

meningkat, dan tekanan darah akan normal. 

Terapi tertawa adalah suatu terapi untuk 

mencapai kegembiraan di dalam hati yang 

dikeluarkan melalui mulut dalam bentuk suara 

tawa, atau senyuman serta perasaan hati yang 

lepas dan bergembira, terapi ini diyakini bisa 

mencegah penyakit dan memelihara kesehatan 

(Setyoadi & Kushariyadi, 2011). Terapi tawa 

merupakan salah satu cara untuk mencapai 

kondisi rileks. Tertawa merupakan paduan 

dari peningkatan sistem saraf simpatetik dan 

juga penurunan kerja sistem saraf simpatetik. 

Peningkatannya berfungsi untuk memberikan 

tenaga bagi gerakan pada tubuh, namun hal ini 

kemudian juga diikuti oleh penurunan sistem 

saraf simpatetik yang salah satunya 

disebabkan oleh adanya perubahan kondisi 

otot yang menjadi lebih rileks, dan 

pengurangan pemecahan terhadap nitric oxide. 

Nitric oxide adalah senyawa kimia dalam 

tubuh yang membantu dalam pelebaran 

pembuluh darah, sehingga tertawa dapat 

menyebabkan lancarnya aliran darah sebanyak 

20% (Hasan&Hasan, 2009).  

Terapi tawa dilakukan dengan cara 

mengajak klien melakukan aktivitas tertawa 

dengan melibatkan perilaku dan gerakan 

tubuh yaitu dengan melakukan latihan teknik 

tawa untuk memunculkan tertawa alami lewat 

perilakunya sendiri tanpa adanya humor. 

Individu akan berlatih melakukan gerakan 

motorik dan suara tertawa, yang akhirnya 

berakhir pada kondisi fisiologis 

(meningkatnya sistem saraf parasimpatetis 

dan menurunnya sistem saraf simpatis). Selain 

itu, membentuk wajah dengan ekspresi 

tertentu yang akan menimbulkan 

perasaan/emosi yang sama disebut dengan 

facial feedback hypothesis. Beberapa 

penelitian terhadap terapi tawa menunjukkan 

bahwa terapi tawa memiliki dampak 

psikologis dan fisiologis, terkait stres, dan 

tekanan darah (Beckman, Regier dan Young, 

2007). 
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Studi yang dilakukan oleh peneliti 

psikologi di Universitas Marylad di Baltimore 

mengungkap bahwa terapi tawa dapat 

membantu penurunan tekanan darah. Dampak 

positif yang dirasakan tubuh setelah tertawa 

disebabkan karena penurunan hormon stres 

(adrenalin dan kortisol) yang dihasilkan ginjal 

dalam waktu bersamaan diikuti peningkatan 

hormon kebahagiaan (serotonin) yang 

diproduksi otak (Lingga, 2012). Terapi ini 

juga menyebabkan pembuluh darah rileks, 

sehingga memicu produksi nitrogen 

monoksida (NO). Peningkatan kadar NO 

membuat lapisan dalam arteri lebih lentur, 

sehingga aliran darah menjadi efisien.   

Seorang perawat komunitas  tentu saja 

mempunyai tanggung jawab dalam 

menurunkan angka  hipertensi. Dalam 

mengatasi tekanan darah tinggi pada lansia 

perawat komunitas  dapat berperan aktif 

dalam mengidentifikasi populasi yang 

berisiko; merencanakan, melakukan 

implementasi dan evaluasi populasi yang 

fokus intervensinya adalah dengan 

menekankan pada aspek promosi kesehatan 

bagi populasi yang berisiko. Selain itu  

perawat komunitas juga dapat memberikan 

informasi pada masyarakat mengenai 

penatalaksanaan hipertensi terbaru, sehingga 

masyarakat tidak hanya mengandalkan 

pengobatan farmakologis saja, namun 

dikombinasikan dengan terapi non 

farmakologis. Sehingga besar harapan  jika 

terapi terapi komplementer dapat dijadikan  

sebagai terapi modalitas yang dapat dilakukan 

lansia disela waktu luangnya, sehingga angka 

kejadian hipertensi di masyarakat dapat 

diturunkan. 

Hasil studi pendahuluan Cimahi pada 

tanggal 7 Maret 2017 di Puskesmas di Kota 

Cimahi bahwa angka kejadian Hipertensi 

yang paling tinggi adalah di wilayah kerja 

Puskesmas Cipageran di RW 07 Kelurahan 

Cipageran. Hasil observasi pada lansia yang 

mengalami hipertensi, tekanan darahnya rata-

rata diatas 140/90 mmHg. Peneliti juga 

melakukan wawancara langsung pada lansia 

yang menderita hipertensi. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan menggunakan lembar 

angket diperoleh 7 dari 10 responden 

mengalami pusing, hal itu karena mereka 

sudah tidak rutin minum obat, banyak pikiran 

dan kurang olahraga. Karena itu, tekanan 

darah tidak stabil. Ketika ditanya 

pengetahuannya tentang terapi tertawa, 9 dari 

10 responden mengatakan tidak mengetahui 

terapi tertawa dapat menurunkan tekanan 

darah sebagai terapi nonfarmakologis, 

sehingga responden hanya bergantung pada 

pengobatan farmakologi yang diberikan dari 

puskesmas namun pengobatan juga tidak 

teratur. Selain itu dari 10 orang tersebut 

semuanya belum pernah mendapatkan terapi 

tertawa.  

Berdasarkan beberapa uraian diatas 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh terapi tertawa 

terhadap tekanan darah terhadap lansia dengan 

hipertensi.”  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengidentifikasi “Pengaruh Terapi Tertawa 

Terhadap Tekanan Darah Pada Lansia dengan 

Hipertensi”.

METODOLOGI PENELITIAN 

Desain yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah Quasy Experiment one-group 

pretest-posttest design (Before and after).  

Desain ini mengharuskan peneliti melakukan 

observasi pada saat sebelum dan setelah 

intervensi dilakukan (pre-test). Hal ini 

dimaksudkan agar  dapat menguji perubahan-

perubahan yang terjadi setelah adanya 

perlakuan (Riyanto, 2011). Tehnik 

pengambilan sampel dengan menggunakan 

teknik consecutive sampling, yaitu metode 

penentuan sampel yang dilakukan berdasarkan 

maksud atau tujuan tertentu yang ditentukan 

oleh peneliti (Dharma, 2011). Kriteria inklusi 
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pada penelitian ini yaitu Lansia yang 

mengalami hipertensi primer  derajat II, tidak 

sedang stress, tidak obesitas, belum pernah 

mendapatkan terapi tawa, tidak minum kafein,  

tidak mengalami gangguan indra pendengaran 

dan penglihatan, tidak mengalami penurunan 

kesadaran, komunikatif dan kooperatif, dan 

tidak menggunakan obat-obatan anti 

hipertensi dan obat obat herbal anti hipertensi. 

Sedangkan Kriteria Eksklusi yaitu Responden 

yang mempunyai penyakit hemoroid, hernia, 

jantung, sesak nafas, post operasi, TBC, 

glaucoma, dementia dan gangguan 

pendengaran. Pengambilan besar sampel pada 

penelitian ini menggunakan analitik numerik 

berpasangan. Menurut hasil penelitian Dewi, 

Asep, Kiki (2012), dengan judul pengaruh 

terapi tertawa terhadap penurunan tekanan 

darah pada penderita hipertensi ringan di desa 

Ranjiwetan Majalengka dengan hasil SD Pre-

test 98 mmHg dan Post-test 90 mmHg. Jadi 𝑥1 

= 98, 𝑥2 = 90 dan S= 16, sehingga  dengan 

menggunakan rumus Dahlan (2013) besar 

sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 23 

responden.  

Pengumpulan Data 

Pengumpulan data penelitian mulai tanggal 

17-23 Mei 2017 dan keseluruhan penelitian 

dimulai dari tanggal 3 Maret-Juni 2017.  

Penelitian dilakukan di RW.07 wilayah kerja 

Puskesmas Cipageran Desa Cipageran Kota 

Cimahi. Data yang digunakan yaitu jenis  data 

primer dimana data diperoleh secara langsung 

dari responden. Peneliti melakukan informed 

consent  kepada responden yang sesuai 

kriteria dan apabila setuju, responden diminta 

mengisi lembar persetujuan yang bersedia 

dijadikan reponden, setelah itu peneliti 

melakukan pengukuran tekanan darah 

sebelum diberikan terapi tertawa. Terapi 

diberikan sebanyak 6 kali perlakuan, dan 

dilakukan setiap hari dalam 1 minggu. Terapi 

tertawa diberikan selama 20-30 menit (Ariani, 

2007). Intrumen penelitian adalah suatu alat 

yang digunakan mengukur fenomena alam 

maupun sosial yang di amati (Sugiyono, 

2012).   Instrumen penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

Sphygmomanometer digital beserta  SOP 

(Standar Operasional Prosedur) pemeriksaan 

tekanan darah, SOP Terapi tertawa, lembar 

observasi pengukuran tekanan darah, serta  

Quisiner untuk mengukur stress. Etik 

Penelitian yang diterapkan pada penelitian ini 

berdasarkan ANA (dalam Pollit & Hungler, 

2005) terdapat 5 kode etik penelitian dalam 

keperawatan, yaitu Self Determination, 

Privacy and Dignity, Anonimity and 

Confidentiality, Fair Treatment dan 

Protection from Discomfort and Harm. 

Penelitian ini sudah lulus Kaji Etik penelitian 

Stikes A Yani Cimahi. 

Analisis Data 

Pengolahan data adalah salah satu 

rangkaian kegiatan setelah pengumpulan data. 

Pengolahan data digunakan untuk menjawab 

tujuan penelitian (Riyanto, 2011). Analisa 

diolah secara univariat dan bivariate. Analisa 

Univariat bertujuan untuk menjelaskan atau 

mendeskripsikan karakteristik setiap variabel 

penelitian (Notoatmodjo, 2010). Dalam 

penelitian ini analisa digunakan untuk 

mengetahui perbedaan tekanan darah sebelum 

dan sesudah dilakukan intervensi terapi 

tertawa pada lansia. Pada Analisa bivariat 

pada penelitian ini bertujuan mengetahui 

pengaruh terapi tertawa terhadap tekanan 

darah pada lansia dengan hipertensi di RW.07 

wilayah kerja puskesmas Cipageran Cimahi. 

 



The Effect of Laughing Therapy on Blood Pressure in Elderly with Hypertension Degree II at Cipageran Community 
Health Centre Working Area in Cimahi 

 

 

 

PINLITAMAS 1 | Vol 1, No.1 | Oktober 2018 | Halaman 14  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penelitian dilakukan pada lansia yang 

berusia 60 tahun keatas di RW.07 wilayah 

kerja Puskesmas Cipageran Cimahi pada 

tanggal 17 - 23 Mei 2017 dengan jumlah 

sampel 23 responden. Hasil pengumpulan data 

ini disajikan dalam bentuk tabel yang terdiri 

dari hasil analisis univariat untuk mengetahui 

gambaran rata rata tekanan darah sebelum dan 

setelah dilakukan terapi tertawa dan analisis 

bivariat untuk mengetahui pengaruh terapi 

tertawa terhadap tekanan darah pada lansia 

penderita hipertensi. 

Tabel 1. Rata-rata tekanan darah sistolik dan diastolik sebelum diberikan intervensi 

Variabel Mean SD SE Min-Max 95% CI 

Sistolik 

Diastolik        

169,96 

95,09 

8,916 

9,030 

1,859 

1,883 

159-191 

80-110 

166,10-173,81 

91,18-98,99 

 

Berdasarkan tabel 1 didapatkan rata-rata 

tekanan darah sistolik adalah 169,96 mmHg 

dan tekanan darah diastolik adalah 95,09 

mmHg. Dengan standar deviasi tekanan darah 

sistolik 8,916 dan diastolik 9,030. Dari 

estimasi interval disimpulkan bahwa 95% 

diyakini rata-rata tekanan darah sistolik di 

RW.07 Wilayah Kerja Puskesmas Cipageran 

Cimahi tahun 2017 adalah 166,10 mmHg 

sampai dengan 173,81 mmHg dan rata-rata 

tekanan darah diastolik adalah 91,18 mmHg 

sampai dengan 98,99 mmHg.  

Tabel 2. Rata-rata tekanan darah sistolik dan diastolik sesudah diberikan intervensi 

Variabel Mean SD SE Min-Max 95% CI 

Sistolik 

Diastolik        

157,65 

84,61 

9,321 

7,260 

1,943 

1,514 

134-175 

72-95 

153,62-161,68 

81,47-87,75 
      Sumber: Hasil penelitian, 2017. 

Berdasarkan tabel 2 didapatkan rata-rata 

tekanan darah sistolik adalah 157,65 mmHg 

dan tekanan darah diastolik adalah 84,61 

mmHg. Dengan standar deviasi tekanan darah 

sistolik 9,321 dan diastolik 7,260. Dari 

estimasi interval disimpulkan bahwa 95% 

diyakini rata-rata tekanan darah sistolik di 

RW.07 Wilayah Kerja Puskesmas Cipageran 

Cimahi tahun 2017 adalah 153,62 mmHg 

sampai dengan 161,68 mmHg dan rata-rata 

tekanan darah diastolik adalah 81,47 mmHg 

sampai dengan 87,75 mmHg. 

Tabel 3.  Perbedaan rata-rata tekanan darah sistolik dan diastolik sebelum dan 

sesudah  diberikan terapi tertawa 

Variabel Mean SD SE P Value N 

Sistolik Sebelum 

Sistolik Sesudah 

169,96 

157,65 

8,916 

9,321 

1,859 

1,943 
0,0001 23 

Diastolik Sebelum 

Diastolik Sesudah 

95,09 

84,61 

9,030 

7,260 

1,883 

1,514 
0,0001 

 

23 

    Sumber: Hasil penelitian , 2017. 

 

Berdasarkan table 3 diatas didapatkan hasil 

bahwa rata-rata tekanan darah sistolik 

sebelum diberikan terapi tertawa yaitu 169,96 

mmHg dengan SD 8,916 dan SE 1,859, 

sedangkan rata-rata tekanan darah sistolik 

sesudah diberikan terapi tertawa yaitu 157,65 

mmHg dengan SD 9,321 dan SE 1,943 dan 

didapatkan hasil bahwa rata-rata tekanan 

darah diastolik sebelum diberikan terapi 

tertawa yaitu 95,09 mmHg dengan SD 9,030 

dan SE 1,883, sedangkan rata-rata tekanan 

darah diastolik sesudah diberikan terapi 
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tertawa yaitu 84,61 mmHg dengan SD 7,260 

dan SE 1,524. Hasil uji statistik disimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh signifikan 

pemberian terapi tertawa terhadap tekanan 

darah pada lansia dengan hipertensi di RW.07 

Wilayah Kerja Puskesmas Cipageran Cimahi 

Tahun 2017 (p Value : 0,001 ; α = 0,05 ). 

Hipertensi diakibatkan oleh adanya 

perubahan-perubahan fisiologis terutama pada 

bagian kardiovaskuler yaitu terjadi 

arterosklerosis yang mengakibatkan hambatan 

pada aliran darah yang suatu saat dapat 

menutupi pembuluh darah tersebut (Azizah, 

2011). Ni Made (2016) menjelaskan bahwa 

ada beberapa faktor yang menyebabkan 

tekanan darah menjadi tinggi. Beberapa faktor 

diantaranya tidak dapat dikontrol yaitu jenis 

kelamin, umur, keturunan (genetik), 

sedangkan faktor lainnya adalah faktor yang 

dapat dikontrol seperti obesitas, kurang 

olahraga, kebiasaan merokok, mengkonsumsi 

garam berlebih, minum alkohol, minum kopi, 

dan stress. Berdasarkan tabel 1 didapatkan 

rata-rata tekanan darah sistolik lansia adalah 

169,96 mmHg dan tekanan darah diastolik 

adalah 95,09 mmHg. Semua responden 

memiliki Hipertensi di derajat II. Anggraini, 

dkk (2009)  menyatakan penderita hipertensi 

mayoritas berada di rentang usia ≥45 tahun 

dengan persentase sebesar 89%. Hal ini 

dihubungkan dengan bertambahnya usia maka 

kelenturan dan elastisitas pembuluh dinding 

arteri berkurang. Kekakuan pada pembuluh 

darah diakibatkan oleh berkurangnya 

elastisitas pembuluh darah, menyebabkan 

tahanan vaskular perifer dan jantung akan 

memompa melewati tahanan yang lebih besar 

secara kontinu, sehingga terjadi hipertensi. 

Tingginya tekanan darah pada lansia juga 

dikarenakan tidak ada kegiatan spesifik yang 

dapat menurunkan tekanan darah lansia. Pada 

saat penelitian didapatkan beberapa lansia 

mengatakan malas untuk memeriksa 

kesehatan ke puskesmas, mengatakan jarang 

berolahraga, serta tidak ada upaya untuk 

menurunkan tekanan darahnya. Selain itu 

keluarga juga jarang memotivasi lansia untuk 

berobat dan berolahraga. Hal ini 

menyebabkan tekanan darah tetap tinggi. Dari 

23 responden, seluruhnya tidak minum obat 

anti hipertensi karena jarang memeriksakan 

diri ke  puskesmas untuk mengontrol tekanan 

darahnya. Aktivitas yang biasa dilakukan oleh 

para lansia yaitu hanya diam dirumah saja 

sambil menonton TV,  sebagian lansia 

berjalan kecil disekitar rumah, dan melakukan 

pekerjaan rumah tangga. Beberapa lansia  

mengatakan merasa bosan dengan aktivitas 

sehari-hari mereka dikarenakan aktivitas yang 

dilalui setiap harinya sama. Tidak ada 

aktivitas terapi non farmakologi untuk 

menurunkan tekanan darah bagi lansia yang 

mengalami hipertensi di RW.07 Cipageran 

Cimahi. 

Dari tabel  2 didapatkan rata-rata tekanan 

darah sistolik sesudah diberikan terapi tertawa 

adalah 157,65 mmHg dan rata-rata tekanan 

darah diastolik sesudah diberikan terapi 

tertawa adalah 84,61 mmHg. Berdasarkan 

data tersebut  terjadi penurunan tekanan darah 

sistolik dan diastolik sesudah diberikan terapi 

tertawa. Hasil analisis dari tabel 2 rata-rata 

tekanan darah pada lanjut usia mengalami 

penurunan. Penelitian yang dilakukan oleh 

Tage (2010) juga menghasilkan hal yang sama 

yaitu lansia yang diberikan terapi tawa 

mengalami penurunan tekanan darah. Hasil 

Penelitian Tage  menghasilkan data  dari 19  

responden, tekanan darah sistolik sebelum 

diberikan terapi tawa  tertinggi adalah 192 

mmHg dan tekanan darah sistolik terendah 

adalah 163 mmHg. Sedangkan tekanan darah 

sistolik sesudah diberikan terapi tawa yang 

tertinggi adalah 184 mmHg dan tekanan darah 

sistolik terendah adalah 149 mmHg. Demikian 

juga dengan  penelitian Dewi, Asep, & Kiki 

(2012) tentang pengaruh terapi tertawa 

terhadap tekanan darah pada penderita 

hipertensi ringan di Desa Ranjiwetan 

Majalengka menunjukkan  adanya penurunan 

tekanan darah, rata-rata tekanan darah sistolik 

setelah dilakukan terapi tertawa mengalami 
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penurunan sebanyak 12 mmHg dan tekanan 

darah diastolik mengalami penurunan 

sebanyak 8 mmHg. 

Penurunan tekanan darah sistolik dan 

diastolik pada responden terjadi setelah 

responden melakukan semua rangkaian 

kegiatan terapi tawa. Terapi ini diberikan  

selama 20-30 menit setiap hari selama 6 kali 

dalam 1 minggu.  Intervensi dilakukan setiap 

hari di setiap pagi hari.  Semua Responden 

berkumpul di tempat sesuai persetujuan 

sebelumnya, dan datang tepat waktu. Pada 

saat pertama kali memberikan terapi tertawa, 

responden terlihat ragu dengan kegiatan terapi 

tertawa yang akan dilakukan, karena mereka 

belum pernah melakukannya sama sekali dan 

masih terasa asing bagi seluruh responden. 

Tetapi keraguan responden mulai hilang 

ketika peneliti memberikan contoh gerakan 

yang harus dilakukan. Selama enam hari  

responden terlihat antusias dan senang 

mengikuti terapi tertawa ini. Selama kegiatan 

terapi,  yang dilakukan sebanyak 6 kali ini, 

responden selalu datang tepat waktu dan 

mengikuti tahapan terapi dengan baik.  

Terapi tawa merupakan metode terapi 

dengan menggunakan humor dan tawa untuk 

membantu individu menyelesaikan masalah, 

baik dalam bentuk gangguan fisik maupun 

gangguan mental. Penggunaan tawa dalam 

terapi akan menghasilkan perasan lega dan 

rileks pada individu (Dumbre , 2012). Tage 

(2012)  juga menyatakan terapi tawa 

merupakan salah satu upaya non farmakologis 

yang dapat merelaksasi tubuh, karena  saat 

tertawa  tubuh melepaskan hormon endorfin 

ke dalam pembuluh darah sehingga 

menyebabkan tubuh menjadi relaks, yang 

berakibat  pembuluh darah  mengalami 

vasodilatasi sehingga tekanan darah dapat 

turun.  Penurunan tekanan darah juga terjadi 

karena Responden  mengatakan bahwa 

mereka merasa senang dengan terapi yang 

diberikan, mereka dapat melupakan masalah 

dikeluarganya saat tertawa, selain itu juga 

karena responden menganggap ini hal yang 

baru.  Saat diberikan intervensi  responden 

sangat antusias sehingga terapi dapat berjalan 

maksimal dan keadaan rileks dapat tercapai. 

Responden juga mengatakan bahwa banyak 

perubahan yang dirasakan oleh tubuh salah 

satunya tubuh menjadi merasa lebih rileks dan 

nyaman. Selama proses terapi tertawa 

responden  menjalin komunikasi yang baik 

antara satu dengan yang lainnya dan tertawa 

bersama sehingga mereka cenderung mampu 

melepaskan beban dan pikiran mereka dengan 

positif melalui tertawa.  

Hasil evaluasi pada hari ke 6 setelah proses 

terapi tertawa, peneliti melakukan pengukuran 

tekanan darah kembali. Setelah dilakukan 

pengukuran tekanan darah kepada seluruh 

responden,  adanya  penurunan tekanan darah 

pada seluruh responden yamg ditandai dengan 

rata-rata penurunan tekanan darah sistolik 

sebanyak 12 mmHg dan diastolik sebanyak 10 

mmHg. Dari tabel 3 didapatkan rata-rata 

tekanan darah sistolik sebelum diberikan 

terapi tertawa adalah 169,96 mmHg, 

sedangkan rata-rata tekanan darah sistolik 

sesudah diberikan terapi tertawa adalah 

157,65 mmHg. Setelah dilakukan uji statistic 

dapat disimpilkan ada pengaruh terapi tawa 

terhadap tekanan darah sistolik ( p value  

0,0001; α: 5%). Rata-rata tekanan darah 

diastolik sebelum diberikan terapi tertawa 

adalah 95,09 mmHg, sedangkan rata-rata 

tekanan darah diastolik sesudah diberikan 

terapi tertawa adalah 84,61 mmHg. Setelah 

dilakukan uji statistic dapat disimpilkan ada 

pengaruh terapi tawa terhadap tekanan darah 

diastolik lansia dengan hipertensi di RW.07 

Wilayah Kerja Puskesmas Cipageran Cimahi ( 

p value  0,0001; α: 5%).  

Ni Made (2016) mengatakan bahwa 

penanganan hipertensi pada lansia dapat 

diturunkan dengan cara terapi tertawa, karena 

dengan terapi tertawa tersebut akan membantu 

mengontrol tekanan darah dengan mengurangi 

pelepasan hormon-hormon yang berhubungan 

dengan stres dan dapat membuat rileks 

sehingga menyebabkan aliran darah lancar 
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dan tekanan darah menjadi turun. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa mengikuti sesi 

tertawa selama 10 menit tekanan darah 

menurun sebanyak 10-20 mmHg (Antini, 

Dwi, & Yanto, 2011). Tertawa merupakan 

salah satu terapi yang dapat mengontrol 

tekanan darah dengan menaikkan hormon 

endorfin (hormon yang sangat berperan 

bersifat penenang) yang menyebabkan 

seseorang merasa rileks, maka jantung 

berdetak normal sehingga menyebabkan 

pembuluh darah melebar, dan tekanan darah 

menurun (Pedak, 2009). Terapi tertawa dapat 

mengurangi pengeluaran hormon dopamin. 

Dopamin adalah senyawa yang berperan 

dalam peningkatan tekanan darah. Dengan 

penurunan pengeluaran dopamin, sehingga 

tekanan darah juga akan menurun 

(Simanungkalit & Pasaribu,  2007). Haruyama 

(2011) mengatakan bahwa relaksasi  bisa 

didapatkan melalui meditasi dan tertawa, saat 

melakukan hal ini tubuh akan melepaskan 

hormon endorphin yang dapat membantu 

menurunkan tekanan darah. Selain itu, tertawa 

juga berperan dalam menurunkan kadar 

hormon stres epineprine dan kortisol (hormon 

yangdikeluarkan ketika stres) yang 

dikeluarkan oleh hipotalamus. Kedua hormon 

tersebut dikeluarkan maka bisa menghalangi 

proses penyembuhan penyakit. Sehingga 

dalam keadaan bahagia maka hipotalamus 

akan mengeluarkan hormone endorpine, yang 

berfungsi sebagai obat penenang alami 

(Tarigan I. , 2009).   

Selama penelitian berlangsung secara 

keseluruhan responden tampak senang, 

nyaman dan rileks setelah melakukan terapi 

tertawa bersama dan memberikan pengaruh 

yang ditandai dengan ketika dilakukan 

pemeriksaan tekanan darah terlihat ada 

perubahan tekanan darah yang cukup 

signifikan ketika sebelum dan sesudah 

diberikan terapi tertawa. Karena dengan terapi 

tertawa dapat memicu keluarnya hormon 

endorfin yang sifatnya untuk memberikan 

ketenangan sehingga pembuluh darah 

mengalami pelebaran dan menyebabkan 

tekanan darah menurun. Hal ini terbukti 

dalam penelitian Nur, Gipta, Yunita (2016), 

yang menyatakan bahwa terapi tertawa 

memberikan perasaan rileks dan nyaman serta 

mampu menurunkan tekanan darah lansia di 

Desa Pringapus Kecamatan Pringapus 

Kabupaten Semarang dan menunjukkan ada 

pengaruh terapi tertawa terhadap tekanan 

darah pada penderita hipertensi di Desa 

Pringapus Kecamatan Pringapus Kabupaten 

Semarang, dengan (p value sebesar 0,036 < α 

:0,05). Penurunan tekanan darah ini juga bisa 

disebabkan juga karena terapi ini dapat 

meningkatkan mood, perasaan bahagia, 

meningkatkan interasi dan hubungan sosial 

antara satu lansia dengan lasia lainnya. 

SIMPULAN  

Berdasarkan analisa data dan pembahasan 

hasil penelitian tentang “Pengaruh Terapi 

Tertawa terhadap Tekanan darah pada lansia 

dengan Hipertensi di RW.07 Wilayah Kerja 

Puskesmas Cipageran Cimahi”, dapat diambil 

kesimpulan ada perbedaan nilai rata-rata 

(mean) tekanan darah sistolik sebelum dan 

setelah diberikan terapi tertawa, dimana nilai 

mean sebelum  adalah 169,96 mmHg dengan 

tekanan darah diastolic 95,09 mmHg. Nilai 

rata-rata (mean) tekanan darah sistolik 

sesudah diberikan terapi tertawa adalah 

157,65 mmHg dan tekanan darah diastolik 

sesudah diberikan terapi tertawa adalah 84,61 

mmHg.  Dari hasil tersebut ada penurunan 

nilai mean sistolik  sebesar 12,31 mmHg dan 

TD diastolic mengalami penurunan sebesar 

10.44 mmHg. Setelah dilakukan uji statistic 

dapat disimpulkan terdapat pengaruh terapi 

tertawa dalam menurunkan tekanan darah 

pada lansia di tandai dengan rata-rata tekanan 

darah sistolik sebelum dan sesudah diberikan 
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terapi tertawa adalah 169.96 mmHg menjadi 

157,65 mmHg, sedangkan rata-rata tekanan 

darah diastolik sebelum dan sesudah diberikan 

terapi tertawa adalah 95,09 mmHg menjadi 

84,61 mmHg dan nilai (p value : 0,0001 ; α 

0,05)

SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian ini, terapi Tawa 

dapat dikembangkan untuk salah satu 

manajemen penanganan hipertensi khususnya 

pada lansia sebagai terapi komplementer serta   

dapat mempertimbangkan terapi tertawa 

sebagai program kegiatan di puskesmas 

maupun wilayah kerja puskesmas yang 

dilakukan secara terjadwal  agar sebagai salah 

satu kegiatan di Program lansia.
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ABSTRAK 

Gangguan konsentrasi yang dialami atlet bulutangkis juga dapat mengganggu pengambilan keputusan 

pemakaian teknik dalam melangkah sehingga apa yang dipikirkan tidak sejalan dengan apa yang dilakukan 

sehingga kaki menjadi terkilir. Peningkatan konsentrasi tersebut dapat dilakukan antara lain dengan 

menggunakan teknik relaksasi, yoga dan hipnoterapi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

hipnoterapi terhadap konsentrasi pada atlet bulutangkis UKM UPI. Metode penelitian yang digunakan adalah 

pra eksperimen dengan one group pretest-posttest design. Sampel adalah atlet bulutangkis UKM UPI  jumlah 

sampel 22 responden. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling. Instrumen yang 

digunakan adalah Grid Concentration Exercise. Uji statistik yang digunakan uji t-dependen. Hasil penelitian 

didapatkan hasil sebelum dilakukan hipnoterapi adalah 49.27, sesudah dilakukan hipnoterapi adalah 70.68. 

Hasil uji statistik ada pengaruh hipnoterapi dengan konsentrasi (nilai-p = 0,0001). Disarankan pada UKM 

bulutangkis UPI untuk mengadakan seminar atau pelatihan mengenai peningkatan konsentrasi dengan 

menggunakan metode hipnoterapi 

Kata kunci : Hipnoterapi, Konsentrasi, Atlet Bulutangkis. 

 

ABSTRACT 

Concentration disturbances experienced by badminton athletes can also interfere with decision making using 

techniques in stepping so that what is thought is not in line with what is done so that the legs become dislocated. 

This concentration increase can be done, among others, by using relaxation, yoga and hypnotherapy 

techniques.The purpose of the research to determine the effect of hypnotherapy to concentration on badminton 

athletes of UPI student activity unit. This research method is pre experiment with one group pretest-posttest 

design. Samples are badminton athletes of UPI student activity unit sample of 22 respondents. Sampling was 

done by purposive sampling technique. The instrument used is Grid Concentration Exercise. The statistical 
test used t test-dependent. Results of the study showed before hypnotherapy is 49.27, after doing hypnotherapy 

is 70.68 Statistical test result there is an effect of hypnotherapy with an average concentration (p-value = 

0.0001). It is advisable to hold a seminar or training regarding the increased concentration by using 

hypnotherapy for UPI student activity unit badminton. 

Keywords : Hypnotherapy, Concentration, Badminton Athletes. 

 

PENDAHULUAN 

Cabang olahraga bulutangkis merupakan 

salah satu cabang olahraga yang banyak 

digemari masyarakat Indonesia. Hal itu 

dikarenakan bulutangkis dapat dimainkan oleh 

pria dan wanita juga dari segala tingkatan usia. 

Tidak hanya itu, cabang olahraga bulutangkis 

di Indonesia juga bisa dikatakan berprestasi 

dan bersaing di level elit atau atas dunia 

(Ruyattman, 2013). 

Seorang atlet bulutangkis dapat berprestasi 

dan bersaing di level dunia membutuhkan 

berbagai persiapan, baik persiapan fisik 

maupun persiapan mental. Persiapan fisik 

dilakukan untuk meningkatkan kekuatan, 

ketahanan tubuh, keterampilan dan teknik 

permainan bulutangkis, sedangkan persiapan 

mental dilakukan untuk meningkatkan 

kepercayaan diri, pengendalian emosi, dan 

meningkatkan konsentrasi (Komarudin, 2015).  



Pengaruh Hipnoterapi Terhadap Konsentrasi Pada Atlet Bulutangkis Di Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas 
Pendidikan Indonesia 

 

 

 
PINLITAMAS 1 | Vol 1, No.1 | Oktober 2018 | Halaman 22  

Peningkatan kemampuan fisik, teknik dan 

taktik tanpa disertai pembinaan mental yang 

baik akan berdampak pada hasil yang negatif. 

Mental merupakan daya penggerak dan 

pendorong untuk menguatkan kemampuan 

fisik, teknik dan taktik dalam penampilan 

olahraga. Setiap kali menghadapi suatu 

pertandingan, mental atlet harus dipersiapkan, 

siap menghadapi rangsangan-rangsangan 

emosional, siap menghadapi tugas yang berat 

dan beban mental dimana itu semua dapat 

mempengaruhi konsentrasi pada atlet 

bulutangkis (Purnama, 2013).  

Konsentrasi merupakan bagian penting 

dalam aktivitas hidup. Seseorang bisa 

melakukan aktivitas dengan baik jika orang 

tersebut memiliki kemampuan konsentrasi 

yang tinggi, karena berbagai aktivitas yang 

harus dilakukan sangat kompleks seperti 

bekerja, belajar dan olahraga (Maksum, 2013). 

Begitu pun atlet bulutangkis, konsentrasi dapat 

mengoptimalkan kemampuan, teknik, dan 

taktik bermain yang pada akhirnya dapat 

berdampak positif pada hasil pertandingan 

(Purnama, 2013). Maksum (2011) menjelaskan 

bahwa pada aktivitas olahraga bulutangkis 

kemampuan konsentrasi membantu atlet dalam 

menampilkan berbagai keterampilannya 

terutama dalam menghadapi pertandingan. 

Lebih lanjut disebutkan bahwa konsentrasi 

adalah kemampuan yang sangat penting 

supaya perhatian menjadi terpusat terhadap 

permainan dengan berbagai lika-liku, taktik 

dan strateginya sehingga seorang atlet 

bulutangkis dapat bermain dengan sebaik-

baiknya (Gunarsa, 2008).  

Atlet Bulutangkis yang mengalami 

gangguan konsentrasi akan mendapati dirinya 

terkena penurunan performa kecermatan dalam 

bermain dan kegagalan meraih prestasi 

(Harsono, 1988). Selain itu gangguan 

konsentrasi juga dapat menyebabkan 

kesalahan dalam melakukan teknik permainan 

yang berakibat pada cedera tubuh. Gangguan 

konsentrasi yang dialami atlet bulutangkis juga 

dapat mengganggu pengambilan keputusan 

pemakaian teknik dalam melangkah sehingga 

apa yang dipikirkan tidak sejalan dengan apa 

yang dilakukan sehingga kaki menjadi terkilir. 

Atlet juga mengalami timbul keringat berlebih 

terutama di area telapak tangan. Hal tersebut 

mengakibatkan sela-sela jari dan telapak 

tangan menjadi licin sehingga tidak mampu 

mengendalikan raket secara akurat 

(Komarudin, 2015). Oleh sebab itu, diperlukan 

upaya untuk mengetahui permasalahan yang 

dapat mengganggu konsentrasi atlet agar dapat 

ditemukan penyebab masalah dan kemudian 

ditentukan cara untuk memecahkan masalah 

tersebut demi meningkatnya performa atlet 

agar menjadi lebih baik dalam berprestasi 

(Juliantine, 2012). 

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan 

pada bulan Maret 2018 terhadap sepuluh atlet 

bulutangkis di unit kegiatan mahasiswa 

(UKM) Universitas Pendidikan Indonesia 

(UPI) didapatkan hasil bahwa delapan atlet 

sering mengalami kehilangan konsentrasi 

akibat sorakan atau kata-kata kasar dari 

penonton ketika melakukan kesalahan yang 

sering mereka terima juga membuat mereka 

merasa berkecil hati atau turun secara psikis 

dan mengalami penurunan mental bertanding. 

Selain itu para atlet juga mengalami gangguan 

konsentrasi yang disebabkan oleh perasaan 

gugup sehingga berdampak pada 

ketidakmampuan melakukan pukulan yang 

akurat, tidak mampu mengawasi gerakan 

lawan, memperkirakan penempatan 

shuttlecock dari lawan dan sulit 

mengimplementasikan saran dan arahan dari 

pelatih.  

Berdasarkan hasil studi pendahuluan 

tersebut diketahui bahwa para atlet bulutangkis 

mengalami gangguan konsentrasi yang 

disebabkan oleh berbagai stimulus baik 

stimulus internal maupun eksternal. Menurut 

Satiadarma (2000) stimulus internal adalah 

gangguan sensoris maupun pikiran seperti 

perasaan lelah, cemas dan sebagainya, 

sedangkan stimulus eksternal adalah gangguan 

dari luar diri seperti sorak-sorai penonton, 
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ejekan penonton, alunan musik yang keras, 

kata-kata yang menyakitkan dari penonton atau 

pelatih, kesalahan keputusan wasit yang dapat 

menimbulkan ganguan konsentrasi pada diri 

atlet. Untuk itu dibutuhkan sebuah metode 

yang dapat membantu atlet untuk dapat 

meningkatkan konsentrasi. 

Terdapat beberapa upaya yang dapat 

dilakukan untuk meningkatkan konsentrasi 

atlet bulutangkis. Peningkatan konsentrasi 

tersebut dapat dilakukan antara lain dengan 

menggunakan teknik relaksasi, yoga dan 

hipnoterapi. Hipnoterapi merupakan pilihan 

yang sangat sesuai untuk diterapkan pada atlet 

bulutangkis karena memiliki metode yang 

sederhana, tidak memerlukan waktu yang lama 

serta memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi 

(Hidayat, Rahmat, & Hambali, 2015). 

Hipnoterapi dapat juga dikatakan sebagai 

suatu teknik pikiran dan penyambungan yang 

menggunakan metode hipnoterapi untuk 

memberi sugesti atau perintah positif kepada 

fikiran bawah sadar untuk penyembuhan suatu 

gagasan psikologis atau untuk mengubah 

fikiran, perasaan, dan perilaku menjadi lebih 

baik. Orang yang ahli menggunakan hipnotis 

untuk terapi disebut hypnotherapist. 

Hipnoterapi menggunakan pengaruh kata-kata 

yang disampaikan dengan teknik-teknik 

tertentu. Satu-satunya kekuatan dengan 

hipnoterapi adalah komunikasi (Kahija, 2007). 

Hipnoterapi terdiri dari dua macam yaitu 

hypnosis dan self-hypnosis. Self-hypnosis dapat 

didefinisikan sebagai sugesti diri (self 

suggestion), karena pada dasarnya ketika 

melakukan pemograman diri berarti sedang 

mensugesti diri agar sesuai dengan apa yang 

diharapkan (Sugara, 2013). Perbedaan antara 

hypnosis dan self-hypnosis adalah subjek yang 

melakukan hipnoterapinya. Jika dalam 

hypnosis orang yang di hipnoterapi dipandu 

oleh seorang terapis yang memiliki 

pengetahuan dan kemampuan dalam 

hipnoterapi sedangkan self-hypnosis memandu 

diri sendiri untuk memasuki kondisi hipnotis, 

kemudian melakukan sugesti diri yang 

bermanfaat bagi dirinya dan dapat menambah 

daya konsentrasi. 

Dalam ruang lingkup psikoterapi, 

hipnoterapi digunakan bukan saja dalam 

psikoterapi penunjang tetapi lebih dari itu, 

hipnoterapi merupakan alat yang ampuh dalam 

psikoterapi penghayatan dengan tujuan 

membangun kembali (rekonstruksi) sehingga 

perlu pengkajian yang lebih mendalam agar 

tercapai suatu pendekatan holistic efektif (IBH, 

2002). Sebuah penelitian yang dilakukan oleh 

Langenati & Jannah (2015) yang berjudul 

Pengaruh Self-Hypnosis Terhadap Konsentrasi 

Pada Atlet Senam Artistik menyebutkan bahwa 

Self-Hypnosis memberikan dampak positif 

terhadap konsentrasi pada atlet senam artistik. 

Sejalan dengan penelitian sebelumnya, 

Jamaiah, Sugiharto & Kasmini (2015) 

melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh 

Hypnotherapy dan Tingkat Kecemasan 

Terhadap Konsentrasi Atlet Putri Club 

Pekerjaan Umum (PU) Deli Serdang Sumatra 

Utara Tahun 2015 menjelaskan bahwa adanya 

pengaruh tingkat kecemasan terhadap 

konsentrasi atlet putri Deli Serdang. Selain itu 

penelitian ini juga mengungkapkan fakta 

bahwa adanya peningkatan konsentrasi sebesar 

33,33% pada kelompok treatment hypnosis. 

Perkembangan terapi komplementer akhir-

akhir ini menjadi sorotan banyak negara. 

Pengobatan komplementer atau alternatif 

menjadi bagian penting dalam pelayanan 

kesehatan di Amerika Serikat dan negara 

lainnya (Snyder & Lindquis, 2002). Data 

menyebutkan terjadi peningkatan jumlah 

pengguna terapi komplementer di Amerika 

dari 33% pada tahun 1991 menjadi 42% di 

tahun 1997 (Eisenberg, 1998 dalam Snyder & 

Lindquis, 2002). Klien yang menggunakan 

terapi komplemeter memiliki beberapa alasan. 

Salah satu alasannya adalah filosofi holistik 

pada terapi komplementer, yaitu adanya 

harmoni dalam diri dan promosi kesehatan 

dalam terapi komplementer. Alasan lainnya 

karena klien ingin terlibat untuk pengambilan 
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keputusan dalam pengobatan dan peningkatan 

kualitas hidup dibandingkan sebelumnya. 

Terapi komplementer yang ada menjadi 

salah satu pilihan pengobatan masyarakat. Hal 

ini terjadi karena klien ingin mendapatkan 

pelayanan yang sesuai dengan pilihannya, 

sehingga apabila keinginan terpenuhi akan 

berdampak ada kepuasan klien. Hal ini dapat 

menjadi peluang bagi perawat untuk berperan 

memberikan terapi komplementer. Peran yang 

dapat diberikan perawat dalam terapi 

komplementer atau alternatif dapat disesuaikan 

dengan  peran perawat yang ada, sesuai dengan 

batas kemampuannya. Pada dasarnya, 

perkembangan perawat yang memerhatikan hal 

ini sudah ada. Sebagai contoh yaitu American 

Holistic Nursing Association (AHNA), Nurse 

Healer Profesional Associates (NHPA), dan 

American Society of Clinical Hypnosis 

(Hitchcock et al., 1999). Ada pula National 

Center for Complementary / Alternative 

Medicine (NCCAM) yang berdiri tahun 1998 

(Snyder & Lindquis, 2002). 

Kebutuhan masyarakat yang meningkat dan 

berkembangnya penelitian terhadap terapi 

komplementer menjadi peluang perawat untuk 

berpartisipasi sesuai kebutuhan masyarakat. 

Perawat dapat berperan sebagai konsultan 

untuk klien dalam memilih alternatif yang 

sesuai ataupun membantu memberikan terapi 

langsung. Namun, hal ini perlu dikembangkan 

lebih lanjut melalui penelitian (evidence-based 

practice) agar dapat dimanfaatkan sebagai 

terapi keperawatan yang lebih baik.  

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) 

merupakan salah satu perguruan tinggi negeri 

yang memiliki unit kegiatan mahasiswa 

(UKM) berupa organisasi cabang olahraga 

bulutangkis. UKM tersebut memiliki 37 

anggota yang terdiri dari 25 orang atlet, 10 

orang non-atlet dan 2 orang pengurus 

kesekretariatan. Atlet yang bernaung dibawah 

UKM bulutangkis UPI memiliki jadwal 

perkuliahan, berlatih dan bertanding yang 

padat, selain itu para atlet juga dituntut untuk 

memperoleh prestasi yang tinggi dalam cabang 

olahraga bulutangkis sehingga mengakibatkan 

peningkatan tekanan mental yang dirasakan 

atlet tersebut, yang pada akhirnya 

menyebabkan atlet sering mengalami 

gangguan konsentrasi saat bertanding.  

Hipnoterapi seperti dijelaskan sebelumnya 

sangat sesuai apabila diterapkan pada atlet di 

UKM bulutangkis UPI namun perlu terlebih 

dahulu dilakukan penelitian untuk memastikan 

efektifitas dan keamanan intervensi tersebut. 

Hal itu dikarenakan intervensi hipnoterapi 

untuk meningkatkan konsentrasi belum pernah 

diterapkan pada atlet bulutangkis di UKM 

bulutangkus UPI. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh hipnoterapi 

terhadap konsentrasi pada atlet bulutangkis 

UKM UPI.

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian pra-

eksperimen dengan menggunakan one group 

pretest-posttest design. Populasi dalam 

penelitian ini adalah atlet bulutangkis UKM 

UPI. Berdasarkan data UKM bulutangkis UPI, 

jumlah atlet bulutangkis UKM UPI adalah 25 

orang atlet. Pemilihan sampel pada penelitian 

ini dilakukan dengan cara purposive sampling 

dengan jumlah 22 responden. 

Intervensi hipnoterapi dalam penelitian ini 

dilakukan selama dua hari dengan dua kali sesi 

perhari, yaitu pagi dan sore hari. Setiap sesi 

dilakukan 30 menit. Sebelum melakukan 

intervensi dilakukan pengukuran awal (pre 

test) untuk menentukan kemampuan atau nilai 

awal responden. Selanjutnya diberi waktu lima 

menit sebelum diintervensi sesuai dengan 

protokol intervensi yang telah direncanakan. 

Instrumen yang digunakan adalah Grid 

Concentration Exercise dan uji statistik yang 

digunakan adalah uji t-dependen. Penelitian 

dilaksanakan di dalam ruangan yang berada di 

sporthall Universitas Pendidikan Indonesia 

pada bulan Maret 2018.
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HASIL PENELITIAN 

Tabel 4.1. Rata-rata konsentrasi sebelum 

dilakukan hipnoterapi pada atlet bulutangkis   

UKM UPI tahun 2018 

Variabel Mean Sd 
Min-

Max 

Sebelum 

Hipnoterapi 
49.27 12.866 24 - 73 

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat 

digambarkan rata-rata konsentrasi sebelum 

dilakukan hipnoterapi didapatkan hasil 49,27 

dengan strandar eror 12.866 dengan nilai 

minimal 24 dan maksimal 73. 

 
Tabel 4.2. Rata-rata konsentrasi sesudah dilakukan 

hipnoterapi pada atlet bulutangkis                    

UKM UPI tahun 2018 

Variabel Mean Sd 
Min-

Max 

Sesudah 

Hipnoterapi 
70.68 11.684 48 - 89 

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat 

digambarkan rata-rata konsentrasi sesudah 

dilakukan hipnoterapi didapatkan hasil 70.68, 

dengan strandar eror 11.684 dengan nilai 

minimal 48 dan maksimal 89. 

Tabel 4.3. Rata – rata konsentrasi sebelum dan 

sesudah dilakukan hipnoterapi pada atlet 

bulutangkis UKM UPI tahun 2018 

Variabel Mean 
Beda 

mean 
P-Value 

Sebelum 

Hipnoterapi 

Sesudah 

Hipnoterapi 

49.27 

 

70.68 

-21.4 0,0001 

Berdasarkan tabel 4.3 maka 

didapatkan bahwa rata-rata konsentrasi pada 

atlet bulutangkis sebelum dilakukan 

hipnoterapi adalah 49.27. Pada atlet 

bulutangkis sesudah dilakukan hipnoterapi 

adalah 70.68. Terlihat nilai mean perbedaan 

antara sebelum dan sesudah hipnoterapi adalah 

-21.409. Hasil uji statistik didapatkan nilai p = 

0,0001 maka dapat disimpulkan ada perbedaan 

yang signifikan rata-rata konsentrasi sebelum 

dan sesudah dilakukan hipnoterapi pada atlet 

bulutangkis UKM UPI.

 

PEMBAHASAN 

1. Rata-rata konsentrasi sebelum 

dilakukan hipnoterapi pada atlet 

bulutangkis UKM UPI. 

Berdasarkan analisis penelitian yang 

terdapat pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa 

sebelum dilakukan hipnoterapi dari 22 

responden diketahui rata-rata konsentrasi 

sebelum dilakukan hipnoterapi didapatkan 

hasil 49,27, dengan standar eror 12.866 

dengan nilai minimal 24 dan maksimal 73.  

Konsentrasi merupakan kemampuan 

untuk memusatkan perhatian pada tugas, 

dengan tidak terpengaruh oleh stimulus 

yang bersifat eksternal maupun internal. 

Atlet yang tidak mampu mengelola 

berbagai tekanan yang menimpa dirinya 

berarti atlet tidak memiliki konsentrasi yang 

baik dan hal tersebut berdampak pada tugas 

yang akan dijalani. Banyak faktor-faktor 

yang mempengaruhi terganggunya 

konsentrasi seperti halnya tidak memiliki 

motivasi, ketidak kondusif tempat, 

terganggunya kondisi kesehatan dan merasa 

jenuh (Komarudin, 2014).  

Pada saat dilakukan pretest, atlet sedang 

mempersiapkan dirinya untuk menjalani 

seleksi pertandingan melawan Malaysia, 

hal itu membuat atlet merasa tertekan 

sehingga dapat menjadi faktor internal yang 

berdampak pada terganggunya konsentrasi. 

Beberapa responden mengungkapkan 

merasa gugup, tidak percaya diri dan juga 

kesulitan dalam melakukan pengingatan 

angka yang sudah terbaca sebelumnya oleh 

responden. Selain itu responden juga 

mengungkapkan bahwa dirinya sulit sekali 

memfokuskan perhatian pada instrumen 

penelitian dikarenakan adanya suara-suara 

yang dihasilkan oleh responden lain dengan 
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menghentakkan kakinya ke lantai saat 

mengisi lembar instrumen. 

Berdasarkan data tersebut dapat 

diketahui bahwa responden sebelum 

dilakukan hipnoterapi mengalami 

konsentrasi dengan terdapat beberapa 

faktor yang dipengaruhi. Hal tersebut dapat 

terjadi diakibatkan responden tidak mampu 

mengelola berbagai tekanan yang menimpa 

dirinya berarti responden tidak memiliki 

konsentrasi yang baik dan hal tersebut 

berdampak pada penampilan responden 

yang akan menurun drastis.  Responden 

yang memiliki energi negatif tinggi akan 

hilang konsentrasi, pandangan tidak fokus, 

perhatiannya sangat sempit. Hal seperti ini 

akan membuat atlet mendapatkan perasaan 

yang tidak menyenangkan. Responden yang 

memiliki energi negatif rendah akan merasa 

kurang berkonsentrasi, mudah bingung, 

bimbang, kacau namun perhatiannya sangat 

luas. 

2. Rata-rata konsentrasi sesudah 

dilakukan hipnoterapi pada atlet 

bulutangkis UKM UPI. 

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat 

digambarkan rata-rata konsentrasi sesudah 

dilakukan hipnoterapi didapatkan hasil 

70.68, dengan standar eror 11.684 dengan 

nilai minimal 48 dan maksimal 89. 

Berdasarkan hasil analisi tersebut dapat 

diketahu, rata-rata konsentrasi responden 

mengalami peningkatan setelah dilakukan 

hipnoterapi.  

Hipnoterapi adalah suatu teknik untuk 

memberikan tindakan terapeutik yang 

berupa kata-kata sugesti kepada alam 

bawah sadar seseorang yang bertujuan 

untuk mencapai penyembuhan suatu 

gagasan psikologis dan mengubah pikiran 

serta perilaku menjadi lebih baik. 

Hipnoterapi menggunakan pengaruh kata-

kata yang disampaikan dengan teknik-

teknik tertentu. Satu-satunya kekuatan 

dengan hipnoterapi adalah komunikasi 

(Kahija, 2007). 

Atlet yang memiliki energi positif yang 

tinggi akan memiliki konsentrasi yang baik 

dan akan mampu mengendalikan aliran 

energi positif dan energi negatif segingga 

mendapatkan perasaan yang 

menyenangkan, dapat menyelaraskan apa 

yang dipikirkannya dengan apa yang 

dilakukannya (Komarudin, 2014). 

Berdasarkan hasil penelitian pada saat 

dilakukan posttest, para responden terlihat 

lebih tenang dibanding sebelumnya. 

Responden dapat mengisi instrumen 

penelitian dengan lancar tanpa merasa 

adanya gangguan yang berarti. Responden 

mengungkapkan bahwa pada saat dilakukan 

posttest, responden tidak merasa tertekan, 

responden juga dapat mengontrol kejelian 

mata saat membaca angka-angka dengan 

baik. Responden pun mengungkapkan lebih 

percaya diri sehingga tidak terjadi 

kesalahan dalam mengisi lembar instrumen.  

3. Pengaruh hipnoterapi terhadap 

konsentrasi pada atlet bulutangkis UKM 

UPI 

Berdasarkan tabel 4.3 maka didapatkan 

bahwa rata-rata konsentrasi pada atlet 

bulutangkis sebelum dilakukan hipnoterapi 

adalah 49.27 dengan standar deviasi 

12.866. Pada atlet bulutangkis sesudah 

dilakukan hipnoterapi adalah 70.68 dengan 

standar deviasi 11.684. Terlihat nilai mean 

perbedaan antara sebelum dan sesudah 

hipnoterapi adalah -21.409. Hasil uji 

statistik didapatkan nilai p = 0,0001 maka 

dapat disimpulkan ada perbedaan yang 

signifikan rata-rata konsentrasi sebelum 

dan sesudah dilakukan hipnoterapi pada 

atlet bulutangkis UKM UPI.  

Berdasarkan hasil penelitian terlihat 

bahwa responden dapat memiliki 

konsentrasi yang baik dikarenakan pada 

saat dilakukan hipnoterapi peneliti 

membangun sebuah sugesti untuk 
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responden agar dapat mudah memusatkan 

perhatiannya. Selain itu peneliti juga 

memberi sugesti pada responden untuk 

dapat memotivasi diri agar selalu 

melakukan yang terbaik dalam setiap 

kegiatan, meningkatkan kepercayaan diri, 

dan menjaga perasaan agar tetap dalam 

keadaan yang ceria. 

Penelitian diatas sejalan dengan 

penelitian oleh Langenati & Jannah (2015) 

yang berjudul Pengaruh Self-Hypnosis 

Terhadap Konsentrasi pada Atlet Senam 

Artistik menyebutkan bahwa p-value 

(0,027) < nilai α (0,05). Hal ini berarti Self-

Hypnosis memberikan dampak positif 

terhadap konsentrasi pada atlet senam 

artistik. Selain itu, terdapat hasil penelitian 

menurut Jamaiah, Sugiharto & Kasmini 

(2015) melakukan penelitian yang berjudul 

Pengaruh Hypnotherapy dan Tingkat 

Kecemasan Terhadap Konsentrasi Atlet 

Putri Club Pekerjaan Umum (PU) Deli 

Serdang Sumatra Utara Tahun 2015 

menjelaskan bahwa adanya pengaruh 

tingkat kecemasan terhadap konsentrasi 

atlet putri Deli Serdang. Selain itu 

penelitian ini juga mengungkapkan fakta 

bahwa adanya peningkatan konsentrasi 

sebesar 33,33% pada kelompok treatment 

hypnosis. 

Menurut Komarudin (2014) konsentrasi 

adalah kemampuan untuk memusatkan 

perhatian pada tugas dengan tidak 

terganggu dan terpengaruhi oleh stimulus 

yang bersifat eksternal maupun internal. 

Konsentrasi merupakan suatu  keadaan di 

mana atlet mempunyai kesadaran penuh 

dan tertuju pada suatu objek tertentu yang 

tidak mudah goyah dan menjadi bagian 

penting dalam aktivitas hidup. Seorang atlet 

bisa melakukan aktivitas dengan baik jika 

orang tersebut memiliki kemampuan 

konsentrasi yang tinggi, karena berbagai 

aktivitas yang harus dilakukan sangat 

kompleks seperti melakukan teknik-teknik 

dalam olahraga bulutangkis 

Hipnoterapi dapat dikatakan sebagai 

suatu teknik pikiran dan penyambungan 

yang menggunakan metode hipnosis untuk 

memberi sugesti atau perintah positif 

kepada fikiran bawah sadar untuk 

penyembuhan suatu gagasan psikologis 

atau untuk mengubah fikiran, perasaan, dan 

perilaku menjadi lebih baik (Kahija, 2007). 

Definisi lain hipnosis adalah perubahan 

kesadaran buatan, dengan ciri khas 

sugestibilitas yang meningkat dari 

seseorang. Sedangkan sugesti adalah suatu 

respon yang patuh dan tidak bersifat 

mengkritik terhadap gagasan atau suatu 

pengaruh (Nuhriwangsa, 2004). 

Menurut Gunawan (2010) proses 

terjadinya hipnoterapi bekerja dengan cara 

menstimulus simpul-simpul saraf 

neurotransmitter. Dimana akan merangsang 

zat kimiawi dalam otak seperti serotonin, 

dophamine, norephinephrine dan 

noradrenalin untuk meningkatkan 

efektifitas kinerja hippocampus sehingga 

dapat memaksimalkan kinerja otak untuk 

berkonsentrasi.  

Berdasarkan hasil penelitian terdapat 

dua kategori yaitu sebelum pretest dan 

setelah posttest, hasil sebelum pretest 

didapatkan hasil beberapa responden 

sebanyak lima orang, mengungkapkan 

bahwa tidak percaya diri, sulit untuk 

mengisi instrumen penelitian karena 

mereka sulit menemukan angka secara 

berurutan, merasa gugup, dan juga kesulitan 

dalam melakukan pengingatan angka yang 

sudah terbaca sebelumnya oleh responden. 

Selain itu responden juga mengungkapkan 

bahwa dirinya sulit sekali memfokuskan 

perhatian pada instrumen penelitian 

dikarenakan adanya suara-suara yang 

dihasilkan oleh responden lain dengan 

menghentakkan kakinya ke lantai saat 

mengisi lembar instrumen. 

Menurut Komarudin (2014) Atlet yang 

tidak mampu mengelola berbagai tekanan 

yang menimpa dirinya berarti atlet tidak 
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memiliki konsentrasi yang baik dan hal 

tersebut berdampak pada penampilan atlet 

yang akan menurun drastis.  Atlet yang 

memiliki energi negatif tinggi akan hilang 

konsentrasi, pandangan tidak fokus, 

perhatiannya sangat sempit. Hal seperti ini 

akan membuat atlet mendapatkan perasaan 

yang tidak menyenangkan. Atlet yang 

memiliki energi negatif rendah akan merasa 

kurang berkonsentrasi, mudah bingung, 

bimbang, kacau namun perhatiannya sangat 

luas. 

Hasil penelitian setelah posttest 

didapatkan hasil penelitian bahwa 

berdasarkan hasil wawancara terhadap 

beberapa responden sebanyak lima orang. 

Mereka mengatakan bahwa, setelah 

dilakukan hipnoterapi mereka merasakan 

sebuah perubahan dalam dirinya, seperti 

bersemangat dalam menjalani aktifitas dan 

fokus dalam mengerjakan sesuatu. Selain 

itu, mereka mengatakan bahwa selalu 

dimudahkan dalam berfikir positif dalam 

menghadapi sebuah masalah dan selalu 

menanamkan nilai-nilai yang baik dalam 

dirinya agar menjadi lebih baik. Menurut 

Komarudin (2014)atlet yang berkonsentrasi 

akan mendapatkan perasaan menyenangkan 

dan berhasil. Atlet dengan energi positif 

rendah akan merasa tidak menyenangkan 

pada dirinya, kurang berkonsentrasi, mudah 

bingung, bimbang dan perhatiannya terlalu 

luas.

  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah 

terdapat pengaruh hipnoterapi terhadap 

konsentrasi pada atlet bulutangkis  setelah 

diberikan intervensi berupa hipnoterapi (nilai-

p = 0,0001) sehingga disarankan agar 

hipnoterapi dapat diterapkan ke dalam program 

latihan atlet dalam meningkatkan konsentrasi 

pada atlet bulutangkis UKM UPI dengan cara 

Pembina UKM UPI melakukan kerjasama 

dengan ahli hipnoterapi khususnya dalam 

meningkatkan konsentrasi para atlet. Selain itu 

mengadakan seminar atau pelatihan mengenai 

peningkatan konsentrasi dengan menggunakan 

metode hipnoterapi. 
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ABSTRAK

Latar Belakang: Gastric residual volume (GRV) adalah gejala feeding intolerance yang sering 

terjadi pada bayi prematur akibat imaturitas gastrointestinal yang dapat diperberat ileh pesangan 

ventilasi mekanik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh abdominal massage 

terhadap GRV pada bayi prematur terpasang ventilasi mekanik di NICU. Metode: Penelitian kuasi 

eksperimen control group pretest and posttest design pada 34 responden, 17 kelompok massage dan 

17 kelompok kontrol di NICU RS di Bandung, 2018. GRV diukur pada hari pertama (pretest) dan 

hari kelima (posttest)Abdominal massage dilakukan selama 15 menit, 2 x/hari 30 menit setelah bayi 

minum pada periode 5 hari. Hasil: Hasil menunjukkan terdapat perbedaan selisih rata-rata GRV 

(p<0,05). Rata-rata selisih GRV menurun 0,65 cc pada kelompok intervensi. Sedangkan terjadi 

peningkatan rata-rata GRV pada kelompok kontrol sebanyak 3,59 cc. Terdapat kontribusi jenis 

ventilasi mekanik pada GRV sere;ah intervensi (0,02). Kesimpulan: Ada pengaruh abdominal 

massage terhadap GRV pada bayi prematur terpasang ventilasi mekanik di NICU, sehingga peneliti 

merekomendasikan standar prosedur operasional abdominal massage untuk dipertimbangkan 

sebagai pencegahan GRV pada bayi prematur terasang ventilasi mekanik 

Kata Kunci: abdominal massage, gastric residual volume, bayi prematur, ventilasi mekanik 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Imaturitas sistem gastrointesinal menjadi 

masalah yang sering ditemukan pada bayi 

prematur. Secara fisiologis Neu dan Nan 

(2003) mengungkapkan motitiltas intestinal 

lebih matang pada usia gestasi >36 minggu, 

sehingga bayi prematur seringkali mengalami 

masalah gastrointestinal. Penelitian lain juga 

disampaikan oleh Neu (2007), dimana masalah 

gastrointestinal dianggap sebagai masalah 

yang paling kritis pada bayi prematur.  

Pada bayi prematur masalah imaturitas 

gastrointestinal yang sring muncul di NICU 

adalah feeding intolerance. Berbagai gejala 

muncul pada bayi dengan feeding intolerance, 

diantaranya adalah gastric residual volume 

(GRV), distensi abdomen dan muntah. Namun 

gejala GRV lebih banyak dilaporkan terjadi 

pada bayi prematur (Moore & Wilson, 2011). 

Kriteria peningkatan GRV ditandai dengan 

adanya residu berwarna hijau atau merah dan 

atau jumlah residu lambung 5 ml/kgBB atau 

>50% dari pemberian minum sebelumnya 

(Dutta et al. 2015; Kairamkonda et al. 2008; 

Khashu et al. 2006). 

Pada banyak kasus di NICU, bayi premaur 

yang mengalami gejala GRV seringkali 

mengalami penundaan pemberian nutrisi 

melalui enterla, sehingga nutrisi harus 

diberikan melalui parenteral (Neu, 2007; Tan-

mailto:ardiansyahdiki.diki@gmail.com
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Dy & Ohlsson, 2005). Namun pemberian 

nutrisi areneral dilaporkan Neu (2007) 

memiliki beberapa risiko dan komplikasi 

diantaranya sepsis, atrofi intestinal, infeksi dan 

trombus. Dampak lain adalah necrotizing 

enterocolitis (NEC) (Gephart, Wetzel, & 

Krisman, 2014; Agnoni & Christine, 2017).  

Gejala GRV yang diakibatkan oleh 

imaturitas gastrointestinal ini seringkali 

diperberat oleh masalah sistem pernapasan 

(Khashana & Moussa, 2016). Pada bayi yang 

mendapat bantuan pernapasan seperti non-

invasive ventilation (NIV) terutama 

penggunaan nasal continous positive airway 

pressure (nCPAP) akan berdampak pada 

peningkatan gejala GRV (Mezzacappa & 

Collares, 2005; Guzoglu, Eras, Uras & Dilmen, 

2016). Diungkapkan Dutta et al. (2015) hal 

tersebut berkaitan dengan pemberian positive 

end-expiratory pressure (PEEP) yang 

berdampak pada penurunan perfusi 

gastrointestinal. 

Penurunan perfusi gastrointestinal akibat 

pemberian PEEP dikaitkan dengan 

menurunnya superior mesentric artery blood 

flow velocity (SMA BFV) (Harvanek, 

Madramootoo & Carver, 2007). Miller dan 

Dowd (2004) menyebutkan penurunan perfusi 

SMA tersebut akan bedampak pada penurunan 

aktivitas motorik, stimulasi hormon sistem 

gastrointestinal.  Bahkan, Harvanek, 

Madramootoo dan Carver (2007) melaporkan 

lebih dari 50% bayi dengan penurunan perfusi 

SMA mengalami feeding intolerance yang 

ditandai dengan adanya keterlambatan 

pengosongan lambung. 

Penerapan stimulasi berupa massage 

dilaporkan sudah dilakukan di NICU sebagai 

stimulasi tambahan dan dianggap sangat 

berpengaruh dalam meningkatkan fungsi 

gastrointestinal (Diego et al. 2007; Vickers et 

al. 2004; Diego et al. 2014). Menurut Diego, 

Field & Hernandez-Reif (2005); Field et al. 

(2008) dan Diego et al. (2007) melaporkan 

massage dengan moderate pressure dapat 

menstimulasi aktivitas vagal dan motilitas 

lambung pada bayi prematur dengan usia 

gestasi 22-36 minggu. 

Penelitian massage difokuskan pada daerah 

abdomen oleh Tekgunduz et al. (2014). Hasil 

penelitian menunjukan bahwa abdominal 

massage 2x15 menit selama 5 hari yang 

dilakukan pada bayi prematur dengan usia 

gestasi 28-34 minggu berpengaruh secara 

signifikan terhadap pencegahan GRV . Bayi 

yang menerima massage ini berhubungan 

dengan adanya peningkatan aktivitas vagal, 

motilitas intestinal, peningkatan perfusi SMA 

(intolerance (Diego et al, 2007; Diego, Field & 

Hernandez-Reif, 2005; Holst, Lund, Petersson 

& Uvnäs-Moberg, 2005; Field et al. 2008; 

Kuemmerle, 2012). Mekanisme lain 

dilaporkan Field et al. (2008), bahwa moderate 

pressure massage pada bayi prematur 

berpengaruh terhadap peningkatan sekresi 

hormon insulin dan IGF-1, sehingga 

berdampak pada penggunaan nutrisi oleh sel. 

Selain itu, adanya peningkatan produksi 

hormon gastrin pada penelitian tersebut 

berpengaruh terhadap peningkatan proses 

absorbsi makanan. 

 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh abdominal massage terhadap gastric 

residual voleume (GRV) pada bayi prematur 

terpasang ventilasi mekanik di ruang NICU.  

 

METODE PENELITIAN 

Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metoda quasi 

experiment dengan pendekatan nonequivalent 

control group pretest and posttest di NICU 

Rumah sakit umum di Bandung Indonesia pada 

tahun 2018.  Penelitian dilakukan pada 34 

responden, 17 pada kelompok massage dan 17 

kelompok kontrol dengan kriteria inklusi 
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meliputi: bayi stabil dengan usia gestasi 28-34 

minggu dan berat badan 1000 – 1750 gram, 

menerima minum melalui naso/orogastric tube 

dan terpasang ventilasi mekanik baik invasif 

terintubasi menggunakan ventilator maupun 

noninvasif ≥24 jam tanpa mengalami feeding 

intolerance, menerima minum dengan metode 

continuous, menderita obstruksi pada 

pencernaan, post op bedah daerah abdomen, 

NEC/riwayat NEC, penyakit kongenital 

(penyakit jantung bawaan, anomali sistem 

pencernaan), suspek sepsis atau sepsis. 

 

Pelaksanaan Abdominal Massage 

Pelaksanaan abdominal massage dilakukan 

oleh perawat neoinatus yang sudah 

tersertifikasi untuk melakukan massage pada 

bayi prematur. Pelaksanaan abdominal 

massage diberikan 2 x/hari selama 5 hari 

dengan durasi 15 menit setiap massage 

diberikan. Waktu pelaksanaan massage 

dilakukan 30 menit setelah bayi diberikan 

minum dengan posisi head up 30-45o. Hal ini 

bertujuan untuk mencegah terjadinya muntah 

pada saat intervensi dilakukan. Prosedur 

abdminal massage diadopsi dari penelitian 

Tekgunduz et al. (2014). Abdominal massage 

menggunakan teknik moderate pressure 

massage dengan menggunakan baby oil yang 

dilakukan pada daerah abdomen. 

 

Protokol Pemeriksaan Gejala GRV 

Residu lambung dalam penelitian ini 

merupakan hasil pengukuran jumlah sisa 

cairan lambung dengan melakukan beberapa 

kali aspirasi dengan menggunakan spuit 5 cc 

pada NGT atau OGT yang sebelumnya 

diberikan 0,5-1 cc udara disertai pengecekan 

penggunakan stetoskop pada bagian gaster. 

Selama penarikan cairan lambung dilakukan 

dengan perlahan dan dilakukan secara berulang 

untuk memastikan isi gaster kosong. Penentuan 

kriteria adanya peningkatan GRV apabila >5 

ml/kgBB atau 50% dari jumlah pemberian 

minum sebelumnya.  

 

Pengumpulan Data Kelompok Intervensi 

Terlebih dahulu peneliti dan asisten peneliti 

melakukan pengkajian terhadap gejala GRV 

sebagai pre-test pada hari pertama. Kemudian 

abdominal massage dilakukan sebanyak 2 

x/hari selama 15 menit dalam periode 5 hari. 

Untuk mengurangi risiko muntah pada saat 

pemberian intervensi, abdominal massage 

dilakukan pada  30 menit setelah diberikan 

minum dimana posisi bayi dalam posisi 

supinasi head up 30-45o. Pada saat dilakukan 

perlakuan abdominal massage, responden 

kelompok intervensi tetap dilakukan 

pemantauan hemodinamik. Abdominal 

massage dilakukan didalam inkubator dengan 

menyesuaian suhu pada suhu 36-38oC atau 

disesuaikan dengan Neutral Temperature 

Environment (NTE). Pada hari ke 5, 

pengambilan data kedua data GRV diukur 

kembali sebagai posttest. 

 

Pengumpulan Data Kelompok Kontrol 

Sama seperti kelompok intervensi, namun 

abdominal massage dilakukan pada hari 

kelima setelah pengambilan data postest. 

Selama periode 5 hari tersebut, responden 

menerima perawatan rutin. 

Data Analisis 

Analisis univariat dilakukan untuk 

mengetahui gambaran karakteristik subjek 

penelitian masing-masing kelompok. Variabel 

yang dilakukan analisis univariat pada 

penelitian ini adalah usia gestasi, berat badan, 

jenis pemberian minum dan jenis ventilasi 

mekanik. Uji normalitas dan homogenitas serta 

uji Wilcoxon digunakan untuk menganalisis 

perbedaan GRV sebelum dan setelah pada 

masing-masing kelompok. Uji Mann-Whitney 

digunakan untuk menganalisis perbedaan rata-

rata selisih GRV setelah dilakukan intervensi 

antara kelompok inervensi dengan kelompok 

kontrol. Uji Ancova digunakan untuk 

menganalisis kontribusi faktor confounding 

terhadap GRV setelah intervensi. 
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Ethical Consideration 

Penelitian ini dilakukan uji kelayakan etik 

(ethical clereance) dari Komite Etik Penelitian 

RSUP. Hasan Sadikin Bandung. Setelah 

pemberian informasi secara jelas kepada 

orangtua responden, orangtua responden yang 

menyetujui ikut serta dalam penelitian ini 

membubuhkan tandatangan pada lembar 

inform concent sebagai bukti persetujuan.

HASIL PENELITIAN

Perbandingan kelompok massage dan 

kontrol terkait karakteristik bayi prematur yang 

termasuk pada bagian penelitian ini. 

Karakteristik responden berdasarkan usia 

gestasi, berat badan, jenis pemberian minum 

dan jenis ventilasi mekanik. Berikut 

karakteristik responden berdasarkan usia 

gestasi, berat badan, jenis minum dan jenis 

ventilasi mekanik disajikan pada tabel 1 

berikut ini:

Tabel 1 Karakteristik responden berdasarkan usia gestasi, berat badan, jenis 

pemberian minum dan jenis ventilasi mekanik 

Variabel Kelompok Intervensi Kelompok Kontrol 

Usia Gestasi 30,65±1,935 31,71±1,649 

Berat Badan 1360,53±251,99 1371,06±195,46 

Jenis Minum 
ASI+Susu formula tipe S 8 (47,1%) 4 (23,3%) 

ASI+Susu formula tipe P 9 (52,9%) 13 (76,5%) 

Jenis Ventilasi Mekanik 

Non Invasive Ventilation 7 (41,2%) 10 (58,8%) 

Invasive Ventilatiom 10 (58,8%) 7 (41,2%) 

 

Usia gestasi pada kelompok intervensi memiliki rata-rata 30, 65±1,935 dengan berat badan 

memiliki rata-rata 1360,53±251,998. Karakteristik jenis minum kelompok intervensi didominasi 

oleh jenis minum ASI yang disertai dengan susu formula tipe P yaitu 9 bayi (52,9). Karakteristik 

responden untuk jenis ventilasi mekanik, pada kelompok intervensi didominasi oleh penggunaan 

ventilasi mekanik invasif yaitu 10 bayi (58,8%). 

Pada kelompok kontrol, rata-rata usia gestasi menunjukkan 31,71±1,649 minggu dengan rata-rata 

bera badan 1371,06±195,465 gram. Sama dengan kelompok intervensi, jenis minum masih 

didominasi penggunaan ASI yang disertai dengan susu formula tipe P sebanyak 13 bayi (76,5%). 

Terkait jenis ventilasi mekanik, kelompok kontrol didominasi penggunaan ventilasi non invasif 

sebanyak 10 (58,8%) bayi. 

Pada tabel 2 menunjukkan rata-rata perbedaan hari pertama dan hari terakhir hasil pemeriksaan 

gastric residual volume (GRV). Analisis Wilcoxon digunakan untuk menguji perbedaan GRV antara 

hari pertama dengan hari terakhir pada kedua kelompok. Hasil menunjukkan rata-rata jumlah residu 

lambung pada kelompok yang diberikan abdominal massage sebelum intervensi menunjukkan angka 

0,65±1,057, kemudian setelah intervensi rerata menurun menjadi 0,000±0,000. Berbeda dengan 

kelompok kontrol, rata-rata jumlah residu lambung pada kelompok kontrol sebelum intervensi 

menunjukkan angka 0,06±0,243, kemudian meningkat setelah hari kelima menjadi 3,65±1,967.  

Tabel 2 Perbandingan rata-rata gastric residual volume (GRV) sebelum dan 

setelah intervensi 

Variabel Kelompok Pengukuran Rata-rata p value 

Gatric residual 

volume (GRV) 

Intervensi 
Sebelum 0,65±1,057 

0,026 
Setelah 0,00±0,000 

Kontrol 
Sebelum 0,06±0,243  

0,000 
Setelah 3,65±1,967 
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Hasil uji lebih lanjut menunjukkan bahwa 

nilai probabilitas (p vlues) Wilcoxon pada 

kelompok intervensi dan kontrol <0,05. Nilai 

tersebut menunjukkan bahwa pada derajat 

kepercayaan 95% terdapat perbedaan yang 

signifikan GRV sebelum dan setelah intervensi 

pada kelompok intervensi (0,026) begitupun 

hasil yang sama pada kelompok kontrol 

(0,000). 

Analisis Mann Whitney digunakan untuk 

menguji perbandingan rata-rata selisih GRV 

pada kelompok intervensi dan kelompok 

kontrol. Hasil menunjukkan rata-rata selisih 

GRV pada kelompok intervensi sebesar -

0,65±1,057. Pada kelompok kontrol rata-rata 

selisih jumlah residu lambung menghasilkan 

nilai sebesar 3,59±1,938. Nilai negatif (-) ini 

menunjukkan bahwa terdapat penurunan rata-

rata GRV pada kelompok intervensi sebanyak 

0,65. Sedangkan nilai minus (+) menunjukkan 

bahwa terdapat peningkatan rata-rata GRV 

pada kelompok kontrol sebanyak 3,59.

 

Tabel 3 Perbadingan rata-rata selisih gastric residual volume (GRV) 

Variabel Kelompok Rata-rata P value 

Gatric residual 

volume (GRV) 

Intervensi -,65±1,057 
0,000 

Kontrol 3,59±1,938 

 

Hasil analisis lebih lanjut menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan selisih gastric 

residual volume (GRV) yang signifikan rata-

rata setiap gejala feeding intolerance di atas 

dapat disimpulkan pada derajat kepercayaan 

95% abdominal massage berpengaruh dalam 

mencegah peningkatan GRV pada bayi 

prematur terpasang ventilasi mekanik. 

Pada penelitian ini terdapat antar kelompok 

intervensi dengan kelompok kontrol 

(p=0,000). Berdasarkan perbedaan 2 variabel 

yang berpotensi menjadi variabel confounding 

yaitu jenis minum dan jenis ventilasi mekanik. 

Analisis Ancova digunakan untuk menguji 

variabel jenis minum dan jenis ventilasi 

mekanik terhadap pengaruh abdominal 

massage terhadap residu lambung. Hasil uji 

ANCOVA menunjukkan hanya jenis ventilasi 

mekanik berkontribusi terhadap GRV dengan 

nilai p yang lebih kecil dari α (p=0,024). 

Sehingga dapat diasumsikan bahwa pada 

derajat kepercayaan 95% dapat diyakini bahwa 

jenis ventilasi berkontribusi secara signifikan 

mempengaruhi GRV setelah intervensi.

 

PEMBAHASAN 

Gasric residual volume (GRV) merupakan 

gejala dari feeding intolerance yang umum 

terjadi pada bayi prematur (Moore & Wilson, 

2011). gejala ini didasari oleh adanya imauritas 

sistem gastrointestinal pada bayi prematur. 

Secara fisiologis fungsi gastrointestinal 

memang belum menunjukan fungsinya yang 

baik sebelum usia 34 minggu terutama pola 

pergerakan peristaltik (Neu & Zhang, 2005; 

Stevanovic, 2011). Pola pergerakan tersebut 

mulai teratur pada usia gestasi lebih dari atau 

sama dengan 28 minggu sampai 30 minggu. 

Kemudian pergerakan tersebut akan lebih 

teratur dan matur pada usia 33 minggu sampai 

dengan 34 minggu. Adanya migrasi komplek 

myoelectric pada usia 33 sampai 34 minggu ini 

yang membuat pola pergerakan usus lebih 

matang, sehingga pada bayi prematur <34 

minggu masalah gastrointestinal muncul 

sebagai akibat ketidakmatangan sistem 

motorik usus (Neu & Nan, 2003; Carter, 2012; 

Li et al. 2014). 

Upaya untuk mengetahui adanya GRV, 

bayi akan dilakukan pemasangan orogastric 

tube (OGT) yang kemudian dilakukan aspirasi 

dengan menggunakan spuit kecil sebelum 

diberikan minum untuk mengetahui jumlah 

minum yang tersisa dari pemberian minum 

sebelumnya (Johnson, 2009). Selanjutnya 

jumlah residu lambung tersebut dijadikan dasar 



Pencegahan Gastric Residual Volume (Grv) Pada Bayi Prematur Terpasang Ventilasi Mekanik Di Neonatal Intensive 

Care Unit (Nicu) Dengan Intervensi Abdominal Massage 

 

 

PINLITAMAS 1 | Vol 1, No.1 | Oktober 2018 | Halaman 35  

pemberian minum selanjutnya (Dutta et al. 

2015). Terdapat beberapa penelitian yang 

mengungkapkan kriteria peningkatan residu 

lambung. Dutta et al. (2015) dan Carter (2012) 

menjelaskan kriteria adanya residu lambung 

apabila terdapat residu >5 ml/kgBB atau 50% 

dari jumlah pemberian minum sebelumnya. 

Berdasarkan hasil penelitian, GRV jika 

dibandingkan antara hari pertama dengan hari 

terakhir pada kelompok intervensi 

menunjukkan volume residu yang menurun. 

Sedangkan pada kelompok kontrol mengalami 

peningkatan. Begitu pun dengan hasil selisih 

GRV, dimana kelompok intervensi mengalami 

penurunan volume residu dibandingkan 

kelompok kontrol yang mengalami kenaikan 

jumlah residu lambung.  

Mekanisme dasar dari abdominal massage 

terhadap pencegahan maupun mengatasi 

masalah feeding intolerance berkaitan dengan 

meningkatnya akivitas vagal dan motorik 

sistem gastrointestinal atau aktivitas sistem 

saraf parasimatis. Seperti pada penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Diego, Field 

dan Hernandez-Reif (2005) dimana teknik 

massage pada daerah abdomen dijadikan salah 

satu teknik pada terapi massage yang 

dilakukan. Hasil menunjukkan secara 

signifikan massage berpengaruh terhadap 

peningkatan cardiac vagal index (CVI), 

aktivitas vagal dan motilitas gaster. Hasil 

serupa   Diego et al. (2007) dan Field dan 

Diego (2008) bayi yang dilakukan massage 

menunjukkan peningkatan aktivitas vagal yang 

memuncak selama 15 menit massage 

dilakukan. Selain itu, motilitas gaster 

meningkat dan memuncak selama 15 menit 

setelah stimulasi diberikan (pvalue <0,0001). 

Peningkatan keduanya pada hari pertama dan 

kelima tersebut berhubungan dengan kenaikan 

berat badan selama 5 hari. 

Mekanisme lainnya berkaitan dnegan 

pengeluaran hormon pencernaan. Seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Field et al. 

(2008) dimana bayi yang dilakukan massage 

berpengaruh terhadap peningkatan hormon 

IGF-1 pada kelompok bayi prematur yang 

dilakukan maasage dan menunjukkan adanya 

hubungan kenaikan berat bedan dengan 

peningkatan kedua hormon tersebut. 

Adanya penurunan GRV setelah dilakukan 

abdominal massage pada kelompok intervensi 

ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan 

oleh Tekgunduz et al  (2014). Pada 

penelitiannya melakukan abdominal massage 

pada bayi prematur 28-32 minggu dengan berat 

badan 1000-1750 gram. Hasil menunjukkan 

abdominal massage berpengaruh terhadap 

penurunan residu lambung. Hasil serupa 

dilaporkan beberapa penelitian, dimana 

abdominal massage terbukti dapat 

menurunkan GRV (Uysal, Eser & Akpinar, 

2012; Uysal, 2017; Fazli et al. 2017; Field, 

2017). 

Dari kedua variabel confounding yang ada, 

variabel jenis minum tidak memberikan 

pengaruh terhadap jumlah residu lambung. 

Dilihat dari karakteristik jenis minum, secara 

kesuluruhan lebih dari sebagian responden 

menggunakan ASI yang disertai dengan susu 

formula tipe P. Beberapa jurnal 

mengungkapkan bahwa alasan penggunaan 

susus formula tipe P berkaitan dengan 

kandungan protein dan lemak. Susu formula 

tipe P merupakan susu formula dengan 

kadungan protein jenis casein yang sudah 

dilakukan hydrolized. Casein hydrolized 

formula ini mempunyai ukuran protein casein 

yang sangat kecil, sehingga protein ini mampu 

diabsorbsi lebih cepat oleh bayi prematur 

(Rosendal & Barkholt, 1999; Gomella, 2013). 

Selain itu jenis lemak yang terkandung pada 

susu formula tipe P merupakan medium-chain 

triglyserida (MCT). MCT dilaporkan lebih 

mudah untuk dilakukan absorbsi kedalam 

peredaran darah dari sistem gastrointestinal. 

Hal tersebut dikarenakan MCT merupakan 

jenis lemak dengan berat molekul lebih kecil, 

larut dalam air dan cepat terokisdasi sehingga 

bayi prematur akan lebih mudah untuk 

melakukan absorbsi (Shah & Limketkai, 

2017). 
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Hasil menunjukkan bahwa jenis ventilasi 

mekanik berkontribusi terhadap jumlah residu 

lambung setelah intervensi dilakukan. Jenis 

ventilasi mekanik yang diberikan pada bayi 

kelompok intervensi sebanyak 10 bayi 

menggunakan ventilasi mekanik invasif dan 

sebanyak 7 bayi menggunakan ventilasi 

mekanik noninvasif. Penelitian memperkuat 

hasil penelitian ini, diungkapkan oleh Mathai, 

Rajeev dan Adhikari (2014), dimana 

penggunaan ventilasi mekanik menunjukkan 

komplikasi feeding intolerance yang ditandai 

dengan 26% mengalami peningkatan residu 

lambung. Peningkatan residu lambung ini 

disebutkan Havranek, Thompson dan Carver 

(2006) ada kaitannya dengan penurunan aliran 

darah pada supeior arteri mesentrika (SMA 

BFV).

 

KESIMPULAN 

Kesimpulan penelitian ini membuktikan 

bahwa abdominal massage berpengaruh 

terhadap gastric residual volume (GRV) pada 

bayi prematur terpasng ventilasi mekanik. 

Sesuai dengan hasil penelitian, peneliti 

merekomendasikan penggunaan abdominal 

massage dua kali sehari selama 5 hari dengan 

durasi 15 menit digunkana sebagai upaya atau 

intervensi keperawatan dalam mengatasi atau 

mencegah peningkatan GRV pada bayi 

prematur terpasang ventilasi mekanik. 

Penelitian lebih lanjut sangat dibutuhkan untuk 

menginvestigasi pengaruh abdominal massage 

terhadap GRV dengan sampel yang lebih besar 

dengan pemeriksaan GRV yang dilakukan 

penilaian setiap harinya untuk menghasilkan 

penelitian yang lebih aplikatif di ruang NICU.
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ABSTRACT 

Hypertension is more common in people aged over 60 years. With age, blood pressure can increase 

steadily as the arteries become stiffer and narrower due to plaque build-up Hypertension can lead to 

severe complications and increases the risk of heart disease, stroke, and death.The purpose of the study 

is to investigate the influence of elderly gymnastic against blood pressure in elderly with hypertension. The 

research design is pre- experiment with one group pretest–posttest. The intervention is done for 2 weeks with 

a frequency of exercise is 3 times a week. The population is elderly people with hypertension and use purposive 

technique sampling. Total respondents are 13. Statistical analysis was Univariate and Bivariate with median 

and Wilcoxon tests. The results showed the systolic and diastolic blood pressure has decreased significantly (ρ 

value = 0.002 and 0.005 for  systolic and diastolic pressures).Tthere is a significant influence of physical 

exercise elderly gymnastics against blood pressure in elderly with hypertension ρ value < 0.005. 

Recommended,  elderly gymnastics can be created an  additional programme elderly and as one program 

routine in Posbindu Puskesmas Cigugur Tengah Kota Cimahi 

 
Key words: Elderly, Hypertension, Elderly Gymnastics 

 
ABSTRAK 

Hipertensi pada umumnya terjadi pada orang lansia berusia lebih dari 60 tahun.. Seiring dengan bertambahnya 

usia tekanan darah akan terus meningkat yang mengakibatkan arteri menjadi kaku dan menyempit akibat 

penimbunan plaque. Hipertensi dapat menyebabkan komplikasi berat dan meningkatkan resiko sakit jantung, 

stroke dan kematian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh senam lansia terhadap 
tekanan darah pada lanjut usia dengan hipertensi. Desain penelitian yang digunakan adalah pre-eksperimental 

dengan rancangan One group pretest-posttest design. Intervensi senam lansia dilakukan selama 2 minggu 

dengan frekuensi latihan 3 kali per minggu. Populasi dalam penelitian ini adalah lanjut usia dengan hipertensi, 

teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling berjumlah 13 responden. Analisis yang 

digunakan adalah uji statistik Univariat dengan menggunakan median dan Bivariat dengan menggunakan uji 

wilcoxon. Hasil penelitian menunjukkan tekanan darah sistolik dan diastolik mengalami penurunan yang 

signifikan (ρ value sistolik = 0,002 dan ρ value diastolik = 0,005). Hasil uji statistik penelitian ini adalah ada 

pengaruh yang signifikan dari latihan fisik senam lansia terhadap tekanan darah pada lansia hipertensi ρ value 

< ɑ (0,005). Disarankan hendaknya Puskesmas Cigugur Tengah Kota Cimahi dapat menjadikan senam lansia 

sebagai salah satu program rutin di posbindu yang dilakukan untuk para lanjut usia. 

 
Kata Kunci : Lanjut usia, Hipertensi, Senam Lansia 

 

 

PENDAHULUAN 

Prevalansi hipertensi di Indonesia yang 

didapat melalui pengukuran pada umur ≥ 18 

tahun sebesar (25,8%), tertinggi di Bangka 

Belitung (30,9%), diikuti Kalimantan Selatan 

(30,8%), Kalimantan Timur (29,6%), dan 

Jawa Barat (29,4%). Jawa Barat termasuk 

salah satu provinsi di Indonesia yang 

menduduki prevalensi tertinggi penderita 

hipertensi. Jawa Barat menduduki posisi ke 

empat dengan jumlah penduduk 46.300.543 

dan jumlah penderita hipertensi sebanyak 

13.612.359 jiwa (29,4%). (Riskesdas, 2013). 

Di Indonesia masalah hipertensi 

cenderung meningkat. Hipertensi jika 

dibiarkan dapat berkembang menjadi gagal 

jantung kronik, stroke, serta pengecilan 

volume otak, sehingga kemampuan fungsi 

kognitif dan intelektual seorang penderita 

mailto:musrikamdah@gmail.com
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hipertensi akan berkurang. Dampak dari 

hipertensi dalam jangka panjang juga dapat 

menyebabkan kematian mendadak (Sustrani, 

2006). 

Hipertensi merupakan penyakit 

multifaktor yang muncul oleh karena 

interaksi berbagai faktor. Tekanan darah akan 

meningkat setelah umur 45–55 tahun, 

dinding arteri akan mengalami penebalan 

oleh adanya penumpukan zat kolagen pada 

lapisan otot. Pengaturan tekanan darah yaitu 

reflex baroreseptor pada lanjut usia 

sensivitasnya sudah berkurang, sedangkan 

peran ginjal juga sudah berkurang dimana 

aliran darah ginjal dan laju filtrasi glomerulus 

menurun menyempit menjadi kaku 

(Anggraeni, 2009).  

Hipertensi dapat dihindari dengan 

menghindari faktor resiko dan mencegahnya 

dengan beberapa upaya yaitu menerapkan 

pola hidup sehat dengan melakukan aktivitas 

fisik secara teratur, kebutuhan tidur yang 

cukup, pikiran yang rileks dan santai, 

menghindari kafein, rokok, alkohol dan stress 

kemudian menerapkan pola makan yang 

sehat dengan menghindari atau mengurangi 

makanan yang mengandung lemak tinggi, 

tinggi kalori, berminyak, kolestrol,santan, 

garam berlebihan dan penggunaan kadar gula 

tinggi (Tilong, 2014) 

Upaya yang dapat dilakukan penderita 

hipertensi untuk menurunkan tekanan darah 

dapat dilakukan dengan dua jenis yaitu secara 

farmakologis dan non farmakologis 

(Widyanto & Triwibowo, 2013).  

Pengobatan tanpa obat-obatan yang 

disebut penatalaksanaan nonfarmakologis 

dapat diterapkan pada penderita hipertensi, 

dengan cara menjalani pola hidup sehat 

seperti, pada penderita hipertensi yang 

mengalami kelebihan berat badan dianjurkan 

untuk menurunkan berat badannya sampai 

batas ideal dengan cara membatasi makan 

dan mengurangi makanan berlemak, 

mengurangi penggunaan garam, 

menghentikan pemakaian alkohol dan 

narkoba, istirahat yang cukup, berhenti 

merokok, mengelola stres, melakukan 

olahraga yang tidak terlalu berat secara 

teratur (Muttaqin, 2012). 

Senam lansia juga merupakan salah satu 

program kegiatan yang dilincurkan oleh 

Kementrian Kesehatan dalam rangka 

menciptakan lanjut usia yang sehat, aktif dan 

produktif (Kemenkes RI, 2016).Manfaat 

gerakan-gerakan dalam senam lansia yang 

diterapkan dapat meningkatkan komponen 

kebugaran kardio-respirasi, kekuatan dan 

ketahanan otot, kelenturan dan komposisi 

badan seimbang (Hardianti, 2013).  

Pada lanjut usia kekuatan mesin pompa 

jantung juga berkurang. Berbagai pembuluh 

darah penting khusus di jantung dan otak 

mengalami kekakuan. Dengan latihan fisik 

atau senam dapat membantu kekuatan pompa 

jantung agar bertambah, sehingga aliran 

darah bisa kembali lancar. Jika dilakukan 

secara teratur akan memberikan dampak yang 

baik bagi lanjut usia terhadap tekanan 

darahnya (Maryam, 2008). Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh senam 

lansia terhadap tekanan darah pada lanjut usia 

dengan hipertensi.  

Penelitian kali ini dilakukan di Bandung 

Cimahi yang mempunyai masyarakat multi 

etnik dan budaya, bukan hanya suku sunda 

tetapi banyak juga suku pendatang sehingga 

manfaatnya akan lebih luas.  

 

METODE  

Paradigma pada penelitian dilakukan pada 

lanjut usia dengan riwayat hipertensi. 

Peningkatan tekanan darah dapat dipengaruhi 

oleh beberapa faktor salah satunya adalah 

umur. Hipertensi lebih banyak dialami oleh 

orang berusia di atas 60 tahun. Hal ini 

desebabkan karena perubahan fisologis pada 

proses degeneratif. Hipertensi menjadi 
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masalah utama pada usia lanjut karena sering 

menjadi faktor utama penyakit kardiovaskuler 

lainnya (Azizah, 2011). 

Penanganan masalah hipertensi dapat 

dilakukan dengan  penatalaksanaan berupa 

tindakan mandiri oleh perawat salah satunya 

adalah dengan melakukan latihan fisik senam 

lansia. Senam lansia akan membantu 

menurunkan ketegangan otot serta penurunan 

tekanan darah pada lanjut usia dengan 

hipertensi (Setyoadi, 2011). 

Jenis desain penelitian ini adalah pre 

experimental dengan (One group pretest-

posttest design). Efektifitas perlakuan dinilai 

dengan cara membandingkan nilai pretest 

dengan post test (Dharma,2011). Penelitian ini 

melibatkan satu kelompok subjek dengan 

melakukan pemeriksaan tekanan darah 

sebelum dan sesudah diberikan intervensi 

senam lansia.  

Populasi yang digunakan pada penelitian ini 

adalah lanjut usia di RW 10 dan RW 14 

Wilayah Kerja Puskesmas Cigugur Tengah 

sebanyak 53 jiwa. Pengambilan sampel pada 

penelitian ini akan menggunakan metode 

purposive sampling. Purposive sampling 

merupakan teknik pengambilan sampel 

berdasarkan pertimbangan peneliti yaitu 

berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang 

sudah diketahui sebelum dengan mengadakan 

studi pendahuluan kemudian menetapkan 

responden yang menjadi sampel (Riyanto, 

2011). Besar sampel dalam penelitian ini 

adalah sebanyak 13 responden. 

Dalam pengambilan sampel, terdapat 

kriteria sampel yang diambil dalam penelitian 

ini sebagai berikut : 

a. Kriteria inklusi 

1) Klien dengan usia 60 – 74 tahun 

2) Mengkonsumsi obat hipertensi 

3) Memiliki tekanan darah sistolik ≤ 130 

- 140 mmHg dan diastolik ≤ 80 - 90 mmHg 

4) Klien tidak memiliki kecacatan pada 

bagian ekstremitas atas dan bawah  

5) Klien yang memiliki keseimbangan 

yang baik atau tidak beresiko jatuh dengan  

melakukan tes keseimbangan ketika berjalan 

dan pada saat duduk. 

b. Kriteria ekslusi 

1) Klien yang mengalami keterbatasan 

pendengaran 

2) Klien yang mengalami gangguan sendi 

dan tulang 

3) Instrumen atau alat pengumpulan data 

yang digunakan dalam penlitian ini 

diantaranya spygmomanometer dan stetoskop 

digunakan untuk melakukan pemeriksaan 

tekanan darah, stopwatch digunakan untuk 

menghitung waktu setiap kali melakukan 

intervensi, standar operasional prosedur (SOP) 

senam lansia digunakan sebagai prosedur yang 

harus diperhatikan dalam setiap pelaksanaan 

intervensi agar terarah dan mendapatkan hasil 

yang sesuai dengan tujuan, pengeras suara 

digunakan untuk memutar musik saat 

pemberian intervensi dan lembar observasi 

digunakan untuk meuliskan data tekanan darah 

responden sebelum dan sesudah dilakukan 

intervensi. 

Pengumpulan data dilakukan selama 2 

minggu pada tanggal 8 – 20 Mei 2017 dan 

dilaksanakan di RW 10 dan RW 14 wilayah 

kerja Puskesmas Cigugur Tengah Kota 

Cimahi. 

Analisis univariat ini akan digunakan untuk 

menggambarkan rerata tekanan darah sebelum 

dan sesudah melakukan intervensi senam 

lansia. Analisis bivariat dilakukan untuk 

menguji ada tidaknya pengaruh senam lansia 

terhadap tekanan darah pada lansia dengan 

hipertensi. Uji normalitas data dilakukan untuk 

mengetahui apakah data berdistribusi normal 

atau tidak. (Dahlan, 2013).  

Kriteria pengujian adalah bila p value > 

0,05 berarti data tersebut berdistribusi normal, 

sedangkan jika p value < 0,05 berarti data 

berdistribusi tidak normal. Jika data yang 

diperoleh dari hasil transformasi data tidak 

berdistribusi normal, maka dapat dilakukan uji 

nonparametrik yaitu uji wilcoxon. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan uji non 

parametrik yaitu uji wilcoxon.



Senam Lansia Sebagai Terapi Tambahan Pada Lansia Dengan Hipertensi: Studi Pre-Experimental 

 

 
PINLITAMAS 1 | Vol 1, No.1 | Oktober 2018 | Halaman 42  

HASIL 

1. Rerata Tekanan Darah Sebelum Dilakukan 

Intervensi Latihan Fisik Senam Lansia pada 

Lanjut Usia dengan Hipertensi di RW 10 

dan RW 14 Wilayah Kerja Puskesmas 

Cigugur Tengah Kota Cimahi 

 
Tabel 1 Rerata Tekanan Darah Sebelum Dilakukan 

Intervensi Latihan Fisik Senam Lansia pada Lanjut 

Usia dengan Hipertensi di RW 10 dan RW 14 

Wilayah Kerja Puskesmas Cigugur Tengah Kota 

Cimahi Tahun 2017. 

  

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan 

bahwa mean tekanan darah sistolik sebelum 

dilakukan intervensi senam lansia adalah 

135,38 ± 5,189 mmHg dengan nilai tekanan 

sistolik tertinggi 140 mmHg dan terendah 130 

mmHg. Pada mean tekanan darah diastolik 

sebelum dilakukan intervensi senam lansia 

adalah 87,69 ± 4,385 mmHg dengan tekanan 

diastolik tertinggi 90 mmHg dan terendah 80 

mmHg. 

2. Rerata Tekanan Darah Setelah Dilakukan 

Intervensi Latihan Fisik Senam Lansia pada 
Lanjut Usia dengan Hipertensi di RW 10 

dan RW 14 Wilayah Kerja Puskesmas 

Cigugur Tengah Kota Cimahi 
 

 

Tabel 2 Rerata Tekanan Darah Setelah Dilakukan 

Intervensi Latihan Fisik Senam Lansia pada Lanjut 

Usia dengan Hipertensi di RW 10 dan RW 14 

Wilayah Kerja Puskesmas Cigugur Tengah Kota 

Cimahi Tahun 2017 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan 

bahwa mean tekanan darah sistolik setelah 

dilakukan intervensi senam lansia adalah 

124,62 ± 5,189 mmHg dengan nilai tekanan 

sistolik tertinggi 130 mmHg dan terendah 120 

mmHg. Pada mean tekanan darah diastolik 

setelah dilakukan intervensi senam lansia 

adalah 78,46 ± 6,887 mmHg dengan tekanan 

diastolik tertinggi 90 mmHg dan terendah 70 

mmHg. 

 

3. Rerata Tekanan Darah Sebelum dan Setelah Dilakukan Intervensi Latihan Fisik Senam Lansia 

pada Lanjut Usia dengan Hipertensi di RW 10 dan RW 14 Wilayah Kerja Puskesmas Cigugur 
Tengah Kota Cimahi  

 
Tabel 3. Rerata Tekanan Darah Sebelum dan Setelah Dilakukan Intervensi 

Latihan Fisik Senam Lansia pada Lanjut Usia dengan Wilayah Kerja Puskesmas 

Cigugur Tengah Kota Cimahi Tahun 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table di atas menunjukkan bahwa setelah 

dilakukan uji statistik rerata tekanan sistolik 

sebelum dan setelah intervensi diperoleh p-value 

= 0,002 <  ( = 0,05) dan tekanan diastolic 

diperoleh  p-value = 0,005 <  ( = 0,05). Hal 

ini bermakna bahwa ada pengaruh dari latihan 

Tekanan  
Darah  

Mean SD Min Max N 

Sistolik 135,38 5,189 130  140 13 

Diastolik 87,69 4,385 80  90 13 

Tekanan 

Darah 

Mean SD Min Max N 

Sistolik 124,62 5,189 120 130 13 

Diastolik 78,46 6,887 70 90 13 

Variabel Mean SD Pv N 

Sistolik Sebelum Dilakukan Latihan 
Fisik Senam Lansia 

 
Sistolik Setelah Melakukan Latihan 

Fisik Senam Lansia 

 
135,38 

 
124,62 

 
5,189 

 
5,189 

 
 

0,002 

 
 

13 

Diastolik Sebelum Dilakukan Latihan 
Fisik Senam Lansia 

 
Diastolik Setelah Melakukan Latihan 

Fisik Senam Lansia 

 
87,69 

 
78,46 

 
4,385 

 
6,887 

 
 

0,005 

 
 

13 
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fisik senam lansia terhadap tekanan darah 

sistolik dan diastolik pada lanjut usia dengan 

hipertensi.

PEMBAHASAN 

1. Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 1 

menunjukkan bahwa mean tekanan darah 

sistolik sebelum dilakukan intervensi senam 

lansia 135,38 ± 5,189 mmHg dan diastolik 

87,69 ± 4,385 mmHg. Dapat dilihat bahwa 

tekanan darah sebelum intervensi ini terlihat 

cukup tinggi, hal ini disebabkan oleh faktor-

faktor penyebab tekanan darah tinggi yang 

berbeda pada setiap penderita hipertensi. 

Keadaan tekanan darah tinggi pada penelitian 

ini kemungkinan disebabkan oleh faktor-

faktor yang diantaranya seperti usia, jenis 

kelamin, kurang olahraga. 

Ketika seseorang memasuki usia lanjut 

secara alamiah tubuh akan mengalami proses 

penurunan fungsi degenerasi termasuk 

jantung (Muttaqin, 2009). Perubahan-

perubahan kardiovaskular lain yang terjadi 

pada lanjut usia yaitu kekuatan otot jantung 

perlahan akan berkurang, terjadi penebalan 

dan sklerosis pada endokardium, dan 

kemampuan memompa dari jantung harus 

bekerja lebih keras sehingga terjadi 

hipertensi (Maryam, 2012).  

Hipertensi menjadi masalah pada lanjut 

usia karena sering ditemukan dan menjadi 

faktor utama stroke, payah jantung dan 

jantung koroner. Lebih dari sepuluh kematian 

di atas usia 60 tahun disebabkan oleh 

penyakit jantung dan serebrovaskuler. 

Elastisitas jantung pada orang berusia 70 

tahun menurun sekitar 50% dibanding orang 

berusia 20 tahun, hal tersebut karena 

kekuatan otot jantung berkurang sesuai 

dengan bertambahnya usia dengan 

bertambahnya usia denyut jantung 

maksimum dan fungsi lain dari jantung akan 

berangsur-angsur menurun (Azizah, 2011). 

Penelitian yang dilakukan Adiatmika 

(2012) menyatakan bahwa tekanan darah 

sistolik meningkat secara progresif sampai 

umur 70-80 tahun, sedangkan tekanan darah 

diastolik meningkat sampai umur 50-60 

tahun, dan kemudian cenderung menetap atau 

sedikit menurun. Kombinasi perubahan ini 

sangat mungkin mencerminkan adanya 

kekakuan pembuluh darah dan penurunan 

kelenturan (compliance) arteri, dan ini 

mengakibatkan peningkatan tekanan nadi 

sesuai dengan umur. Hal ini didukung oleh 

hasil penelitian Ovianasari (2015) , bahwa 

sebagian besar penderita hipertensi 64% 

berumur 55-64 tahun, dan sebagian kecil 35% 

berumur 65 – 75 tahun.  

Penyakit hipertensi cenderung lebih 

tinggi pada jenis kelamin perempuan 

daripada laki laki. Pernyataan tersebut 

didukung dengan jumlah responden dalam 

penelitian ini, terdapat 12 orang perempuan 

dan 1 orang laki-laki. Hal ini di sebabkan 

karena resiko hipertensi pada perempuan 

meningkat seiring bertambahnya usia dan 

terjadinya setelah mengalami menopause. 

Sebelum menopause, perempuan relatif 

terlindungi dari penyakit kardiovaskuler oleh 

hormon estrogen yang mempunyai peranan 

penting dalam tubuh perempuan antara lain 

merangsang maturasi pada organ kewanitaan 

dan pemeliharaan struktur normal kulit dan 

pembuluh darah.  

Ketika perempuan bertambah usia atau 

berada pada usia menopause, ovarium 

menghentikan pembentukan hormon 

estrogen dan progestron, meskipun tetap ada 

dalam aliran pembuluh darah dengan kadar 

yang rendah akibat kelanjutan dari aktivitas 

kelenjar adrenal. Ketika hormon ini terus 

menurun, fungsi untuk pemeliharaan struktur 

normal pembuluh darah pun akan menurun. 

Menurunnya fungsi pemeliharaan hormon 

esterogen pada pembuluh darah, 

mengakibatkan pembuluh darah tidak elastis 
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dan cenderung lebih kaku dan akan 

mengakibatkan tekanan darah tinggi (Potter 

& Perry, 2010). 

Penelitian yang dilakukan Soesanto 

(2010) menyatakan bahwa praktik lanjut usia 

hipertensi dalam mengendalikan 

kesehatannya sebagian besar telah baik yaitu 

sebesar 69,1% dan yang kurang sebesar 

30,9% antara lain : ada sekitar 59,6% tidak 

melakukan olahraga secara teratur. 88,1% 

responden mendapatkan dukungan keluarga 

yang baik dan selebihnya 11,9% mempunyai 

dukungan keluarga yang kurang, hal tersebut 

berarti ada hubungan antara dukungan 

keluarga terhadap lanjut usia yang menderita 

penyakit hipertensi dengan praktik lanjut usia 

hipertensi dalam mengendalikan 

kesehatannya.  

 

2. Berdasarkan tabel 2 di atas menunjukkan 

bahwa mean tekanan darah sistolik setelah 

dilakukan intervensi senam lansia adalah 

124,62 ± 5,189 mmHg dengan nilai tekanan 

sistolik tertinggi 130 mmHg dan terendah 

120 mmHg. Pada mean tekanan darah 

diastolik setelah dilakukan intervensi senam 

lansia adalah 78,46 ± 6,887 mmHg dengan 

tekanan diastolik tertinggi 90 mmHg dan 

terendah 70 mmHg. 

Menurut hasil penelitian terdapat 

penurunan yang signifikan pada tekanan 

darah sistolik dan tekanan darah diastolik 

pada penderita hipertensi setelah melakukan 

senam lansia. Penurunan tekanan darah 

responden pada penelitian ini bervariasi. Dari 

13 orang responden, terdapat 11 orang 

responden yang mengalami penurunan 

tekanan darah sistolik dan diastolik setelah 

melakukan senam lansia, 1 orang mengalami 

peningkatan tekanan darah diastolik setelah 

melakukan senam lansia, 2 orang tidak 

mengalami perubahan pada tekanan darah 

sistolik sebelum dan setelah melakukan 

senam lansia, dan 1 orang tidak mengalami 

perubahan pada tekanan darah disatolik 

sebelum dan setelah melakukan senam lansia. 

Rata-rata tekanan darah responden dari 

hipertensi ringan turun menjadi pre 

hipertensi. Tetapi terdapat beberapa 

responden yang tekanan darahnya masih 

pada hipertensi ringan.  

Penurunan tekanan darah tersebut, 

disebabkan karena responden dalam 

penelitian dapat mengikuti instruksi dengan 

baik serta rutin mengikuti senam lansia. 

Sesuai dengan konsep bahwa tujuan dari 

latihan jasmani menurut Afriwardi (2010), 

latihan atau olahraga yang dilakukan oleh 

kelompok lanjut usia harus mengacu pada 

kaidah olahraga yang baik, benar, teratur, 

terukur, dan progresif. Dianjurkan latihan 

jasmani teratur dengan frekuensi 3-4 kali per 

minggu dengan durasi 30 – 60 menit dalam 

satu kali latihan. 

Senam lansia yang dilakukan secara 

teratur dapat meningkatkan elastisitas 

pembuluh darah sehingga dapat mengurangi 

kemungkinan terjadinya pecahnya pembuluh 

darah jika tekanan darah naik. Jantung akan 

mendapatkan keuntungan karena bekerja 

lebih efisien yaitu memompa darah lebih 

banyak dengan denyutan lebih jarang serta 

akan lebih tahan terhadap kemungkinan 

serangan penyakit jantung. 

Latihan fisik seperti senam lansia juga 

akan meningkatkan fungsi jantung sehingga 

dapat membantu meningkatkan kekuatan 

pompa otot jantung. dengan meningkatnya 

kekuatan otot jantung, maka elastisitas 

pembuluh darah akan terjaga, mengakibatkan 

aliran darah menjadi lancar dan terjadi 

penurunan tekanan darah (Nugroho, 2008 ). 

Hal ini didukung oleh penelitian Aji 

(2015) menyatakan bahwa dengan 

memberikan perlakuan senam lansia selama 

2 minggu dengan frekuensi 6 kali didapatkan 

hasil ada pengaruh senam lansia terhadap 

tekanan darah sistolik maupun tekanan darah 

diastolik responden.Hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa perlakuan senam lansia 

dapat menurunkan tekanan darah sistolik 

maupun diastolik pada lansia penderita 
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hipertensi di Posyandu Banaran 8 Playen 

Gunungkidul. 

Berdasarkan hasil analisis, peneliti 

berpendapat bahwa dengan mengikuti 

instruksi dengan baik serta rutin mengikuti 

senam lansia dapat membantu menurunkan 

tekanan darah tinggi. Senam lansia juga dapat 

mempertahankan atau meningkatkan kondisi 

jasmani yang baik, serta dapat membuat kerja 

jantung efisien, membakar lemak sehingga 

lemak yang menyumbat dinding pembuluh 

darah dapat berkurang dan hipertensi secara 

otomatis dapat menurun, pembuluh darah 

jantung atau arteri koroneria akan lebih besar 

dan lebar dibandingkan dengan orang yang 

tidak berolahraga, sehingga akan 

memperlancar aliran darah, mencegah 

terjadinya penggumpalan darah, sehingga 

kerja jantung akan lebih ringan dan 

menurunkan tahanan perifer yang dapat 

mengakibatkan tekanan darah pada penderita 

hipertensi menurun.pemantauan terhadap 

kesehatan lanjut usia dalam kesehariannya. 

3. Berdasarkan table 3 di atas menunjukkan 

bahwa setelah dilakukan uji statistik rerata 

tekanan sistolik sebelum dan setelah 

intervensi diperoleh p-value = 0,002 (<0,05) 

dan tekanan diastolic diperoleh  p-value = 

0,005 (< 0,05). Hal ini bermakna bahwa ada 

pengaruh dari latihan fisik senam lansia 

terhadap tekanan darah sistolik dan diastolik 

pada lanjut usia dengan hipertensi.  

Dari data hasil penelitian tersebut 

menguatkan pendapat (Potter & Perry, 2010) 

yang menyatakan bahwa lanjut usia penderita 

hipertensi harus melakukan latihan fisik yang 

dapat meningkatkan kemampuan fungsional 

serta memberikan rasa puas, latihan fisik 

seperti senam lansia akan meningkatkan 

fungsi kardiovaskular, dengan membuat 

perencanaan program latihan fisik dapat 

membantu menjaga tekanan darah agar tetap 

stabil. 

Menurut Triyanto (2014), adanya 

pengaruh senam lansia terhadap tekanan 

darah pada penderita hipertensi karena senam 

lansia dapat merangsang penurunan aktifitas 

saraf simpatis dan peningkatan saraf 

parasimptis yang berpengaruh pada 

penurunan hormon adrenalin, norepinefrin 

dan katekolamin, serta vasodilatasi 

(pelebaran) pada pembuluh darah yang 

mengakibatkan transport oksigen keseluruh 

tubuh terutama otak menjadi lancar, sehingga 

dapat menurunkan tekanan darah dan nadi 

menjadi normal.  

Latihan fisik yang teratur berfungsi 

untuk membakar glukosa melalui aktivitas 

otot yang yang akan menghasilkan ATP 

sehingga endorphin akan muncul dan 

membawa rasa nyaman, senang dan bahagia. 

Latihan fisik juga merangsang mekanisme 

HPA (Hypothalamus-Pituitary-Adrenal) axis 

untuk merangsang kelenjar pineal untuk 

mensekresi serotonin dan melatonin. Dari 

hipotalamus rangsangan diteruskan ke 

pituitary (hipofisis) untuk membentuk beta 

endorphin dan enkephalin yang akan 

menimbulkan keadaan rileks dan perasaan 

senang.  

Senam lansia dapat membuat berbagai 

organ dalam tubuh kita terlatih terutama pada 

pembuluh darah yang mengalami kontraksi 

dan relaksasi sehingga mengurangi kekakuan 

pada pembuluh darah. Latihan fisik yang 

teratur akan membantu tubuh agar tetap 

bugar dan tetap segar karena melatih tulang 

tetap kuat dan membantu menghilangkan 

radikal bebas yang ada dalam tubuh 

(Anggriyana, 2010).  

Teratur berolahraga dapat dilakukan 

dengan cara latihan fisik yang sesuai dengan 

lanjut usia diantaranya berjalan-jalan, 

bersepeda, berenang, melakukan pekerjaan 

rumah dan senam (Maryam, 2012). Senam 

lansia dapat dijadikan pilihan karena selain 

dapat meningkatkan fungsi organ tubuh, juga 

dapat menimbulkan perasaan bahagia, 

gembira, tidur lebih nyenyak dan pikiran 

tetap segar (Proverawati, 2010). 

Di dalam penelitian ini, perawat 

memiliki beberapa peran diantaranya yaitu 
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sebagai care giver dimana perawat 

diharapkan mampu memperhatikan individu 

dalam konteks sesuai kehidupan klien. 

Advocate, perawat bertugas bertanggung 

jawab membantu klien dan keluarga dalam 

memberikan informasi lain yang diperlukan 

untuk mengambil persetujuan atas tindakan 

keperawatan yang akan diberikan, selain itu 

perawat berperan sebagai pembela dari hak-

hak klien, contohnya dengan memastikan 

kebutuhan klien terpenuhi yang berhubungan 

dengan kesehatan. Counselor, perawat 

berperan dalam memberikan konseling atau 

bimbingan penyuluhan kepada individu atau 

keluarga dalam mengintegrasikan 

pengalaman kesehatan dengan pengalaman 

yang lalu. Dan sebagai educator, dimana 

perawat bertujuan untuk mengajarkan kepada 

klien agar dapat merubah prilaku yang 

kurang baik dalam menjaga kesehatan 

menjadi prilaku yang lebih positif (Azizah L. 

M., 2011). 

Beberapa penelitian mengatakan bahwa 

dengan melakukan senam lansia secara rutin 

dapat mempengaruhi tekanan darah. Hal ini 

diperkuat oleh hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Nooryana (2015),  

berdasarkan hasil analisis statistik didapatkan 

(ρ = 0.002 < 0.05) dan pengaruh senam bugar 

lanjut usia terhadap kualitas hidup (ρ = 0.031 

(domain fisik), ρ = 0.005 (domain 

psikologis), ρ = 0.011 (domain sosial), ρ = 

0.017 (domain lingkungan) < 0.05), sehingga 

dapat disimpulkan bahwa senam bugar lanjut 

usia berpengaruh secara signifikan terhadap 

penurunan tekanan darah dan peningkatan 

nilai kualitas hidup pada lanjut usia hipertensi 

di Posyandu Lansia Sejahtera, Kartasura. 

Hasil penelitian ini dapat dianalisis 

bahwa dengan melakukan latihan fisik senam 

lansia secara rutin dapat mempengaruhi 

tekanan darah pada lanjut usia dengan 

hipertensi. Memasuki usia lanjut secara 

alamiah tubuh akan mengalami proses 

penurunan fungsi degenerasi termasuk 

jantung. Perubahan kardiovaskular yang 

terjadi diantaranya, elastisitas pembuluh 

darah berkurang dan kekuatan otot jantung 

menurun. Menurunnya kekuatan otot jantung 

menyebabkan jantung harus bekerja lebih 

keras dan menyebabkan peningkatan tahanan 

perifer sehingga terjadi hipertensi.  

Latihan fisik senam lansia dapat 

membantu melenturkan pembuluh darah 

arteri tubuh dengan terlatih menguncup dan 

mengembang akibat konstriksi dan dilatasi 

otot-otot tubuh yang berada di sekitar dinding 

pembuluh darah sewaktu melakukan kegiatan 

senam lansia sehingga aliran darah akan 

menjadi lancar dan terkontrol.

 

SIMPULAN 

Penatalaksanaan hipertensi perlu dilakukan, 

yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

hidup lanjut usia agar di usia lanjut dapat tetap 

sehat, aktif dan produktif. Latihan fisik yang 

teratur akan membantu tubuh agar tetap bugar 

dan tetap segar karena melatih tulang tetap kuat 

dan membantu menghilangkan radikal bebas 

yang berkeliaran dalam tubuh (Anggriyana, 

2010). Dari beberapa cara latihan fisik yang 

dapat dilakukan oleh lanjut usia, senam lansia 

dapat dijadikan pilihan karena selain dapat 

meningkatkan fungsi organ tubuh, senam 

lansia juga dapat menimbulkan perasaan 

bahagia, gembira, tidur lebih nyenyak dan 

pikiran tetap segar (Proverawati, 2010). 

Hal tersebut dibuktikan dengan hasil 

penelitian ini bahwa senam lansia berpengaruh 

terhadap tekanan darah pada lanjut usia dengan 

hipertensi di RW 10 Dan RW 14 Wilayah 

Kerja Puskesmas Cigugur Tengah Kota 

Cimahi, baik sistolik ataupun diastolik dengan 

pengujian sebelum dan setelah melakukan 

latihan fisik senam lansia yaitu nilai p-value = 

0,002 (<0.05) untuk tekanan darah sistolik dan 

p-value = 0,005 (<0.05) untuk tekanan darah 

diastolik.
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SARAN 

Dalam penelitian saran diberikan untuk 

dapat membantu meningkatkan kemampuan 

perawatan pada lanjut usia dengan hipertensi. 

Saran diberikan antara lain kepada pendidikan 

dan Puskesmas Cigugur Tengah Kota Cimahi. 

1. Bagi pendidikan diharapkan dapat 

dijadikan sebagai salah satu kompetensi 

dalam proses ajar Keperawatan Gerontik 

khususnya terkait asuhan keperawatan 

terhadap penderita hipertensi dalam 

melakukan penatalaksanaan non 

farmakologi. 

2. Bagi Puskesmas Cigugur Tengah hasil 

penelitian ini dapat menjadi rekomendasi 

untuk menambah kegiatan  dalam Posbindu 

di setiap RW di Wilayah Kerja Puskesmas 

Cigugur dan dalam kegiatan Prolanis, 

sebagai kegiatan rutin untuk menjaga 

kesehatan sekaligus sebagai pencegahan 

penyakit tidak menular pada lanjut usia. 

3. Bagi Penderita Hipertensi 

Diharapkan kepada lanjut usia yang 

khususnya menderita hipertensi dapat 

dengan rutin ikut serta dalam kegiatan 

senam lansia yang di adakan di posbindu 

atau di puskesmas. Karena dengan rutin 

mengikuti senam lansia atau melakukan 

latihan fisik akan membantu menstabilkan 

tekanan darah. 
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ABSTRAK 

Masalah kesehatan yang umum dialami remaja putri ketika memasuki masa pubertas adalah dismenore. 4,89% 

remaja usia 14-19 tahun di Indonesia mengalami dismenore pada tahun 2011. Dismenore ini sering 

mengakibatkan remaja tidak dapat mengikuti aktivitas di sekolah, kurang konsentrasi sehingga mengganggu 

prestasi remaja. Dismenore memerlukan penanganan yang tepat dan efektif sehingga remaja dapat 

mempertahan dan meningkatkan prestasi. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi pengaruh hipnoterapi 
terhadap penurunan skala dismenore primer pada remaja. Jenis penelitian Quasi Experiment, dengan desain 

Non-equivalent Control Group.Sampel diambil dengan tehnik purposive sampling, berjumlah 13 siswi. 

Pengumpulan data menggunakan kuesioner Numeric Rating Scale (NRS). Analisa univariat menggunakan 

median dan analisa bivariat menggunakan uji Mann Whitney. Hasil uji Mann-Whitney didapatkan 

pValue=0,018, nilai ini menggambarkan terdapat pengaruh hipnoterapi terhadap penurunan dismenore primer. 

Saran bagi petugas kesehatan, dalam menangani dismenore primer pada remaja adalah dengan intervensi 

hipnoterapi.   

 
Kata kunci: dismenore primer, hipnoterapi, remaja 

 

ABSTRACT 

A health problem common to teenage girls upon entering puberty is dysmenorrhea. Four point eight-nine 

percent of female teenagers in the ages between 14-19 in Indonesia experienced dysmenorrhea in 2011. It 

caused students to be absent from classes, lack of concentration, and reducing their achievements.It needs 

proper and effective treatment so that they can still perform at their best.This research aims to identify the 

effects of hypnotherapy on reducing the scale of the primary dysmenorrhea on teenagers.It employed the quasi-

experiment model with the non-equivalent control group design. Samples were gathered through purposive 

sampling with a total of 13 female students.A Numeric Rating Scale (NRS) questionnaire gathered the data 

needed for the study.The univariate analysis used the median and the bivariate analysis employed that of Mann 

Whitney.The results from the latter showed the p-value=0.018, which indicated that there were effects from 
hypnotherapy towards the lowering of the primary dysmenorrhea.A recommendation for healthcare 

practitioners is to conduct hypnotherapy intervention in treating primary dysmenorrhea. 

 
Keywords: primary dysmenorrhea, hypnotherapy, teenagers 

 

PENDAHULUAN 

Masalah kesehatan yang sering dialami 

remaja putri ketika memasuki masa pubertas 

adalah dismenore. Mahmudiono (2011) 

meyatakan bahwa 54,89%  remaja usia 14 – 19 

tahun di Indonesia tahun 2011 mengalami 

masalah dismenore. Beberapa penelitian di 

wilayah Indonesia menyatakan bahwa kejadian 

dismenore pada remaja cukup tinggi, 

diantaranya di desa banjar kemantren, terdapat 

71% perempuan uisa subur yang mengalami 

dismenore (Novia & Puspitasari, 2013). Angka 

pasti mengenai jumlah Dismenore di Jawa 

Barat tidak ada. Namun di perkirakan 30%-

70% perempuan mengalami masalah haid, 

termasuk diantaranya nyeri perut atau kram 

perut. 

Gejala dismenore mengganggu aktivitas 

sehari hari remaja(Rohmawati, 2014). Gejala 

disminore yang dirasakan sangat khas yaitu 

muncul keluhan nyeri perut atau kram perut 

yang dapat menjalar ke pinggang disertai rasa 

letih, rasa mual, muntah, sakit kepala, diare dan 

sebagainya. Saguni, Madianung & Masi (2013) 

Menyatakan seorang siswi yang mengalami 
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dismenore tidak dapat berkonsentrasi belajar 

dan motivasi belajar akan menurun karena 

dismenore yang dirasakan pada saat proses 

belajar mengajar sehingga akan mengganggu 

prestasi belajar remaja. 

Penanganan dismenore yang sudah dikenal 

oleh masyarakat yaitu penanganan secara 

farmakologis, tetapi penanganan dismenore 

secara farmakologis kurang diminati oleh 

remaja karena kekhawatiran terhadap efek 

samping dari obat. Penanganan secara non 

farmakologis lebih banyak diminati. 

Penanganan dismenore secara non 

farmakologis dapat dilakukan dengan kompres 

hangat, pijat, yoga, hipnoterapi dan relaksasi 

otot progresif (Boba et all, 2005). Dari 

beberapa alternatif penangan secara non 

farmakologis tersebut, penanganan yang paling 

praktis dilakukan diantaranya adalah relaksasi 

otot progresif dan hipnoterapi, karena tidak 

memerlukan alat, dan dapat dilakukan di segala 

kondisi.

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

Quasi Experiment. Populasi dalam penelitian 

ini adalah seluruh siswi kelas X di SMA Negeri 

empat    Cimahi yang telah mengalami siklus 

menstruasi maksimal dua tahun dihitung dari 

usia menarche, dan mengalami dismenore pada 

saat menstruasi, yaitu berjumlah Sembilan 

puluh satu siswi. Pengambilan sampel di 

lakukan dengan tehnik purposive sampling. 

Sugiono (2009) mengatakan bahwa batas 

sampel untuk eksperiment sederhana antara 

sepuluh hingga dua puluh orang, dalam 

penelitian ini peneliti mengambil sampel 

tigabelas siswi yang mengalami dismenore. 

Kriteria inklusi sampel diantaranya adalah 

siswi yang sedang dismenore pada saat 

penelitian berlangsung, dismenore terjadi hari 

pertama menstruasi, tidak ada penanganan 

farmakologis dan nonfarmakologis 

sebelumnya, test sugestibiltas positif dilakukan 

hipnoterapi. Kriteria Eksklusi diantaranya 

siswi yang memiliki penyakit ginekologis atau 

dismenore sekunder, Siswi yang tidak hadir 

Pengumpulan data dilakukan dengan 

pengisian kuesioner Numeric Rating Scale 

(NRS) sebelum dan setelah intervensi. 

Instrumen penelitian dijelaskan pada bagan 

satu. Peneliti tidak melakukan uji validitas dan 

reabilitas terhadap instrument dikarenakan 

sudah diuji validitas pada penelitian 

sebelumnya.  
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N Tidak Nyeri ringan  Nyeri sedang  nyeri berat 

Bagan 1. 

Kuesioner Numeric Rating Scale (NRS) 

Sumber : Smeltzer& Bare (2013) 

 

Data berikutnya dianalisis dengan 

menggunakan tendency central  (median) 

untuk data univariat sedangkan untuk data 

bivariat dianalisis dengan uji non parametric 

yaitu uji Mann Whitney karena hasil uji 

normalitas data adalah tidak normal(Riyanto, 

2011). 

Penelitian dilaksanakan dengan 

berpedoman pada prinsip etika penelitian yaitu 
respect for person, beneficiency dan justice. 

Aplikasi dari prinsip etika diantaranya adalah 

dengan memberikan penjelasan tentang tujuan 

dan pelaksaan penelitian kepada calon 
responden. Responden diberi penjelasan 

bahwa responden diberi kebebasan 

memutuskan pilihan untuk mengikuti ataupun 
tidak mengikuti penelitian. Responden yang 

memutuskan untuk mengikuti penelitian, 

kemudian dimintai persetujuan tertulis untuk 
mengikuti penelitian (Informed consent). 

Semua responden mendapatkan perlakukan 

yang sama yaitu semua responden mendapat 

intervensi. Lokasi penelitian ini dilakukan di 
SMA Negeri 4 Cimahi. Pengumpulan data 

dilakukan sejak bulan Juli hingga bulan 

September 2016.
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1 akan menjelaskan secara rinci tentang skala  nyeri dismenore sebelum dan sesudah 

intervensi pada kelompok yang diberikan hypnoterapi. 

Tabel 1 

PerbedaanNyeri Sebelum dan Sesudah Intervensi pada Kelompok yang Diberikan Hipnoterapi 

Variabel Pengukuran Median SD SE p 

Value 

Nyeri 

 

- Sebelum 

- Sesudah 

3 

 

0 

1,472 

1,092 

0,408 

0,303 0,002 

 

Tabel di atas mengambarkan bahwa 

terdapat penurunan nilai median nyeri pada 

responden antara sebelum dan setelah 

diberikan hypnoterapi. Hasil uji statistik 

menggunakan uji wilcoxon didapatkan pValue 

0,002, maka dapat disimpulkan ada pengaruh 

hipnoterapi terhadap penurunan skala 

dismenore. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian sebelumnya oleh Sidabutar (2014) 

yang menyatakan terdapat pengaruh 

hipnoterapi terhadap dismenore dengan pvalue 

0,0001. Penelitian Primatama, Zariat ,Nugraha 

& Adi, 2014) juga menyatakan hipnoterapi 

dapat menurunkan skala dismenore. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan pernyataan 

Gunawan 2010 yang mengatakan bahwa 

hipnoterapi merupakan salah satu intervensi 

non farmakologi yang dapat dilakukan untuk 

menurunkan nyeri. 

Hipnoterapi dapat menurunkan intensitas 

dismenore primer melalui dua mekanisme. 

Tahap induksi dan deepening dalam 

hipnoterapi merupakan mekanisme pertama 

untuk menurunkan intensitas nyeri dismenore. 

Tahap induksi dan deepening merupakan tahap 

relaksasi melalui relaksasi nafas dalam yang 

bertujuan agar otak mencapai kondisi 

gelombang theta (Benson & Proctor, 

2000;Potter& Pery, 2006) Saat yang 

bersamaan kondisi relaksasi ini merangsang 

tubuh melalui jalan HPA Axis, untuk 

menghasilkan Coticitropin Releasing Factor 

(CRF). Selanjutnya CRF merangsang kelenjar 

pituitary untuk menurunkan produksi ACTH 

sehingga peningkatan produksi analgetik 

endogen yaitu endorprin yang kemudian 

menurunkan produksi cortisol dan hormon – 

hormon stres lainnya sehingga nyeri menurun 

(Price & Wilson, 2006). Endorphin bekerja 

untuk menahan impuls nyeri di medulla 

spinalis, dengan menahan impuls nyeri di 

medulla spinalis maka impuls nyeri tidak 

dihantarkan ke thalamus dan pada akhirnya 

tidak ada impuls nyeri yang disalurkan ke 

korteks serebri (Prasetyo, 2010).  Tahap 

induksi dan deepening yang merupakan tahap 

awal dari hipnoterapi sudah memiliki 

kontribusi dalam menurunkan nyeri (Wong, 

Willy & Hakim, Andri, 2009).   

Mekanisme kedua adalah sugesti yang 

diterima oleh alam bawah sadar akan 

mengubah persepsi nyeri di kortex serebri. 

Tahap sugesti dalam hipnoterapi merupakan 

tindakan untuk memberikan data baru masuk 

ke pikiran bawah sadar di system limbic. Data 

yang dimasukkan adalah data bahwa impuls 

dari uterus saat berkontraksi yang dihantarkan 

akan dipersepsikan sebagai rasa bahagia, rasa 

nyukur dan rasa yang diharapkan. Data baru ini 

akan disimpan di memori alam bawah sadar. 

Dalam kondisi sadar, pikiran bawah sadar akan 

mempengaruhi kortek serebri, yaitu 

memberikan data sesuai sugesti. Ketika kortek 

serebri mendapatkan impuls kontraksi maka 

impuls itu akan dipersepsikan sebagai rasa 

bahagia dan rasa syukur (Purwanto & Setiyo, 

2008). Kondisi ini bersifat permanen 

(Gunawan, 2010). Dua mekanisme tersebut 

yang menjadi penjelasan bahwa hipnotherapi 

dapat menurunkan intensitas nyeri.
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan penelitian adalah bahwa skala 

dismenore sebelum dilakukan hipnoterapi 

3,00 dengan kategori nyeri ringan dan 

setelah dilakukan hipnoterapi turun 

menjadi 0 dengan kategori tidak nyeri.  

Saran bagi petugas kesehatan 

khususnya perawat puskesmas pembina 

UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) agar 

dapat mengimplementasikan intervensi 

hipnoterapi dalam mengatasi dismenore 

pada remaja khususnya remaja yang 

memiliki sugestibilitas positif. Saran bagi 

insituti pendidikan keperawatan agar hasil 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

sumber bahan ajar pada mata ajar 

keperawatan maternitas, lebih khususnya 

materi gangguan menstruasi.  
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ABSTRAK 

Faktor utama penyebab stunting adalah masalah gizi, baik pada saat kehamilan dan sesudah lahir sampai usia 

2 tahun. Di Indonesia diperkirakan 7,8 juta anak balita mengalami stunting. Di Kabupaten Tasikmalaya 

angka stunting 41,7% yang tertinggi di Kecamatan Salopa, yaitu dari 2980 balita; 943 diantaranya mengalami 

stunting. Stunting menyebabkan berkurangnya perkembangan kognitif, menurunkan kecerdasan, 

menghambat prestasi anak dan penurunan produktivitas ekonomi dan kreatifitas di usia dewasa. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui hubungan status nutrisi maternal dan status nutrisi anak dengan kejadian 
stunting. Metode penelitian korelatif dengan pendekatan cross sectional. Sampel penelitian anak usia 12-24 

bulan dan ibunya, diambil dengan Simple Random Sampling. Jumlah sampel 71 orang. Analisis statistik 

univariat dan bivariate. Hasil penelitian didapatkan BMI pra-konsepsi normal 81,7%, kenaikan BB maternal 

kurang 76,1%, pemberian ASI ekslusif 60,6%, asupan nutrisi anak baik 66,2%, stunting pendek 63,4%. Hasil 

uji Chi-Square didapatkan BMI pra-konsepsi dan kenaikan BB maternal tidak berhubungan dengan stunting 

dengan p-value masing-masing 0.358 dan 0.380 (>α=0.05), sedangkan pemberian ASI ekslusif dan asupan 

nutrisi anak secara signifikan berhubungan dengan stunting dengan p-value 0.000 (<α=0.05). Disarankan 

agar petugas gizi Puskesmas memberikan penyuluhan secara rutin kepada masyarakat mengenai pentingnya 

asupan nutrisi dengan menu seimbang selama kehamilan, periode menyusui, pemberian MP-ASI dan asupan 

nutrisi untuk anak usia 12 – 24 bulan, memotivasi kader Posyandu agar memantau ibu untuk memberikan 

ASI ekslusif selama 6 bulan dan memberikan makanan pendamping ASI setelahnya, dan melakukan 
pendekatan multisektoral dengan fokus gerakan perbaikan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan.  

 

Kata kunci : balita, BMI, maternal, status nutrisi, stunting   

 

ABSTRACT 

The main factor causing  stunting was nutritional problems, both during pregnancy and after birth to age of-

2 years when given breastmilk and complementary food for breastmilk. In Indonesia an estimated 7.8 million 

children under five years old experienced stunting. In Tasikmalaya the incidence of stunting was 41.7% 

which in Salopa had the highest stunting, of the 2980 children under five years old; 943 of them experienced 
stunting. Stunting caused reducing cognitive development, It caused decreasing intelligence, It inhibits 

children's performance in school, and It decreased economic productivity and creativity in adulthood. This 

study aimed to determine the relationship between maternal nutritional status and children's nutritional 

status with the incidence of stunting. The research method was carried out by correlative method with cross 

sectional approach. The research sample of children aged 12-24 months with their mothers was taken using 

the Simple Random Sampling technique. The number of samples was 71 peoples. Unvariate and bivariate 

statistics have been used in this study. The results showed that the normal pre-conception BMI was 81.7%, 

the increase in maternal body weight was 76.1%, the exclusive breastfeeding was 60.6%, the good children's 

nutrition was 66.2%, and the short stunting 63.4%. The Chi-Square test results obtained that the pre-

conception BMI and increasing maternal body weight was not related to stunting with p-values were 0.358 

and 0.380 (> α = 0.05. The exclusive breastfeeding and child nutrition intake were significantly associated 
with stunting and p-value 0.000 (<α=0.05). It was recommended that nutrition workers of community health 

center provide regular counseling to the public about the importance of nutritional intake with a balanced 

menu during pregnancy and lactation period, complementary food for breast milk administration and 

nutritional intake for children 12-24 months, to motivate of Posyandu officers to monitor mothers to 

breastfeed exclusive for 6 months and to provide complementary food for breast milk, and to carry out a 

multisectoral approach with a focus on nutrition improvement movements in the first 1000 days of life. 

 

Keywords: children under five years old, BMI, maternal, nutritional status, stunting  
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PENDAHULUAN 

Status nutrisi maternal yang kurang selama 

kehamilan dan pada saat menyusui dapat 

menyebabkan terjadinya stunting pada anak, 

yaitu gangguan pertumbuhan  yang terjadi 

akibat defesiensi nutrisi  kronis selama 1000 

hari usia anak dan atau sejak konsepsi usia 

dua tahun (WHO, 2013 & Dewey, KGI & 

Begum, K, 2011).  Tanda stunting yaitu 

pertumbuhan tinggi badan melambat dan 

balita memiliki resiko postur tubuhnya tidak 

maksimal saat dewasa berdasarkan penilaian 

antropometri WHO-NCHS; indeks tinggi 

badan dibanding umur (TB/U) (Kemenkes, 

2011). 

Lebih dari 180 juta anak-anak di dunia 

mengalami stunting pada usia balita (John C 

Phuka, et al, 2009). Di Indonesia diperkirakan 

7,8 juta anak balita mengalami stunting 

sehingga Indonesia masuk dalam 5 besar 

negara dengan jumlah anak balita stunting 

tinggi. Hasil Riskesdas 2007 menunjukkan 

angka  stunting nasional 36,8% yang berarti 1 

dari 3 anak balita mengalami stunting. Di 

Jawa Barat kejadian stunting 35,3% tetapi  di 

Kabupaten Tasikmalaya stunting mencapai 

41,7%, dengan   Kecamatan Salopa 

menduduki angka stunting tertinggi pada usia 

12-59 bulan yaitu sebanyak 943 balita atau 

31,6% dari 2980 balita, dengan prevalensi 

balita sangat pendek 410 (13,7%) dan balita 

pendek 533 (17,9%). Sedangkan stunting 

pada usia 12-24 bulan yaitu sebanyak 268 

(36,96%) dari 725 bayi usia 12-24 bulan, 

dengan prevalensi sangat pendek 119 

(16.41%) dan pendek 149 (20,55%) tersebar 

di 9 Desa Kecamatan Salopa (Dinkes 

Kabupaten Tasikmalaya). 

Stunting dapat menyebabkan penurunan 

kapasitas kognitif sehingga menurunkan  

kecerdasan dan kemampuan sekolah serta 

akan menghambat prestasi anak di sekolah, 

penurunan produktivitas ekonomi dan 

kreatifitas di usia dewasa serta outcome pada 

reproduktif maternal (Benjamin T, Crookston, 

et al, 2010; Dewey, KGI & Begum, K, 2011). 

Stunting mulai terjadi selama kehamilan, 

dimana ibu hamil kekurangan nutrisi, ibu  

pendek, berat badan kurang dari normal, atau 

gagal menaikkan berat badan selama 

kehamilan, tidak dapat mempertahankan 

jumlah nutrien sesuai kebutuhannya. Stunting 

yang terjadi setelah lahir sebagai akibat diet 

buruk, tingginya infeksi, insufisiensi 

pemberian nutrisi dan ketidak adekuatan 

intake nutrisi, seperti  mikronutien: iron, zinc, 

atau vitamin A, C, dan D. 

Berdasarkan fenomena tersebut maka 

peneliti tertarik melakukan penelitian tentang 

hubungan status nutrisi maternal (BMI pra-

konsepsi, kenaikan berat ibu selama 

kehamilan) dan status nutrisi anak (pemberian 

ASI ekslusif, kecukupan nutrisi) dengan 

kejadian stunting di wilayah kerja Puskesmas 

Salopo Tasikmalaya.

 

METODE 

Rancangan penelitian korelatif dengan 

pendekatan cross sectional. Penelitian ini 

dilakukan untuk melihat hubungan status 

nutrisi maternal dan anak dengan kejadian 

stunting.      

 Variabel independen terdiri dari 3 sub 

variabel yaitu status nutrisi maternal diukur 

dari BMI pra-konsepsi dan kenaikan berat 

badan ibu pada saat hamil berdasarkan BMI 

pra-konsepsi, variabel status nutrisi anak 

terdiri dari variabel pemberian ASI ekslusif 

dan asupan nutrisi anak. Variabel dependen 

kejadian stunting pada anak usia 12-24 bulan. 

Jumlah sampel 71 orang diambil dengan 

teknik Simple Random Sampling berdasarkan 

kriteria inklusi: 1. Anak teratur datang ke Pos 

Yandu. 2. Ibu dapat mengingat berat badan 



Hubungan Status Nutrisi Maternal Dan Anak Dengan Kejadian Stunting 
 

 

 

PINLITAMAS 1 | Vol 1, No.1 | Oktober 2018 |Halaman 56  

sebelum hamil dan kenaikannya selama 

kehamilan.  

Responden yang setuju menandatangani 

informed consent. Penelitian dilakukan pada 

saat ada kegiatan Pos Yandu sampai jumlah 

sampel yang dibutuhkan terpenuhi.    

Dalam penelitian ini data primer 

dikumpulkan melalui wawancara, kuesioner 

frekuensi makanan dan pengukuran panjang 

badan anak dalam cm/microtoice dengan 

posisi berbaring terlentang dilakukan oleh 

peneliti dibantu kader Pos Yandu. 

Analisis data univariat berupa distribusi 

frekuensi dan prosentase dari tiap-tiap 

variabel. Analisis bivariat menggunakan uji 

statistik Chi-Square untuk membuktikan 

adanya hubungan status nutrisi maternal 

dengan kejadian stunting dan membuktikan 

adanya hubungan status nutrisi anak dengan 

kejadian stunting pada anak usia 12-24 bulan.  

Etika penelitian dilakukan dengan 

memberikan penjelasan kepada responden 

tentang tujuan dan prosedur penelitian. Setiap 

responden diberi hak penuh untuk bersedia 

atau tidak bersedia menjadi responden. Untuk 

kesediaan berpartisipasi responden diminta 

membubuhkan tanda tangan pada lembar 

persetujuan (informed consent). Peneliti 

menjamin kerahasiaan identitas dan informasi 

yang diberikan oleh responden selama dan 

sesudah penelitian (privacy).  

Selama kegiatan penelitian, peneliti 

memperhatikan kenyamanan dan keamanan 

responden (protection from discomfort). 

Setiap responden diperlakukan sama dengan 

memberikan kode (anonimity), dan informasi 

yang diperoleh dijaga kerahasiaannya, hanya 

untuk kegiatan penelitian ini (confidentiality). 

Setelah penelitian selesai, setiap responden 

(ibu) diberikan informasi tentang upaya 

pencegahan stunting, agar pada anak 

selanjutnya tidak terulang kembali, diberikan 

informasi tentang asupan nutrisi yang bergizi 

dan adekuat sesuai dengan kebutuhan anak 

balita.

   

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian akan disajikan pada tabel berikut: 

1. Status Nutrisi Maternal, Pemberian ASI Eksklusif  dan Status Nutrisi Anak  

 

Tabel 4.2.  Distribusi Frekuensi Status Nutrisi Maternal, ASI Ekslusif dan Status Nutrisi Anak Puskesmas 

Salopa Kabupaten Tasikmalaya 

No. Status Nutrisi Jumlah Persentase 

1. 

 

 

 

 

BMI Pra-Konsepsi 

Normal 

Kurang 

Lebih  

Obesitas 

 

58 

6 

6 

1 

 

81.7 

8.45 

8.45 

1.4 

2. 

 
 

 

 

Status Nutrisi 

Nutrisi Maternal 
Normal 

Kurang 

Lebih 

 

 
16 

54 

1 

 

 
22.5 

76.1 

1.4 

3. 

 

 

ASI Ekslusif 

Eksklusif 

Tidak Ekslusif  

 

43 

28 

 

60.6 

39.4 

4. 

 

 

 

Nutrisi Anak 

Baik/Normal 

Kurang 

 

47 

24 

 

66.2 

33.8 
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2. Kejadian Stunting 

Tabel 4.3.  Distribusi Frekuensi Kejadian Stunting 

Anak Usia 24 Bulan di Puskesmas Salopa Kabupaten 

Tasikmalaya 

 Kejadian Stunting  Jumlah Persentase 

 Pendek  

Sangat Pendek 

Total 

45 

26 

71 

63.4 

36.6 

100 

 

3. Hubungan BMI Pra-Konsepsi dan Status Nutrisi Maternal dengan Kejadian Stunting 

Tabel 3.1. Hubungan BMI Pra-Konsepsi Ibu dengan Kejadian Stunting pada Anak Usia 12 – 

24 Bulan di Puskesmas Salopa Kabupaten Tasikmalaya 

                   
BMI 

Pra-

Konsepsi 

Stunting TB/U  
Total 

 
 

 
P 

Value 
Pendek Sangat 

Pendek 

N % N % N % 

Normal 37 63,8 21 36.2 58 100   

Kurang 

Lebih 

Obesitas 

5 

3 

0 

83.3 

50 

0 

 1 

 3 

1 

16.7 

50 

100 

6 

6 

1 

100 

100 

100 

 

 

 

0,358 

Jumlah 45 63,4 26 36,6    71      100   

 
Tabel 3.2. Hubungan Status Nutrisi Maternal Saat Kehamilan dengan Kejadian 

Stunting pada Anak Usia 12 – 24 Bulan di Puskesmas Salopa Kabupaten Tasikmalaya 

                   
Status 

Nutrisi 
Maternal 

Stunting TB/U  

Total 

 

 

 

P 

Value 
Pendek Sangat 

Pendek 

N % N % N % 

Normal 11 68,7  5 31.3 16 100   

Kurang 
Lebih 

34 
0 

63 
  0 

 20 
  1  

37 
100 

54 
1 

100 
100 

 
 

 
0,380 

Jumlah 45 63,4 26 36,6 71 100   

 

4. Hubungan Status Nutrisi Anak dengan Kejadian Stunting 

Tabel 4.1. Hubungan antara ASI Ekslusif dengan Kejadian Stunting pada Anak 

Usia 12 – 24 Bulan di Puskesmas Salopa Kabupaten Tasikmalaya  

                     
ASI 

Stunting TB/U  

Total 

 

OR 

(95% CI) 

 

P 

Value 
Pendek Sangat 

Pendek 

N % N % N % 

ASI 

Ekslusif 

 

40 

 

93,0 

 

3 

 

7,0 

 

43 

 

100 

 

61,333 

 

 

Tidak 

ASI 

Ekslusif 

 

5 

 

17,9 

 

23 

 

82,1 

 

28 

 

100 

(13,408 – 

280,562) 

 

0,000 

 

Jumlah 

 

 

45 

 

63,4 

 

26 

 

36,6 

 

71 

 

100 
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Tabel 4.2.  Hubungan antara Asupan Nutrisi dengan Kejadian Stunting pada Anak Usia 

12 – 24 Bulan di Puskesmas Salopa Kabupaten Tasikmalaya 
 

Asupan 

Nutrisi 

Stunting TB/U  

Total 

 

OR 

(95% CI) 

 

P 

Value 
Pendek Sangat 

Pendek 

N % N % N % 

Baik 

 

40 85,1 7 14.9 47 100 21,714  

Kurang 

 

5 20,8 19 79,2 24 100 (6,092 – 77,394) 0,000 

Jumlah 45 63,4 26 36,6 71 100   

 

PEMBAHASAN 

1. Hubungan status nutrisi maternal (BMI pra-

konsepsi dan status nutrisi saat kehamilan) 

dengan kejadian stunting. 

a. Hubungan BMI pra-konsepsi dengan 

kejadian stunting  disimpulkan tidak ada 

perbedaan proporsi artinya tidak ada 

hubungan yang signifikan antara BMI pra-

konsepsi dengan kejadian stunting pendek 

atau sangat pendek (TB/U). Meskipun 

demikian BMI pra-konsepsi menjadi faktor 

yang berkontribusi terhadap berat bayi baru 

lahir. Seperti hasil penelitian saya 

sebelumnya (Murtiningsih, 2015), bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan rerata 

berat bayi baru lahir diantara tingkat BMI 

pra-konsepsi dengan P Value=0.003 (α < 

0.05). Pengaruh dari kenaikan berat badan 

selama kehamilan pada berat badan lahir 

bayi tergantung pada BMI pra-konsepsi 

(Crane, J.M., et al, 2009). 

BMI pra-konsepsi menentukan status 

nutrisi wanita, dianjurkan BMI sebelum 

hamil dalam keadaan normal. Hasil 

penelitian sebelumnya  menunjukkan bahwa 

semakin normal BMI ibu pada saat 

kehamilan maka semakin normal juga berat 

bayi baru lahir. Demikian halnya pada 

penelitian ini BMI ibu 81,7% dalam kategori 

normal. Sebaliknya apabila BMI ibu pada 

kategori kurang maka ibu hamil semakin 

beresiko melahirkan bayi dengan SGA 

(Small Gestation Age) dan LBW (Low Birth 

Weight). Demikian pula pada ibu dengan 

BMI kategori lebih dan obesitas 

meningkatkan resiko LGA, HBW (High 

Birth Weight) dan makrosomia (Yu, Z, et al, 

2013).  

Pilihan makanan yang sehat diperlukan 

sebelum kehamilan dan penting bagi  wanita 

untuk memahami diet tersebut, sehingga 

pada saat memulai kehamilan pada kondisi 

kesehatan yang optimal (Ricci, S.S., 2007). 

Pada saat pra-konsepsi, pilihan makanan 

adalah kuncinya. Konsumsi makanan sehat 

dan vitamin dapat menjamin wanita dan 

janinnya mempunyai nutrien esensial yang 

mencukupi untuk memulai kehamilannya, 

sehingga bayi yang dilahirkan dalam 

keadaan sehat dengan berat lahir dan tinggi 

badan normal  (Ricci, S.S., 2007). 

 

b. Hubungan status nutrisi saat kehamilan 

dengan kejadian stunting disimpulkan tidak 

ada perbedaan proporsi artinya tidak ada 

hubungan yang signifikan antara status 

nutrisi maternal saat kehamilan dengan 

kejadian stunting pendek atau sangat pendek 

(TB/U). Dari 26 responden yang memiliki 

TB/U sangat pendek 80.8% dengan status 

nutrisi saat kehamilan  tidak normal. Dari 45 

responden yang memiliki TB/U dengan 

kategori pendek, 34 (75.6%) responden 

status nutrisi saat kehamilannya kurang. 

Walaupun secara statistik tidak ada 

hubungan yang signifikan antara status 

nutrisi maternal saat kehamilan dengan 



Hubungan Status Nutrisi Maternal Dan Anak Dengan Kejadian Stunting 
 

 

 

PINLITAMAS 1 | Vol 1, No.1 | Oktober 2018 |Halaman 59  

kejadian stunting pendek atau sangat 

pendek. Tetapi hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kejadian stunting, baik pendek atau 

sangat pendek terjadi pada 75% lebih ibu 

hamil dengan status nutrisi kurang. Nutrisi 

pada saat kehamilan sangat mempengaruhi 

pertumbuhan janin dan bayi baru lahir, 

termasuk barat badan dan tinggi badan bayi. 

Status nutrisi kurang pada ibu hamil 

menyebabkan bayi lahir dengan berat badan 

dan tinggi badan kurang  (TB/U). Hal ini 

dapat terus berlangsung sampai bayi berusia 

2-3 tahun.  

Status nutrisi maternal saat kehamilan 

dapat ditentukan dengan kenaikan berat 

badan ibu hamil, sebaiknya sesuai dengan 

rekomendasi IOM (Institute of Medicine, 

2009). Kenaikan berat badan maternal 

normal selama kehamilan yang 

direkomendasikan ACOG adalah 35-35 

pound atau sekitar 11.36-15.9 kg (Ricci, 

S.S., 2007) atau 11.5-16 kg (Medrofth, J. et 

al., 2010).  

3. Hubungan Status hubungan status nutrisi 

anak (pemberian ASI ekslusif dan 

kecukupan nutrisi) dengan kejadian stunting. 

a. Hubungan pemberian ASI ekslusif dengan 

kejadian stunting. 

    Menurut WHO (2007) pemberian ASI 

ekslusif dapat menurunkan resiko kejadian 

stunting, karena kandungan kalsium pada 

ASI mempunyai bioavailabilitas yang tinggi 

sehingga dapat diserap dengan optimal 

terutama dalam fungsi pembentukan tulang 

anak. Dalam ASI juga mengandung antibodi 

yang kuat untuk mencegah infeksi dan 

sumber gizi yang sangat ideal, berkomposisi 

seimbang, dan secara alami disesuaikan 

dengan kebutuhan masa pertumbuhan bayi 

(Bahiyatun, 2009). 

Hasil penelitian terdapat hubungan yang 

signifikan antara pemberian ASI eksklusif 

dengan kejadian stunting. Hal ini sama 

dengan penelitian Arifin, Irdasari & 

Sukandar (2012), dimana hasil analisis 

multivariat yang menjadi faktor paling 

dominan kejadian stunting adalah pemberian 

ASI.  

Sejalan dengan penelitian WHO (2006), 

bahwa memberikan ASI ekslusif dapat 

meningkatkan pencapaian pertumbuhan, 

perkembangan dan kesehatan anak yang 

optimal. Setelah itu dapat dilanjutkan 

dengan memberikan makanan pendamping 

ASI sampai umur 2 tahun atau lebih.  

ASI bagi bayi merupakan nutrisi ideal 

untuk menunjang kesehatan, pertumbuhan 

dan perkembangan secara optimal. ASI 

dapat mencegah  malnutrisi pada bayi, 

didalam ASI  terkandung zat-zat gizi yang 

dibutuhkan bayi dengan tepat, mudah 

digunakan secara efisien oleh tubuh bayi dan 

melindungi bayi  terhadap infeksi. Pada 

tahun pertama kehidupan bayi sistem 

kekebalan bayi belum sepenuhnya  

berkembang  dan  tidak  bisa melawan 

infeksi seperti halnya anak yang lebih besar, 

oleh  karena  itu zat kekebalan yang 

terkandung dalam ASI sangat berguna.  

Pilihan makanan terbaik untuk bayi yaitu 

ASI, karena dalam ASI ada faktor protektif 

terutama komponen aktif imunologi, lemak 

terstruktur (asam palmitat dalam psn 2 pada 

TG) menyebabkan absopsi lemak dan 

kalsium yang lebih baik sehingga 

perkembangan tulang meningkat, serta 

bioavailabilitas gizi yang tinggi. Asam 

palmitat merupakan sumber kalori penting 

dengan daya antioksidasi yang rendah. 

Komposisi ASI tidak bersifat homogen, 

dimana kolostrum diproduksi 1-3 hari 

postpartum, pada akhirnya akan menjadi 

susu matur setelah 3 minggu. Faktor 

imunologi tidak hanya ada dalam kolostrum 

yang diproduksi selama beberapa hari 

pertama laktasi, tetapi terus berlanjut 

sepanjang aktivitas menyusui. 

Dalam upaya penanganan masalah 

stunting ini, khusus untuk bayi dan anak 

telah dikembangkan standar emas makanan 

bayi dalam pemenuhan kebutuhan gizinya, 

yaitu Inisiasi Menyusui Dini (IMD) yang 
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harus dilakukan sesegera mungkin setelah 

melahirkan, memberikan ASI eksklusif, 

pemberian makanan pendamping ASI yang 

berasal dari makanan keluarga dan 

pemberian ASI diteruskan sampai anak 

berusia 2 tahun (Kemenkes. R.I, 2011). 

 

b. Hubungan kecukupan nutrisi dengan 

kejadian stunting 

Proses optimalisasi tumbuh kembang 

dan masa emas dalam pertumbuhan otak 

terjadi pada dua tahun awal kehidupan 

(window of opportunity). Pada usia ini anak 

memerlukan zat gizi agar proses 

pertumbuhan dan perkembangan berjalan 

baik.  

Karakteristik   khas pada anak usia 12 -

24 bulan  yaitu bergerak terus, tidak bisa 

diam dan sulit untuk diajak duduk dalam 

waktu yang relatif lama. Karakteristik  

tersebut terkait  dengan  pemenuhan  

kebutuhan  nutrisi  anak sukar atau kurang 

mau makan, nafsu makan anak sering kali 

berubah yang mungkin pada hari ini 

makannya  cukup  banyak  dan  pada  hari  

berikutnya  makannya sedikit, biasanya anak 

menyukai jenis makanan tertentu dan anak  

cepat  bosan  dan  tidak  tahan  makan  

sambil  duduk  dalam waktu lama. Orang tua 

harus memahami karakteristik tersebut dan 

dapat menciptakan   lingkungan    makan   

yang   menyenangkan. 

Gizi seimbang pada anak usia 12 – 24 

bulan harus mengandung unsur sumber 

tenaga, sumber zat pembangun dan sumber 

zat pengatur. Ketiga golongan tersebut harus 

ada dalam menu sehari – hari dan jumlahnya 

disesuaikan dengan usia anak. Asupan 

makanan sehari untuk anak harus 

mengandung 10 -15% kalori, 20 – 35% 

lemak dan sisanya karbohidrat. Setiap kg 

berat badan anak memerlukan asupan energi  

sebanyak 100 kkal.  

Hasil penelitian di Puskesmas Salopa 

menunjukkan bahwa kesadaran keluarga 

dalam menyediakan  makanan beragam pada 

balita masih sangat rendah. Kebanyakan 

diantara mereka mengkonsumsi hidangan 

dengan komposisi  yang tidak memenuhi 

gizi seimbang.  

Asupan nutrisi yang kurang beragam 

secara terus menerus dalam waktu yang 

lama beresiko menyebabkan  kekurangan  

gizi. Hasil penelitian  menunjukkan asupan 

nutrisi yang kurang terjadi pada hampir 

seluruh balita yang sangat pendek (79,2%). 

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Fitri 

(2012), dimana rendahnya kosumsi energi 

pada balita stunting disebabkan oleh 

beberapa faktor diantaranya frekuensi dan 

jumlah pemberian makan, densintas energi 

yang rendah, nafsu makan berkurang dan 

penyakit infeksi. Penelitian yang dilakukan 

oleh Fitri (2012) dan Asrar, Hadi, & 

Boediman (2009), menyatakan ada 

hubungan yang signifikan antara kosumsi 

energi dengan kejadian stunting  pada balita 

di Sumatra, Kalimantan Barat, dan Maluku. 

Hal ini disebabkan karena asupan nutrisi 

yang tidak adekuat, terutama dari total 

energi, berhubungan dengan defisit 

pertumbuhan fisik. 

Penelitian Hidayati, dkk (2010) 

mengemukaan bahwa tingkat kecukupan 

energi dan protein memiliki hubungan yang 

signifikan dengan kejadian stunting. Anak 

batita dengan asupan energi yang rendah 

memiliki risiko 2,52 kali menjadi stunting  

dan terjadi peningkatan  risiko anak menjadi 

stunting sebesar 3,46 kali pada anak dengan 

asupan protein yang rendah. 

Zat – zat gizi esensial yang dibutuhkan  

tubuh diantaranya karbohidrat, lemak, 

mineral, vitamin dan air. Oksidasi zat – zat 

gizi ini menghasilkan energi yang 

diperlukan tubuh untuk melakukan kegiatan/ 

aktivitas. Protein, mineral, dan air adalah 

bagian dari jaringan tubuh diperlukan untuk 

membentuk sel – sel baru, memelihara, dan 

mengganti sel – sel yang rusak.  
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Mineral dan vitamin diperlukan sebagai 

pengatur dalam proses  oksidasi, fungsi 

normal saraf dan otot. Air diperlukan untuk 

melarutkan bahan – bahan didalam tubuh, 

seperti didalam darah, cairan pencernaan, 

jaringan, mengatur suhu tubuh, pembuangan 

sisa – sisa/ ekskresi dan lain – lain proses 

tubuh.  

Mineral  makro  diperlukan tubuh lebih 

dari 100 mg/hari sedangkan  mineral mikro 

diperlukan tubuh < 100 mg/hari. Yang 

termasuk dalam mineral makro adalah 

kalsium, magnesium, fosfor, kalium,  

natrium  dan  flour  sedangkan  yang  

termasuk  mineral  mikro  adalah kromium, 

tembaga, iodium, besi, flour, mangan, 

selenium, dan seng (Zn).  

Asupan kalsium yang kurang 

menyebabkan  rendahnya kepadatan tulang. 

Hal ini dapat memicu terhadap terjadinya 

stunted (NUPA, 2013). Kalsium dapat 

bersumber dari susu, keju, yogurt, sarden, 

kacang panggang, tahu, kacang – kacangan 

dan roti tawar. 

Mineral sangat berperan penting 

terhadap gizi dan kesehatan anak. Hasil 

penelitian  Hidayati,  dkk  (2010)  

mengemukakan  bahwa  anak  yang  

kekurangan asupan Fe dan Zn memiliki 

risiko menjadi anak stunting. Anak yang 

kekurangan asupan  Fe cenderung  3,25 kali  

menjadi  stunting,  dan  memiliki  

kecenderungan 2,67  kali  menjadi  stunting  

jika  kekurangan  asupan  Zn.  Kekurangan  

asupan kalsium juga merupakan faktor risiko 

terjadinya stunting pada anak-anak. Sumber 

zat besi (Fe) dalam makanan terdapat dalam 

sayuran (hijau tua), kacang – kacangan, hati, 

daging sapi, sarden, tahu, telur. 

Kiman-Murage et al (2012) 

mengemukakan bahwa ada hubungan antara 

vitamin A dengan kejadian stunting pada 

balita. Balita yang tidak diberikan 

suplementasi  vitamin  A  mengalami  

stunting  1,5  kali  dibandingkan  balita yang 

diberikan suplementasi  vitamin A. Hal yang 

sama juga dikemukakan oleh Hadi   et   al   

(2000),   bahwa   suplementasi   vitamin   A   

berpengaruh   terhadap pertumbuhan  linier 

anak. Anak yang diberikan  suplementasi  

vitamin A ternyata dapat menambah tinggi 

badan anak sebesar 0,16 cm dalam 4 bulan 

dibandingkan dengan anak yang tidak 

diberikan suplementasi vitamin A. Karena 

fungsi dari vitamin A membantu terjadinya 

sintesis protein dan pertumbuhan sel. 

Vitamin A dibutuhkan  untuk perkembangan  

tulang dan sel epitel. Jika seorang anak 

mengalami  defisiensi  vitamin A maka 

pertumbuhan  tulang terhambat  dan bentuk 

tulang tidak normal atau mengalami 

kegagalan pertumbuhan (Almatsier,2001).  

Pemenuhan zat gizi yang adekuat baik 

zat gizi makro maupun gizi mikro sangat 

dibutuhkan untuk menghindari atau 

memperkecil risiko stunting.  Kualitas dan 

kuantitas makanan yang baik merupakan 

komponen penting dalam makanan yang 

berperan dalam pertumbuhan linier 

(Taufiqurohman, 2009). Pemberian makanan 

yang tinggi protein, kalsium, vitamin A dan 

zinc dapat memicu tinggi badan anak. 

Pemberian asupan gizi yang adekuat 

berpengaruh pada pola pertumbuhan normal 

sehingga dapat terkejar (catch up) (Rahayu, 

2011).

  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Hasil penelitian dapat disimpulkan tidak 

ada perbedaan proporsi kejadian stunting 

(TB/U) pada ibu dengan BMI pra-konsepsi 

normal, kurang, lebih atau obesitas dan tidak 

ada perbedaan proporsi kejadian stunting 

(TB/U) pada status nutrisi maternal saat 

kehamilan baik yang normal, kurang atau 

lebih. Sedangkan hubungan status nutrisi anak 
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dengan kejadian stunting, yaitu pemberian 

ASI ekslusif dan asupan nutrisi didapatkan 

memunyai hubungan yang signifikan dengan 

kejadian stunting (TB/U).   

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi acuan bagi Dinas Kesehatan 

Kabupaten Tasikmalaya bersama Puskesmas 

Salopa serta instansi  lain yang terkait dapat 

memberikan solusi berupa  kebijakan dalam 

rangka menekan kejadian anak stunting, 

diantaranya :  

a. Memotivasi kader kesehatan untuk  

memantau ibu – ibu yang mempunyai anak 

dibawah 6 bulan agar memberikan ASI 

ekslusif dan memberikan makanan 

pendamping ASI setelah 6 bulan serta tetap 

memberikan ASI berlanjut sampai anak 

usia 2 tahun. 

b. Melalui pendekatan multi sektoral dalam 

pembangunan pangan dan gizi, 

menggerakkan kembali sasaran program 

gizi yang lebih fokus terhadap ibu hamil 

sampai anak usia 2 tahun, serta lebih 

menggiatkan kembali gerakan perbaikan 

gizi pada kelompok 1000 hari pertama 

kehidupan (Gerakan Nasional Sadar Gizi). 

c. Melalui bagian gizi di Puskesmas untuk 

memberikan penyuluhan terhadap ibu – 

ibu mengenai pentingnya asupan makanan 

dengan menu seimbang untuk anak usia 12 

– 24 bulan.  

 

Penelitian selanjutnya dapat dilakukan 

dengan metoda penelitian quasi eksperimen 

terkait intervensi program secara dini untuk 

mengantisipasi / mencegah terjadinya stunting 

di wilayah resiko tinggi terjadinya stunting 

sebagai pilot project di Jawa Barat dan dapat 

dikembangkan di seluruh wilayah Indonesia.
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ABSTRAK 

Prevalensi keterlambatan perkembangan bicara dan bahasa pada anak di Indonesia berkisar antara 5-10 %. 
Keterlambatan bicara dan bahasa dapat mempengaruhi kemampuan komunikasi yang berdampak terhadap 

perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak selanjutnya. Keterlambatan perkembangan bicara dan 

bahasa ini dapat diperbaiki dengan teknik story telling. Story telling merupakan teknik bercerita yang dapat 

meningkatkan kemampuan bicara dan bahasa pada anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

story telling terhadap kemampuan bicara dan bahasa pada anak di Rumah Bintang Islamic Pre School. Desain 

penelitian yang digunakan adalah quasi eksperimen. Sampel penelitian adalah anak usia pra sekolah (4-6 

tahun). Teknik  sampel yang digunakan adalah  purposive sampling dengan jumlah 30 anak. Pengumpulan data 

dilakukan melalui pemeriksaan kemampuan bicara dan bahasa berdasarkan Kemenkes RI (2016). Analisis data 

menggunakan analisis bivariat uji t dependen untuk mengetahui pengaruh variabel dependen terhadap 

independen. Hasil uji statistik didapatkan p value 0.001 maka dapat disimpulkan ada pengaruh story telling 

terhadap perkembangan bicara dan bahasa pada anak. Saran untuk tenaga keperawatan dapat berkolaborasi 

dengan institusi pendidikan untuk mendeteksi dan menstimulasi perkembangan bicara dan bahasa pada anak 
agar berkembang dengan baik.  

Kata kunci: perkembangan bicara dan bahasa, story telling 

 

ABSTRACT 

The prevalence of speech and language development delay in children in Indonesia ranges from 5-10%. 

Delays in speaking and language can affect communication skills that affect the child's cognitive, social, and 

emotional development. The delay in development of speech and language can be improved by story telling 

techniques. Story telling is a technique that can improve speech and language skills in children. This study 

aims to determine the effect of story telling on speech and language skills in children at the Rumah Bintang 
Islamic Pre School. The research design used was quasi-experimental. The research sample is pre-school age 

children (4-6 years). The sample technique used was purposive sampling with a total of 30 children. Data 

collection is done through examination of speech and language skills based on the Ministry of Health of the 

Republic of Indonesia (2016). Data analysis used bivariate dependent t test analysis to determine the effect of 

dependent variables on the independent. Statistical test results obtained p value 0.001 it can be concluded that 

there is a story telling influence on the development of speech and language in children. Suggestions for nursing 

staff can collaborate with educational institutions to detect and stimulate the development of speech and 

language in children. 

Keywords: speech and language development, story telling, 

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan anak berlangsung secara 

simultan, sehingga perkembangan pada tahap 

awal akan mempengaruhi perkembangan 

berikutnya. Oleh karena itu perlu dilakukan 

deteksi perkembangan secara rutin agar anak 

tidak mengalami gangguan perkembangan. 

Masalah perkembangan yang sering dialami 

anak adalah keterlambatan  perkembangan 

motorik halus serta perkambangan bicara dan 

bahasa (Kementerian Kesehatan RI, 2016). 

Keterlambatan perkembangan bicara dan 

bahasa merupakan perkembangan yang jarang 

disadari oleh orang tua secara dini, padahal 

kemampuan bicara dan bahasa merupakan 

indikator dari seluruh perkembangan anak. 

Perkembangan bicara dan bahasa sensitif 

terhadap keterlambatan pada perkembangan 

lainnya, karena kemampuan ini melibatkan 

kemampuan kognitif, motorik, psikologis, 

emosi dan lingkungan sekitar anak. 
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Perkembangan kemampuan bicara dan bahasa 

adalah aspek yang berhubungan dengan 

kemampuan untuk memberikan respons 

terhadap suara, berbicara, berkomunikasi, dan 

tanggap mengikuti perintah (Upton, 2012) 

Analisis data Survey Kesehatan Rumah 

Tangga (SKRT) di Indonesia menunjukkan 

sekitar 5 -10 % anak mengalami gangguan 

bicara dan bahasa anak (Annisa, 2014). 

Gangguan bicara dan bahasa pada anak, 

apabila tidak segera diintervensi dapat 

berdampak dalam kemampuan berkomunikasi, 

sehingga mempengaruhi kemampuan anak 

dalam melakukan interaksi sosial. Kemampuan 

bicara dan bahasa harus senantiasa distimulasi, 

sehingga perlu upaya untuk mengidentifikasi 

sejauh mana seorang anak mampu berbicara 

dan berbahasa.  

Gangguan bicara dan bahasa pada anak bila 

terlambat dideteksi, maka intervensinya akan 

lebih sulit, sehingga akan mempengaruhi 

perkembangan kognitif anak. Gejala 

keterlambatan berbicara dan berbahasa lebih 

sering terdeteksi dengan jelas pada saat anak 

mulai mampu memiliki kemampuan untuk 

berkomunikasi dengan jelas, yang pada 

umumnya terjadi pada anak usia pra sekolah. 

Beberapa gejala atau perilaku yang 

mengindikasikan adanya keterlambatan 

berbicara dan berbahasa pada anak usia pra 

sekolah adalah anak belum dapat menyebutkan 

nama lengkap, anak belum mampu 

menyebutkan nama-nama hari, dan anak belum 

mampu menjawab dengan benar bila diberi 

pertanyaan dengan beberapa kata 

(Kementerian Kesehatan RI, 2016). 

Anak usia pra sekolah adalah anak yang 

berumur 4-6 tahun atau 48 – 72 bulan 

(Hockenberry & Wilson, 2009). Pada periode 

usia pra sekolah, anak mengalami 

perkembangan dengan aktivitas fisik yang 

bertambah, diiringi meningkatnya kemampuan 

berbicara, berbahasa dan proses berfikir. 

Memasuki periode ini, anak mulai dapat 

mengemukakan keinginannya, mengenal 

lingkungan diluar rumah, serta mulai bermain 

dengan teman sebaya. Kemampuan ini 

menunjukkan bahwa anak mulai melakukan 

interaksi sosial dengan lingkungan diluar 

rumah. Interaksi sosial bila dipantau dengan 

baik, akan memberikan manfaat yang positif 

bagi anak, diantaranya mengembangkan 

kemampuan berbicara, belajar peka dan peduli 

terhadap orang lain dan lingkungan.  

Perkembangan anak dipengaruhi oleh 

asupan nutrisi, kondisi kesehatan, sosial 

ekonomi, lingkungan pengasuhan, dan 

stimulasi (Soetjiningsih & Ranuh, 2016). 

Asupan nutrisi, status kesehatan, sosial 

ekonomi, dan lingkungan bila kurang optimal 

difasilitasi maka lebih mudah terlihat 

dampaknya, akan tetapi stimulasi bila kurang 

optimal dilakukan, tidak selalu dirasakan oleh 

orang tua, dan banyak orang tua yang belum 

mengetahui cara melakukan stimulasi, 

sehingga banyak orang tua yang belum 

melakukan stimulasi dengan optimal. 

Stimulasi adalah upaya yang dilakukan atau 

diberikan oleh orang tua yang bertujuan untuk 

meningkatkan perkembangan anak (Ball & 

Bindler, 2007).  

Stimulasi yang dilakukan untuk 

meningkatkan perkembangan anak terutama 

dalam kemampuan berbicara dan berbahasa 

diantaranya role play, story telling, atau 

panggung boneka (Gichara, 2006). Role play 

merupakan permainan yang memerlukan 

beberapa anak, skenario, kostum, dan alat 

bantu lainnya. Panggung boneka juga 

memerlukan beberapa anak atau orang untuk 

memainkannya, serta dengan media berupa 

boneka dan panggung boneka. Adapun story 

telling dapat dilakukan oleh satu orang untuk 

satu atau beberapa anak. Selain itu alat-alat 

yang disediakan hanya buku atau berdasarkan 

imajinasi. 

Story telling adalah salah satu cara untuk 

menyampaikan pesan melalui cerita. Teknik 

story telling  dilakukan dengan melibatkan 

bahasa, vokalisasi, intonasi, dan ekspresi, 

sehingga pesan atau tujuan yang diharapkan 

dapat lebih mudah diterima oleh pendengar 
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(Hana, 2011). Story telling dapat 

menghubungkan pengalaman personal 

pendengar  dengan cerita yang disampaikan 

(Barbero, 2007). Selain itu menurut Mulyadi 

(2011), bahwa cerita yang menarik 

memberikan semangat, motivasi, dan sugesti 

yang dapat mendorong anak untuk berubah 

sesuai dengan ide cerita. 

Menurut Mulyadi (2011) story telling lebih 

praktis karena dapat dilakukan seorang diri 

tanpa koordinasi dengan orang lain, selain itu 

story telling dapat dilakukan dengan atau tanpa 

alat peraga. Penelitian yang dilakukan Wilson, 

Hutson, dan Wyatt (2015) serta Soleimanai dan 

Akbari (2013), menunjukkan bahwa dengan 

story telling dapat meningkatkan kosakata 

anak.  

Sering munculnya keterlambatan dalam 

bicara dan bahasa pada anak usia pra sekolah 

merupakan kajian yang menarik untuk dibahas. 

Keterlambatan ini berpengaruh terhadap 

kemampuan komunikasi, proses berpikir, dan 

interaksi sosial yang dapat menghambat 

perkembangan lainnya, sehingga menurunkan 

kualitas diri anak, oleh karena itu perlu upaya 

untuk mencari jalan keluar dari masalah ini 

atau setidaknya mengurangi. Oleh karena itu, 

dibutuhkan kajian lebih dalam tentang 

perkembangan bicara dan bahasa anak terkait 

teknik bercerita yang diterapkan, sehingga 

orang tua atau keluarga, atau guru dapat 

menentukan teknik untuk mengatasi masalah 

tersebut. Dari hasil pengembangan tersebut 

maka dapat dijadikan sebagai data dasar 

penyusunan program-program untuk 

mengatasi keterlambatan bicara dan bahasa 

pada anak. 

Berdasarkan hasil observasi, di Kelurahan 

Sekejati Kecamatan Buah Batu Kota Bandung, 

terdapat taman kanak-kanak yang sudah berdiri 

lama dan memiliki jumlah anak terbanyak. 

Taman kanak-kanak tersebut bernama Rumah 

Bintang Islamic Pre School. Hasil studi 

pendahuluan terhadap 10 anak di Rumah 

Bintang Islamic Pre School Kota Bandung, 

diketahui 5 anak mempunyai masalah 

keterlambatan berbicara dan berbahasa yaitu 1 

anak belum bisa berbicara dengan jelas, 2 anak 

belum bisa menyebutkan nama lengkap, dan 2 

anak belum bisa menyebutkan lawan kata. 

Adapun upaya yang dilakukan untuk 

mengatasi tersebut, guru menganjurkan orang 

tua untuk membawa anaknya diperiksa, hanya 

orang tua menolak karena merasa kemampuan 

berbicara anaknya masih dalam batas normal.  

Berdasarkan fenomena tersebut, maka 

peneliti berencana untuk melakukan penelitian 

mengenai aplikasi story telling terhadap 

kemampuan bicara dan bahasa anak usia pra 

sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui nilai rerata kemampuan bicara dan 

bahasa pada anak sebelum dan sesudah 

intervensi story telling. 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan adalah 

metode kuantitatif. Rancangan penelitian yang 

digunakan dalam penelitian adalah quasy 

experiment dengan pendekatan one group pre 

test and post test (Riyanto, 2011). Pengambilan 

sampel menggunakan teknik purposive 

sampling (Dahlan, 2013). Sampel dalam 

penelitian ini adalah anak yang berusia 4-6 

tahun sebanyak 30 anak. 

ALAT DAN BAHAN 

Alat yang digunakan adalah instrumen untuk 

mengukur kemampuan bicara dan bahasa 

sebelum intervensi yaitu pemeriksaan 

perkembangan bicara dan bahasa sesuai 

dengan yang tercantum dalam target 

perkembangan bicara dan bahasa dalam buku 

Stimulasi, Deteksi, Intervensi, Dini Tumbuh 

Kembang Anak dari Kemenristek (2016). 

Adapun alat yang digunakan untuk intervensi 

story telling adalah hafidz doll, yaitu boneka 

yang dapat berfungsi untuk melakukan story 

telling secara digital.
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Jalannya Penelitian  

Pengumpulan data dilakukan dengan 

melakukan pengukuran kemampuan bicara dan 

bahasa sebelum intervensi. Pengukuran 

sebelum (pre test) dilakukan selama 3 hari, 

setiap hari dlakukan pengukuran 10 anak. 

Berikutnya pemberian kegiatan story telling 

dilakukan selama 5 kali pertemuan dalam satu 

minggu. Setiap pertemuan memiliki tema 

cerita yang berbeda. Setelah intervensi 

dilanjutkan pengukuran kembali 

perkembangan bicara dan bahasa dengan 

instrumen yang sama. 

Analisis Data 

Analisis bivariate dilakukan dengan uji t dependen. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Perkembangan Bicara dan Bahasa 

Sebelum Intervensi 

Tabel 1. Perkembangan Bicara dan Bahasa Anak 

Pra Sekolah Sebelum Intervensi 

Variabel n Mean Min-

Max 

SD 

Perkembang

an Bicara 

dan Bahasa 

30 3 2-4 

 

1,103 

Hasil analisis data perkembangan bicara 

dan bahasa anak usia pra sekolah sebelum 

diberikan kegiatan story telling berdasarkan 

tabel menunjukkan bahwa nilai rerata 

perkembangan bicara dan bahasa anak usia 4-6 

tahun adalah 3 dengan nilai terkecil 2 dan 

terbesar 4. 

Berdasarkan pemeriksaan setiap item dalam 

perkembangan bicara dan bahasa, pada anak 

berumur 4 sampai 5 tahun sebagian besar 

menunjukkan anak belum mampu menjawab 

pertanyaan dengan kata-kata yang tepat, 

membedakan sesuatu dari ukuran atau 

bentuknya, serta menyebutkan nama-nama 

hari.  Kekurangan kemampuan bicara dan 

bahasa pada anak usia 5 sampai 6 tahun 

sebagian besar adalah belum tepat menjawab 

lawan kata, menjawab pertanyaan mengenai 

benda terbuat dari apa dan kegunaannya apa, 

serta mengerti pembicaraan yang 

menggunakan  7 kata atau lebih. 

Keterlambatan bicara dan bahasa yang 

dialami anak menunjukkan adanya masalah 

dalam kemampuan menerima pesan, 

kemampuan mengungkapkan kata, yang 

berhubungan dengan kemampuan vokalisasi 

dan artikulasi, serta kemampuan bereskpresi. 

Selain itu hal ini juga dapat berpengaruh 

terhadap kemampuan mendengar, karena 

kemampuan berbicara dan berbahasa 

berhubungan erat dengan kemampuan 

mendengar. Munculnya masalah 

keterlambatan bicara dan bahasa pada anak ini 

menurut Gichara (2006) dan Mulyadi (2011) 

adalah adanya sikap dalam diri untuk 

mengungkapkan keinginan, faktor biologis, 

lingkungan pengasuhan, dan role model. Sikap 

dipengaruhi oleh penilaian terhadap role model 

dan lingkungan pengasuhan, apabila orang-

orang sekitar lingkungan anak aktif dalam 

berkomunikasi verbal, maka anak akan lebih 

mudah untuk mengamati dan meniru. Faktor 

biologis juga  mempengaruhi gen yang 

diturunkan, sistem otak dan kimia darah yang 

dapat mempengaruhi keterampilan fungsi 

tubuh tertentu. Keterlambatan bicara dan 

bahasa dapat dipengaruhi juga oleh 

perkembangan kognitif, karena berbicara 

merupakan aktivitas berpikir yang 

diapresiasikan dengan bahasa (Santrock, 

2011). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan orang 

tua dan guru, serta observasi langsung kepada 

anak-anak yang mengalami keterlambatan 

bicara dan bahasa, ternyata penyebab 

kejadiannya bersifat multi faktor. Beberapa 

faktor penyebabnya antara lain anak tunggal 
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tidak memiliki saudara atau teman bermain di 

rumah, jarang diajak berbicara oleh orang tua 

atau pengasuh di rumah, serta komunikasi anak 

dengan orang tua yang kurang baik akibat 

jarang bertemu, dan anak tidak dibiasakan 

membaca atau dibacakan cerita.  

Keterlambatan bicara dan bahasa dapat 

menganggu perkembangan lainnya, 

diantaranya perkembangan kognitif yaitu 

menghambat proses berpikir, menghambat 

interaksi sosial dan emosional (Hockenberry & 

Wilson, 2009). Penggunaan kemampuan 

bicara dan bahasa pada anak pra sekolah adalah 

untuk mengapresiasikan keinginan dan 

mengutarakan perasaan, emosi, dan menjadi 

penilaian pikiran. Anak yang  memiliki 

kemampuan bicara dan bahasa yang  rendah, 

maka akan menghambat aspek perkembangan 

anak lainnya. Oleh karena itu perlu dilakukan 

stimulasi untuk mengoptimalkan kemampuan 

ini (Soetjiningsih dan Ranuh, 2016). 

 

2. Perkembangan Bicara dan Bahasa 

Anak Usia Pra Sekolah Setelah 

Diberikan Kegiatan Story Telling 

Tabel 2. Perkembangan Bicara dan Bahasa Anak 

Pra Sekolah Setelah Intervensi 

Variabel n Mean Min-

max 

SD 

Perkemban

gan Bicara 

dan Bahasa  

30 4 3-5 0,712 

Hasil analisis perkembangan bicara dan 

bahasa anak usia pra sekolah setelah diberikan 

kegiatan story telling berdasarkan tabel 

menunjukkan bahwa nilai rerata 

perkembangan bicara dan bahasa anak usia 4-6 

tahun adalah 4 dengan nilai terkecil 3 dan 

terbesar 5. 

Setelah diberikan stimulasi melalui story 

telling diketahui bahwa rentang nilai rata-rata 

perkembangan bicara dan bahasa mengalami 

peningkatan. Dari 30 anak, masih terdapat  

anak yang mendapat nilai 3, dan 5 anak 

mendapat nilai 4. Aspek yang menjadikan 

masih terdapatnya masalah dalam 

perkembangan bicara dan bahasa ini pada anak 

umur 4-5 tahun yaitu  anak belum bisa 

membedakan benda dari bentuk dan 

ukurannya, sedangkan pada anak umur 5-6 

tahun belum bisa menjawab lawan kata dengan 

benar. 

Adapun anak lainnya berdasarkan hasil 

pemeriksaan mendapatkan skor 5 dengan 

interpretasi perkembangan bicara dan bahasa 

normal. Hal ini menunjukkan adanya 

perubahan yang dialami anak setelah dilakukan 

story telling. Perubahan yang dialami adalah 

adanya peningkatan kemampuan dalam 

menyebutkan nama-nama hari, menyebutkan 

nama lengkap dengan jelas, dan mampu 

menjawab pertanyaan lebih dari 7 kata. 

Perubahan yang dialami anak setelah story 

telling ini, menunjukkan kemampuan anak 

untuk menerima pesan, mengungkapkan 

keinginan, dan mengeskpresikan perasaan 

dengan tepat. 

Namun upaya stimulasi yang sudah 

diberikan selama 1 minggu ini belum 

semuanya memberikan hasil optimal karena 

tidak semua anak berubah menjadi lebih baik.  

Hal ini dimungkinkan karena kondisi biologis 

dari anak yang belum optimal serta role model 

dalam lingkungan pengasuhan yang kurang 

berperan aktif merangsang kemampuan 

berbicara dan berbahasa. 

Hasil penelitian setelah intervensi meski 

tidak semua anak berubah menjadi memiliki 

perkembangan bicara dan bahasa yang baik, 

namun sebagian besar anak menunjukkan 

adanya peningkatan dalam kemampuan bicara 

dan bahasa. Hal ini menunjukkan bahwa anak 

memperoleh kemampuan bahasa melalui 

pengalaman yang diperoleh dalam lingkungan 

pengasuhan, melalui kosakata yang didengar, 

kemudian disimpan dalam memori, sehingga 

saat diperlukan, maka melalui proses asosiasi, 

dapat memunculkan kembali kosakata yang 

disimpan melalui aktivitas bicara (Mar’at, 

2011) 
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3. Perbedaan Rerata Perkembangan 

Bicara dan Bahasa Anak Pra 

Sekolah Sebelum dan Sesudah 

Diberikan Story Telling 

Tabel 3. Perbedaan Rerata Perkembangan Bicara 

dan Bahasa Anak Pra Sekolah Sebelum dan 

Sesudah Intervensi 

Variabel Mean SD n p 

Value 

Sebelum 

intervensi  

Sesudah 

intervensi  

3 

 

4 

1,103 

 

0,712 

 

30 

 

0,001 

 

Berdasarkan tabel diatas terlihat perbedaan 

nilai mean antara pengukuran pertama dan 

kedua adalah 1. Hasil uji statistik didapatkan 

nilai 0.001 maka dapat disimpulkan ada 

pengaruh story telling terhadap perkembangan 

bicara dan bahasa. 

Nilai rerata perkembangan bicara dan 

bahasa sebelum dilakukan intervensi berada 

pada rentang 2-4 sedangkan setelah intervensi 

berada pada rentang 3-5. Sedangkan bila 

dilihat dari nilai rata-rata diidentifikasi 

sebelum intervensi mendapat nilai rata-rata 3 

dan setelah intervensi berubah menjadi 4. 

Terdapat selisih sebesar 1 poin, perbedaan poin 

ini sangat bermakna karena menunjukkan 

perubahan kemampuan perkembangan  

berbicara dan berbahasa. Hasil uji statistik 

didapatkan nilai 0.001, maka dapat 

disimpulkan ada pengaruh story telling 

terhadap perkembangan bicara dan bahasa. Hal 

ini sejalan dengan penelitian Pebriani, 

Garminah, & Arkana (2013) serta Azkiya & 

Iswinarti (2016) mengenai pengaruh 

mendengarkan dongeng terhadap kemampuan 

bahasa anak, yang menunjukkan adanya 

pengaruh mendongeng terhadap kemampuan 

bahasa. 

Perubahan kemampuan anak-anak tersebut 

diperoleh melalui pemberian stimulasi story 

telling selama 5 kali pertemuan dalam 1 

minggu. Stimulasi yang diberikan mampu 

untuk mengasah dan meningkatkan 

kemampuan bicara dan bahasa.  

Story telling dilakukan dengan bantuan 

hafidz doll, boneka ini memiliki kemampuan 

untuk bercerita dengan versi atau gaya orang 

tua bercerita dan gaya dengan anak-anak yang 

bercerita. Setiap anak diberi kesempatan untuk 

memilih cerita berdasarkan tema cerita yang 

terdapat dalam hafidz doll, diantaranya cerita 

mengenai kisah para nabi, perilaku yang baik, 

dan cerita rakyat. Setiap hari anak diberi 

kesempatan untuk memilih 2 cerita, lalu 

setelah memilih cerita, anak-anak secara 

berkelompok mendengarkan cerita yang 

diberikan. Setelah cerita selesai disampaikan, 

peneliti melakukan diskusi dengan anak untuk 

membahas cerita yang disampaikan, melalui 

pertanyaan yang berhubungan dengan cerita 

yang disampaikan. 

Pada masa pra sekolah, perkembangan 

kemampuan bicara dan bahasa, kreativitas, 

kesadaran sosial, emosional, dan intelegensia 

berjalan sangat cepat (Kementrian Kesehatan, 

2016). Perkembangan dapat berlangsung 

optimal apabila diberikan stimulasi.  

Stimulasi adalah kegiatan merangsang 

kemampuan dasar anak agar tumbuh kembang 

anak berlangsung optimal (Hockenberry & 

Wilson, 2009). Stimulasi dapat dilakukan 

dengan menggunakan alat bantu atau 

permainan yang sederhana, aman, dan ada di 

sekitar anak (Upton, 2012). Stimulasi yang 

diberikan berupa story tellling adalah teknik 

bercerita yang dapat mengajak anak 

membayangkan tokoh dalam cerita sehingga 

perilaku tokoh dapat lebih mudah diterima 

pikiran anak. Story telling ini memiliki manfaat 

yang besar diantaranya yaitu melatih daya 

serap anak, melatih daya berpikir anak, melatih 

tingkat konsentrasi anak, mengembangkan 

daya imajinasi, menciptakan situasi yang 

menggembirakan, dan membantu 

perkembangan bahasa anak dalam 

berkomunikasi secara efektif dan efisien. 

Story telling dapat menambah kosakata 

anak, informasi baru, meningkatkan kreativitas 
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dan imajinasi anak. Aspek ini dapat menunjang 

kemampuan anak untuk berkomunikasi dengan 

menyampaikan komunikasi secara verbal dan 

mengekspresikan perasaan secara langsung 

(Wiyani, 2014). Story telling adalah teknik 

stimulasi yang murah dan mudah, serta dapat 

dilakukan oleh orang tua, guru, atau pengasuh 

anak, serta dapat dilakukan berulang kali, 

dimanapun dan kapanpun. 

 

PENUTUP 

Nilai rerata perkembangan bicara dan bahasa 

pada pengukuran pertama (sebelum intervensi) 

adalah 3 dengan standar deviasi 1,103. Pada 

pengukuran kedua didapatkan nilai rerata 

perkembangan bicara dan bahasa adalah 4 

dengan standar deviasi  0,712. Terlihat 

perbedaan rerata antara pengukuran pertama 

dan kedua adalah 1. Hasil uji statistik 

didapatkan nilai 0.001 maka dapat disimpulkan 

ada pengaruh story telling terhadap 

perkembangan bicara dan Bahasa 
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ABSTRAK 

Kehamilan  merupakan fase krisis maturasi bagi ibu yang dapat memicu timbulnya distress. Psikososial ibu 

postpartum yang berisiko sebesar 10-12% dan merupakan salah satu dampak yang diakibatkan oleh dukungan 

sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan dukungan sosial dengan kondisi psikososial 

ibu postpartum. Desain penelitian berupa deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional pada 162 ibu 
hamil di Kabupaten Cianjur. Analisis menggunakan chi square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu yang 

mendapat dukungan rendah dan sedang serta memiliki psikososial postpartum yang berisiko yaitu sebesar 

42,9%. Petugas kesehatan direkomendasikan untuk melakukan skrining  psikososial pada ibu hamil sebagai 

upaya preventif agar tidak terjadi masalah psikososial saat postpartum. 

Kata kunci: Dukungan Sosial, Ibu Post Partum, Psikososial 

ABSTRACT  

Pregnancy is a crisis phase of maturation for the mother which can trigger distress. Psychosocial postpartum 

mothers are at risk of 10-12% and are one of the effects of social support. This study aims to identify social 
support relationships with postpartum maternal psychosocial conditions. The research design was descriptive 

analytic with cross sectional approach to 162 pregnant women in Cianjur Regency. Analysis using chi square. 

The results showed that mothers who received low and moderate support and had postpartum psychosocial 

risk were 42.9%. Health workers are recommended to conduct psychosocial screening for pregnant women as 

a preventive effort to prevent psychosocial problems during postpartum. 

Keywords: Social Support, Postpartum, Psychosocial 

 

PENDAHULUAN   

Kondisi kesehatan mental maternal 

merupakan bagian dari prioritas kesehatan 

masyarakat. Hal ini dikarenakan memiliki 

dampak yang sangat besar terhadap kesehatan 

ibu dan anak (Srinivasan, Satyanarayana, & 

Lukose, 2011). Sementara itu, kondisi 

kesehatan mental maternal di Indonesia masih 

membutuhkan perhatian khusus dalam hal 

pencegahan dan penanganan gangguan mental 

emosional. Hal ini berkaitan dengan adanya 

data Riskesdas menunjukan bahwa prevalensi 

gangguan mental emosional penduduk 

Indonesia yaitu sebesar 6% di tiap provinsi 

yang berbeda. Provinsi Jawa Barat merupakan 

salah satu provinsi yang memiliki persentase 

gangguan mental emosional dengan jumlah 

yang cukup tinggi. Angka prevalensi tersebut 

sebesar 9,3% dari cut off point nasional dengan 

karakteristik perempuan yang jauh lebih 

banyak (Kemenkes RI, 2012). 

Masalah psikososial merupakan satu dari 

tiga kasus utama yang menyebabkan kematian 

ibu secara tidak langsung di Australia (Austin, 

Kildea, & Sullivan, 2007). Hasil studi review 

literatur Klainin dan Arthur (2009) pada 17 

negara di Asia menunjukkan bahwa prevalensi 

depresi postpartum yaitu berkisar antara 3,5% 

sampai dengan 63,3%, dengan negara 

Malaysia yang memiliki prevalensi terendah 

dan negara Pakistan yang memiliki prevalensi 

tertinggi. Sementara itu, Sawyer et al. (2010) 

menunjukkan pada review literaturnya bahwa 

angka prevalensi depresi postpartum di Afrika 

yaitu sebesar 18,3%, sedangkan kecemasan 

selama periode postpartum yaitu sebesar 14%. 

Selain itu, pada penelitian Edwards et al. 
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(2006) yang dilakukan di Indonesia, 

menunjukkan angka prevalensi gejala depresi 

pada ibu postpartum yaitu sebesar 22%, 

dengan mayoritas depresi kategori ringan. Hal 

tersebut dapat dipicu karena adanya tekanan 

psikologis yang dialami ibu pada masa 

kehamilannya. Sehingga, hal ini yang 

mendasari perlunya melakukan upaya 

pencegahan dan penatalaksanaan agar kondisi 

psikososial yang buruk pada masa kehamilan 

tidak berlanjut menjadi masalah psikososial 

pada masa postpartum.  

Kondisi psikososial ibu postpartum 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor 

tersebut yaitu: faktor sosiodemografi (usia ibu, 

tingkat pendidikan, status perkawinan, status 

paritas, dan tingkat pendapatan), perencanaan 

kehamilan, pengalaman persalinan, dukungan 

sosial, dan prenatal distress (Cornish, 2006; 

Henderson & Redshaw, 2013; Kinsey et al, 

2014; Perry, Ettinger, Mendelson, & Le, 2011; 

Rini, Dunkel-Schetter, Hobel, Glynn, & 

Sandman, 2006; Segal-engelchin, Sarid, & 

Cwikel, 2009; Webster et al, 2011; & Young, 

2013). Kondisi psikososial yang terganggu 

dapat memengaruhi kesehatan dan 

kesejahteraan fisik maupun emosional ibu, 

bayi dan anak yang lainnya. Selain itu, kondisi 

psikososial dapat memengaruhi ikatan ibu dan 

bayinya pada masa postpartum (Malus et al., 

2014). Suasana hati ibu mampu memengaruhi 

proses ikatan dan memengaruhi pertumbuhan 

serta perkembangan bayi (Weisman et al., 

2010).

METODE PENELITIAN   

Penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif dengan desain deskriptif analitik. 

Adapun pendekatan yang digunakan yaitu 

cross sectional. Desain deskriptif analitik 

dipilih karena peneliti berusaha 

mendeskripsikan mengenai fenomena yang 

ditemukan berupa faktor risiko, efek atau hasil 

kemudian dilakukan melalui pencarian 

hubungan antar variabel. Variabel bebas dalam 

penelitian ini yaitu Dukungan Sosial, 

sedangkan variabel terikat yang diteliti dalam 

penelitian ini yaitu kondisi psikososial ibu pada 

masa postpartum. 

Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh 

ibu hamil trimester III yang berada di wilayah 

kerja Puskesmas di Kabupaten Cianjur, Jawa 

Barat. Jumlah populasi ibu hamil usia 

kehamilan 28-32 minggu berdasarkan data 

internal Puskesmas bulan Maret tahun 2018 di 

Puskesmas Cibeber, Cikalong, Ciranjang, 

Ciherang, Mande, Cijedil, Cibaregbeg, Cianjur 

Kota, dan Muka yaitu 271 ibu. Masing-masing 

jumlah ibu hamil di Puskesmas tersebut yaitu, 

47 orang ibu hamil di Puskesmas Cibeber, 36 

orang ibu hamil di Puskesmas Cikalong, 34 

orang ibu hamil di Puskesmas Ciranjang, 26 

orang ibu hamil di Puskesmas Ciherang, 28 

orang ibu hamil di Puskesmas Mande, 23 orang 

ibu hamil di Puskesmas Cijedil, 25 orang ibu 

hamil di Puskesmas Cibaregbeg, 27 orang ibu 

hamil di Puskesmas Cianjur Kota, dan 25 orang 

ibu hamil di Puskesmas Muka. Kriteria inklusi 

pada sampel penelitian ini yaitu ibu hamil 

trimester III dengan usia kehamilan 36-40 

minggu, serta dapat membaca dan menulis. 

Sementara itu, kriteria eksklusi pada sampel 

penelitian ini yaitu ibu dengan masalah 

kesehatan pada kehamilan saat ini seperti: 

anemia, diabetes mellitus gestasional, dan 

hipertensi gestasional. 

Jumlah responden dalam penelitian ini 162 

menggunakan perkiraan besar sampel untuk 

cross sectional berdasarkan rumus Slovin  

Jalannya Penelitian 

Penelitian ditujukan kepada Kepala Dinas 

Kesehatan Kabupaten Cianjur. Surat tersebut 

kemudian diserahkan kepada Kepala Dinas 

Kesehatan Kabupaten Cianjur. Selain itu, 

peneliti juga akan mengajukan surat 

rekomendasi penelitian kepada Badan 
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Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) 

Kabupaten Cianjur. Setelah mendapatkan iijn 

dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten 

Cianjur, surat ijin tersebut diserahkan kepada 

Kepala Puskesmas Cijedil, Puskesmas Mande, 

Puskesmas Cibeber, Puskesmas Ciherang, 

Puskesmas Ciranjang, Puskesmas Cikalong, 

Puskesmas Muka, dan Puskesmas Cianjur 

Kota. Setelah ijin didapatkan dari masing-

masing Puskesmas maka kegiatan penelitian 

mulai dilakukan. Menyamakan persepsi 

dengan asisten pengambil data terkait 

penelitian yang akan dilakukan, meliputi: 

tujuan, manfaat, etika penelitian, dan prosedur 

penelitian.  Menginformasikan kepada asisten 

pengambil data tentang teknik pengambilan 

data yang akan dilakukan yaitu sebanyak dua 

kali pada tiap responden. Pengambilan data 

yang pertama dilakukan saat responden masih 

hamil dengan usia kehamilan pada rentang 36-

40 minggu. Kemudian pengambilan data yang 

kedua yaitu minimal pada saat responden 

setelah 2 hari postpartum s/d 1 minggu 

postpartum. Pengambilan data pertama dapat 

dilakukan dengan berbagai cara, yaitu: bisa 

pada saat kegiatan rutin posyandu, atau saat 

kunjungan pemeriksaan kehamilan, maupun 

dengan cara home visit. Sedangkan 

pengambilan data kedua dapat dilakukan saat 

responden dijadualkan kontrol postpartum atau 

dengan cara home visit bila responden tidak 

datang ke puskesmas. Selain itu, pengambilan 

data pertama yaitu untuk mengambil data pada 

kuesioner karakteristik responden, kuesioner 

dukungan sosial, dan kuesioner psikososial ibu 

postpartum. Pada paket kuesioner penelitian 

sudah diberikan tanda untuk pengisian saat 

hamil dan saat postpartum. 

Analisis Data 

Analisis univariat digunakan untuk 

mendeskripsikan karakteristik masing-masing 

variabel penelitian yang diukur dan disajikan 

dalam bentuk tabel frekuensi atau proporsi. 

Penelitian ini terdiri dari karakteristik 

responden yang meliputi usia ibu,  tingkat 

pendidikan, status perkawinan, status paritas, 

dan tingkat pendapatan. Selain itu, variabel 

penelitian lainnya yang diukur yaitu variabel 

independen, variabel dependen, dan variabel 

perancu. Variabel independen dalam penelitian 

ini yaitu dukungan sosial, sedangkan variabel 

dependen yaitu kondisi psikososial ibu 

postpartum. 

Analisis bivariat digunakan untuk 

mengetahui hubungan antara masing-masing 

variabel yaitu variabel independen, variabel 

dependen. Skala variabel pada variabel yang 

akan diteliti bermacam-macam, yaitu terdapat 

variabel dengan skala nominal, ordinal, 

interval, dan rasio. Analisis yg digunakan 

dalam penelitian ini adalah Chi-Square. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi tingkat pendidikan, status paritas, dukungan sosial dan Psikososial Ibu post 

partum 
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Berdasarkan tabel 5.2 diketahui bahwa 

lebih banyak ibu memiliki kategori tingkat 

pendidikan dasar (53,7%) dan mayoritas ibu 

berstatus multigravida (74,1%). Sementara itu, 

berdasarkan dukungan sosial, mayoritas ibu 

mendapat dukungan sosial tinggi selama hamil 

(74,1%) Sedangkan berdasarkan kondisi 

psikososial ibu postpartum, mayoritas ibu 

memiliki kondisi psikososial postpartum tidak 

berisiko (72%). 

Berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas 

ibu berpendidikan dasar atau SD dan SMP. Hal 

ini menunjukan bahwa tingkat pendidikan ibu 

masih rendah. Pendidikan rendah yang dimiliki 

ibu berisiko terhadap ketidakmampuan 

mengontrol dirinya saat menghadapi proses 

persalinan, terutama untuk ibu hamil remaja 

(Biney & Nyarko, 2017). Hal ini sejalan 

dengan penelitian Jonsdottir (2016) terkait 

perinatal distress pada ibu hamil. Penelitian 

tersebut menunjukkan dari sebanyak 360 ibu 

hamil mayoritas ibu berpendidikan dasar yaitu 

sebesar 81,48%. Namun bertolakbelakang 

dengan penelitian Yuksel (2012) terkait 

prenatal distress pada ibu hamil di Turki, 

menunjukkan bahwa tingkat pendidikan ibu 

pada kategori tinggi yaitu mayoritas 

berpendidikan sarjana. Karakteristik 

selanjutnya yaitu status paritas. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

mayoritas ibu merupakan kehamilan yang 

kedua sampai kelima atau multigravida. Hal 

tersebut dikaitkan dengan usia ibu yang berada 

pada rentang usia 16 sampai 55 tahun. 

Kabupaten Cianjur memiliki wilayah desa 

yang cukup luas areanya, artinya di kecamatan 

tertentu masih ada yang menikah usia muda 

yaitu contohnya pada ibu yang berusia 16 

tahun. Sementara itu, usia yang ideal untuk 

menikah yaitu 21 tahun untuk perempuan dan 

25 tahun untuk laki-laki (Lukiherdianti & 

Rezkisari, 2017). Penelitian ini sejalan dengan 

hasil penelitian Yuksel (2012) yang 

menunjukkan bahwa sebagian besar ibu yaitu 

berstatus multigravida sebesar 54,6%. Selain 

itu, penelitian serupa yang dilakukan oleh 

Enatescu (2016) pada 163 ibu yang mengalami 

depresi postpartum di Rumania menunjukkan 

bahwa mayoritas ibu berstatus multipara 

sebesar 59%. Namun bertolakbelakang dengan 

penelitian Alderdice (2011) pada ibu hamil 

trimester 2 di Irlandia Utara, menunjukkan 

bahwa sebagian besar ibu berstatus 

primigravida. 

Hasil penelitian ini didukung oleh 

penelitian Kurniawati (2015) pada ibu 

postpartum di Indonesia yang menunjukkan 

bahwa sebagian besar ibu memiliki dukungan 

sosial yang baik. Pada penelitian ini, ibu yang 

memiliki dukungan sosial yang tinggi 

cenderung memiliki support system dari 

pasangan, keluarga terdekat, teman maupun 

dari tenaga kesehatan saat proses persalinan 

dan postpartum. Dukungan yang didapat oleh 

ibu sangat diperlukan untuk menghadapi 

tantangan pada proses kehidupan selanjutnya. 

Hal ini sejalan dengan pernyataan Spookzak et 

al. (2009) yang menyatakan bahwa dukungan 

sosial yang tinggi dapat membantu ibu dalam 

pengasuhan bayi, serta membantu ibu untuk 

mencapai peran barunya sebagai seorang ibu.  

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa 

mayoritas ibu mengalami psikososial 

postpartum yang tidak berisiko, yaitu sebesar 

72,8%. Psikososial merupakan keadaan 

emosional berupa cemas, stres, dan depresi 

yang berkaitan dengan aspek sosial, budaya, 

dan spiritual, serta dapat memengaruhi 

kesejahteraan individu (Priest, Austin, Barnett, 

& Buist, 2008). Kondisi psikososial ibu yang 

berupa tekanan psikologis selama periode 

kehamilan berkaitan dengan kondisi kehamilan 

yang buruk, pengalaman persalinan dan 

pengalaman pada saat periode postpartum 

(Segal-engelchin et al., 2009). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian Enatescu et al. (2016) pada 163 ibu 

postpartum di Rumania. Penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa ibu yang  mengalami 

masalah psikologis pasca melahirkan yaitu 

sebesar  23,93%. Selain itu, penelitian yang 

dilakukan oleh Miler (2006) pada 325 ibu di 
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Australia ditemukan bahwa sebesar 19% ibu 

postpartum mengalami tekanan psikologis. 

Sementara itu, penelitian lainnya yang 

dilakukan Cooklin (2010) pada 1300 ibu 

postpartum di Australia menunjukkan bahwa 

ibu yang mengalami tekanan psikologis setelah 

persalinan yaitu sebesar 9,4%. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Lord et al. 

(2011) pada 39 ibu postpartum didapatkan 

hasil bahwa sebesar 7,2% ibu mengalami 

masalah psikologis postpartum.

 

Tabel 2 Hubungan Dukungan Sosial dengan Kondisi Psikososial Ibu Postpartum 

No. 
 

Variabel 

Kondisi Psikososial Ibu Postpartum 

Nilai p 
OR 

(95% CI) 

Berisiko Tidak 

Berisiko 

Total 

n % n % N % 

 

1 

2 

Dukungan Sosial 

Rendah + Sedang 

Tinggi 

 

18 

12 

 

42.9 

21.7 

 

24 

94 

 

57.1 

78.3 

 

42 

120 

 

100 

100 

 

0,008 

 

3.11 

(1.32-7.32) 

 

Berdasarkan Tabel 2 ukungan sosial saat 

hamil, diketahui bahwa ibu yang mendapat 

dukungan rendah dan sedang serta memiliki 

psikososial postpartum yang berisiko yaitu 

sebesar 42,9%, dibandingkan dengan ibu yang 

mendapat dukungan tinggi dan memiliki 

psikososial postpartum berisiko yaitu sebesar 

21,7%. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa 

nilai p value sebesar 0,008, maka dapat 

disimpulkan bahwa pada alpha 5% ada 

hubungan yang signifikan antara dukungan 

sosial saat hamil dengan kondisi psikososial 

ibu postpartum. Ibu yang mendapat dukungan 

sosial rendah dan sedang saat hamil berisiko 

2,71 kali lebih besar untuk mengalami kondisi 

psikososial ibu postpartum berisiko atau 

terganggu (OR=2,71; 95% CI 1,28-5,73). 

Hasil dari penelitian ini menyatakan ada 

hubungan yang signifikan antara dukungan 

sosial selama kehamilan dan dukungan sosial 

postpartum dengan kondisi psikososial Ibu 

postpartum. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Spookzak., et. 

al, 2009 menyatakan bahwa dukungan sosial 

bepengaruh terhadap kondisi psikososial Ibu 

postpartum. Hal ini juga didukung oleh  

Penelitian lain  yang dilakukan oleh Karac-am, 

et al (2007)  pada 1011 ibu hamil di Turki  

menemukan sebanyak 27,9 % mendapat 

dukungan sosial tinggi selama kehamilan. 

Penelitian ini juga menunjukan hubungan yang 

signifikan antara dukungan sosial dengan 

kondisi psikososial Ibu postpartum dengan 

p=0,000 (OR=8.362; 95% CI -0.124 -0,077). 

Hasil penelitian menunjukan hubungan 

dukungan sosial selama kehamilan dan pada 

masa nifas sama-sama memiliki hubungan 

yang signifikan antara keduanya. Hal ini 

menunjukan bahwa dukungan sosial terhadap 

ibu hamil tidak ada perubahan selama 

kehamilan dan pada saat masa nifas. Dukungan 

sosial pada ibu hamil diperoleh dari keluarga 

(suami, ibu, ibu mertua, saudara), teman, 

maupun orang terdekat yang dianggap penting 

oleh responden. Dukungan sosial tinggi juga 

ciri khas kehidupan di negara Asia, khususnya 

Indonesia terutama saat hamil, melahirkan dan 

periode nifas. Selain itu, dukungan sosial tinggi 

dapat menjadi kekuatan pada asuhan 

keperawatan maternal

KESIMPULAN 

Kehamilan  merupakan fase krisis maturasi bagi ibu yang dapat memicu timbulnya distress. 

Psikososial ibu postpartum yang berisiko sebesar 10-12% dan merupakan salah satu dampak yang 
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diakibatkan oleh Dukungan sosial yang mungkin hilang dari suami dan keluarga. menunjukkan 

bahwa ada hubungan antara dukungan sosial dengan kondisi psikososial ibu postpartum  
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ABSTRAK 

Prevalensi insomnia pada lansia sekitar 67%. Insomnia yaitu ketidakmampuan untuk tidur dengan jumlah atau 

kualitas yang kurang cukup. Salah satu dampak dapat menurunkan kualitas hidup lansia. Salah satu upaya yang 

dilakukan untuk mengatasinya dengan terapi relaksasi benson. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh terapi relaksasi benson terhadap insomnia pada lansia di BPSTW Ciparay Bandung. Metode 

penelitian quasi eksperiment dengan desain pretest-posttest with control group. Pengambilan sampel 

menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 32 lansia. Data diperoleh langsung 

menggunakan kuesioner KSPBJ-IRS Kelompok Studi Psikiatri Biologi Jakarta Insomnia Rating Scale dan 

Standar Operasional Prosedur terapi relaksasi benson Selanjutnya data  dianalisis secara univariat dan bivariat 

menggunakan uji t test dependen dan t test independen. Hasil penelitian didapatkan rata-rata skor insomnia 

kelompok intervensi pretest 25,00 dan posttest 16,25. Sedangkan pada kelompok kontrol, rata-rata skor 

insomnia pretest 22,44 dan posttest 20,75. Terdapat perbedaan antara rata-rata skor insomnia sesudah pada 

kelompok intervensi dan kelompok kontrol dan terdapat pengaruh terapi relaksasi benson terhadap insomnia 

pada lansia (pValue  0,000 ; α= 0,05). Saran dari hasil penelitian ini agar terapi ini dapat dijadikan sebagai 

terapi komplementer dalam upaya menurunkan insomnia pada lansia. 

Kata Kunci : Lansia, insomnia, terapi relaksasi benson 

PENDAHULUAN 

Pada abad ke-21 tantangan khusus bidang 

kesehatan yaitu meningkatnya jumlah Lansia 

dengan timbulnya masalah degeneratif dan 

Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti 

diabetes, hipertensi, dan gangguan-gangguan 

kesehatan jiwa yaitu depresi, demensia, 

gangguan cemas dan sulit tidur. Penyakit 

tersebut akan menimbulkan permasalahan jika 

tidak diatasi. (Depkes, 2013). 

Seiring dengan perubahan usia, tanpa 

disadari juga pada orang lanjut usia akan 

mengalami perubahan fisiologis, kognitif dan 

psikososial. Salah satu perubahan fisiologis 

yang dialami oleh lansia yaitu adanya 

gangguan tidur. Adapun jenis-jenis gangguan 

tidur  yaitu gangguan tidur primer, gangguan 

tidur terkait gangguan mental lain, gangguan 

tidur akibat kondisi medik umum dan 

gangguan tidur akibat zat. Yang paling sering 

dijumpai pada lanjut usia saat ini adalah 

Gangguan tidur primer salah satunya adalah 

Insomnia. Insomnia merupakan kesukaran 

dalam memulai dan mempertahankan tidur 

sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan 

tidur yang adekuat, baik kualitas maupun 

kuantitas (Saputra, 2013). 

Di dunia, angka prevalensi insomnia pada 

lanjut usia diperkirakan sebesar 13-47% 

dengan proporsi sekitar 50-70% terjadi pada 

usia diatas 65 tahun. Di Indonesia, prevalensi 

gangguan tidur pada lansia cukup tinggi yaitu 

sekitar 67%. Sedangkan sebanyak 55,8% 

lansia mengalami insomnia ringan dan 23,3 % 

lansia yang mengalami insomnia sedang 

(Suastari, et. al. , 2014). Pada kelompok lanjut 

usia (40 tahun) hanya dijumpai 7% kasus yang 

mengeluh masalah tidur (hanya dapat tidur 

tidak lebih dari 5 jam sehari). Hal yang sama 

dijumpai pada 22% kasus pada kelompok usia 

70 tahun. Demikian pula, kelompok lanjut usia 

lebih banyak mengeluh terbangun lebih awal 

pukul 05.00 pagi. Selain itu, terdapat 30% 

kelompok usia 70 tahun yang banyak 

terbangun di waktu malam hari. (Priyoto, 

2015). 
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Tidur adalah keadaan istirahat normal yang 

perubahan kesadarannya terjadi secara 

periodik. Tidur mempunyai efek restoratif dan 

sangat penting bagi kesehatan dan 

kelangsungan hidup. Tergantung pada usia dan  

kondisi fisik, seseorang perlu tidur antara 4 

sampai 9 jam dalam setiap 24 jam untuk dapat 

berfungsi normal (Copel, 2007). Kebutuhan 

tidur dan pola tidur pada manusia berubah 

bersama bertambahnya usia. Pada lanjut usia 

kebutuhan tidur normal pada usia diatas 60 

tahun keatas yaitu selama 6 jam sehari, dimana 

sebanyak 20-25% dari siklus tidur REM dan 

tahap IV NREM menurun, sehingga lansia 

dapat mengalami insomnia yaitu sering 

terbangun sewaktu tidur pada malam hari 

(Saputra, 2013). Proses penuaan 

mengakibatkan lansia mengalami perubahan-

perubahan pada pola tidur dan istirahat serta 

mengakibatkan lebih mudah mengalami 

gangguan tidur (Maas, et. al. 2011).  

Di Indonesia, lansia yang mengalami 

gangguan tidur sekitar 750 orang insomnia. 

Setiap tahun diperkirakan sekitar 35-45% 

orang dewasa melaporkan adanya gangguan 

tidur dan sekitar 25% mengalami gangguan 

tidur yang serius. Prevalensi gangguan tidur 

pada lansia cukup tinggi yaitu sekitar  67 %  

(Depkes RI, 2010). 

Pola tidur pada lanjut usia didasari oleh 

berubahnya ritme sirkadian. Hal ini 

dikarenakan oleh aspek fisiologis dimana 

terjadi penurunan sistem endokrin. Salah satu 

contoh penurunan sistem endokrin adalah 

terganggunya sekresi norepinephrine dan 

serotonin. Keduanya berperan dalam hal 

terjaga dan rasa kantuk. Hal ini yang 

mengakibatkan gangguan tidur pada lanjut usia  

(Darmojo, 2009) 

Pola tidur mencakup kualitas dan kuantitas 

tidur seseorang dimana kualitas tidur adalah 

jumlah tahapan NREM dan REM yang dialami 

seseorang dalam siklus tidurnya, dan kuantitas 

tidur adalah jumlah lamanya waktu tidur yang 

dihabiskan seseorang dalam sehari. Jumlah 

tidur total tidak berubah sesuai pertambahan 

usia, tetapi kualitas tidur terjadi penurunan 

pada lansia, yaitu penurunan tidur pada tahap 

3, tahap 4, tahap REM dan REM laten tetapi 

mengalami peningkatan tidur tahap 1 dan 2 

(Potter & Perry, 2011). 

Insomnia merupakan fenomena yang sering 

terjadi pada lansia. Kejadian gangguan tidur 

pada lansia cukup tinggi. Gangguan tidur dapat 

disebabkan oleh perubahan fisiologis yang 

terjadi pada proses penuaan. Riwayat tentang 

masalah tidur, hygiene tidur, penggunaan obat-

obatan, catatan tidur, tidak memiliki pasangan 

serta polisomnogram malam hari perlu 

dievaluasi pada lansia yang mengeluh 

gangguan tidur. Keluhan gangguan tidur yang 

sering diutarakan oleh lansia yaitu insomnia, 

gangguan ritme tidur dan apnea tidur (Priyoto, 

2015).  

Jika lansia kurang tidur akan 

mengakibatkan perasaan bingung, curiga, 

hilangnya produktivitas kerja, serta 

menurunnya imunitas. Kurang tidur dapat 

memperburuk penyakit yang mendasarinya, 

mengubah perilaku, suasana hati menjadi 

negatif, mengakibatkan kecelakaan. Insomnia 

juga dapat menyebabkan kematian pada lansia 

(Fitriani, 2014).  

Metode penatalaksanan untuk mengatasi 

insomnia pada lansia terbagi atas terapi 

farmakologi dan non farmakologi. Terapi 

farmakologi memiliki efek yang cepat. Namun 

demikian, penggunaan obat-obatan ini dapat 

menimbulkan dampak yang berbahaya bagi 

kesehatan lansia. Hal ini ditunjukan dari hasil 

penelitian bahwa terjadi peningkatan angka 

mortalitas pada lansia yang menggunakan obat 

tidur. Pengunaan obat tidur secara terus-

menerus pada lansia menimbulkan efek 

toksisitas yang tinggi. Toksisitas yang tinggi 

ini akan meningkat karena adanya penurunan 

aliran darah dan motilitas gastrointestinal. 

Penurunan fungsi ginjal pada lansia yang 

diperburuk dengan konsumsi obat-obatan yang 

secara terus menerus akan menyebabkan gagal 

ginjal pada lansia (Stanley, 2007). 
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Sedangkan terapi nonfarmakologi untuk 

mengatasi insomnia terdiri dari Cognitive 

Behavioral Therapy, Sleep Hygiene, Stimulus 

Control, Sleep Restriction dan Terapi 

Relaksasi (Endeshaw, 2006). Salah satu terapi 

nonfarmakologi yang dapat mengatasi 

insomnia yaitu terapi relaksasi. Terapi 

Relaksasi adalah suatu teknik yang dapat 

membuat pikiran dan tubuh menjadi rileks 

melalui sebuah proses yang secara progresif 

akan melepaskan ketegangan otot di setiap 

tubuh. Melakukan relaksasi seperti ini dapat 

menurunkan rasa lelah yang berlebihan. 

(Setiyoadi, 2011). 

Teknik relaksasi dapat digunakan pada 

individu dalam kondisi sakit atau sehat. Teknik 

relaksasi merupakan upaya pencegahan untuk 

membantu tubuh segar kembali dan 

beregenerasi setiap hari. Individu yang 

menggunakan teknik relaksasi dengan benar 

akan mengalami beberapa perubahan fisiologis 

dan perilaku. Relaksasi agar dapat dilakukan 

dengan efektif, maka diperlukan partisipasi 

individu dan kerja sama. (setiyoadi, 2011). 

Adapun jenis-jenis terapi relaksasi yaitu 

Relaksasi otot progresif, Relaksasi dengan 

imajinasi terbimbing, Relaksasi Sentuhan , 

Massage, Biofeedback, Relaksasi Nafas Dalam 

dan Terapi Relaksasi Benson (Inayati, 2012).  

Salah satu terapi relaksasi adalah dengan 

menggunakan terapi relaksasi benson. Terapi 

relaksasi benson yaitu pengobatan untuk 

menghilangkan nyeri, insomnia (tidak bisa 

tidur) atau kecemasan. Cara pengobatan ini 

merupakan bagian pengobatan spiritual. Pada 

teknik itu pengobatan sangat fleksibel dapat 

dilakukan dengan bimbingan, bersama-sama, 

atau sendiri. Teknik ini merupakan upaya 

untuk memusatkan perhatian pada suatu fokus 

dengan menyebut berulang-ulang kalimat 

ritual dan menghilangkan berbagai pikiran 

yang mengganggu  (Potter & Perry, 2010).  

Masa lansia cenderung lebih memfokuskan 

spiritualnya dan lebih mendekatkan diri kepada 

Tuhan sehingga teknik relaksasi benson tepat 

untuk dilakukan dalam menangani masalah 

ketidaknyamanan pada lansia (Inayati, 2012). 

 Penelitian yang berkaitan dengan insomnia 

yaitu penelitian yang dilakukan oleh Kardewi 

(2013) dengan tujuan untuk mengetahui 

pengaruh Relaksasi Benson dalam mengatasi 

gangguan tidur pada pasien lanjut usia di Panti 

Sosial Tresna Werdha warga Tama Indralaya. 

Yang membedakan penelitian sebelumnya dan 

penelitian yang akan dilakukan di Balai 

Perlindungan Sosial Tresna Werdha Ciparay 

Bandung yaitu dari  Desain penelitian 

penelitian sebelumnya menggunakan Pre 

Eksperimental Design tanpa kelompok kontrol 

dengan metode pendekatan One Group pre-test 

post-test Design. Populasi dalam penelitian ini 

sejumlah 100 orang dengan pengambilan 

sampel menggunakan teknik purposive 

sampling yang telah memenuhi kriteria inklusi 

dan ekslusi sampel sebanyak 31 responden.  

Dari penelitian tersebut didapatkan hasil 

rata-rata skor pre test adalah 54,8 dan hasil post 

test memiliki rata-rata 71. Hal ini menunjukkan 

bahwa hasil pengukuran skor insomnia 

mengalami penurunan dengan terapi relaksasi 

Benson. Penelitian dilakukan pada tanggal 14-

28 januari 2013. Data yang terkumpul 

kemudian dianalisis dengan menggunakan 

metode Uji-T. Berdasarkan hasil penelitian, 

dapat disimpulkan bahwa relaksasi benson 

secara signifikan mempengaruhi insomnia 

pada lansia.  

Peran perawat dalam melakukan asuhan 

keperawatan disebabkan oleh proses penuaan, 

salah satunya akibat dari perubahan pola tidur 

yang mempengaruhi insomnia pada lansia, 

sehingga diperlukannya tindakan untuk 

mengatasi hal tersebut yaitu dengan terapi 

relaksasi benson, upaya kuratif adalah upaya 

pengobatan pada lansia, dalam hal ini terapi 

relaksasi benson merupakan terapi 

komplementer yang tidak menimbulkan efek 

samping, dan upaya rehabilitatif (Maas, 2011).  

Peneliti melakukan studi pendahuluan di 

BPSTW Ciparay Bandung pada tanggal 24 

Januari 2018 didapatkan data jumlah 
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penghuninya sebanyak 154 orang, yang 

mengalami insomnia ringan 40 orang, 

insomnia sedang 10 orang, insomnia berat 1 

orang, Dari hasil wawancara yang dilakukan 

kepada 10 orang lansia didapatkan 8 

diantaranya mengalami gangguan tidur sering 

terbangun di malam hari atau bangun terlalu 

dini, sulit memulai tidur dan membutuhkan 

waktu antara 20-45 menit untuk memulai tidur. 

Untuk memulai tidur, beberapa lansia biasanya 

melakukan kegiatan seperti berwudhu, 

berdo’a, shalawat, menonton tv, dan 

mendengarkan radio. 

Selain itu di Panti werdha Karitas Cimahi. 

Dari hasil studi pendahuluan pada tanggal 10 

Januari 2018, didapatkan data jumlah penghuni 

25 orang. Di dapatkan jumlah lansia yang 

mengalami insomnia ringan 15 orang, 

insomnia sedang 4 orang.  Dari hasil 

wawancara yang dilakukan kepada 10 orang 

lansia didapatkan 7 diantaranya mengalami 

gangguan tidur seperti sering terbangun di 

malam hari atau bangun terlalu dini, sulit 

memulai tidur dan membutuhkan waktu antara 

10-30 menit untuk memulai tidur.  

Dari hasil studi pendahuluan di kedua panti 

tersebut, BPSTW Ciparay Bandung memiliki 

populasi lansia lebih banyak dibandingkan 

dengan Panti Sosial Tresna Werdha Karitas 

Cimahi sehingga sampel dalam penelitian 

dapat terpenuhi. Dari hasil studi pendahuluan 

menggunakan lembar KSPBJ-IRS (Kelompok 

Studi Psikiatri Biologi Jakarta-Insomnia 

Rating Scale) di BPSTW Ciparay Bandung, 

didapatkan hasil 7 orang lansia mengalami 

insomnia dan 1 orang lansia tidak mengalami 

insomnia. 

 Berdasarkan uraian di atas, Peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh 

Terapi Relaksasi Benson terhadap Insomnia 

pada Lansia di BPSTW Ciparay Bandung”. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti 

merumuskan masalah penelitian sebagai 

berikut, “Apakah Ada Pengaruh Terapi 

Relaksasi Benson Terhadap Insomnia Pada 

Lansia di BPSTW Ciparay Bandung?” 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui Pengaruh Terapi Relaksasi Benson 

Terhadap Insomnia Pada Lansia terhadap 

Insomnia pada lansia di BPSTW Ciparay 

Bandung. 

Tujuan khusus yang hendak dicapai melalui 

penelitian ini yaitu sebagai berikut:  

a. Mengetahui rata-rata skor insomnia 

responden sebelum diberikan terapi 

relaksasi benson pada kelompok intervensi 

dan kelompok kontrol di BPSTW Ciparay 

Bandung. 

b. Mengetahui rata-rata skor insomnia 

responden sesudah diberikan terapi 

relaksasi benson pada kelompok intervensi 

dan kelompok kontrol di BPSTW Ciparay 

Bandung. 

c. Mengetahui pengaruh terapi relaksasi 

benson terhadap insomnia pada kelompok 

intervensi dan kelompok kontrol di BPSTW 

Ciparay Bandung. 

d. Mengetahui rata-rata skor Insomnia 

Sesudah Pada Kelompok Intervensi dan 

Kelompok Kontrol di BPSTW Ciparay 

Bandung.

 

METODE PENELITIAN  

Rancangan penelitian ini quasi eksperiment 

dengan pretest-posttest with control group 

yaitu pengelompokan anggota-anggota 

kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. 

Kemudian dilakukan pre-test (O1) pada kedua 

kelompok tersebut, dan diikuti intervensi (I) 

pada kelompok eksperimen. Setelah beberapa 

waktu dilakukan post test (O2) pada kedua 

kelompok tersebut (Notoatmodjo, 2010). 

Bentuk rancangannya sebagai berikut: 
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Pretest     Postest 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Rancangan Penelitian 

Sumber: Notoatmodjo (2010) 
Keterangan: 

O1  : Pengukuran insomnia sebelum dilakukan terapi relaksasi benson 1 hari sebelum diberikan terapi. 

O2 : Pengukuran insomnia setelah dilakukan terapi relaksasi benson. 

O3 : Insomnia pada kelompok kontrol sebelum perlakuan 

O4 : Insomnia pada kelompok kontrol sesudah perlakuan 

I : Intervensi pemberian terapi relaksasi benson 

HASIL PENELITIAN 

1. Analisis Univariat 

a. Rata-Rata Skor Insomnia Sebelum diberikan Terapi Relaksasi Benson Pada Kelompok 

Intervensi dan Kelompok Kontrol di BPSTW Ciparay Bandung. 

Tabel 1 Rata-Rata Skor Insomnia Sebelum diberikan Terapi Relaksasi Benson Pada Kelompok 

Intervensi dan Kelompok Kontrol di BPSTW Ciparay Bandung Tahun 2018. 

Kelompok N Mean SD Min-Max 95% CI 

Intervensi 16 25,00 1,932 22-28 23,97-26,03 

Kontrol 16 22,44 0,964 21-24 21,92-22,95 

 

Hasil analisis pada tabel 1 diketahui 

bahwa rata-rata insomnia pada  lansia 

sebelum diberikan terapi relaksasi benson 

pada kelompok intervensi adalah 25,00 

(95% CI 23,97-26,03) dengan standar 

deviasi 1,932 dimana skor insomnia 

terendah adalah 22 dan tertinggi adalah 

28. Dari estimasi interval disimpulkan 

bahwa 95% diyakini rata-rata  insomnia 

sebelum diberikan terapi relaksasi benson 

pada lansia di BPSTW Ciparay Bandung 

adalah  23,97 sampai 26,03. 

Pada kelompok kontrol diketahui rata-

rata insomnia pre-test pada lansia adalah 

22,44 (95% CI 21,92-22,95) dengan 

standar deviasi 0,964 dimana skor 

insomnia terendah adalah 21 dan tertinggi 

adalah 24. Dari estimasi interval 

disimpulkan bahwa 95% diyakini rata-rata 

insomnia pada lansia pada  kelompok 

kontrol di BPSTW Ciparay Bandung 

adalah 21,92 sampai 22,95.

 

b. Rata-Rata Skor Insomnia Pada Lansia Sesudah diberikan Terapi Relaksasi Benson 

Pada Kelompok Intervensi dan Kelompok Kontrol di BPSTW Ciparay Bandung. 

Tabel 2. Rata-Rata Skor Insomnia Sesudah diberikan Terapi Relaksasi    Benson 

Pada Kelompok Intervensi dan Kelompok Kontrol di BPSTW Ciparay Bandung 

Tahun 2018. 

Kelompok N Mean SD Min-Max 95% CI 

Intervensi 16 16,25 0,447 16-17 16,01-16,49 

Kontrol 16 20,75 0,447 20-21 20,51-20,99 

Intervensi 

kontrol 

Insomnia 

pada 

Lansia 
O3 O4 

 

O1 I O2 
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Hasil analisis pada tabel 2 

diketahui bahwa rata-rata insomnia 

pada  lansia sesudah diberikan terapi 

relaksasi benson pada kelompok 

intervensi adalah 16,25 (95% CI 16,01 

– 16,49) dengan standar deviasi 0,447 

dimana skor insomnia terendah adalah 

16 dan tertinggi adalah 17. Dari 

estimasi interval disimpulkan bahwa 

95% diyakini rata-rata insomnia 

sesudah diberikan terapi relaksasi 

benson pada lansia di BPSTW Ciparay 

Bandung adalah  sampai 16,01-16,49. 

Pada kelompok kontrol 

diketahui rata-rata insomnia post-test 

pada lansia adalah 20,75 (95% CI 

20,51 – 20,99) dengan standar deviasi 

0,447 dimana skor insomnia terendah 

adalah 20 dan tertinggi adalah 21. Dari 

estimasi interval disimpulkan bahwa 

95% diyakini rata-rata insomnia lansia 

pada  kelompok kontrol di BPSTW 

Ciparay Bandung adalah 20,51 sampai 

20,99. 

2. Analisis Bivariat 

a. Analisis Pengaruh Terapi Relaksasi Benson Sebelum dan Sesudah pada Kelompok 

Intervensi dan Kontrol 

Tabel 3. Rata-Rata Skor Insomnia Sebelum dan Sesudah pada Kelompok Intervensi dan 

Kelompok Kontrol Tahun 2018. 

Kelompok N Mean SD SE Pvalue 

Intervensi 
Pretest 16 25,00 1,932 0,483 

0,000 
Posttest 16      16,25 0,447 0,112 

Kontrol 
Pretest 16 22,44 0,964 0,241 

0,000 
Posttest 16 20,75 0,447 0,112 

 

Hasil analisis pada tabel 3 diketahui 

bahwa rata-rata insomnia lansia pada 

kelompok intervensi pretest adalah 

25,00 dengan standar deviasi 1,932 dan 

rata-rata insomnia lansia posttest adalah 

16,25 dengan standar deviasi 0,447. 

Terdapat selisih rata-rata (mean) pretest 

dan posttest pada kelompok intervensi 

sebesar 8,75. Sedangkan rata-rata 

insomnia pada kelompok kontrol pretest 

adalah 22,44 dengan standar deviasi 

0,964 dan rata-rata insomnia posttest 

adalah 20,75 dengan standar deviasi 

0,447. Terdapat selisih rata-rata (mean) 

pretest dan posttest pada kelompok 

kontrol sebesar 1,69. Hasil uji statistik 

didapatkan p value = 0,000 (α = 0,05) 

maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh antara insomnia lansia 

sebelum dan sesudah terapi relaksasi 

benson pada kelompok intervensi dan 

kelompok kontrol.

b. Analisis Perbedaan Rata-Rata Skor Insomnia Sesudah pada Kelompok Intervensi 

dan Kelompok Kontrol 

Tabel 4. Perbedaan Rata-Rata Skor Insomnia Sesudah pada Kelompok Intervensi  

dan Kelompok Kontrol Tahun 2018. 

Kelompok Sesudah N Mean SD SE Pvalue 

Intervensi 16 16,25 0,447 0,112 
0,000 

Kontrol 16 20,75 0,447 0,112 
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Hasil analisis pada tabel 4.4 

diketahui bahwa rata-rata insomnia 

lansia posttest pada kelompok 

intervensi adalah 16,25 dan rata-rata 

insomnia lansia posttest pada 

kelompok kontrol adalah 20,75. 

Terdapat selisih rata-rata (mean) pada 

kelompok intervensi dan kelompok 

kontrol posttest sebesar 4,5. Hasil uji 

statistik didapatkan p value = 0,000 (α 

= 0,05) maka dapat disimpulkan 

bahwa terdapat perbedaan antara 

insomnia lansia sesudah terapi 

relaksasi benson pada kelompok 

intervensi dan kelompok kontrol.

PEMBAHASAN 

1. Rata-Rata Skor Insomnia pada Lansia Sebelum diberikan Terapi Relaksasi Benson pada 

Kelompok Kontrol dan Intervensi 

Potter & Perry (2010) menyatakan bahwa 

menurunnya kualitas tidur lansia akan 

berdampak buruk terhadap kesehatan karena 

dapat menyebabkan kerentanan terhadap 

penyakit, stres, konfusi, disorientasi, 

gangguan mood, kurang segar, menurunnya 

kemampuan berkonsentrasi, kemampuan 

membuat keputusan. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Priyoto (2015) bahwa ada 

beberapa dampak serius gangguan tidur pada 

lansia, misalnya mengantuk berlebihan di 

siang hari, gangguan atensi dan memori, 

mood, depresi, sering terjatuh, penggunaan 

agen hipnotik yang tidak semestinya, dan 

penurunan kualitas hidup.  

Hal tersebut didukung oleh hasil 

penelitian sebelumnya yang dilakukan 

Kardewi (2013), di Panti Sosial Tresna 

Werdha Warga Tama Indralaya mengenai 

Pengaruh Terapi Relaksasi Benson terhadap 

mengatasi gangguan tidur pada lanjut usia. 

Adanya pengaruh signifikan terhadap 

insomnia pada lanjut usia yang mengalami 

insomnia. Dilakukan selama dua kali 

seminggu selama dua minggu dengan durasi 

10-15 menit. Yang dari hasil penelitian 

tersebut menyatakan bahwa terdapat 

penurunan skor insomnia dan terapi 

relaksasi benson merupakan salah satu cara 

penanggulangan alternatif non-farmakologi 

untuk mengurangi atau mengatasi insomnia 

pada lansia.  

2. Rata-Rata Skor Insomnia pada Lansia Sesudah diberikan Terapi Relaksasi Benson Pada 

Kelompok Intervensi dan Kelompok Kontrol 

Tidur adalah proses biologis yang 

bersiklus bergantian dengan periode yang 

lebih lama dari keterjagaan. Siklus tidur 

terjaga mempengaruhi dan mengatur fungsi 

fisiologis dan respons perilaku. Tidur 

membantu pikiran dan tubuh untuk pulih dan 

mengembalikan energi yang digunakan 

sehari-hari. Otak memiliki sejumlah fungsi. 

Struktur dan pusat-pusat tidur yang mengatur 

siklus tidur dan terjaga. Pada saat yang sama, 

tubuh menghasilkan substansi yang ketika 

dilepaskan ke dalam aliran darah akan 

membuat mengantuk. Jika proses ini diubah 

oleh stres, kecemasan, gangguan, dan sakit 

fisik dapat mengalami insomnia (Potter & 

Perry, 2010). 

 

3. Pengaruh Terapi Relaksasi Benson Terhadap Insomnia Pada Kelompok Intervensi dan 

Kelompok Kontrol di Balai Perlindungan Sosial Tresna Werdha Ciparay Bandung 

Hal tersebut diatas sesuai dengan konsep 

Potter & Perry (2011) bahwa kelelahan 

dapat mempengaruhi pola tidur lansia, 

semakin tinggi tingkat kelelahan maka tidur 
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akan semakin nyenyak sehingga 

menyebabkan periode tidur REM lebih 

pendek. Selain itu, faktor lingkungan 

tempat seseorang tidur juga dapat 

berpengaruh pada kemampuan untuk 

memulai tidur dan mempertahankan 

tidurnya. Ventilasi yang baik dapat 

memberikan kenyamanan untuk tidur. 

Ukuran, kekerasan dan posisi tempat tidur 

juga dapat mempengaruhi pola tidur. Selain 

itu, cahaya, suhu dan suara dapat 

mempengaruhi kemampuan sesorang untuk 

tidur.

 

4. Perbedaan Rata-Rata Skor Insomnia Sesudah Pada Kelompok Intervensi dan Kelompok 

Kontrol di Balai Perlindungan Sosial Tresna Werdha Ciparay Bandung 

Dalam hal ini perawat harus berperan aktif 

dalam hal care giver dengan melakukan 

asuhan keperawatan yang meliputi peran 

perawat yaitu dalam aspek preventif 

sebagai upaya pencegahan terhadap 

kemungkinan terjadinya penyakit yang 

disebabkan oleh proses penuaan, salah 

satunya akibat dari perubahan pola tidur 

yang mempengaruhi insomnia pada lansia, 

sehingga diperlukannya tindakan untuk 

mengatasi hal tersebut yaitu dengan terapi 

relaksasi benson.

 

SIMPULAN  

Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Rata-rata skor insomnia lansia sebelum diberikan terapi relaksasi benson di BPSTW Ciparay 

Bandung pada kelompok intervensi adalah 25,00 dengan standar deviasi 1,932 dan pada 

kelompok kontrol adalah 22,44 dengan standar deviasi 0,964. 

2. Rata-rata skor insomnia lansia sesudah diberikan terapi relaksasi benson di BPSTW Ciparay 

Bandung pada kelompok intervensi adalah 16,25 dengan standar deviasi 0,447 dan pada 

kelompok kontrol adalah 20,75 dengan standar deviasi 0,447. 

3. Terdapat pengaruh terapi relaksasi benson terhadap insomnia di BPSTW Ciparay Bandung (P 

value 0,000 ; α=0,05) dengan selisih rata-rata (mean) sebelum dan sesudah dilakukan terapi 

relaksasi benson adalah 8,75. 

4. Terdapat perbedaan rata-rata skor insomnia sesudah pada kelompok intervensi dan kelompok 

kontrol di BPSTW Ciparay Bandung (P value 0,000; α=0,05) dengan selisih 4,5. 

SARAN  

1. Bagi Pendidikan Keperawatan 

 Hasil penelitian ini dapat diaplikasikan 

pada asuhan keperawatan khususnya lansia 

dengan gangguan kebutuhan tidur. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

      Hasil penelitian ini dapat digunakan 

bagi Peneliti selanjutnya yang ingin 

meneliti masalah yang berhubungan 

dengan insomnia dengan jumlah sampel 

yang lebih banyak dan memperhatikan 

faktor-faktor perancu lain sehingga dapat 

meningkatkan kualitas penelitian 

selanjutnya.  

3. Bagi Lansia 

      Hasil penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai acuan agar lanjut usia melakukan 

terapi relaksasi benson secara mudah dan 

mandiri dalam menangani keluhan 

gangguan tidur. 

4. Bagi Instansi BPSTW Ciparay Bandung 

      Hasil penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai acuan untuk mengaplikasikan 

terapi relaksasi benson pada lansia dengan 

insomnia di BPSTW Ciparay Bandung.
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ABSTRAK 

 

Kesejahteraan spiritual memberikan manfaat positif terhadap kondisi psikologis pasien karena penyakit yang 

dialaminya. Kesejahteraan spiritual tidak hanya mendekatkan diri dengan sang pencipta tetapi mencakup diri 

sendiri, orang lain dan lingkungan sekitarnya. Metode yang digunakan dalam penulisan menggunakan action 

reserch yang di lakukan di ruang onkologi melalui workshop asuhan keperawatan spiritual sehingga dapat 

melakukan tindakan edukasi pada sepuluh orang pasien kanker cervik yang didampingi oleh keluarga melalui 

media leaflet yang berisi tata cara sholat dan doa-doa untuk kesembuhan penyakitnya. Hasil dari kegiatan 

tersebut didapatkan bahwa kesejahteraan spiritual pasien meningkat sehingga diperlukan tindak lanjut dari 
kegiatan yang sudah dilakukan dengan partisipasi aktif dari perawat ruangan untuk terus melakukan asuhan 

keperawatan yang komprehensif biopsikososiospiritual sehingga kebutuhan spiritual pasien terpenuhi.  

Kata Kunci: Kesejahteraan spiritual, edukasi. 

 

ABSTRACT 

 

Spiritual well-being provides positive benefits to the patient's psychological condition about the illness. 

Spiritual welfare does not only remain the patient to draw closer to God but also related to oneself, others and 

environment. Action Research Method is used and conducted in Oncology Room through spiritual nursing care 

workshops. It performs the educational actions through a media leaflet contained prayer and its procedure for 

the cure of the illness on ten cervix cancer patients along with their families. The results shows that  spiritual 
well-being of the patients is rapidly improved, so the follow-up of these activities is crucially needed by 

involving the active participation of the room nurses to continue applying comprehensive nursing care 

biopsikososiospiritual since this method can be successfully filled the patient's spiritual needs. 

Key Word: Spiritual well being, education. 

 

PENDAHULUAN 

Kanker ginekologi merupakan sekelompok 

penyakit yang berkembang dan menyerang di 

organ reproduksi wanita. Kanker serviks 

adalah kanker ginekologi yang paling sering 

terjadi di dunia dengan angka kejadian 

14/100.000 wanita per tahun dan diikuti kanker 

ovarium dengan angka kejadian 6.1/100.000 

wanita per tahun (Bifulco et al., 2012; Ferlay et 

al, 2014). Data WHO – International Agency 

for Research on Cancer (IARC) tahun 2012 

menunjukkan estimasi kejadian kanker serviks 

kasus lama sebesar 6,8 % dan kasus baru di 

dunia mengalami peningkatan, estimasi 

sebesar 14%.  

Banyaknya aspek kehidupan yang 

dipengaruhi karena penyakit kanker ginekologi 

secara tidak langsung memberikan pengaruh 

terhadap kualitas hidup, baik itu pada 

perempuan yang baru terdiagnosa kanker 

ginekologi, maupun pada para penyintas 

kanker ginekologi. Untuk dapat meningkatkan 

kualitas hidup para penderita kanker 

ginekologi, dapat dilakukan perawatan paliatif. 

Perawatan paliatif adalah pendekatan yang 

bertujuan memperbaiki kualitas hidup pasien 

dan keluarga yang menghadapi masalah yang 

berhubungan dengan penyakit yang dapat 

mengancam jiwa, melalui pencegahan dan 
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peniadaan melalui identifikasi dini dan 

penilaian yang tertib serta penanganan nyeri 

dan masalah-masalah lain seperti aspek fisik, 

psikososial dan spiritual perlu ditindaklanjuti 

(WHO, 2002). 

Kualitas hidup pasien kanker ginekologi 

adalah keadaan pasien yang dipersepsikan 

terhadap keadaan pasien sesuai konteks budaya 

dan sistem nilai yang dianutnya, termasuk 

tujuan hidup, harapan, danniatnya. Dimensi 

dari kualitas hidup menurut Jennifer J. Clinch, 

Deborah Dudgeeon dan HarveySchipper 

(1999) diantaranya gejala fisik, kemampuan 

fungsional (aktivitas), kesejahteraan keluarga, 

spiritual, fungsi sosial, kepuasan terhadap 

pengobatan (termasuk masalah keuangan), 

orientasi masa depan, kehidupan seksual, 

termasuk gambaran terhadap diri sendiri dan 

fungsi dalam bekerja. Menurut Puchalski, et al 

(2009) menyatakan bahwa tidak semua 

penyakit dapat disembuhkan namun selalu ada 

ruang untuk “healing” atau penyembuhan. 

Penyembuhan mengacu pada kemampuan 

seseorang mendapatkan kebahagiaan, 

kenyamanan, koneksi, makna, dan tujuan 

hidup dalam penderitaan maupun rasa sakit 

yang dialami. Penyembuhan dapat dimaknai 

sebagai penerimaan terhadap penyakit dan 

ketentraman dalam kehidupan dan 

kesejahteraan spiritual menjadi inti dari 

penyembuhan. Kesejahteraan spiritual 

merupakan rasa keharmonisan dan kedekatan 

antara diri sendiri dengan orang lain, alam, dan 

pemilik kehidupan yang tertinggi (Potter & 

Perry, 2005). Masalah spiritual merupakan 

masalah mandiri keperawatan dan diselesaikan 

dengan intervensi mandiri (CAN, 2009). 

Dukungan spiritual tidak hanya terbatas 

dalam praktik keagamaan seperti halnya 

membaca kitab suci maupun berdoa, akan 

tetapi dukungan spiritual juga mengacu pada 

menenangkan, menghibur, mendengarkan, 

menghormati privasi serta membantu mencari 

makna dan tujuan hidup keluarga (Russo, 

2006). Kompleksnya masalah yang 

ditimbulkan oleh penyakit kanker ginekologi 

tentunya membutuhkan intervensi yang dapat 

mencakup beberapa aspek disebabkan 

penderita kanker ginekologi dengan stadium 

yang sudah lanjut akan mengalami 

ketidaknyamanan dari berbagai aspek. Aspek 

spiritual merupakan salah satu aspek yang 

sangat penting bagi pasien yang harus 

dipenuhi. 

 

METODE PENELITIAN 
Metodologi evidencebased nursing practice 

digunakan dengan mengikuti tahapan 

identifikasi masalah, intervensi, implementasi 

dan evaluasi.  
Tahap satu yaitu identifikasi masalah 

dilakukan secara kualitatif dengan melibatkan 

10 orang perawat ruang onkologi tentang 
kebutuhan ruangan akan intervensi yang bisa 

dilakukan terhadap pasien kanker cervik dan 

observasi ruangan. Selain kepada perawat, 
identifikasi masalah juga dilakukan dengan 
penyebaran kuesioner kepada pasien kanker 

cervik yang ada di ruang onkologi. 

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, 57 % 
pasien kanker ginekologi membutuhkan 

bimbingan spiritual untuk memenuhi 

kebutuhan spiritualnya.   
Tahap kedua yaitu tahap intervensi. 

Intervensi dilakukan bersama-sama dengan 

perawat ruangan, kepala ruangan, supervisor, 
head nurse dan penanggung jawab ruangan 

melalui penyampaian proposal proyek inovasi 

dan menyetujui dilakukannya kegiatan proyek 
inovasi yang akan dilakukan yaitu intervensi 

untuk meningkatkan kesejahteraan spiritual 

pasien. Kegiatan workshop dilakukan untuk 
memberikan sosialisasi dan pemahaman 

perawat ruangan tentang implementasi 

tindakan spiritual yang akan dilakukan tentang 

asuhan keperawatan spiritual, dan penyusunan 
tindak lanjut asuhan keperawatan spiritual 

dengan membuat jadwal kerja perawat.  

Tahap ketiga yaitu tahap implementasi. 
Saat melakukan implementasi, lima orang staf 

ruangan yang berdinas melakukan kegiatan 

pemberian edukasi terhadap sepuluh orang ibu 
yang terdiagnosa kanker serviks dengan 

memberikan leaflet doa. Leaflet doa tersebut 



Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Spiritual Dalam Pelayanan Keperawatan Maternitas Pada Pasien 

Kanker Ginekologi Di Ruang Onkologi: Evidence Based Nursing Practice 

 

 

 
PINLITAMAS 1 | Vol 1, No.1 | Oktober 2018 | Halaman 90 

berisi tata cara sholat ketika sakit dan doa-doa 

untuk kesembuhan penyakit. Pelaksanaan 
edukasi selanjutnya diserahkan kepada 

penanggung jawab ruangan, mahasiswa telah 

menyediakan leaflet yang dijadikan pedoman 

dan sebagai media edukasi untuk pasien dan 
keluarga. 

Tahapan keempat adalah tahap evaluasi. 

Tujuan dari tahap ini yaitu mengevaluasi 
kegiatan yang telah dilakukan. Pada tahap ini, 

evaluasi dilakukan kepada ibu yang 

terdiagnosa kanker cerviks dengan 
memberikan kuesioner Spiritual Well Being 

Scale (SWBS). Hasil dari evaluasi tersebut 

dapat terlihat pada tabel 1: 
 

 

 

 
 

 

 

Tabel 1.Hasil implementasi kesejahteraan 

spiritual 

Kesejahteraan 

Spiritual 

Skor 

pengukuran 

sebelum  

Skor 

pengukuran 

sesudah 

Kesejahteraan 

Spiritual tinggi 

40% 80% 

 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui 

bahwa kesejahteraan spiritual setelah 

implementasi dengan leaflet doa-doa 

kesembuhan dan pembacaan doa bersama 
pasien dan keluarga mengalami peningkatan 

dari 40% menjadi 80%. Menurut pasien dan 

keluarga dengan adanya leaflet yang diberikan 
memotivasi pasien untuk berdoa akan 

kesembuhan penyakitnya dan pasien mulai 

teratur dalam memanjatkan doa baik pada pagi 
hari, siang maupun malam. Selain itu, pasien 

termotivasi untuk mulai membaca al-quran dan 

dzikir. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kelangsungan hidup pasien kanker tetap 

menjadikan tantangan bagi tenaga kesehatan 

khususnya keperawatan karena pasien tidak 

kembali ke keadaan saat sebelum terkena 

kanker setelah pasien mengikuti serangkaian 

pengobatan dan perawatan penyakit kanker. 

Diagnosis dan pengobatan penyakit kanker 

merupakan peristiwa yang kompleks karena 

melibatkan berbagai masalah seperti fisik, 

psikologis, sosial dan spiritual pasien. 

Penderita kanker tidak hanya membutuhkan 

terapi medis juga membutuhkan dukungan 

psikososiospiritual. Adanya integrasi 

pengobatan dan perawatan dari 

biopsikososiospiritual pasien kanker membuat 

pasien mampu memahami, mengendalikan dan 

menghadapi gejala penyakitnya baik frekuensi, 

durasi dan intensitas yang terkait efek dari 

rangkaian pengobatan kanker. 

Kepuasan hidup dapat ditingkatkan melalui 

sumber daya spiritual karena sumber daya 

spiritual merupakan sumber yang paling 

penting bagi penderita kanker untuk coping 

penyakit mereka (Seyedrasooly et al, 2014). 

Salah satu sumber daya spiritual tersebut yaitu 

kesejahteraan spiritual. Menurut Jafari et al 

(2010), kesejahteraan spiritual dan harapan 

memiliki peran yang penting pada kepuasan 

hidup dan penyesuaian psikologis pada 

penderita kanker. Penderita kanker yang 

sejahtera secara spiritual dan memiliki harapan 

dapat membantu mereka untuk berperilaku 

yang mengarah pada kesehatan seperti berdoa 

untuk meningkatkan kesempatan hidup dan 

kualitas hidup serta kepuasan hidup pada 

penderita kanker. Kesejahteraan spiritual 

merupakan hubungan dengan diri, orang lain, 

lingkungan dan transenden lainnya (Tuhan), 

yang sesuai dengan eksistensi manusia untuk 

meningkatkan kesehatan spiritual (Fisher, 

2011).  

Hasil implementasi yang telah dilakukan 

menunjukkan bahwa kesejahteraan spiritual 

sangat dibutuhkan oleh pasien kanker 

ginekologi berkaitan dengan penerimaan 

terhadap penyakitnya. Spiritualitas memainkan 

peranan penting dalam kesejahteraan hidup 

dan kualitas hidup pasien (Jahandideh et al., 

2018). Masalah Spiritual merupakan masalah 
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mandiri keperawatan dan diselesaikan dengan 

intervensi mandiri (CAN, 2009).  

Dukungan spiritual tidak hanya terbatas 

dalam praktik keagamaan seperti halnya 

membaca kitab suci maupun berdoa, akan 

tetapi dukungan spiritual juga mengacu pada 

menenangkan, menghibur, mendengarkan, 

menghormati privasi serta membantu mencari 

makna dan tujuan hidup keluarga (Russo, 

2006). Sebuah penelitian kebutuhan spiritual 

pada pasien kanker di Amerika Serikat 

menunjukkan bahwa pasien menginginkan 

adanya keterlibatan kegiatan spiritual untuk 

mengatasi ketakutan (51%), menemukan 

harapan (42%), menemukan makna dalam 

kehidupan (40%), menemukan sumber 

spiritual (39%), ketenangan pikiran (43%), 

makna hidup (28%), dan kematian (25%) 

(Moadel et al dalam Büssing & Koenig, 2010). 

 

Kegiatan spiritual kepada sepuluh pasien 

kanker ginekologi yang berada di ruang 

onkologi gedung A lantai 2 RS Cipto 

Mangunkusumo yang diberikan intervensi 

berupa membagikan leaflet doa-doa 

kesembuhan dan membaca doa bersama pasien 

dan keluarga menunjukkan hasil yaitu 

peningkatan tingkat kesejahteraan spiritual 

pada pasien kanker ginekologi. Keluarga 

pasien juga sering membacakan doa-doa 

kesembuhan yang terdapat pada leaflet yang 

dibagikan setiap selesai sholat lima waktu.  

Kesejahteraan spiritual tidak hanya bisa 

menumbuhkan makna, tujuan, dan 

kenyamanan dalam hidup tapi juga 

mengurangi masalah fisik dan psikologis. 

Meningkatnya kesejahteraan spiritual secara 

signifikan berkorelasi dengan berbagai 

manfaat kesehatan seperti berkurangnya rasa 

sakit kronis, meningkat keterampilan 

mengatasi gejala dan dampak pengobatan, 

serta kualitas hidup yang lebih tinggi (Bai & 

Lazenby, 2015; Wei, Liu, Chen, Zhou, & Hu, 

2016).

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Asuhan keperawatan spiritual dapat 

diberikan kepada semua pasien. Pengkajian 

kesejahteraan spiritual dilakukan untuk 

mendapatkan data aktual tentang pentingnya 

memenuhi kebutuhan spiritual pasien. Salah 

satu intervensi yang dilakukan untuk 

meningkatkan kesejahteraan spiritual pasien 

adalah dengan memberikan leaflet doa yang 

berisi tentang tata cara sholat selama sakit dan 

doa-doa untuk kesembuhan pasien. Hasil dari 

implementasi tersebut didapatkan bahwa 

kesejahteraan spiritual pasien meningkat.  

Diperlukan tindak lanjut program untuk 

meningkatkan asuhan komprehensif 

biopsikososiospiritual pasien dengan 

partisipasi perawat dan semua pihak agar 

kebutuhan spiritual pasien bisa terpenuhi. 

Selain itu, keterlibatan keluarga sangat penting 

dalam meningkatkan kesejahteraan spiritual 

pasien karena keluarga sepenuhnya berada 

bersama pasien dan dapat menuntun atau 

mengajarkan implementasi yang sudah 

diberikan.  
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ABSTRAK 

Angka kejadian down syndrome di seluruh dunia diperkirakan mencapai 8 juta jiwa, dan di Indonesia angka 
kejadian down syndrome lebih dari 300 jiwa. Anak down syndrome cenderung memiliki koordinasi mata dan 

tangan yang kurang baik, mereka juga kurang memiliki tekanan otot yang cukup yang menyebabkan anak down 

syndrome memiliki gangguan pada motorik halus. Motorik halus anak down syndrome perlu dikembangkan 

untuk membantu anak dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Stimulasi perkembangan dapat dilakukan 

dengan cara memberikan terapi bermain puzzle. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh terapi 

bermain puzzle terhadap kemampuan motorik halus anak down syndrome di SLB Negeri Citeureup Tahun 

2018. Rancangan penelitian ini menggunakan metode pre-eksperimen, dengan pendekatan one group pretest 

and posttest design. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh murid down syndrome di SLB Negeri Citeureup 

sebanyak 16 anak. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling. Analisa data menggunakan uji 

wilcoxon.Intervensi dilakukan selama 5 hari berturut-turut dengan durasi 30 menit dalam satu kali 

pertemuan.Teknik pengambilan data menggunakan lembar observasi modifikasi Denver II dan KPSP yang 

digunakan untuk mengukur pretest dan posttest. Hasil analisa data menunjukan rata-rata kemampuan motorik 
halus pretest adalah 1,38 sedangkan rata-rata posttest yaitu 3,31. Hasil analisa bivariat p value 0,001< 0,05, 

maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh terapi bermain puzzle terhadap kemampuan motorik halus anak 

down syndrome di SLB Negeri Citeureup.  Dari hasil penelitian yang diperoleh, peneliti menyarankan kepada 

SLB untuk dapat memberikan fasilitas dalam menstimulasi motorik halus anak down syndrome dengan 

bermain puzzle. Untuk peneliti selanjutnya dapat meneliti lebih lanjut tentang penelitian ini dengan 

menggunakan kelompok kontrol. 

 

Kata kunci: Bermain Puzzle, Motorik Halus, Down Syndrome 

ABSTRACT 

The number of down syndome in the world is etimated at 8 million people, and incidence of down 

syndrome in Indonesia is more than 300 people. Down syndrome children tend to have poor eye and hand 

coordination, they also have weak muscle pressure which causes children with down syndrome having fine 

motor disorders. Fine motor down syndrome children needs to be developed to help the child in daily needs. 

Fine motor disorders of down syndrome children can be stimulated by playing puzzles. This research aims to 

know The Effect Of Puzzle Play Therapy On The Fine Motor Ability Of Down Syndrome Children At SLB 

Negeri Citeureup Year 2018. The research framework that used pre-experiment with one group pretest-posttest 

design. The population in this research was 16 student with down syndrome in SLB Negeri Citeureup. Samples 

were taken with total sampling. Data were analyzed using wilcoxon test, with intervention in 5 consecutive 

days with a duration of 30 minutes in a single meeting. Data collection used modification Denver II and KPSP 
observation form to measure pretest and posttest. The analysis resulted in the average of pretest fine motor 

ability is 1,38. Meanwhile, the average of posttest is 3,31. Bivariat analysis result p value 0,001< 0,05. In 

conclusion, there is evidence of The Effect Of Puzzle Play Therapy On The Fine Motor Ability Of Down 

Syndrome Children At SLB Negeri Citeureup Year 2018.From the research results obtained, the resrearchers 

suggested to the SLB to provide facilities in stimulating fine motor down syndrome children by playing puzzle. 

As well as further researcher to researchmore in this study by using the control group. 

Keywords : Playing Puzzle, Fine Motor, Down Syndrome.  
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PENDAHULUAN 

Proses tumbuh kembang setiap anak 

berbeda. Dalam proses pertumbuhan dan 

perkembangannya, terdapat sebagian dari 

mereka yang memiliki kekurangan atau 

kelainan yang tidak di alami oleh anak normal 

pada umumnya. Anak yang mengalami 

kelainan tersebut biasa disebut dengan anak 

berkebutuhan khusus.Anak-anak dengan 

kebutuhan khusus tersebut di klasifikasikan 

atas beberapa kelompok, antara lain salah 

satunya adalah down syndrome(Hadis, 2006). 

Down Syndrome merupakan suatu kondisi 

keterbelakangan perkembangan fisik dan 

mental yang diakibatkan kegagalan sepasang 

kromosom untuk saling memisahkan diri saat 

pembelahan (Kosasih, 2012). Seseorang 

dengan down syndrome memiliki tinggi badan 

yang relatif pendek, kepala mengecil, hidung 

yang datar menyerupai orang mongolia, 

adanya keterbelakangan perkembangan fisik 

dan mental pada anak. Pada bagian wajah 

biasanya tampak sela hidung yang datar, mulut 

yang mengecil, dan lidah yang menonjol keluar 

(Kosasih, 2012). 

Menurut World Health Organization(dalam 

Sobbrie, 2008), angka penderita down 

syndrome di seluruh dunia diperkirakan 

mencapai 8 juta jiwa dengan kejadian 1 dalam 

setiap 1000 angka kelahiran. Menurut catatan 

Indonesia Center for Biodiversity and 

Biotechnology (ICBB) Bogor (dalam Silviana, 

et.al 2013), prevalensi anak down syndrome di 

Indonesia Lebih dari 300 ribu jiwa. 

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar 

(Riskesdas) tahun 2013, jumlah penderita 

down syndrome di Indonesia sebanyak 0,13%, 

sedangkan tahun 2010 berjumlah 0,12%. 

Pencapaian pertumbuhan dan 

perkembangan anak dengan terbelakang 

mental sedang sekitar 1/2 dari anak normal 

seusianya (Abdurrahman, 2009). Anak down 

syndrome mengalami masalah organik dan 

fungsional sistemik yang menyebabkan 

mereka memerlukan waktu 2-3 kali lebih lama 

dalam mencapai perkembangan tertentu 

dibandingkan anak normal (Soetjiningsih & 

Ranuh, 2015). 

Anak down syndrome cenderung memiliki 

koordinasi mata dan tangan yang kurang baik. 

Mereka juga kurang memiliki tekanan otot 

yang cukup, sehingga menyebabkan anak 

down syndrome memiliki gangguan pada 

motorik halus. Gangguan motorik halus ini 

juga disebabkan anak down syndrome 

memiliki bentuk jari-jari yang pendek dan 

tumpul, kulit kasar, dan kelemahan pada otot-

otot tangannya (Muliar, 2016).Kemampuan 

motorik halus anak yang mengalami 

keterbelakangan mental sangat perlu 

dikembangkan karena memiliki potensi lebih 

tinggi dibandingkan dengan kemampuan 

lainnya (Santrock, 2007). 

Diketahui anak dengan terbelakang mental 

mengalami masalah dalam mewarnai karena 

kesulitan dalam menggerakan pensil warna, 

kemampuan tangan lemah saat menggunting, 

memerlukan waktu lama dalam meronce 

manik-manik, dan anak kurang dapat 

memasang puzzle dengan sempurna dan tidak 

beraturan karena kemampuan jari-jari 

tangannya yang lemah (Sunaryo & Sunardi, 

2007). 

Motorik halus melibatkan bantuan otot-otot 

kecil serta memerlukan koordinasi yang cermat 

antara mata, tangan, dan jari (Soetjiningsih & 

Ranuh, 2015). Stimulasi tumbuh kembang 

anak dapat dilakukan dengan cara bermain. 

Bermain merupakan salah satu kebutuhan anak 

dan sebagai suatu aktivitas yang dapat 

menstimulasi kemampuan keterampilan, 

kognitif, motorik, dan afektif yang 

memerlukan bimbingan (Hidayat A. A., 2013). 

Kemampuan motorik halus dapat 

dikembangkan melalui aktivitas bermain yang 

berhubungan dengan keterampilan fisik yang 

melibatkan otot kecil serta koordinasi antara 

mata dan tangan, seperti permainan puzzle, 

menyusun balok, memasukkan benda ke dalam 
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lubang sesuai bentuknya, membuat garis, 

melipat kertas, dam menulis dengan huruf 

sesuai dengan bentuknya (Decaprio, 2013).  

Menurut Soedjatmoko (2009), permainan 

puzzle dapat digunakan untuk pengembangan 

motorik halus yaitu memfungsikan otot-otot 

kecil seperti gerakan jari tangan, koordinasi 

kecepatan tangan dan mata. Puzzle adalah jenis 

permainan teka-teki menyusun potongan-

potongan gambar atau kata (Aroya & Yusuf, 

2013). 

Menurut Hurlock (2012) agar 

perkembangan motorik halus anak dengan 

retardasi mental optimal, anak harus diberi 

kesempatan untuk belajar, diberikan 

bimbingan dan model yang baik untuk ditiru. 

Peran perawat dalam terapi ini sebagai 

fasilitator yang memberikan dorongan dan 

bimbingan agar anak dapat mengikuti 

permainan sesuai tujuan akhir yang ingin 

dicapai tanpa terlalu banyak menuntut di luar 

batas kemampuan anak. 

Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 

Citeureup merupakan salah satu institusi 

pendidikan anak berkebutuhan khusus. 

Diketahui jumlah siswa di SLB Negeri 

Citeureup sebanyak 94 siswa yang terdiri dari 

beberapa karakteristis seperti tunarungu, 

tunadaksa, autis, tunagrahita, down syndrome, 

dan lain lain. Berdasarkan data yang peneliti 

peroleh, terdapat sebanyak 16 siswa dengan 

down syndrome. 

Hasil wawancara dengan salah satu wali 

kelas SLB Negeri Citeureup di dapatkan hasil 

bahwa anak dengan down syndrome 

mendapatkan kegiatan untuk melatih 

kemampuan kognitif, kemandirian dan 

sosialnya. Kemampuan motorik mereka dilatih 

dengan cara permainan seperti menyusun 

balok, menggambar, mewarnai, dan 

sebagainya. Menurut pihak sekolah dari siswa 

kelas 1-6, diketahui pada anak kelas 1-4 

banyak yang mengalami hambatan dalam 

perkembangan motorik halus seperti kesulitan 

dalam memegang pensil, kesulitan dalam 

menalikan sepatu, menulis, dan lain-lain.  

Untuk siswa kelas 5-6 sebagian anak  sudah 

cukup baik dalam perkembangan motorik 

halusnya.  

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti 

melakukan penelitian.

METODE PENELITIAN 
Pada penelitian ini peneliti 

menggunakan jenis penelitian pre-eksperimen 

dengan pendekatan one group pretest and 

posttest design. Jenis sempel yang digunakan 

dalam pada penelitian ini adalah dengan teknik 

Sampling Jenuh, yaitu teknik penentuan 

sampel bila semua anggota populasi digunakan 

sebagai sampel. Maka dari itu, sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh 

siswa dengan down syndrome di SLB Negeri 

Citeureup sebanyak 16 orang. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel 

sebagai berikut : 

Tabel 1 Skor Rata-Rata Kemampuan Motorik 

Halus Anak Down Syndrome Sebelum Diberikan 

Terapi Bermain Puzzle. 

Test N Mean SD Min-Max 

Pretest 16 1,38 0,5 1-2 

 

Pada saat pretest, peneliti mengumpulkan 

responden untuk dilakukan pengukuran 

kemampuan motorik halus anak down 

syndrome ditempat yang telah diatur oleh 

peneliti. Ketika dilakukan pretest dengan 

menggunakan lembar observasi kemampuan 

motorik halus anak down syndrome, anak-anak 

terlihat kurang mampu menjawab setiap 

pertanyaan yang ada dalam lembar observasi 

yang dibuktikan dengan hasil skor yang 

berkisar antara 1-2 dari total 5 item pertanyaan.   
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Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Epa (2013) tentang “Pengaruh 

penggunaan alat permainan edukatif terhadap 

kemampuan motorik halus anak down 

syndrome” yang menyatakan bahwa 

kemampuan motorik halus anak down 

syndromesebelum diberikan alat permainan 

edukatif pada sebagian besar anak belum 

mampu melakukan permainan sesuai tahapan 

permainan yang dilakukan. 

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui 

bahwa reaksi kemampuan motorik halus anak 

down syndrome sebelum diberikan terapi 

bermain puzzle hanya mampu mengikuti 

pertanyaan yang diberikan dengan benar sesuai 

usia mereka dengan skor nilai antara 1 dan 2 

dari 5 item pertanyaan. Menurut Saputra & 

Rudyanto (2005), ada beberapa faktor yang 

menyebabkan keterlambatan motorik halus, 

diantaranya kurangnya kesempatan untuk 

melakukan eksplorasi terhadap lingkungan 

sejak bayi, tidak membiasakan anak untuk 

mengerjakan aktivitas sendiri sehingga anak 

terbiasa dibantu untuk memenuhi 

kebutuhannya, dan pola asuh orangtua yang 

cenderung overprotektif dan kurang konsisten 

dalam memberikan rangsangan belajar.  Hal 

tersebut juga bisa terjadi karena kurangnya 

mendapatkan latihan stimulus yang tepat dan 

teratur dalam meningkatkan perkembangan 

kemampuan ini.Hal tersebut sesuai dengan 

pendapat Pandji dan Wardhani (2013) yang 

menyatakan bahwa perkembangan 

kemampuan anak tunagrahita yang ringan 

sampai sedang termasuk down syndrome dapat 

meningkat secara baik dalam bidang apapun 

yang memungkinkan bagi mereka dengan 

memberikan latihan, motivasi, dan pendidikan 

khusus.  

Anak down syndrome mengalami kesulitan 

dalam mengikuti pertanyaan yang ada dalam 

lembar observasi kemampuan motorik halus 

pada penelitian ini disebabkan oleh beberapa 

faktor.Selain terdapat keterlambatan 

perkembangan yang dialami oleh anak down 

syndrome yang disebabkan karena adanya 

terbelakang mental, salah satunya adalah 

kurang optimalnya stimulus yang diberikan 

bisa berupa bermain.Orang tua harus lebih 

memperhatikan perkembangan anak dan 

memfasilitasi permainan edukatif yang 

mempunyai manfaat terhadap perkembangan 

khususnya perkembangan kemampuan 

motorik halus salah satunya dengan bermain 

puzzle. 

Tabel 2 Skor Rata-Rata Kemampuan Motorik 

Halus Anak Down Syndrome Setelah Diberikan 
Terapi Bermain Puzzle. 

 

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 2. 

didapatkan nilai atau skor rata-rata 

kemampuan motorik halus anak down 

syndrome setelah diberikan terapi bermain 

puzzle (posttest) adalah 3,31 dengan standar 

deviasi 0,704, yang berarti bahwa kemampuan 

anak down syndrome mengalami peningkatan 

setelah diberikan terapi bermain puzzle dengan 

skor tertinggi adalah 4 dan skor terendah 

adalah 2. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa terdapat peningkatan kemampuan 

motorik halus anak down syndrome di SLB 

Negeri Cimahi tahun 2018. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Taiyeb (2016), dengan 

judul “Kemampuan motorik halus melalui 

teknik finger painting anak down syndrome” 

yang menyatakan bahwa terdapat 

kecenderungan peningkatan kemampuan 

motorik halus anak down syndrome setelah 

diberikan intervensi finger painting pada anak 

down syndrome. 

Setelah dilakukan intervensi selama lima 

kali pertemuan berturut-turut, peneliti 

mendapatkan hasil skor nilai kemampuan 

motorik halus anak down syndrome mengalami 

peningkatan dari skor pretest antara 1 dan 2 

menjadi skor posttest antara 2 sampai 4. Hal 

tersebut menunjukan bahwa semua responden 

mengalami peningkatan skor pada saat 

dilakukan posttes.Hal ini sesuai dengan 

Test N Mean SD Min-max 

Posttest 16 3,31 0,704 2-4 
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pendapat Santrock (2007) yang menyatakan 

bahwa kemampuan motorik halus anak yang 

mengalami keterbelakangan mental sangat 

perlu dikembangkan karena memiliki potensi 

lebih tinggi dibandingkan dengan kemampuan 

lainnya.Bila kemampuan motorik halusnya 

meningkat, memudahkan mereka untuk 

melalui tahap perkembangan selanjutnya. 

Menurut hasil pengamatan, peningkatan 

kemampuan motorik halus anak down 

syndrome pada penelitian ini dipengaruhi oleh 

stimulus yang diberikan kepada responden di 

SLB Negeri Citeureup berupa pemberian terapi 

bermain puzzle. Hal ini sebagaimana 

dinyatakan oleh Abdurrahman (2009), bahwa 

berbagai aktivitas untuk melatih motorik halus 

antara lain mencakup bermain puzzle, 

permainan yang menggunakan jari-jari, 

memotong, menggunting, menggambar, 

memasukkan kancing, dan sebagainya. 

Tabel 3 Pengaruh Terapi Bermain Puzzle Terhadap 

Kemampuan Motorik Halus Anak Down Syndrome 

 Berdasarkan hasil penelitian yang 

terdapat pada tabel3 diperoleh bahwa rata-rata 

nilai kemampuan motorik halus anak down 

syndrome sebelum diberikan terapi bermain 

puzzle adalah 1,38 dan rata-rata nilai 

kemampuan motorik halus anak down 

syndrome setelah diberikan terapi bermain 

puzzle adalah 3,31 yang berarti terjadi 

peningkatan skor sebanyak 1,93. Hasil ini 

menunjukan terdapat peningkatan nilai rata-

rata kemampuan motorik halus anak down 

syndrome sebelum dan setelah pemberian 

terapi bermain puzzle. Hasil uji statistik dengan 

menggunakan uji wilcoxon menunjukan antara 

nilai awal dan nilai akhir kemampuan motorik 

halus anak down syndrome didapatkan nilai p 

value = 0,001 ≤ α 0,05. Hal ini berarti bahwa 

hipotesis alternatif (Ha) terbukti yaitu terdapat 

pengaruh bermain puzzle terhadap kemampuan 

motorik halus anak down syndrome di SLB 

Negeri Cimahi Tahun 2018.  

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Muliar (2016) 

dengan judul “Improving the Fine Motor 

Ability of a Down-syndrome Student by 

Playing with Clay at SDLB N 64 Surabayo 

Lubuk Basung Kabupaten Agam”.Dari hasil 

penelitian yang dilakukan dengan memberikan 

permainan clay ternyata kemampuan motorik 

halus anak down syndrome dapat 

ditingkatkan.Hal ini terbukti setelah data di 

analisis menggunakan grafik garis yang telah 

dibuat berdasarkan pengolahan data yang 

diperoleh, menunjukkan bahwa permainan 

clay efektif digunakan untuk meningkatkan 

kemampuan motorik halus anak down 

syndrome di SDLB N 64 Surabayo Lubuk 

Basung. 

Penelitian ini dilakukan selama lima hari 

berturut-turut dengan durasi 30 menit setiap 

kali pertemuan. Penelitian dilakukan pada pagi 

hari sebelum anak-anak melakukan 

pembelajaran. Hal ini dilakukan agar anak 

masih bisa fokus pada saat diberikan intervensi 

dan anak masih merasa semangat.Puzzle yang 

diberikan kepada masing masing anak setiap 

harinya berbeda agar anak tidak merasa bosan 

dengan gambar puzzle yang diberikan. Terapi 

bermain puzzle dalam penelitian ini sebagai 

media edukasi dan menunjukkan bahwa terapi 

bermain puzzle dapat berfungsi dalam 

meningkatkan kemampuan motorik halus anak 

down syndrome.  

Berdasarkan uraian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh dari 

variabel independen terhadap variabel 

dependen, dimana terdapat peningkatan skor 

rata-rata kemampuan motorik anak down 

syndrome sebelum dan setelah diberikan terapi 

bermain puzzle. Dengan kata lain, terdapat 

pengaruh terapi bermain puzzle terhadap 

kemampuan motorik halus anak down 

syndrome di SLB Negeri Citeureup tahun 

2018.

  

Test N Mean SD Pvalue 

Pretest 16 1,38 0,500 
0,001 

Posttest 16 3,31 0,704 
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KESIMPULAN  

Terdapat pengaruh terapi bermain puzzle 
terhadap kemampuan motorik halus anak down 

syndrome di SLB Negeri Citeureup tahun 2018 

dengan p value = 0,001 < α = 0,05 yang artinya 

Ho ditolak.  
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Perkesmas merupakan salah satu upaya kesehatan di puskesmas yang sangat menunjang visi Kementerian 

Kesehatan yaitu mencapai masyarakat sehat yang mandiri. Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang melalui 

bagian pelayanan kesehatan di bidang kesehatan komunitas melakukan upaya penerapan pelaksanaan 

keperawatan kesehatan masyarakat yang dilaksanakan di seluruh Puskesmas wilayah Kabupaten Karawang. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali lebih dalam faktor-faktor pelaksanaan perawatan kesehatan 

masyarakat (Perkesmas) di Kabupaten Karawang.Metode penelitian deskriptif kualitatif eksploratif. Penelitian 

dilakukan pada bulan Agustus-September 2015 kepada 7 informan dengan menggunakan teknik Theoretical 
Sampling. Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor kendala dalam pelaksanaan perawatan kesehatan adalah 

kurangnya sumberdaya tenaga perkesmas, dan dana operasional, tidak adanya peralatan, transportasi, SOP, 

ruangan khusus untuk menujang pelaksanaan perkesmas, kurangnya dukungan dan bimbingan dari puskesmas 

dan dinas kesehatan, tidak adanya pelatihan berkelanjutan, keadaan geografis masyarakat, keadaan ekonomi 

masyarakat yang masih rendah, sosial budaya masyarakat yang masih percaya akan orang tua dulu, masih 

adanya masyarakat yang menggunakan paraji sebagai penolong persalinan.   

Kata Kunci : Input, Proses, Output, Outcome, Lingkungan, Pelaksanaan Perawatan Kesehatan Masyarakat 

(Perkesmas) 

 

ABSTRACT 

 

Community Health Care (Perkesmas) is one of the activities of Community Health Center 
(Puskesmas) aimed to support the vision of the Ministry of Health in creating an independent and 

healthy community. The Health Office of Karawang District, through Health Service Division in 

Community Service has implemented Community Health Care program in every Community Health 
Center throughout Karawang District. The purpose of this study is to determine the factors of 

implementation of Community Health Care in Karawang District. The research used qualitative 

descriptive exploratory method. Research was conducted in August to September 2015. Data 

collected from 7 informants using the theoretical sampling technique.  Result of the study shows some 
factors affecting the implementation of Community Health Care in Karawang District: the lack of 

human resources of the Community Health Care, insufficient budget, the lack of equipments, 

facilities, transportation, SOP, special room for Community Health Care implementation, 
insufficient support, guidance, training from the Community Health Center (Puskesmas) and Health 

Office, geographical conditions, economic condition as well as the socio-culture of the community 

who are still preserve their ancestral beliefs, some people still using the service of paraji (traditional 
birth attendant) to help the delivery of the baby.  

 

Keywords : Input, Procces, Output, Outcome, Environment, Implementations of Community 

Health Nursing (Perkesmas) 
 

 

PENDAHULUAN 

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk 

meningkatkan kesadaran, kemauan dan 

kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar 

terwujud derajat kesehatan masyarakat yang 

optimal. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan 

UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang  Kesehatan 

Pasal 1 ayat (1) yang mendefinisikan kesehatan 

sebagai keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan 

sosial yang memungkinkan setiap orang hidup 
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produktif secara sosial dan ekonomis” 

(Kemenkes RI, 2009).  

Fokus pembangunan kesehatan sesuai 

dengan visi kementrian kesehatan adalah 

masyarakat mandiri dan berkeadilan, dengan 

misi meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat melalui pemberdayaan 

masyarakat, melindungi kesehatan masyarakat 

dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan 

yang paripurna, merata, terjangkau, bermutu 

dan berkeadilan dengan upaya promotif, 

preventif, menjamin ketersediaan, pemerataan 

sumber daya kesehatan serta menciptakan tata 

kelola pemerintahan yang baik (Kemenkes RI, 

2009).  

Permasalahan kesehatan yang dihadapi 

sampai saat ini cukup kompleks dan menjadi 

fokus utama pemerintah, karena upaya 

kesehatan belum dapat menjangkau seluruh 

lapisan masyarakat dan masih banyak 

masyarakat yang belum bahkan mungkin tidak 

mendapatkan pelayanan secara maksimal. 

Masalah kesehatan ibu dan anak, perbaikan 

gizi keluarga, dan kelompok risiko merupakan 

permasalahan yang harus di atasi dalam upaya 

untuk mewujudkan Indonesia Sehat 2020 

(Depkes RI, 2010). 

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar 

(Riskesdas) tahun 2013 diketahui penyebab 

kematian di Indonesia untuk semua umur, telah 

terjadi pergeseran dari penyakit menular ke 

penyakit tidak menular, cakupan imunisasi 

campak menurun, dan pemanfaatan Polindes 

sebagai tempat persalinan hanya 1,5%, 

proporsi gizi buruk dari tahun 2007 berkisar 

5,4%, mengalami peningkatan menjadi 5,9% 

pada tahun 2013. Sedangkan gizi kurang tahun 

2007 sebanyak 13% mengalami peningkatan 

menjadi 13,9% pada tahun 2013. Periode 

prevalensi penyakit ISPA pada tahun 2007 

sebanyak 24% meningkat menjadi 25% pada 

tahun 2013 dan kasus Pneumonia di tahun 

2007 2,1% meningkat menjadi 2,7% pada 

tahun 2013. Sedangkan penyakit TB tidak 

mengalami perubahan dari tahun 2007 sampai 

2013 yaitu sebanyak 0,4% dan Jawa Barat 

masuk ke dalam 5 provinsi penyakit TB 

terbanyak. Semua ini merupakan permasalahan 

kesehatan yang dihadapi pemerintah Indonesia 

(Riskesdas, 2013). 

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu 

terus ditingkatkan upaya-upaya untuk 

memperluas jangkauan dan mendekatkan 

pelayanan kesehatan kepada masyarakat 

dengan mutu pelayanan yang baik, 

berkelanjutan dan dapat menjangkau seluruh 

lapisan masyarakat terutama keluarga miskin 

rawan kesehatan/risiko tinggi. Upaya 

pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat 

melalui upaya kesehatan wajib dan upaya 

kesehatan pengembangan dapat dilakukan oleh 

Puskesmas. 

Puskesmas merupakan ujung tombak 

penyelenggaraan UKM maupun UKP di strata 

pertama pelayanan kesehatan, dan merupakan 

unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab 

menyelenggarakan sebagian tugas 

pembangunan kesehatan di Kabupaten/Kota. 

Upaya kesehatan yang diselenggarakan oleh 

Puskesmas meliputi upaya kesehatan wajib dan 

upaya kesehatan pengembangan (Permenkes 

RI, 2014). 

Salah satu upaya kesehatan pengembangan 

yang dilakukan oleh Puskesmas adalah 

program Perawatan Kesehatan Masyarakat 

(Perkesmas). Sesuai Keputusan Menteri 

Kesehatan RI Nomor: 

279/Menkes/SK/IV/2006, upaya perawatan 

kesehatan masyarakat (Perkesmas) merupakan 

upaya pengembangan yang kegiatannya 

terintegrasi dalam upaya kesehatan wajib 

maupun pengembangan. Pemerintah 

mengeluarkan suatu kebijakan dibidang 

kesehatan dengan melaksanakan Perkesmas 

untuk menjangkau pelayanan kesehatan dan 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

(Kepmenkes, 2006).  

Perkesmas merupakan perpaduan antara 

keperawatan dengan kesehatan masyarakat 

dengan dukungan peran serta aktif masyarakat, 

serta mengutamakan pelayanan promotif dan 
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preventif secara berkesinambungan tanpa 

mengabaikan pelayanan kuratif dan 

rehabilitatif secara menyeluruh dan terpadu. 

Sasaran program perkesmas adalah individu, 

keluarga, kelompok dan masyarakat yang 

mempunyai masalah kesehatan akibat faktor 

ketidaktahuan, ketidakmauan dan 

ketidakmampuan dalam menyelesaikan 

masalah kesehatannya. Sebagai prioritas utama 

dalam sasaran perkesmas adalah masyarakat 

yang belum kontak dengan sarana pelayanan 

kesehatan atau sudah memanfaatkan tetapi 

memerlukan tindak lanjut serta keluarga rawan 

terhadap masalah kesehatan (Risiko tinggi, 

rentan) (Kepmenkes, 2006). 

Pelaksanaan perawatan kesehatan 

masyarakat (Perkesmas) merupakan bagian 

integral dari pelayanan kesehatan dasar yang 

dilaksanakan oleh Puskesmas yang bertujuan 

untuk meningkatkan kemandirian masyarakat 

mengatasi masalah kesehatan yang dihadapi, 

sehingga tercapai derajat kesehatan optimal. 

Pelaksanaan perkesmas diharapkan dengan 

40% keluarga rawan kesehatan memperoleh 

kunjungan rumah dan pembinaan kesehatan 

oleh tenaga kesehatan. Pokok kegiatan 

perkesmas meliputi kegiatan di dalam gedung 

dan luar gedung Puskesmas baik upaya 

kesehatan perorangan dan atau upaya 

kesehatan masyarakat (Sualman, 2009). 

Pengelolaan program perkesmas sangat 

berperan penting dalam pelaksanaan 

perkesmas. Pengelolaan tersebut sangat 

berkaitan erat dengan sistem yang digunakan 

sebagai acuan nasional dalam pelaksanaan 

perkesmas. Pelaksanaan perkesmas saat ini 

tengah diintegrasikan dengan sistem 

Pengembangan Manajemen Kinerja (PMK). 

Integrasi yang  dilakukan adalah terkait dengan 

evaluasi pelaksanaan perkesmas yang terdiri 

dari komponen-komponen penyusun PMK 

tersebut yaitu adanya Standar Operasional 

Prosedur (SOP), uraian tugas, diskusi refleksi 

kasus, indikator kinerja klinik, dan monitoring 

evaluasi berkala (Depkes, 2004). 

Kabupaten Karawang merupakan salah satu 

daerah yang telah melaksanakan program 

Perkesmas. Berdasarkan laporan tahunan 2012 

Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang 

diketahui jumlah penduduk Kabupaten 

Karawang sebanyak 2,207,181 jiwa,  dengan 

jumlah keluarga rawan kesehatan yang 

menjadi sasaran perkesmas sebanyak 58,711 

orang (2,66%). Tetapi dalam pelaksanaannya, 

pembinaan keluarga rawan berdasarkan 

laporan pelaksanaan perkesmas dari Dinas 

Kesehatan Provinsi Jawa Barat baru sekitar 

6.418 keluarga rawan (10,93%) yang telah 

dilakukan pembinaan dari target pencapaian 

40%, sedangkan 52.293 keluarga rawan 

(89,07%) lainnya belum mendapat pembinaan 

(Laporan Tahunan Kab. Karawang, 2012).  

Data pelaksanaan kegiatan perkesmas di 

Kab. Karawang yang telah dilaksanakan yaitu 

ibu hamil yang memperoleh pembinaan 

keluarga rawan sebesar 433 orang, bayi yang 

memperoleh pembinaan keluarga rawan 

sebanyak 280 bayi, anak balita yang 

memperoleh pembinaan keluarga rawan 

sebanyak 713 balita, kasus dengan penyakit 

kronis yang memperoleh pembinaan keluarga 

rawan sebanyak 2,854 kasus, lansia yang 

memperoleh pembinaan keluarga rawan 

sebanyak 1,843 lansia dan pasien yang perlu 

tindak lanjut perawatan (TLP) sebanyak 295 

orang (Dinkes Karawang, 2012). 

Jumlah tenaga keperawatan di Kabupaten 

Karawang sebanyak 421 orang, bidan 739 

orang dan kesmas sebanyak 59 orang (Dinkes 

Karawang, 2012). Menurut salah satu sumber 

dari dinas kesehatan disebutkan bahwa 

Kabupaten Karawang memiliki Puskesmas 

sebanyak 50 buah puskesmas, dan terdapat 13 

buah puskesmas dengan perawatan (DTP), 

namun hanya terdapat 4 puskesmas yang 

benar-benar melaksanakan perkesmas yaitu 

puskesmas Cikampek, Cilamaya, Karawang 

Kota dan Puskesmas Jatisari. Bentuk tindakan 

yang dilakukan oleh empat puskesmas tersebut 

adalah tindak lanjut perawatan yang dilakukan 

oleh petugas puskesmas dengan melakukan 
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kunjungan ke rumah. Setiap kegiatan 

kunjungan rumah dibuat laporan kunjungan 

dan membuat asuhan keperawanan.  

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan 

di atas, penting dilakukan penelitian tentang 

pelaksanaan perkesmas. Hal tersebut 

dikarenakan perkesmas dapat menunjang 

untuk meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat. Maka dari itu, peneliti ingin 

menggali lebih dalam bagaimana faktor-faktor 

pelaksanaan pelaksanaan perawatan kesehatan 

masyarakat (Perkesmas) di Kabupaten 

Karawang.

 

METODE PENELITIAN  

Metode yang dipergunakan dalam 

penelitian ini sendiri adalah metode penelitian 

deskriptif kualitatif - eksploratif, di mana 

penelitian yang dihasilkan bersifat deskriptif 

berupa hasil wawancara. Metode yang penulis 

gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

yaitu menggambarkan adanya permasalahan 

yang ada. Desain penelitian yang digunakan 

oleh peneliti adalah desain penelitian kualitatif, 

karena penelitian ini merupakan pendekatan 

yang mempelajari dari tingkah laku manusia. 

Proses penelitian kualitatif ini melibatkan 

upaya-upaya penting, seperti mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, 

mengumpulkan data yang spesifik dari para 

partisipan, menganalisis data secara induktif 

mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-

tema umum.

Jalan Penelitian 

Metode pengumpulan data yang 

digunakan peneliti adalah wawancara melalui 

sejumlah pertanyaan yang terfokus dilakukan 

secara logis berhubungan dengan masalah 

penelitian. Teknik pengumpulan data 

penelitian ini menggunakan wawancara semi 

terstruktur. Wawancara dilakukan terhadap 

partisipan yang terkait dengan pelaksanaan 

perkesmas secara face to face interview 

(wawancara berhadap-hadapan) dengan 

informan. Wawancara dilakukan untuk 

menggali informasi lebih mendalam dan detail 

terhadap proses pelaksanaan perkesmas serta 

mengklarifikasi dan verifikasi jawaban tentang 

permasalahan dalam hal input, proses dan 

lingkungan serta hambatan dan permasalahan 

yang dihadapi dalam proses pelaksanaan 

perkesmas. Wawancara dilakukan dengan 

menggunakan pedoman atau panduan 

wawancara sebagai alat untuk dapat 

melakukan wawancara mendalam agar lebih 

terfokus dan konsistensi hasil pendataan 

berbentuk pertanyaan terbuka dan terfokus 

pada permasalahan atau topik yang akan diteliti 

sesuai dengan tujuan penelitian. Pertanyaan 

berkembang saat wawancara berlangsung. 

Wawancara sendiri dihentikan apabila telah 

terjadi saturasi data, yaitu keadaan di mana 

tidak ada lagi ide baru yang dimunculkan oleh 

subjek penelitian atau subjek penelitian 

memberikan pernyataan yang sama berulang-

ulang. 

Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian 

kualitatif jelas berbeda dengan penelitian 

kuantitatif dalam hal membagi dan 

menggabungkan kegiatan pengumpulan data, 

analisis data dan penulisan hasil. Analisis data 

ini dilakukan bersamaan dengan pengumpulan 

data, interpretasi data, dan penulisan laporan 

naratif.  
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HASIL PENELITIAN 

1. Sumberdaya Tenaga Perkesmas  

Hasil temuan wawancara penelitian 

diketahui bahwa jumlah sumberdaya tenaga 

perkesmas yang melaksanakan kegiatan 

perkesmas di Puskesmas masih sangat kurang 

dan sedikit, dan bahkan ada yang tidak ada. Hal 

ini menyebabkan terkendalanya dalam 

pelaksanaan perkesmas sehingga pemegang 

program harus melaksanakannya sendiri tanpa 

dibantu oleh tenaga yang lainnya atau mencari 

bantuan dari profesi atau tenaga sukarelawan.

  

2. Pelatihan Perkesmas 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

sebagian besar perawat ataupun pemegang 

program rata-rata hanya mengikuti pelatihan 

perkesmas yang diadakan oleh dinas sebanyak 

1 kali. Padahal banyak pemegang program 

yang sudah bekerja lebih dari 1 tahun. Hal ini 

menunjukkan bahwa sumberdaya tenaga 

perkesmas ini masih kurang baik karena 

kurangnya pengalaman pelatihan yang 

seharusnya mereka didapatkan lebih dari 1 kali 

dan banyak program pelatihan yang harus 

mereka jalani.   

Hasil wawancara penulis diketahui bahwa 

mereka jarang diikutsertakan dalam pelatihan, 

sehingga hal tersebut dapat berdampak pada 

kurangnya pelaksanaan perkesmas. Hal ini 

kemungkinan materi pelatihannya tidak 

menyangkut Perkesmas keseluruhan tetapi 

hanya salah satu bagian dari Perkesmas, tidak 

ada dukungan sarana dan prasarana, tidak ada 

penyegaran sehingga tujuan pelatihan yang 

diharapkan tidak tercapai dengan baik. 

Semestinya harus dilaksanakan pelatihan yang 

bertujuan meningkatkan kemampuan petugas 

dalam menerapkan tahap-tahap proses 

keperawatan mulai dari pengumpulan data, 

pengkajian dan analisa data menjadi informasi 

sampai dengan perencanaan dan evaluasi 

pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat. 

Salah satu fungsi manajemen sumberdaya 

manusia adalah training and development 

artinya bahwa untuk mendapatkan tenaga 

kesehatan yang bersumber daya manusia yang 

baik dan tepat sangat diperlukan pelatihan dan 

pengembangan sebagai upaya mempersiapkan 

para tenaga kesehatan untuk menghadapi tugas 

pekerjaan jabatan yang dianggap belum 

menguasainya. Management thought yang 

dikernukakan Taylor, bahwa tenaga kerja 

membutuhkan latihan kerja yang tepat 

(Sedarmayanti, 2010). Pelatihan kepada 

petugas di puskesmas dapat berupa pendidikan 

bagi petugas pengelola perkesmas di 

puskesmas dalam rangka mengangkat derajat 

kesehatan masyarakat terutama keluarga rawan 

dan resiko tinggi.

 

3. Peralatan Penunjang Perkesmas 

Peralatan penunjang dalam pelaksanaan 

perkesmas atau PHN Kit bertujuan untuk 

membantu petugas dalam melaksanakan 

kegiatan untuk melakukan pemeriksaan 

terhadap pasien. Berdasarkan temuan hasil 

wawancara penelitian dari seluruh informan 

diketahui bahwa tidak ada peralatan penunjang 

perkesmas di mana pihak Puskesmas tidak 

menyediakan peralatan khusus untuk 

mendukung kegiatan.  

Berdasarkan pernyataan informan diketahui 

bahwa mereka membawa peralatan sendiri 

yang mereka miliki atau menggunakan 

peralatan seadanya yang ada di Puskesmas 

namun bukan khusus untuk kegiatan 

perkesmas. Diketahui pula dari dinas juga tidak 

memberikan peralatan khusus untuk 

menunjang kegiatan perkesmas tersebut.  

Jika dilihat dari pernyataan UU No 36 tahun 

2014 tersebut menjelaskan bahwa seharusnya 

peralatan kesehatan harus ada dalam 
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menunjang sebuah program seperti perkesmas. 

Hal ini dimaksudkan untuk menunjang dalam 

kegiatan pelaksanaan, intervensi, 

pendiagnosaan, dan yang lainnya. Jika 

peralatan tersebut tidak ada, maka akan 

menghambat petugas dalam pelaksanaannya, 

sehingga mereka kurang termotivasi dan tidak 

bisa dengan baik melakukan tugas mereka. 

Padahal dalam undang-undang menyatakan 

bahwa peralatan diwajibkan untuk setiap 

program karena setiap program mempunyai 

tugas-tugas yang berbeda.Hal ini sesuai 

pendapat dari Ritt dan Gomery (1987) yang 

mengatakan bahwa peralatan dan pelayanan 

pendukung merupakan hal yang sangat penting 

dalam mengimplementasikan suatu 

perencanaan untuk pengembangan program. 

 

4. Transportasi Penunjang Perkesmas 

Berdasarkan data wawancara informan 

diketahui bahwa alat transportasi khusus 

kegiatan perkesmas yang disediakan baik dari 

pihak dinas dan puskesmas tidak ada. Sebagian 

besar mereka menggunakan kendaraan pribadi 

atau menumpang dengan kendaraan lainnya. 

Padahal sarana transportasi ini sangat penting 

sebagai alat penunjang dalam akses akomodasi 

dalam melakukan kunjungan dalam 

pelaksanaan perkesmas. Berdasarkan temuan 

hasil wawancara diketahui bahwa memang alat 

transportasi penunjang khusus perkesmas tidak 

ada. Banyak petugas yang menggunakan 

kendaraan pribadi, kendaraan umum atau 

menggunakan fasilitas yang ada seperti 

menumpang dengan kendaraan puskesmas 

keliling. 

5. Dana Operasional Penunjang Perkesmas 

Dana operasional penunjang perkesmas 

merupakan alokasi dana untuk membiayai 

kegiatan perkesmas baik secara program 

maupun untuk tenaga pelaksana dalam 

menjalankan setiap kegiatannya. Berdasarkan 

temuan hasil wawancara diketahui bahwa dana 

operasional dalam kegiatan perkesmas masuk 

ke dalam BOK, di mana jika dalam 

pelaksanaannya pegawai menggunakan dana 

pribadi terlebih dahulu dan kemudian akan 

diklaimkan atau membuat laporan untuk 

penggantian uang operasional.  

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Septino (2007) dimana 

diketahui bahwa dari beberapa masalah 

Perkesmas yang dihadapi pada Puskesmas-

Puskesmas di Indonesia antara lain adalah 

tentang masalah dana, di mana Dinas 

Kesehatan hanya memberikan dana secara 

block grand ke Puskesmas berdasarkan usulan 

kegiatan yang mereka buat. Jika dilihat dari 

hasil penelitian tersebut, maka yang menjadi 

permasalah utamanya adalah dari Puskesmas. 

Hal ini dikarenakan alokasi dana yang 

dikeluarkan pemerintah tergantung dari usulan 

kegiatan yang diberikan atau diajukan oleh 

Puskesmas. Sehingga dalam kata lain jika 

program Perkesmas ini tidak dijadikan 

program inti yang membutuhkan dana khusus, 

maka pihak pemerintah pun mungkin tidak 

akan mengeluarkan dana khusus untuk 

pelaksanaan kegiatan perkesmas.

 

6. Standar SOP Perkesmas di Puskesmas 

Berdasarkan temuan hasil wawancara 

penelitian dari seluruh informan diketahui 

bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) 

perkesmas di Puskesmas ini tidak ada. Seluruh 

informan menyatakan bahwa di Puskesmas 

mereka tidak mempunyai atau tidak ada 

standar operasional prosedur khususnya 

perkesmas. Mereka hanya berpaku pada 

pencapaian target sasaran kunjungan saja 

sebagai prosedur perkesmas. Selain itu 

terkadang mereka menggunakan standar yang 

diberlakukan oleh dinas yang pada dasarnya 
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bukan merupakan SOP melainkan indikator 

keberhasilan. 

Pentingnya SOP perkesmas ini didukung 

oleh penelitian yang telah dilakukan Iwan 

mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi 

pelaksanaan perawatan kesehatan masyarakat 

di puskesmas wilayah Kota Sukabumi, 

menjelaskan bahwa pada hasil penelitian 

menunjukan faktor yang dominan 

mempengaruhi pelaksanaan perawatan 

kesehatan masyarakat adalah 

SOP/standar/pedoman pelaksanaan. 

Standar/pedoman tersebut mempunyai peranan 

penting dalam hal pelaksanaan perawatan 

kesehatan masyarakat di puskesmas sehingga 

dalam hal ini perlu adanya kebijakan dalam 

meningkatkan cakupan program perawatan 

kesehatan masyarakat. 

 

7. Dukungan Administrasi Perkesmas 

Berdasarkan temuan hasil wawancara 

penelitian dari pernyataan informan diketahui 

bahwa dukungan administrasi dalam kegiatan 

perkesmas, sebagai bentuk sokongan 

pelaksanaan kegiatan ini tidak jauh seperti 

dana operasional dan SOP, di mana dalam dana 

kembali ke BOK, sedangkan untuk buku 

laporan, pencatatan, format dan hasil ada. 

Berdasarkan pernyataan informan bahwa 

dukungan administrasi ini belum cukup baik 

dikarenakan mereka tidak mendapatkan dana 

langsung ketika akan melakukan kegiatan, 

selain itu mereka terkadang tidak mempunyai 

format untuk melakukan kegiatan, sehingga 

mereka harus dapat berinisiatif sendiri dalam 

membuat format seperti format penggantian 

biaya operasional. 

Penjelasan di atas sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan Septino (2007) 

dimana dalam hasil penelitiannya diketahui 

bahwa beberapa masalah Perkesmas yang 

dihadapi pada Puskesmas-Puskesmas di 

Indonesia antara lain buku pedoman dan 

formulir laporan sudah tersedia, tetapi 

pencapaiannya masih rendah.

  

 

8. Ruangan Khusus untuk kegiatan Perkesmas 

Berdasarkan temuan hasil wawancara 

penelitian dari pernyataan informan diketahui 

bahwa pihak puskesmas tidak menyediakan 

ruangan khususnya untuk mendukung kegiatan 

perkesmas ini, melainkan pihak puskesmas 

menggunakan ruangan yang ada atau 

menggabungnya dengan ruangan yang lain. 

Penelitian Iwan mengenai faktor – 

faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 

perawatan kesehatan masyarakat di puskesmas 

wilayah Kota Sukabumi, hasil penelitian 

menunjukan bahwa faktor yang mempengaruhi 

pelaksanaan perkesmas adalah ruangan 

khusus, sehingga dalam hal ini perlu adanya 

kebijakan dalam meningkatkan cakupan 

program perawatan kesehatan masyarakat. 

 

9. Keadaan Ekonomi Masyarakat 

Berdasarkan temuan hasil wawancara 

penelitian dari pernyataan informan diketahui 

bahwa sebagian besar adalah ekonomi 

menengah dan ekonomi bawah. Diketahui 

bahwa masyarakat disana rata-rata sudah 

mempunyai kendaraan pribadi khsuusnya roda 

dua. Faktor yang berperan dalam menentukan 

status kesehatan seseorang adalah tingkat 

sosial ekonomi. Karakteristik ekonomi 

keluarga merupakan hal penting. Keadaan 

ekonomi dalam hal ini dapat menentukan 

kategori keluarga, di mana dapat digolongkan 

terhadap keluarga prasejahtera atau keluarga 

sejahtera. Dalam memenuhi kebutuhan pokok 

(primer) maupun kebutuhan sekunder keluarga 

dengan status ekonomi baik akan lebih mudah 
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tercukupi dibanding keluarga dengan status 

ekonomi rendah, hal ini akan mempengaruhi 

pemenuhan kebutuhan akan informasi 

pendidikan yang termasuk kebutuhan 

sekunder. 

SIMPULAN  

Program pelaksanaan Perkesmas di 

Kabupaten Karawang pada dasarnya sudah 

berjalan dengan cukup baik, walaupun masih 

banyak kendala dan hambatan dari berbagai 

aspek atau faktor dalam pelaksanaan 

perkesmas tersebut. Dalam aspek faktor input 

dalam pelaksanaan perkesmas di Kabupaten 

Karawang disimpulkan bahwa jumlah 

sumberdaya manusia dalam hal ini perawat 

dalam pelaksanaan perkesmas ini sangat 

kurang dalam menunjang kegiatan perkesmas. 

Selain itu peralatan untuk kegiatan perkesmas 

ini tidak ada dan lebih cenderung 

menggunakan peralatan sendiri dari petugas. 

Sarana transportasi dalam pelaksanaan 

perkesmas ini hampir seluruhnya 

menggunakan kendaraan pribadi untuk 

menunjang kegiatan khususnya dalam 

kunjungan rumah. Dana operasional untuk 

perkesmas dalam pelaksanaan perkesmas ini 

lebih menekankan pada BOK, di mana dana 

yang digunakan adalah dana pribadi yang 

kemudian dapat diklaimkan ke BOK untuk 

pencairan dana. SOP perkesmas dalam 

pelaksanaan perkesmas ini tidak ada di 

Puskesmas dan hanya menggunakan prosedur 

yang diberikan oleh dinas kesehatan. Ruangan 

khusus untuk kegiatan perkesmas seluruhnya 

tidak mempunyai ruangan khusus, dan hampir 

seluruhnya menggunakan ruangan yang ada 

atau digabung dengan ruangan lain. Keadaan 

ekonomi masyarakat rata-rata adalah 

masyarakat menengah dan menengah ke 

bawah dengan mata pencaharian rata-rata 

adalah petani, namun rata-rata masyarakat di 

mana sudah mempunyai kendaraan pribadi 

khususnya roda dua.

  

DAFTAR PUSTAKA 

Allender & Spradley. Closing The Gap In A 

Generation: Health Equity Through Action 

On The Social Determinants Of Health: 

Final Report Of The Commission On The 
Social Determinants Of Health. World 

Health Organization. Canadian ; 2001. 

Azwar, S. Sikap Manusia – Teori dan 
Pengukurannya. Yogyakarta : Pustaka 

Pelajar Offset ; 2005. 

Azwar. Pengantar Administrasi Kesehatan. 

Edisi Ketiga. Jakarta. Binarupa Aksara; 
1996 

Basirun, M.A.L. Evaluasi Pelaksanaan 

Perawatan Kesehatan Masyarakat di 
Wilayah Kabupaten Kebumen. 

jtstikesmuhgo-gdl-mohbasirun-1361-2-

hal.38, 2002. 
Cresswell, J.W. Research Desing : Pendekatan 

Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar ; 2012. 

Daruji, M. Hubungan Faktor-Faktor Individu 
Petugas Koordinator Perkesmas dengan 

Pelaksanaan Tugas dalam Pengelolaan 

Program Di Puskesmas Kabupaten Sleman 

Tahun 2011. Skripsi, Universitas 

Diponegoro : Semarang. Diperoleh dari : 
http://lrc-KMPK.ugm.ac.id. Skripsi ; 2001. 

Departemen Kesehatan Republik Indonesia 

(Depkes RI). Pedoman Pelaksanaan dan 
Pedoman Teknis JPK-GAKIN. Jakarta : 

Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat ; 2002. 

Departemen Kesehatan Republik Indonesia 

(Depkes RI). Profil Kesehatan Indonesia 
Tahun 2010. Jakarta : Kemenkes ; 2010. 

Departemen Kesehatan Republik Indonesia 

(Depkes RI). Program Upaya Kesehatan 
Masyarakat dan Program Perbaikan Gizi 

Masyarakat. Jakarta: Dirjen Bina 

Kesehatan Masyarakat ; 2007. 
Departemen Kesehatan Republik Indonesia 

(Depkes RI). Rencana Strategi Kementrian 

Kesehatan. Jakarta : Dirjen Bina Kesehatan 

Masyarakat ; 2009. 

http://lrc-kmpk.ugm.ac.id/


Faktor-Faktor Pelaksanaan Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) Di Kabupaten Karawang 

 

 

PINLITAMAS 1 | Vol 1, No.1 | Oktober 2018 | Halaman 108 

Departemen Kesehatan Republik 

Indonesia(Depkes RI). .Kebijakan Dasar 

Pusat Kesehatan Masyarakat. Jakarta : 
Depkes RI, 2004. 

Departemen Kesehatan Republik 

Indonesia(Depkes RI). .Materi Dasar 3: 
Kebijakan dan Konsep PMK. Modul 

Pengembangan Manajemen Kinerja (PMK) 

Perawat dan Bidan. Jakarta : Direktorat 

Keperawatan dan Keteknisan Medik ; 2004. 
Departemen Kesehatan Republik 

Indonesia(Depkes RI). Undang-Undang 

Kesehatan. No 23 Tahun 1992. Yogyakarta 
: Pustaka Widyatama ; 2006 

Depkes. Modul Surveilans KIA : Peningkatan 

Kapasitas Agen Perubahan dan 

Pelaksanaan Program Kesehatan Ibu dan 
Anak. Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat, 

Jakarta ; 1993. 

Dian. Faktor Internal Dan Eksternal Yang 
Mempengaruhi Pelaksanaan Perkesmas. 

Jurnal FK UI ; 2011. 

Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang. Profil 
Kesehatan Kabupaten Karawang. 

Karawang : Dinas Kesehatan ; 2012. 

Effendy, N. Pendidikan dalam Keperawatan. 

Jakarta: Salemba Medika ; 1998. 
Farida. Pemahaman Perawat Tentang 

Perkesmas Dalam Pemberian Asuhan 

keperawatan Keluarga di Wilayah Kerja 
Puskesmas Rowosari Kecamatan 

Tembalang Kota Semarang. Semarang : 

Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas 
Kedokteran Universitas Diponegoro 

Semarang ; 2009.  

Gibson, Donelly, Ivancevich. Saskatchewan 

Public Health Nursing Survey. Canadian 
Journal of Public Health, 93(6), 452-456 ; 

1996 

Hasibuan, M.P. Manajemen Sumber Daya 
Manusia. Jakarta : PT Bumi Aksara ; 2011. 

Hediyati. Faktor-faktor yang Berhubungan 

dengan Pelayanan Kesehatan. Dasar 

Puskesmas di Kebaupaten Lampung Barat 
Tahun 2000. Skripsi, 2001 

Ilyas. Kinerja, Teori Penilaian Dan Penelitian. 

Jakarta: FKM UI; 2002. 
Iwan. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi 

Pelaksanaan Program Perawatan 

Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas 
Wilayah Kota Sukabumi. : 2011. 

Juniyanto, S. Upaya Pelaksanaan Perawatan 

Kesehatan Masyarakat Di Pukesmas 

Seputihbanyak Kabupaten Lampung 

Tengah Propinsi Lampung. : 1995. 

Kamus Bahasa Indonesia tahun 2014. Jakarta : 
Balai Pustaka ; 2014. 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 

(Kemenkes RI). Keputusan Menetri 
Kesehatan Nomor 008/Menkes/SK/I/2012 

Tentang Alokasi Anggaran Dana 

Dekonesentrasi dan Tugas Pembangunan 

Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten / 
Kota. Jakarta : Kemenkes RI ; 2012. 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 

(Kemenkes RI). Peraturan Menteri Desa, 
Pembangunan Desa Tertinggal dan 

Transmigrasi No.5 Tahun 2015. 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 

(Kemenkes RI). Rencana Strategis 
Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014. 

Jakarta: Kemenkes RI; 2010. 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 
(Kemenkes RI). Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan. Jakarta : Kemenkes RI ; 2009 
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 

(Kemenkes RI). Undang-Undang Reublik 

Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang 

Tenaga Kesehatan. Jakarta : Kemenkes RI ; 
2014. 

Keputusan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia (Kepmenkes RI). Keputusan 
Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 279/Menkes/SK/IV/2006 Tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Upaya 
Keperawatan Kesehatan Masyarakat Di 

Puskesmas. Jakarta : Departemen 

Kesehatan Republik Indonesia ; 2006. 

Kozier, et. al. Buku Ajar Praktek Keperawatan 
Klinis. Alih Bahasa Meiliya, Eny. 

Wahyuningsih, Esty. Yulianti, Devi. Edisi 5. 

Jakarta: EGC ; 2004. 
Longest, Beaufort B. Managing Health 

Programs and Projects. Jossey – Bass A 

Wiley Imprint. Market Street, San 

Francisco, CA 94103-1741 ; 2004. 
Manitoba. The Role Of Public Health Nurse 

within The Regional Health Authority. 

Community Health Assessment Unit, 
Manitoba Health ; 1998. 

Maya. Perencanaan Sumber Daya Manusia 

Dalam Pelaksanaan Perkesmas. 2012. 
Miles, M.B., and Huberman, A.M. Qualitative 

Data Analysis: An Expanded Sourcebook, 

2nd ed. California: Sage, 1994. 



Faktor-Faktor Pelaksanaan Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) Di Kabupaten Karawang 

 

 

PINLITAMAS 1 | Vol 1, No.1 | Oktober 2018 | Halaman 109 

Nasution, J. Evaluasi Sistem Pelaksanaan 

Program Perawatan Kesehatan 

Masyarakat di Puskesmas Kota Tebing 
Tinggi Provinsi Sumatera Utara Tahun 

2003. 

http://respiratory.usu.ac.id/handle/1234567
89/32542. 2003. 

Notoajmodjo, S. Perilaku Kesehatan. Jakarta: 

Rhineka Cipta; 2005. 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia (Permenkes RI). Peraturan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat 
Kesehatan Masyarakat. Jakarta : Kemenkes 

RI ; 2014 

Potter & Perry. Buku Ajar Fundamental 

Keperawatan: Konsep, Proses, Dan 
Praktek; Alih Bahasa Yasmin Asih dkk. 

Editor Devi Yulianti dkk. Edisi 4. Jakarta : 

EGC; 2005 
Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas). Riset 

Kesehatan Dasar oleh Badan Penelitian 

Dan Pengembangan Kesehatan 
Kementerian Kesehatan RI Tahun 2013. 

Jakarta : Depkes ; 2013 

Sedarmayanti. Tindakan Strategis untuk 

Mengurangi Dampak Krisis di Sektor 
Kesehatan. Medika. Edisi Khusus. Jakarta : 

Bumi Aksara ; 2010. 

Septino, T. Hubungan Efektifitas Pelaksanaan 
Perawatan Kesehatan Masyarakat di 

Puskesmas Kabupaten Lima Puluh Kota. 

http://lrc-kmpk.ugm.ac.id. Skripsi, 2007. 
Septino, T., & Hasanbari, M. Evaluasi Proses 

Pelaksanaan Perawatan Kesehatan 

Masyarakayt di Puskesmas Kabupaten 

Lima Puluh Kota. Working Paper Series, 
07. Yogyakarta : Program Magister 

Kebijakan dan Manajemen Pelayanan 

Kesehatan Universitas Gdjah Mada, 2007. 
Shenton, Andrew. K. Strategies for ensuring 

trustworthiness in qualitative research 

projects. Division of Information and 

Communication Studies, School of 
Informatics, Lipman Building, 

Northumbria University, Newcastle upon 

Tyne, NE1 8ST, UK. Education for 

Information 22 (2004) 63–75 63. IOS Press 

; 2004. 
Siagian, S. Psikologi Komunikasi. Bandung: 

PT. Remaja Rosda Karya ; 1998. 

Smeltzer, S. Buku Ajar Keperawatan Medikal-
Bedah Brunner & Suddarth. Alih Bahasa 

Agung Waluyo, et al. Edisi 8 vol 1. Jakarta: 

EGC ; 1999. 

Social Determinants of Health (2010). 
Unemployment and Ill Health: 

Understanding the Relationship. Journal of 

Epidemiology and Community 
Health.1994; 48 (4):333–37. 

Stanhope & Lancaster. Health Program of 

Magee-Womens Hospital, 259; Breast 

Cancer Program of Dana- Farber-Harvard 
Cancer Center, 49; Bullet Proof Business 

Plans, 65; CDC (Centers for Disease 

Control and Prevention), 246; Health 
Canada ; 1997. 

Sualman, Kamisah. Publich Health Nursing. 

Journal Of Publich Health. UI . Jakarta ; 
2009. 

Sutisna, E.S. Manajemen Kesehatan : Teori 

dan Praktek di Puskesmas. Surakarta ; 

2009. 
Tafwidhah, Y., Nurachmah E., & Hariyati, TS. 

Kompetensi Perawat Puskesmas dan 

Tingkat Ketrelaksanaan kegiatan 
Perawatan Kesehatan Masyarakat 

(PERKESMAS). Jurnal Keperawatan 

Indonesia, Volume 15, No. 1, Maret 2012; 
Hal 21-28 ; 2010 

Uus, Sukmara. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi status imunisasi tetanus 

toksoid ibu hamil di puskesmas sukamanah 
kabupaten bogor tahun 2000, Tesis 

Program Pasca Sarjana FKM Program Studi 

Epidemiologi Kekhususan Epidemiologi 
Lapangan Universitas Indonesia, 2000. 

World Health Organization (WHO). Ottawa 

Charter for Health Promotion. Retrieved 

November 20, 2010 from 
http://www.who.int/hpr/NPH/docs/ottawa_

charter_hp.pdf ; 2010

 

http://respiratory.usu.ac.id/handle/123456789/32542
http://respiratory.usu.ac.id/handle/123456789/32542
http://lrc-kmpk.ugm.ac.id/
http://www.who.int/hpr/NPH/docs/ottawa_charter_hp.pdf
http://www.who.int/hpr/NPH/docs/ottawa_charter_hp.pdf


Prosiding Pertemuan Ilmiah Nasional Penelitian & Pengabdian Masyarakat (PINLITAMAS 1) 

Dies Natalis ke-16 STIKES Jenderal Achmad Yani Cimahi 

PINLITAMAS 1 | Vol 1, No.1 | Oktober 2018 | ISSN 2654-5411 

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Achmad Yani Cimahi                 Halaman 110 

Jl.Terusan Jenderal Sudirman – Cimahi 40533 
Tlp: 0226631622 - 6631624  

PERBEDAAN EFEKTIVITAS TERAPI MEWARNAI DAN BERMAIN PUZZLE 

TERHADAP KECEMASAN ANAK PRASEKOLAH YANG MENGALAMI 

HOSPITALISASI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBABAT KOTA CIMAHI 

TAHUN 2018 

Dyna Apriany, Oyoh, Ahmad Faisal Maruf 
Program Studi Ilmu Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Achmad Yani Cimahi 

ABSTRAK 

Hospitalisasi terjadi karena anak berusaha untuk beradaptasi dengan lingkungan asing di Rumah Sakit, yang 

menyebabkan timbulnya stressor hingga menjadi kecemasan. Berdasarkan Survei Kesehatan Nasional 35 dari 

100 orang anak prasekolah menjalani hospitalisasi dan 45% diantaranya mengalami kecemasan. Salah satu 
penanganan kecemasan pada anak dapat dilakukan dengan pengalihan perhatiannya dengan bermain sebagai 

alat koping dalam mengahadapi stress. Teknik bermain dalam penelitian ini dilakukan dengan mewarnai dan 

bermain puzzle. Tujuan penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui perbedaan efektivitas terapi mewarnai 

dan bermain puzzle terhadap kecemasan anak prasekolah yang mengalami hospitalisasi di Rumah Sakit Umum 

Daerah Cibabat Kota Cimahi Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah Quasi Eksperimen dengan 

rancangan Non-equivalent Control Group, teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan 

total sampel 28 orang adalah responden yang dibagi menjadi kelompok terapi mewarnai dan kelompok bermain 

puzzle. Instrumen yang digunakan adalah FAS (Faces anxiety Scale). Analisa data menggunakan uji T-

Independen. Hasil penelitian menunjukan tidak ada perbedaan rata- rata kecemasan pada anak pra sekolah yang 

menjalani hospitalisasi sesudah diberikan terapi mewarnai gambar maupun bermain puzzle dengan rata-rata 

kecemasan pada anak pra sekolah sesudah diberikan mewarnai gambar adalah 1,21 sedangkan setelah bermain 
puzzle adalah 1,14 dan hasil uji statistik didapatkan nilai p value = 0,784 > α = 0,05. Berdasarkan penelitian, 

peneliti menyarankan agar terapi mewarnai dan bermain puzzle dapat menjadi intervensi yang dapat 

diaplikasikan pada pasien anak prasekolah yang mengalami kecemasan karena hospitalisasi. 

Kata Kunci : Mewarnai, Puzzle, Kecemasan Kepustakaan 

ABSTRACT 

Hospitalization happen because children are trying to adapt to unfamiliar environments in hospitals, leading to 

the onset of stress to be anxiety. Based on National Health Survey 35 of 100 people preschooler undergo 

hospitalisasi and 45% of them experiencing anxiety. One of the handling of anxiety in children can diversion 
attention by playing as a coping of stressor. The technique of playing in this research by coloring therapy and 

playing puzzle. The purpose of this research is to know the difference of effectiveness of coloring therapy and 

playing puzzle to the preschool children with anxiety in Cibabat General Hospital of Cimahi City Year 2018. The 

research method used was Quasi Eksperimen with Non-equivalent Control Group design, sampling technique 

used purposive sampling with total sample 28 people were respondents divided into coloring therapy group 

and playying puzzle group. The instrument used FAS (Faces anxiety Scale). Data analysis using T-Independent 

test. The results showed no difference in the average of anxiety in pre-school children after coloring therapy or 

playing puzzle. The average of anxiety score in child after coloring therapy is 1,21 and the average of anxiety 

score in child after play puzzle is 1.14 and according to statistical test, the p value is 0,784> α = 0,05. Based on 

the research, researchers suggest that coloring therapy and playying puzzle can be an intervention that can be 

applied to preschool children with anxiety causing by hospitalization. 

Keywords : coloring, puzzle, anxiety 

PENDAHULUAN 

Anak akan tumbuh dan berkembang sesuai 

dengan proses dan tahapan tumbuh 

kembangnya. Menurut usia, tumbuh kembang 

anak dibagi menjadi berbagai tahapan. Masa 

prenatal (masa janin dalam kandungan), masa 

bayi (masa bayi sampai umur 3 tahun), masa 

prasekolah (3-6 tahun), masa sekolah atau 

praremaja (6-11 tahun), masa remaja (11- 20 

tahun) (Soetjiningsih, 2015). 

Sehat dalam keperawatan anak adalah sehat 

dalam rentang sehat- sakit. Apabila anak sakit, 

hal ini akan mempengaruhi pertumbuhan dan 
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perkembangan fisik, psikologis, intelektual, 

sosial dan spiritual, apalagi kalau anak sampai 

mengalami hospitalisasi (Supartini Y., 2012).  

Di Amerika Serikat, diperkirakan lebih dari 

5 juta anak menjalani hospitalisasi karena 

prosedur pembedahan dan lebih dari 50% dari 

jumlah tersebut, anak mengalami kecemasan 

dan stres. Diperkirakan lebih dari 1,6 juta anak 

dan anak usia antara 2-6 tahun menjalani 

hospitalisasi disebabkan karena injury dan 

berbagai penyebab lainnya (Disease Control, 

National Hospital Discharge Survey (NHDS), 

2004 (Inggrith Kaluas, 2015 ). 

Angka kesakitan anak di Indonesia 

berdasarkan Survei Kesehatan Nasional 

(SUSENAS) (2010) di daerah perkotaan 

menurut kelompok usia 0- 4 tahun sebesar 

25,8%, usia 5-12 tahun sebanyak 14,91%, usia 

13-15 tahun sekitar 9,1%, usia 16-21 tahun 

sebesar 8,13%. Angka kesakitan anak usia 0-

21 tahun apabila dihitung dari keseluruhan 

jumlah penduduk adalah 14,44% (Amelia 

Susanti, 2017). 

Penelitian dari Spence, et al, dalam Heri 

Saputro & Intan Fazrin (2017) yang 

mengatakan bahwa kecemasan banyak dialami 

oleh anak dengan usia 2,5 sampai 6,5 tahun. 

Survei Kesehatan Nasional (SUSENAS) 

(2010) jumlah anak usia prasekolah di 

Indonesia sebesar 72% dari jumlah total 

penduduk Indonesia, dan diperkirakan dari 35 

per 100 anak prasekolah menjalani 

hospitalisasi dan 45% diantaranya mengalami 

kecemasan. 

Hospitalisasi merupakan suatu proses yang 

karena suatu alasan yang berencana atau 

darurat, mengharuskan anak untuk tinggal di 

rumah sakit, menjalani terapi dan perawatan 

sampai pemulangannya kembali ke rumah. 

Menurut beberapa penelitian ditunjukan 

dengan pengalaman yang sangat traumatik dan 

penuh dengan stres karena reaksi terhadap 

hospitalisasi yang mengakibatkan anak 

menjadi cemas (Supartini, 2012). 

Anak akan mengalami stres akibat 

perubahan terhadap status kesehatannya 

maupun lingkungannya dalam kebiasaan 

sehari-hari dan anak juga mempunyai sejumlah 

keterbatasan dalam mekanisme koping untuk 

mengatasi masalah maupun kejadian-kejadian 

yang bersifat menekan sehingga memudahkan

 anak untuk terjadi kecemasan. 

Bagi anak usia prasekolah (3-6 tahun) 

menjalani hospitalisasi dan mengalami 

tindakan invasif merupakan suatu keadaan 

krisis. Hal ini disebabkan karena adanya 

perubahan status kesehatan, lingkungan, faktor 

keluarga, kebiasaan atau prosedur yang dapat 

menimbulkan nyeri dan kehilangan 

kemandirian pada anak serta proses 

penyembuhan pada anak prasekolah dapat 

terhambat (Wong, 2009). 

Anak usia prasekolah menganggap sakit 

adalah sesuatu hal yang menakutkan, 

kehilangan lingkungan yang aman dan penuh 

kasih sayang, serta tidak menyenangkan. Oleh 

karena itu anak seringkali menunjukkan 

perilaku tidak kooperatif seperti ingin meminta 

pulang dan tidak mau berinteraksi dengan 

perawat dan seringkali menolak jika akan 

diberikan pengobatan. Setiap melihat perawat 

atau dokter yang mendatanginya maka ia akan 

menolak dan mencari orang tua agar 

melindunginya walaupun perawat tidak 

melakukan tindakan invasif yang dapat 

menimbulkan nyeri penyebab karena reaksi 

dari hospitalisasi (Utami, 2014). 

Menurut Nursalam dalam Siti Aizah & Susi 

Erna Wati (2014), anak akan bereaksi terhadap 

rasa nyeri dan menunjukan perilakunya. 

Perilaku yang ditunjukannya seperti, 

menyeringaikan wajah, menangis, 

mengatupkan gigi, menggigit bibir, membuka 

mata dengan lebar, atau melakukan tindakan 

yang agresif seperti menggigit, menendeng, 

memukul, atau berlari keluar. Anak dapat juga 

menunjukan perilaku seperti gelisah, anak 

rewel, mudah terkejut, menangis, berontak, 

menghindar hingga menarik diri, tidak sabar, 

tegang, dan waspada terhadap lingkungan. 

Hal-hal tersebut membuat anak tidak nyaman 
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serta mengganggu proses perawatan dan 

pengobatan pada anak. 

Perawatan anak di rumah sakit merupakan 

pengalaman yang penuh dengan cemas, baik 

bagi anak maupun orang tua. Beberapa bukti 

ilmiah menunjukan bahwa lingkungan fisik 

rumah sakit seperti bangunan atau ruangan 

rawat, alat-alat, bau yang khas, pakaian putih 

petugas kesehatan maupun lingkungan sosial 

menjadi salah satu penyebab cemas. Sehingga 

anak memerlukan media yang dapat 

mengurangi kecemasan tersebut dan mampu 

bekerja sama dengan petugas kesehatan selama 

dalam masa perawatan (Supartini, 2012). 

Beberapa upaya yang dapat dilakukan 

untuk menangani kecemasan pada anak adalah 

dengan cara mencari sumber yang membuat 

anak cemas, memberikan rasa aman kepada 

anak, membantu mengatasi rasa cemas dengan 

secara bertahap, mengalihkan perhatian anak 

dengan kegiatan seperti bermain, melakukan 

hal yang menyenangkan, dan membiasakan 

anak untuk mampu mengekspresikan 

perasaannya. Kegiatan bermain menjadi salah 

satu yang dapat dilakukan dalam upaya 

mengurangi bahkan menurunkan kecemasan 

anak (Mashar, 2012). 

Bagi anak seluruh aktivitasnya adalah 

bermain, terapi bermain merupakan salah satu 

aspek penting dari kehidupan anak dan salah 

satu  alat paling efektif, sebagai upaya yang 

dapat dilakukan untuk mengatasi cemas anak 

ketika dirawat di rumah sakit. Karena 

hospitalisasi menimbulkan krisis dalam 

kehidupan anak dan sering disertai cemas 

berlebihan, maka anak-anak perlu bermain 

untuk mengeluarkan rasa takut dan cemas yang 

mereka alami sebagai alat koping dalam 

menghadapi cemas sehingga anak dapat tetap 

merasakan kesenangan dari permainan 

walaupun dalam keadaan sakit (Fazrin, 2017). 

Bagi anak prasekolah Permainan Puzzle 

merupakan salah satu permainan yang dapat 

memfasilitasi permainan asosiatif dimana pada 

usia prasekolah ini anak senang bermain 

dengan anak lain sehingga puzzle dapat 

dijadikan puzzle sarana bermain anak sambil 

bersosialisasi. Saat anak bermain, maka 

perhatian anak akan teralihkan dari kecemasan 

yang sedang dirasakannya. Penggunaan 

metode bermain dengan menggunakan 

disamping manfaatnya yang banyak, juga 

dapat memberikan kesenangan kepada anak 

saat memainkannya sehingga kecemasan yang 

dirasakan oleh anak dapat menurun. Bermain 

puzzle juga bermanfaat untuk membantu 

meningkatkan keterampilan motorik halus 

pada anak (ball, 2012). 

Jenis permainan yang cocok untuk anak 

usia prasekolah selain puzzle adalah bermain 

mewarnai gambar. Menggambar atau 

mewarnai merupakan salah satu permainan 

yang memberikan kesempatan anak untuk 

bebas berekspresi dan sangat terapeutik 

(sebagai permainan penyembuh). Mewarnai 

gambar juga dapat memberikan rasa senang 

karena pada dasarnya anak usia prasekolah 

sangat aktif dan imajinatif. Bermain dapat 

digunakan sebagai media psikoterapi atau 

pengobatan terhadap anak yang dikenal dengan 

sebutan terapi bermain (kapti, 2013). 

Fungsi bermain di rumah sakit untuk anak 

prasekolah yaitu memfasilitasi anak untuk 

beradaptasi dengan lingkungan yang asing, 

membantu mengurangi cemas terhadap 

perpisahan. Memberi peralihan (distraksi) dan 

relaksasi sehingga membantu anak untuk 

merasa lebih aman dalam lingkungan yang 

asing. Memberi cara untuk mencapai tujuan 

terapeutik bagi anak prasekolah (Adriana, 

2013). 

Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat adalah 

salah satu rumah sakit dimilik pemerintah di 

kota Cimahi provinsi Jawa Barat yang 

merupakan rumah sakit umum tipe B non 

pendidikan. Rumah Sakit Umum Daerah 

Cibabat memiliki visi, misi dan moto 

meningkatkan sumber daya secara kontinyu 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan.  

Berdasarkan hasil studi pendahuluan di 

Ruang C6 RSUD Cibabat Cimahi Pada bulan 

februari 2018, peneliti melakukan wawancara 
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pada 10 orang Anak usia prasekolah (3-6 

tahun) dan melakukan observasi dengan 

mengukur skala kecemasan dengan 

menggunakan FAS (Faces Anxiety Scale). 

Hasil observasi pada anak, didapatkan bahwa 

dari 10 anak usia prasekolah (3-6 tahun) yang 

dirawat. 3 anak sangat kooperatif pada saat 

diwawancarai dan 7 anak mengalami 

kecemasan diantaranya 3 anak terlihat 

mengalami kecemasan ringan (skor 1) dengan 

raut wajah anak nampak muka berkerut, bibir 

bergetar, ketegangan otot minimal, pupil 

normal atau kontriksi dan 4 anak mengalami 

kecemasan sedang (skor 2) seperti muka 

terperangah, mata terbuka lebar, alis terangkat, 

dan pupil dilatasi. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan orang 

tua dari anak yang mengalami kecemasan dan 

perawat ruangan C6, diperoleh hasil bahwa saat 

anak mengalami kecemasan, perawat dan orang 

tua hanya membujuk anak tersebut dan tidak 

pernah memberikan permainan mewarnai 

ataupun puzzle. Permainan mewarnai dan 

puzzle diberikan hanya jika ada mahasiswa 

yang sedang praktik di ruangan C6. Perawat 

mengatakan tidak ada tempat bermain bagi 

anak yang disediakan oleh rumah sakit. Tujuan 

umum dan tujuan khusus: Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui perbedaan 

efektivitas terapi mewarnai dan bermain puzzle 

terhadap kecemasan pada anak usia pra sekolah 

yang menjalani hospitalisasi. Sedangkan 

tujuan khusus adalah mengidentifikasi 

Pengaruh Terapi Mewarnai Gambar terhadap 

Kecemasan anak usia pra sekolah yang 

menjalani hospitalisasi; Mengidentifikasi 

Pengaruh bermain puzzle terhadap Kecemasan 

anak usia pra sekolah yang menjalani 

hospitalisasi ; Mengidentifikasi perbandingan 

efektivitas terapi mewarnai dan bermain puzzle 

terhadap kecemasan anak usia pra sekolah 

yang menjalani hospitalisasi

  

METODE PENELITIAN 

Rancangan Penelitian 

rancangan penelitian yang digunakan yaitu 

menggunakan desain Non-equivalent Control 

Group. Desain penelitian Non-equivalent 

Control 

Group sering digunakan untuk 

membandingkan hasil intervensi program 

kesehatan disuatu kontrol yang serupa.

 

 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti bekerjasama dengan perawat 

ruangan C6 RSUD Cibabat Cimahi untuk 

mengidentifikasi pasien yang dapat dijadikan 

responden sesuai dengan kriteria inklusi yang 

sudah ditetapkan oleh peneliti . 

Peneliti berkenalan dan membangun trust 

dengan orang tua dan anak yang dijadikan 

sebagai responden. 

Setelah responden diketahui, atau 

didapatkan selanjutnya peneliti menjelaskan 

informed consent kepada orang tua dan 

Bermain puzzle Post-test 

Intervensi I Pre-test Bermain mewarnai 

gambar 
Post-test 

Intervensi II Pre-test 
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meminta mengisi lembar persetujuan bagi 

orang tua yang bersedia anaknya dijadikan 

sebagai responden. 

Setelah itu peneliti membagi responden 

menjadi dua kelompok dengan kode ganjil 

genap, Kelompok intervensi I peneliti 

memberikan terapi mewarnai gambar dan 

untuk kelompok intervensi II peneliti 

memberikan intervensi bermain puzzle. 

 Penelitian ini dilakukan selama 19 hari 

dengan intervensi yang dilakukan 3x kepada 14 

responden kelompok intervensi I yaitu terapi 

mewarnai gambar yang dipilih dengan kode 

ganjil, dan 3x kepada 14 responden kelompok 

intervensi II yaitu terapi mewarnai gambar 

yang dipilih dengan kode genap. 

Sebelum dilakukan intervensi, peneliti 

melakukan pretest dengan menggunakan 

penilaian mcmurtry faces anxiety scale (FAS) 

pada kelompok intervensi I terapi mewarnai 

dan kelompok intervensi II puzzle. 

Setelah melakukan pre test, peneliti 

memberikan intervensi berupa terapi mewarnai 

gambar dan puzzle yang dibantu oleh 2 rekan 

asisten masing-masing asisten sudah 

disamakan persepsi sebelumnya, dan 

intervensi dilakukan ditempat tidur responden 

masing-masing, dan pemberian intervensi 

terapi mewarnai gambar dan puzzle diberikan 

1 kali intervensi diwaktu pagi selama 3 hari 

dalam waktu 30 menit  

Kelompok Intervensi I dimulai dengan 

menjelaskan cara mewarnai gambar kepada 

anak, kemudian memberikan pensil warna dan 

gambar yang sudah ditentukan untuk dilakukan 

sebagai intervensi, selanjutnya responden 

dipersilakan untuk mewarnai gambar, peneliti 

hanya membantu memotivasi anak sampai 

anak bisa menyelesaikannya dan Kelompok 

Intervensi II Intervensi dimulai dengan 

menjelaskan cara bermain puzzle kepada anak, 

pertama peneliti menyusun kepingan puzzle 

sendiri dan mendemonstrasikannya pada anak, 

lalu kepingan- kepingan puzzle diberikan 

kepada anak agar anak dapat bermain puzzle, 

giliran anak untuk menyusun kepingan, 

peneliti hanya membantu memotivasi anak 

sampai anak bisa menyelesaikan kepingan-

kepingan puzzle. 

Setiap responden diberi kebebasan untuk 

memilih gambar sesuai keinginannnya, yang 

sudah peneliti sediakan untuk dilakukan 

sebagai intervensi, gambar yang diberikan pun 

sesuai dengan usianya, gambar yang mudah 

hanya dengan satu objek saja sehingga 

responden tidak begitu bingung ketika 

mewarnai gambar serta diberi kebebasan untuk 

memilih potongan puzzle dengan gambar 

sesuai yang ia inginkan, yang sudah peneliti 

sediakan untuk dilakukan sebagai intervensi, 

potongan puzzle pun diberikan berdasarkan 

sesuai usianya, dimana potongan puzzle yang 

diberikan hanya 4-6 potong saja, sehingga 

tidak membuat responden tidak terlalu pusing 

untuk menempatkan potongan-potongan 

puzzlenya. 

Gambar yang disediakan peneliti 

diantaranya gambar hewan, angka, buah-

buahan, kartun dan mobil-mobilan, kesukaan 

gambar yang dipilih responden tergantung dari 

jenis kelamin. seperti anak laki laki 

kebanyakan suka mewarnai gambar kartun 

power ragers, mobil-mobilan sedangkan anak 

perempuan suka mewarnai gambar doraemon, 

buah- buahan ataupun gambar putri serta 

puzzle bergambar yang disediakan peneliti 

diantaranya gambar hewan- hewan seperti 

ikan, gajah, kupu-kupu,sapi, harimau selain itu 

ada juga gambar mobil-mobilan, buah apel dan 

ada juga gambar buku 

Kemudian pada hari kedua peneliti 

memberikan intervensi mewarnai gambar dan 

puzzle  kembali tanpa diukur kecemasan,  

Dihari ketiga peneliti memberi intervensi 

kembali dan selanjutnya Mengobservasi 

kecemasan pada anak menggunakan Mcmurtry 

faces anxiety scale (FAS) yang dilakukan 

setelah 1 jam dilaksanakan intervensi. 
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Instrumen Penelitian 

Instrumen pengumpulan data dalam 

penilitian ini menggunakan instrumen Faces 

anxiety scale (FAS) yaitu instrumen 

pengukuran tingkat kecemasan dengan skala 

kecemasan wajah yang dikembangkan oleh 

Mcmurtry (2010) Faces anxiety scale 

menunjukan berbagai tingkat kecemasan. Skor 

0 memberikan gambaran tidak ada kecemasan 

sama sekali, skor 1 gambaran kecemasan 

ringan (ketegangan otot minimal, muka 

berkerut, bibir bergetar, pupil normal atau 

kontrksi), skor 2 menggambarkan kecemasan 

sedang (ketegangan otot sedang, muka 

terperangah, mata terbuka lebar, alis terangkat, 

pupil dilatasi), skor 3 menggambarkan 

kecemasan berat (ketegangan otot berat, mata 

terbuka lebar, ekspresi menangis, alis 

mengkerut, kontak mata buruk, rahang 

menegang, dan menggertakan gigi), dan skor 4 

menggambarkan kecemasan sangat berat/panik 

( ketegangan otot sangat berat, mata terbelalak, 

mata terbuka lebar, dahi mengkerut, pucat, 

pupil dilatasi, wajah meyeringai, mulut 

ternganga). 

Untuk terapi bermain mewarnai gambar dan 

bermain puzzle peneliti menggunakan 

instrumen sebagai berikut: pensil warna, 

gambar yang diwarnai, dan potongan puzzle.

Analisa Data 

Dalam penelitian ini sebelum dilakukan 

analisa bivariat, peneliti melakukan uji 

normalitas data untuk mengetahui distribusi 

data. Untuk mengetahui distribusi data normal 

maka dilakukan uji normalitas data yang 

digunakan yaitu uji normalitas deskriptif 

dengan melihat nilai skewnes dibagi dengan 

standar error dan kurtosis dibagi dengan 

standar error. Berdasarkan hasil uji normalitas 

data kecemasan pada kelompok mewarnai 

gamabar menggunakan deskriptif didapatkan 

bahwa nilai skewnes -0,54 dan nilai kurtosis -

0,55. Selain itu pada uji normalitas data 

kecemasan pada kelompok bermain puzzle 

menggunakan deskriptif didapatkan bahwa 

nilai skewnes -0,25 dan nilai kurtosis -0,27. 

Berdasarkan hasil tersebut nilai skewnes dan 

kurtosis dalam rentang -2 sampai dengan 2 

maka dapat disimpulkan bahwa kedua 

kelompok memiliki distribusi data yang 

normal. 

Setelah itu, dilakukan uji homogenitas 

dengan menggunakan levene’s test untuk 

mengetahui keseragaman dari data yang 

didapat. 

Berdasarkan hasil levene’s test didapatkan 

bahwa nilai levene’s test = 0,46 > 0,05 

sehingga dapat dikatakan bahwa data 

homogen. (riyanto, 2011). 

Sehingga dapat disimpulkan analisa 

bivariat yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan uji T dependen dan uji T 

independen. Hasil dari uji T dependen pada 

kelompok terapi mewarnai didapatkan nilai p-

value 0,001 < α = 0,05 

.Sedangkan uji T dependen pada kelompok 

bermain puzzle didapatkan nilai p-value 0,001 

< α = 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh terapi mewarnai maupun 

bermain puzzle terhadap kecemasan anak 

prasekolah yang mengalami hospitalisasi. 

Dalam penelitian ini, peneliti menguraikan 

perbandingan antara perbedaan efektifitas 

terapi mewarnai dan ada kelompok intervensi 

terdapat pengaruh bermain puzzle. Hasil uji 

statistik dengan menggunakan uji T 

independen didapatkan nilai p value = 0,784 > 

α = 0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak ada 

perbedaan rata- rata kecemasan pada anak pra 

sekolah yang  menjalani hospitalisasi sesudah 

diberikan terapi mewarnai gambar maupun 

bermain puzzle. 
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HASIL & PEMBAHASAN 

Analisa Bivariat 

Tabel  3.1 Pengaruh Terapi Mewarnai Gambar terhadap Kecemasan anak usia pra sekolah yang 

menjalani hospitalisasi sebelum dan sesudah diberi Terapi Mewarnai Gambar di Rumah Sakit 

Umum Daerah Cibabat Cimahi tahun 2018. 

Terapi mewarnai gambar Mean SD Min-Max N P value 

Pretest 2,57 0,514 2-3 14 
0,001 

Posttest 1,21 0,699 0-2 14 

Berdasarkan hasil uji statistik didapatkan p 

value = 0,001 < α = 0,05. Hal ini bermakna 

bahwa ada pengaruh terapi mewarnai gambar 

terhadap kecemasan pada anak prasekolah 

yang menjalani hospitalisasi.

Tabel 3.2 Pengaruh bermain puzzle terhadap Kecemasan anak usia pra sekolah yang menjalani hospitalisasi 
di Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat Cimahi tahun 2018. 

Terapi Bermain Puzzle Mean SD Min-Max N P value 

Pretest 2,64 0,497 2-3 14 
0,001 

Posttest 1,14 0,663 0-2 14 

 

Berdasarkan hasil uji statistik didapatkan p 

value = 0,001 < α = 0,05. Hal ini bermakna 

bahwa pada pengaruh dari bermain puzzle 

terhadap kecemasan pada anak prasekolah 

yang menjalani hospitalisasi.

Tabel 3.3 Perbedan kecemasan setelah dilakuakan intervensi Terapi mewarnai gambar dan bermain 

puzzle pada anak usia prasekolah yang menjalani hospitalisasi di Rumah Sakit Umum Daerah 

Cibabat Cimahi 2018. 

Variabel Kelompok Mean N P value 

 

Kecemasan 

Post test 

Mewarnai gambar 

 

1,21 

 

14 

0,784 
 

Kecemasan 

Posttest Bermain 

Puzzle 

 

1,14 

 

14 

 

Hasil uji statistik didapatkan nilai p value 

= 0,784 > α = 0,05 dapat disimpulkan tidak 

ada perbedaan rata- rata kecemasan pada anak 

pra sekolah yang menjalani hospitalisasi 

sesudah diberikan terapi mewarnai gambar 

maupun bermain puzzle.

PEMBAHASAN 

Pengaruh Terapi Mewarnai Gambar Terhadap Kecemasan Anak Usia Pra Sekolah Yang 

Menjalani Hospitalisasi Di Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat Cimahi Tahun 2018. 

Dari hasil analisa tabel 4.1 di atas nilai 

kecemasan sebelum diberikan intervensi terapi 

mewarnai adalah 2,57 dari 4 kategori sedang 

dan nilai kecemasan setelah diberikan 

intervensi adalah 1,21 dari 4 kategori ringan 

hal ini menunjukan bahwa terdapat penurunan 
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nilai kecemasan sebesar 1,36, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh terapi 

mewarnai terhadap penurunan kecemasan pada 

anak. 

Sesuai dengan hasil temuan dilapangan, 

kecemasan yang terjadi pada anak yang 

mengalami hospitalisasi diakibatkan oleh 

pengalaman saat mendapatkan perawatan di 

rumah sakit. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Fazrin (2017) bahwa kecemasan yang terjadi 

pada anak dipengaruhi oleh beberapa faktor 

seperti usia, karakteristik saudara, jenis 

kelamin, pengalaman terhadap sakit dan 

perawatan di rumah sakit. Penanganan dalam 

mengurangi kecemasan anak dapat dengan 

penanganan terhadap orang tua. Beberapa 

upaya yang dapat dilakukan untuk menangani 

kecemasan pada anak adalah dengan cara 

mencari sumber yang membuat anak cemas, 

memberikan rasa aman kepada anak, 

membantu mengatasi rasa cemas dengan cara 

bertahap, mengalihkan perhatian anak dengan 

kegiatan seperti bermain, melakukan hal yang 

menyenangkan, dan membiasakan anak untuk 

mampu mengekspresikan perasaannya. 

Kegiatan bermain menjadi salah satu yang 

dapat dilakukan dalam upaya mengurangi 

bahkan menurunkan kecemasan anak (Mashar, 

2012). 

Menurut Supartini (2012) terapi bermain 

merupakan salah satu aspek penting dari 

kehidupan anak dan salah satu alat paling 

efektif, sebagai upaya yang dapat dilakukan 

untuk mengatasi cemas anak ketika dirawat di 

rumah sakit. Sejalan dengan pernyataan 

tersebut Adriana (2013) menyatakan bahwa 

terdapat beberapa fungsi bermain di rumah 

sakit, diantaranya yaitu memfasilitasi anak 

untuk beradaptasi dengan lingkungan yang 

asing, membantu anak untuk mengurangi stress 

terhadap perpisahan, memperbaiki peralihan 

(distraksi) dan relaksasi, memberi cara untuk 

mengekspresikan ide kreatif dan minat, dan 

memberi cara untuk mencapai tujuan 

terapeutik. 

Menurut Kapti (2013) Pada kondisi tumbuh 

rileks, tubuh akan mengeluarkan hormon 

endorphin yang bersifat menenangkan, 

memberikan pengaruh tentang rangsangan 

emosi disistem limbic sehingga terjadi 

pengontrolan perilaku maladaptif yang dapat 

menimbulkan perasaan senang ketika anak 

sedang bermain 

Pada penelitian ini mewarnai digunakan 

sebagai media terapi untuk menurunkan 

kecemasan anak yang mengalami hospitalisasi. 

hal ini didukung oleh Murtie, (2015) yang 

menyatakan bahwa mewarnai gambar 

memberikan manfaat bagi anak yakni sebagai 

media berekspresi, melatih anak membuat 

target dan media terapi. Terapi menggunakan 

media mewarnai gambar dalam penelitian ini 

memberikan dampak yang positif pada 

responden. Terbukti dari hasil penurunan nilai 

kecemasan yang terjadi setelah dilakukan 

intervensi terapi mewarnai sebesar 1,36. 

Melihat dari kebutuhan dasar bermain pada 

kelompok usia ini, kegiatan bermain yang 

cocok adalah salah satunya skill play yaitu 

mewarnai gambar (Mutiah, 2015). Kegiatan 

mewarnai dapat memberikan efek rileks pada 

responden karena aktivitasnya yang 

mengasyikan, perkenalan responden dengan 

gambar serta warna yang cocok untuk 

diberikan pada gambar yang ada. 

Mewarnai gambar merupakan pelatihan 

daya kreativitas dan mengembangkan 

imajinasi otak kanan anak. Mewarnai gambar 

juga dapat menyeimbangkan koordinasi antara 

otak kanan dan otak kiri anak. Ketika seorang 

anak mewarnai, anak sedang mengakses 

ingatan dan pengetahuan yang terdapat dalam 

otak kiri-nya. Sehingga semakin anak sering 

mewarnai, semakin seimbanglah kecerdasan 

otak kanan dan kiri anak (Astuti, 2016). Selain 

kegiatan mewarnai yang menarik bagi anak, 

warna itu sendiri juga mempunyai manfaat 

bagi orang yang melihatnya (Jennifer, 2009). 

Pengaruh Bermain Puzzle Terhadap 

Kecemasan Anak Usia Pra Sekolah Yang 
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Menjalani Hospitalisasi Di Rumah Sakit 

Umum Daerah Cibabat Cimahi Tahun 2018. 

Dari hasil analisa tabel 4.2 di atas nilai 

kecemasan sebelum diberikan intervensi 

bermain puzzle adalah 2,64 kategori sedang 

dan nilai kecemasan setelah diberikan 

intervensi adalah 1,14 kategori ringan hal ini 

menunjukan bahwa terdapat penurunan nilai 

kecemasan sebesar 1,5, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh terapi 

mewarnai terhadap penurunan kecemasan pada 

anak. 

Berdasarkan hasil temuan dilapangan, 

kecemasan yang terjadi pada anak yang 

mengalami hospitalisasi sebagian besar 

diakibatkan oleh pengalaman saat 

mendapatkan perawatan di rumah sakit. 

Pengalaman anak mendapatkan perawatan di 

rumah sakit sebelumnya akan membuat anak 

takut dan trauma sehingga berada di rumah 

sakit dianggap sebagai pengalaman yang tidak 

menyenangkan. Sejalan dengan hasil 

penelitian Sari (2017) kecemasan yang terjadi 

pada anak dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yang diekspesikan melalui reaksi hospitalisasi. 

Anak akan menunjukan reaksi hospitalisasi 

pada masa perawatan diantaranya, anak akan 

menolak untuk bekerjasama, anak akan merasa 

kehilangan kendali karena mereka mengalami 

kehilangan kekuatan mereka sendiri, anak akan 

takut terhadap cedera tubuhnya yang nyeri. Hal 

ini yang menjadikan anak merasa cemas 

sehingga timbul tanda-tanda seperti anak 

mudah menangis dan rewel,terlihat gelisah, 

dan berprilaku agresif. Sesuai dengan hasil 

temuan dilapangan,tanda-tanda tersebut 

menjadikan anak sulit untuk kooperatif karena 

anak merasa cemas. 

Cemas yang dirasakan anak ketika berada 

di rumah sakit membutuhkan perawatan untuk 

mengatasi kecemasannya. Berdasarkan hasil 

penelitian ini, kecemasan yang terjadi pada 

anak dapat diatasi dengan kegiatan bermain. 

Kegiatan bermain digunakan peneliti sebagai 

media terapi untuk menurunkan kecemasan 

anak yang menjalani hospitalisasi. Karena 

hospitalisasi menimbulkan krisis dalam 

kehidupan anak dan sering disertai cemas 

berlebihan, maka anak-anak perlu bermain 

untuk mengeluarkan rasa takut dan cemas yang 

mereka alami sebagai alat koping dalam 

menghadapi cemas sehingga anak dapat tetap 

merasakan kesenangan dari permainan 

walaupun dalam keadaan sakit (Fazrin, 2017). 

sejalan dengan pernyataan Supartini, (2012) 

untuk mencegah atau meminimalkan dampak 

stressor dapat dilakukan dengan cara 

melibatkan orang tua berperan aktif dalam 

perawatan anak, memodifikasi ruang 

perawatan, buat jadwal kegiatan untuk 

prosedur terapi, latihan, bermain dan aktivitas 

lainnya dalam keperawatan sehingga 

kecemasan yang dirasakan anak dapat 

teralihkan. 

Berdasarkan hasil observasi setelah 

diberikan intervensi terapi bermain puzzle, 

anak merasa senang. Anak pun terlihat antusias 

dalam menyatukan potongan puzzle dan 

menebak gambar puzzle. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan menurut Yuniarti, (2015) 

menyatakan bahwa puzzle adalah permainan 

untuk melatih kecerdasan dalam merangkai 

gambar juga kecermatannya dalam memungut 

dan menempatkan puzzle pada tempatnya. 

Permainan ini menjadi salah satu distraksi bagi 

anak untuk bisa beradaptasi dengan 

lingkungannya. 

 

Perbedaan Rata-Rata Tingkat Kecemasan 

Sesudah Dilakukan Pemberian Intervensi 

Mewarnai Gambar Dan Bermain Puzzle Pada 

Anak Usia Prasekolah Di RSUD Cibabat 

Cimahi Tahun 2018. 

Dari hasil analisa tabel 4.3 di atas 

didapatkan hasil uji statistik nilai p value = 

0,784 > α = 0,05 dapat disimpulkan tidak ada 

perbedaan rata- rata kecemasan pada anak pra 

sekolah yang menjalani hospitalisasi sesudah 

diberikan terapi mewarnai gambar maupun 

bermain puzzle. Berdasarkan selisih nilai mean 

didapatkan bahwa penurunan nilai kecemasan 

sesudah diberikan intervensi terapi mewarnai 
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adalah 1,36 dan penurunan nilai kecemasan 

sesudah diberikan intervensi bermain puzzle 

adalah 1,5 hal ini menunjukan bahwa puzzle 

lebih memberikan pengaruh terhadap tingkat 

kecemasan anak yang menjalani hospitalisasi. 

Permainan puzzle memberikan efek 

distraksi pada anak sehingga anak akan lebih 

fokus kepada permainan puzzle daripada 

kecemasan yang dirasakannya. Menurut Azizy 

(2010) ada beberapa manfaat ketika anak 

bermain puzzle diantaranya adalah 

meningkatkan keterampilan kognitif, 

meningkatkan keterampilan motorik halus, dan 

meningkatkan keterampilan sosial. Anak akan 

belajar banyak hal dari puzzle, mulai dari 

warna, bentuk,angka, huruf, hewan, tumbuhan 

dan masih banyak lagi pengetahuan yang 

diperoleh dari cara ini biasanya berkesan bagi 

anak. Sejalan dengan pernyataan tersebut Ball 

(2012) menyatakan bahwa bermain puzzle juga 

bermanfaat untuk membantu meningkatkan 

keterampilan motorik halus pada anak. 

Berdasarkan hasil temuan dilapangan, anak 

tampak senang ketika menyatukan potongan 

puzzle dan antusias untuk menyusun potongan 

puzzle yang ada. Pada usia prasekolah ini anak 

senang bermain dan mencari tahu hal baru 

sehingga dengan bermain puzzle anak akan 

fokus untuk menyusun potongan puzzle. Saat 

anak bermain, maka perhatian anak akan 

teralihkan dari kecemasan yang sedang 

dirasakannya. Penggunaan metode bermain 

dengan puzzle disamping manfaatnya yang 

banyak, juga dapat memberikan kesenangan 

kepada anak saat memainkannya sehingga 

kecemasan yang dirasakan oleh anak dapat 

menurun. 

Pada penelitian ini, terapi mewarnai kurang 

memberikan pengaruh signifikan terhadap 

kecemasan pada anak dilihat dari selisih nilai 

mean yang mengalami penurunan kecemasan 

sebesar 1,36. Hal ini terjadi karena perbedaan 

respon anak terhadap intervensi mewarnai 

gambar. Saat diberikan terapi mewarnai 

gambar responden tampak tidak antusias ada 

juga responden yang bingung untuk 

menentukan warna yang diinginkannya 

sehingga anak merasa malu dan tidak dapat 

mengekspresikan apa yang dia rasakan. Pada 

saat mewarnai, responden mengetahui 

beberapa warna seperti merah, kuning, hijau, 

dan biru. Namun ada pula anak yang 

menggunakan warna gelap seperti warna hitam 

dan abu-abu. Hal ini didukung oleh penelitian 

Pravitasari (2012) bahwa anak usia prasekolah 

umumnya mereka telah mengenal minimal 4 

warna. Selain kegiatan mewarnai yang menarik 

bagi anak, warna itu sendiri juga mempunyai 

manfaat bagi orang yang melihatnya. Seperti 

warna hijau dan biru yang memberikan efek 

tenang, warna merah dan kuning yang 

memberikan kesan ceria. Pemberian warna 

pada sebuah gambar dapat menunjukan 

perasaan anak saat kegiatan itu berlangsung. 

Hasil analisis peneliti didapatkan tidak ada 

perbedaan yang signifikan antara terapi 

mewarnai dan bermain puzzle. Hal ini terjadi 

karena perbedaan 

karakteristik responden, masing-masing 

responden memiliki sikap yang aktif, rasa ingin 

tahu, lalu ingin mencoba melakukan permainan 

yang diberikan dan melakukannya dengan 

perasaan senang. Ada juga yang melakukannya 

dengan malu-malu ketika diajak bermain, 

sehingga memerlukan durasi waktu yang lebih 

lama lagi bagi peneliti, apalagi ketika anak 

sedang tidur peneliti harus membangun trust 

agar mood anak mau diajak bermain, dan 

terlebih jika anak itu manja ia ingin bermain 

tapi harus ada bantuan dari orang tuanya ketika 

mau bermain . Berdasarkan hasil tersebut 

didapatkan bahwa diantara kedua intervensi 

yang diberikan terapi mewarnai gambar 

memiliki kelemahan dalam segi perbedaan 

karakter anak, pemilihan warna yang diambil 

oleh anak untuk mewarnai dapat menunjukan 

perasaan anak. Keika anak memilih warna 

terang menunjukan bahwa anak senang, tetapi 

ketika anak memilih warna gelap hal ini 

menunjukan anak sedang mengalami masalah 

pada dirinya. Sejalan dengan pernyataan 

Jennifer (2009) bahwa jika anak lebih banyak 
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menggunakan warna suram seperti hitam dan 

abu-abu, anak tersebut dapat dicurigai sedang 

mempunyai masalah pada dirinya. Saat proses 

pengambilan data intervensi mewarnai gambar 

beberapa responden terlihat tidak tertarik 

dengan gambar yang sudah disediakan oleh 

peneliti sehingga responden hanya mewarnai 

gambar yang disediakan oleh peneliti. 

Berdasarkan pembahasan di atas 

didapatkan bahwa permainan puzzle memiliki 

manfaat untuk menurunkan kecemasan anak 

dengan distraksi dan mengalihkan fokus anak 

kepada kesenangan bermain puzzle. Pada terapi 

mewarnai gambar anak dapat 

mengekspresikan imajinasinya sehingga 

menimbulkan efek relaksasi pada anak yang 

mengalami hospitalisasi. kedua permainan 

tersebut dapat diterapkan sebagai intervensi 

dalam keperawatan untuk mengurangi 

kecemasan pada anak.

SIMPULAN & SARAN 

Simpulan 

Terdapat Pengaruh Terapi Mewarnai 

Gambar terhadap Kecemasan anak usia pra 

sekolah yang menjalani hospitalisasi dengan  p 

value = 0,001 < α = 0,05. 

Terdapat Pengaruh bermain puzzle 

terhadap Kecemasan anak usia pra sekolah 

yang menjalani hospitalisasi dengan p value = 

0,001 < α = 0,05. 

Tidak terdapat perbedaan rata- rata 

kecemasan pada anak pra sekolah yang 

menjalani hospitalisasi sesudah diberikan 

terapi mewarnai gambar dan bermain puzzle 

dengan nilai p value = 0,784 > α = 0,05.

Saran 

Bagi Rumah Sakit 

Bagi instansi Rumah Sakit, dapat 

mempertimbangkan program penatalaksanaan 

tentang terapi mewarnai dan bermain puzzle 

pada anak yang sedang menjalani hospitalisasi 

sebagai permainan terapeutik.

Bagi Profesi Keperawatan 

Diharapkan perawat dapat 

mengintegrasikan hasil penelitian ini sebagai 

salah satu intervensi dalam asuhan 

keperawatan pada anak yang mengalami 

kecemasan akibat reaksi hospitalisasi. selain 

itu dapat digunakan untuk memberikan arahan 

pada keluarga pasien untuk memotivasi 

anaknya ketika mendapatkan terapi mewarnai 

gambar dan bermain puzzle.

Bagi peneliti selanjutnya 

Peneliti menyarankan untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan 

terapi mewarnai dan bermain puzzle terhadap 

tingkat kecemasan anak yang mengalami 

hospitalisasi dengan mempertimbangkan 

pengaruh faktor pengganggu lainnya yang 

mempengaruhi kecemasan misalkan ketika 

anak sedang tidur peneliti membutuhkan durasi 

yang lebih lama lagi untuk membangun trust 

dan menaikan mood sianak untuk diajak 

bermain.
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ABSTRAK 

Tindakan Sectio Caesarea merupakan pilihan utama bagi tenaga medis untuk menyelamatkan ibu dan janin 

dengan komplikasi.  Angka kejadian Sectio Caesarea di Indonesia menurut servey nasional tahun 2010 adalah 

921.000 dari 4.039.000 persalinan atau sekitar 22,8% dari seluruh persalinan. Pasien yang akan melahirkan 

dengan tindakan pembedahan sectio caesarea biasanya mengalami permasalahan psikologis, salah satunya 

yang sering muncul adalah cemas. Keadaan pasien yang cemas akan mempengaruhi kualitas tidur pasien. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara tingkat kecemasan dengan kualitas tidur 

pada pasien pre operasi sectio caesarea di ruang Burangrang Rumah Sakit Dustira. Desain penelitian ini 

mengunakan cross sectional, dengan jumlah sampel sebanyak 48 responden. Teknik pengambilan sampel 

secara non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Pengumpulan data primer menggunakan 
kuesioner kecemasan State-Anxiety Scale (SAI) dan kuesioner kualitas tidur Medical Outcomes Study (MOS) 

Sleep Scale. Analisa yang dilakukan dengan dua tahap yaitu univariat dan bivariat (Uji Gamma). Hasil 

penelitian didapatkan 52,1% responden mengalami kecemasan sedang, dan 64,6% responden mengalami 

kualitas tidur yang buruk. Dari hasi uji statistic menunjukan terdapat hubungan antara tingkat kecemasan 

dengan kualitas tidur pada pasien pre operasi sectio caesarea di ruang Burangrang Rumah Sakit Tingkat II 

Dustira didapatkan hasil pvalue 0,002 ≤ α = 0,05). Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk 

pengembangan ilmu keperawatan dalam melakukan intervensi non farmakologi untuk menurunkan kecemasan 

dan meningkatkan kualitas tidur pada pasien pre operasi sectio caesarea.  

Kata kunci : tingkat kecemasan, kualitas tidur, pre operasi, sectio caesarea. 

 

ABSTRACT 

Sectio Caesarea is the top choice for medical workers to save mothers and fetuses. The incidence of Sectio 

Caesarea in Indonesia according to the national servey in 2010 was 921,000 of 4,039,000 deliveries or about 

22.8% of all deliveries. Patients who will give birth with surgery usually experience psychological problems, 

one of which often arises is anxious. The Anxious patient condition will affect patient's sleep quality. The 

purpose of this study was to determine the relationship between the level of anxiety with sleep quality in patients 

pre surgery sectio caesarea in the room burangrang Dustira Hospital.The design of this study using cross 

sectional, with the number of samples is 48 respondents. Sampling technique in this reseascrh is purposive 
sampling technique. Primary data collection using anxiety questionnaire on State-Anxiety Scale (SAI)  and 

Medical Outcomes Study (MOS) Sleep Scale questionnaire. The analysis is done with two stages: univariate 

and bivariate (Gamma Test). The results showed that 52,1% respondents got moderate anxiety, and 64,6% 

respondents have poor sleep quality. Based on statistical test showed there is correlation between the level of 

anxiety with sleep quality in pre-operative patients sectio caesarea in Burangrang room at Dustira Hospital 

with  p-value 0,043 ≤ α = 0.05). It is expected that this research can be used for the development of nursing 

science, in giving non farmacological intervention for decrease the anxiety level and increase sleep quality  

preoperative patients sectio caesarea. 

Keywords : level of anxiety, sleep quality, pre operation, sectio caesarea.  

 

 

PENDAHULUAN 

Tindakan Sectio Caesarea merupakan 

pilihan utama bagi tenaga medis untuk 

menyelamatkan ibu dan janin. Ada beberapa 

indikasi untuk dilakukan tindakan Sectio 

Caesarea adalah gawat janin, disproporsi 

sepalovelvik, persalinan tidak maju, plasenta 

previa, prolapsus tali pusat, mal presentase 

janin/letak lintang, panggul sempit dan 

preeklamsia (Jitawiyono S & Kristiyanasari W, 

2010).  
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Menurut World Health Organization 

(WHO), standar rata-rata Sectio Caesarea di 

sebuah negara adalah 5-15% per 1000 

kelahiran di dunia, rumah sakit pemerintah 

rata-rata 11%, sementara rumah sakit swasta 

bisa lebih dari 30% (Gibbons, 2010). 

Permintaan Sectio Caesarea di sejumlah 

negara berkembang melonjak pesat setiap 

tahunnya (Judhita, dalam Nainggolan 2015). 

Angka kejadian Sectio Caesarea di Indonesia 

menurut survey nasional tahun 2010 adalah 

921.000 dari 4.039.000 persalinan atau sekitar 

22,8% dari seluruh persalinan. Di Indonesia, 

sectio caesarea umumnya dilakukan bila ada 

indikasi medis tertentu, sebagai tindakan 

mengakhiri kehamilan dengan komplikasi 

(Kemenkes RI, 2013). Hasil data dari 

Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) tahun 2010, 

angka ibu melahirkan dengan Sectio Caesarea 

periode lima tahun terakhir di Indonesia 

sebesar 15,3% dengan rentang tertinggi 27,2% 

di DKI Jakarta dan terendah 5,5% di Sulawesi 

Tenggara( Kemenkes RI, 2010).  

Tindakan operasi sectio caesarea pada 

pasien yang akan melahirkan biasanya 

mengalami masalah-masalah psikologis yang 

berupa reaksi emosi sebagai manifestasi gejala 

psikologis, sebab tindakan yang akan 

dilakukan baik pembedahan maupun tindakan 

pertolongan persalinan merupakan ancaman 

potensial maupun aktual pada integritas 

seseorang (Pawatte, 2013) Salah satu masalah 

psikologis yang sering terjadi pada waktu pre 

operasi adalah kecemasan. Hal ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Makmur (2008, dalam Ginting, 2016)  tentang 

tingkat kecemasan pre operasi sectio caesarea 

bahwa dari 40 orang responden dalam tingkat 

kecemasan berat 7 orang (17,5%), 16 orang 

(40%) yang memiliki tingkat kecemasan 

sedang, 15 orang (37,5%) kecemasan ringan 

dan responden yang merasa panik 2 orang 

(5%). 

Menurut Stuart (2013) kecemasan adalah 

kekhawatiran yang tidak jelas dan menyebar 

yang berkaitan dengan perasaan tidak pasti dan 

tidak berdaya. Keadaan emosi ini tidak 

memiliki obyek yang spesifik. Kecemasan 

dialami secara subjektif dan dikomunikasikan 

secara interpersonal. Kecemasan pada pasien 

pre operasi sectio caesarea biasanya 

diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan klien 

tentang prosedur operasi, faktor ekonomi klien 

dan kecemasan atas keberhasilan operasi. 

Mereka cemas apakah operasi sectio caesarea 

tersebut berhasil atau tidak dan apakah bayi 

mereka akan lahir dengan sempurna atau tidak 

sehingga seringkali kecemasan yang 

berlebihan akan menghambat proses 

persalinan.  Menurut Smeltzer dan Bare 

(2013), pasien yang akan menjalani operasi 

akan mengalami kecemasan bisa disebabkan 

karena takut terhadap nyeri atau kematian, 

takut tentang ketidaktahuan atau takut tentang 

deformitas atau ancaman lain terhadap citra 

tubuh. Selain itu, pasien juga sering mengalami 

kecemasan lain seperti masalah finansial, 

tanggung jawab terhadap keluarga dan 

kewajiban pekerjaan atau ketakutan akan 

prognosa yang buruk dan probabilitas 

kecacatan di masa datang.  

Tindakan sectio caesarea sering 

menimbulkan rasa takut yang berdampak pada 

kecemasan yang mengakibatkan penurunan 

kontraksi uterus, penurunan sirkulasi 

uteroplasenta, pengurangan aliran darah dan 

oksigen ke uterus, serta timbulnya iskemia 

uterus yang membuat impuls nyeri bertambah 

(Handayani, et.al. 2014). Perubahan fisiologis 

pada berbagai sistem tubuh akibat cemas 

seperti perubahan pada sistem kardiovaskular 

yaitu peningkatan tekanan darah, palpitasi 

jantung, jantung berdebar, denyut nadi 

meningkat, syok, dan lain-lain, sedangkan 

perubahan pada sistem pernafasan diantaranya 

nafas cepat dan dangkal, rasa tertekan pada 

dada, dan rasa tercekik (Mau, 2013). Hal ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Sukartinah (2016), yang menunjukan adanya 

hubungan antara kecemasan dengan status 

hemodinamik pada pasien pre operasi sectio 

caesarea yang ditandai dengan meningkatnya 
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tekanan darah dan frekuensi respirasi 

meningkat. 

Keadaan pasien yang cemas juga akan 

mempengaruhi kebutuhan istirahat dan tidur. 

Istirahat dan tidur yang cukup sama pentingnya 

bagi kesehatan, sama halnya dengan 

pemenuhan  nutrisi yang baik dan olahraga 

yang cukup (Ginting, 2016). Oleh karena itu, 

kecemasan ini perlu mendapat perhatian dan 

intervensi keperawatan karena keadaan 

emosional pasien akan berpengaruh kepada 

fungsi tubuh pasien menjelang operasi. 

Sehingga salah satu intervensi yang dapat 

dilakukan adalah pemenuhan kebutuhan 

istirahat tidur pada pasien bedah dalam periode 

pra operasi sectio caesarea.  

Menurut Potter and Perry (2010), tidur 

merupakan kebutuhan dasar yang harus 

dipenuhi oleh semua orang. Tidur yang normal 

melibatkan dua fase yaitu gerakan bola mata 

cepat atau rapid eye movement (REM) dan 

tidur dengan gerakan bola mata lambat atau 

non-rapid eye movement (NREM). Selama 

NREM seorang mengalami 4 tahapan selama 

siklus tidur. Tahap 1 dan 2 merupakan 

karakteristik dari tidur dangkal dan seseorang 

lebih mudah terbangun. Tahap 3 dan 4 

merupakan tidur dalam dan sulit untuk 

dibangunkan. 

Menurut Smeltzer dan Bare (2013), tidur 

memiliki peranan yang sangat penting bagi 

kesehatan. Orang yang sakit seringkali 

memerlukan tidur yang lebih banyak 

dibandingkan biasanya. Pemenuhan kebutuhan 

tidur pada pasien bedah dalam periode pra 

operasi bertujuan sebagai persiapan aspek fisik 

dan mental atau psikologis pasien yang akan 

menjalani operasi, hal tersebut karena kondisi 

fisik dan psikologis dapat mempengaruhi 

tingkat resiko intra operasi, mempercepat 

pemulihan, serta menurunkan komplikasi 

pasca operasi (Potter & Perry, 2010). Hal ini 

selaras dengan penelitian  Mostaghimi et.al 

(2005, dalam Robby et al., 2015) yang 

menunjukan bahwa tidur yang berkualitas 

penting untuk penyembuhan luka karena 

adanya peningkatan proses sintesis protein, 

pembelahan sel , dan sekresi hormone 

pertumbuhan saat tidur. 

Menurut Javaheri (2008), kualitas tidur 

dapat dinilai dengan melihat masa laten tidur, 

lama waktu tidur, efisiensi tidur, gangguan 

tidur, penggunaan obat tidur, gangguan di 

siang hari, dan kualitas tidur umum. Kualitas 

tidur yang buruk juga berpengaruh terhadap 

kondisi tubuh pasien yang akan menjalani 

operasi. Selaras dengan Penelitian Zhang 

(2011), waktu tidur yang pendek atau kualitas 

tidur yang buruk berkaitan dengan peningkatan 

hormon katekolamin, hal ini memiliki 

pengaruh pada sistem kardiovaskular sehingga 

menyebabkan peningkatan tekanan darah dan 

meningkatkan kerja jantung dan gangguan 

perfusi jaringan, yang karena tanda-tanda 

tersebut biasanya operasi akan ditunda oleh 

dokter. Penelitian yang dilakukan oleh Blask 

(2008) menemukan bahwa ketika seseorang 

lebih banyak terjaga dimalam hari, maka 

produksi hormon nocturnal melatonin akan 

ditekan sehingga menyebabkan gangguan tidur 

yang dapat melemahkan sistem kekebalan 

tubuh dan hal ini dapat menyebabkan 

peningkatan resiko infeksi dan perlambatan 

dalam proses pemulihan luka pasien pasca 

operasi sectio caesarea dilakukan.  

Berdasarkan data yang diperoleh dari rekam 

medik Rumah Sakit Tingkat II Dustira tahun 

2016 – 2017. Dapat diketahui bahwa jumlah 

pasien pre operasi sectio caesarea  di ruang 

Burangrang selama tiga bulan terakhir dimulai 

dari bulan Desember 2016 sebanyak 108 

pasien, pada bulan Januari 2017 sebanyak 84 

pasien dan pada bulan Februari 2017 sebanyak 

84 pasien. Data tingkat kecemasan diambil 

pada tanggal 3 – 4 April 2017 terhadap 7 

pasien, didapatkan bahwa ke 7 pasien merasa 

khawatir akan kondisi dirinya dan bayi yang 

dikandungnya, merasa tegang, gelisah, jantung 

berdebar-debar, dan wajah tegang saat 

wawancara. Pengambilan data kualitas tidur, 

didapatkan 5 dari 7 pasien, diperoleh data 

pasien merasakan kualitas tidurnya buruk, sulit 
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untuk tidur di malam hari, jumlah jam tidurnya 

kurang dari tujuh jam, dan sering terbangun di 

malam hari. Masalah kualitas tidur yang 

dialami pasien terkadang tidak menjadi 

prioritas tindakan keperawatan, sehingga hal 

tersebut bisa berakibat terhadap kondisi tubuh 

pasien menjelang operasi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

hubungan tingkat kecemasan dengan kualitas 

tidur pada pasien pre operasi sectio caesarea. 

METODE  

Kecemasan ini perlu mendapat perhatian 

dan intervensi keperawatan karena keadaan 
emosional pasien yang akan berpengaruh 

kepada fungsi tubuh pasien menjelang operasi. 

Salah satu intervensi yang dapat dilakukan 

adalah pemenuhan kebutuhan istirahat tidur 
pada pasien bedah dalam periode pra operasi. 

Menurut Kozier (2011), kualitas tidur adalah 

kemampuan individu untuk tetap tertidur dan 
untuk mendapatkan jumlah tidur REM dan 

NREM yang tepat. Kualitas tidur yang baik 

akan ditandai dengan tidur tenang, merasa 
segar dipagi hari dan merasa semangat untuk 

melakukan aktivitas. 

Menurut Blask (2008), bahwa ketika 

seseorang lebih banyak terjaga dimalam hari, 
maka produksi hormon nocturnal melatonin 

akan ditekan sehingga menyebabkan gangguan 

tidur yang dapat melemahkan sistem kekebalan 
tubuh dan hal ini dapat menyebabkan 

peningkatan risiko infeksi dan perlambatan 

dalam proses pemulihan luka pasien pasca 
operasi dilakukan. 

Metode penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian observasional analitik. Studi yang 

dilakukan adalah studi cross sectional. 
Populasi dalam penelitian ini adalah semua 

pasien pre operasi sectio caesarea di Rumah 

Sakit Tingkat II Dustira. Teknik sampling yang 

akan digunakan dalam penelitian ini adalah 
Purposive sampling. Sampel penelitian 

sebanyak 48 responden. 

Kriteria inklusi dalam penelitian ini terdiri 

dari : pasien yang akan menjalani sectio 
caesarea elektif, pasien yang baru pertama kali 

menjalani sectio caesare, pasien yang sedang 

menjalani perawatan selama 1x24 jam, pasien 
yang bisa membaca dan  menulis, pasien yang 

berada dalam keadaan sadar penuh. Kriteria 

ekslusi dalam penelitian ini terdiri dari : pasien 
yang menolak untuk menjadi responden,  

pasien yang mengkonsumsi obat tidur. 

Pengumpulan data dilakukan selama 1 

bulan pada tanggal 2 Mei - 05 Juni 2017 dan 
dilaksanakan di Ruang Burangrang Rumah 

Sakit Tingkat II Dustira. 

Analisa univariat pada penelitian ini akan 
diketahui distribusi frekuensi tingkat 

kecemasan dan kualitas tidur pada pasien pre 

operasi sectio caesarea. Analisa bivariat dalam 
penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

hubungan tingkat kecemasan dengan kualitas 

tidur pada pasien pre operasi sectio caesarea. 

Analisis ini menggunakan uji statistik Korelasi 
Gamma. 

 

HASIL 

1. Distribusi Frekuensi Tingkat Kecemasan Pasien Pre Operasi Sectio Caesarea di Ruang 

Burangrang Rumah Sakit Tingkat II Dustira Tahun 2017 
Tingkat Kecemasan Frekuensi (F) Presentasi (%) 

Kecemasan Ringan 

Kecemasan Sedang 

Kecemasan Berat 

7 

25 

16 

14,6 

52,1 

33,3 

Total 48 100 

Berdasarkan tabel di atas didapatkan hasil yaitu lebih dari setengah responden (52,1%) 

mengalami tingkat kecemasan sedang. 

2. Distribusi Frekuensi Kualitas Tidur Pasien Pre Operasi Sectio Caesarea di Ruang Burangrang 

Rumah Sakit Tingkat II Dusitra Tahun 2017 
Kualitas Tidur Frekeunsi (F) Presentasi (%) 

Buruk 
Baik 

31 
17 

64,6 
35,4 

Total 48 100 
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Berdasarkan tabel di atas, bahwa dari 48 responden didapatkan lebih dari setengah responden 

(64,6%) mengalami kualitas tidur yang buruk. 

 
3. Analisa Hubungan Tingkat Kecemasan dengan Kualitas Tidur pada Pasien Pre Operasi Sectio 

Caesare di Ruang Burangrang Rumah Sakit Tingkat II Dustira Cimahi 2017 

 

Tingkat Kecemasan 

Kualitas Tidur 
Koefisien 

Korelasi (r) 
P Value Buruk Baik 

N % N % 

Cemas Ringan 2 28,6 5 71,4 

-0,681 0,043 
Cemas Sedang 15 60 10 40 

Cemas Berat 14 87,5 2 12,5 

Total 31 64,6 17 35 
 

Pada tabel tersebut didapatkan bahwa 

dari 25 orang yang mengalami kecemasan 

sedang, lebih dari setengah responden (60%) 
mengalami kualitas tidur yang buruk. 

Hasil uji statistik didapatkan pValue = 

0,002 (α = 0,05), dengan demikian pValue 
lebih kecil dari α sehingga terdapat hubungan  

yang bermakna antara tingkat kecemasan 

dengan kualitas tidur pada pasien pre operasi 

sectio caesarea di ruang Burangrang Rumah 

Sakit Tingkat II Dustira Kota Cimahi, dengan 
nilai korelasi -0,681 yang menunjukan korelasi 

negatif dengan kekuatan korelasi yang kuat, 

sehingga dapat dikatakan bahwa semakin berat 
cemas yang dialami pasien maka semakin 

buruk pula kualitas tidur yang dimilikinya.

 
 

PEMBAHASAN 

1. Gambaran Tingkat Kecemasan pada 

Pasien Pre Operasi Sectio Caesarea 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan terhadap 48 responden di Ruang 

Burangrang Rumah Sakit Tingkat II Dustira 
didapatkan hasil yaitu lebih dari setengah 

responden (52,1%) mengalami tingkat 

kecemasan sedang.  Hal ini sejalan dengan 
penelitian Kasana (2014), didapatkan sebesar 

42,0% pasien pre operasi sectio caesarea 

mengalami kecemasan sedang.  

Stuart (2013) menyatakan kecemasan 
sedang ini memungkinkan individu untuk 

berfokus pada hal yang penting dan 

mengesampingkan yang lain. Kecemasan ini 
mempersempit lapang persepsi individu. 

Dengan demikian, individu tidak perhatian dan 

kurang selektif, namun dapat berfokus lebih 

banyak pada area lain jika diarahkan untuk 
melakukannya. Pada kondisi kecemasan 

sedang, menurut Videbeck (2008) tubuh 

seseorang akan merespon dengan reaksi 
peringatan seperti ketegangan otot sedang, 

tanda-tanda vital meningkat, pupil dilatasi, 

mulai berkeringat, sering mondar-mandir, 
memukul tangan, suara berubah : bergetar, 

nada suara tinggi, kewaspadaan dan 

ketegangan meningkat, sakit kepala, pola tidur 

berubah, nyeri punggung.  
Pasien sebelum dilakukan tindakan operasi 

menganggap bahwa operasi merupakan 

tindakan yang menakutkan karena 
menggunakan peralatan, ruangan dan 

tindakan-tindakan keperawatan khusus. Pasien 

pre operasi mengalami perasaan cemas dan 
ketegangan yang ditandai dengan rasa cemas, 

takut akan pikiran sendiri, pusing, tidak dapat 

beristirahat dengan tenang. Perasaan itu dapat 

terjadi karena pasien tidak mempunyai 
pengalaman terhadap hal-hal yang akan 

dihadapi saat pembedahan seperti anastesi, 

nyeri, perubahan bentuk, dan ketidakmampuan 
mobilisasi sesudah operasi (Kasdu, 2008). Hal 

tersebut didukung oleh teori dari Smeltzer & 

Bare (2013), pada pasien pre operasi dapat 

mengalami berbagai ketakutan, seperti takut 
terhadap anastesi, takut terhadap kegagalan 

operasi, takut menjadi cacat, dan takut terhadap 

kematian, hal ini dapat menyebabakan 
ketidaktenangan atau kecemasan. Selain itu, 

ibu yang akan menjalani operasi mempunyai 

emosi berlebihan yang dapat menimbulkan 
kecemasan, tingkat kecemasan orangpun 
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berbeda-beda meskipun menghadapi 

permasalahan yang sama (Nolan, 2008). 

Hasil penelitian menunjukan lebih dari 
setengah responden mengalami kecemasan 

sedang, hal tersebut dapat disebabkan oleh 

beberapa faktor. Faktor predisposisi 
kecemasan dijelaskan oleh beberapa teori yang 

telah dikembangkan menurut Struart (2013) 

diantaranya adalah  teori interpersonal, 

menurut teori ini kecemasan timbul dari 
perasaan takut terhadap tidak adanya 

penerimaan dan penolakan interpersonal. 

Kecemasan juga  berhubungan dengan 
perkembangan trauma, seperti perpisahan dan 

kehilangan yang menimbulkan kelemahan 

spesifik. Adapun menurut Sadock, B. J.  dan 

Sadock, V. A (2010), faktor yang 
mempengaruhi kecemasan pasien terdiri faktor 

intrinsik yang meliputi: usia pasien, 

pengalaman pasien menjalani pengobatan, 
konsep diri dan peran dan mekanisme koping, 

serta faktor ekstrinsik yang meliputi: kondisi 

medis (diagnosis penyakit), tingkat 
pendidikan, spiritual, akses informasi, proses 

adaptasi dan komunikasi terapeutik. Hal ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Kuraesin (2009), yang menyatakan faktor-
faktor yang mempengaruhi tingkat kecemasan 

pasien yang menghadapi operasi sectio 

caesarea meliputi: usia pasien, dukungan 
keluarga, tingkat pengetahuan, tingkat 

pendidikan, dan pengalaman terhadap 

tindakan. Selain itu, menurut peneliti 
kecemasan sedang ini dapat terjadi karena 

pasien yang dijadikan responden merupakan 

pasien yang belum pernah sekali mempunyai 

pengalaman dilakukan tindakan pembedahan, 
sehingga ini merupakan pengalaman pertama 

pasien, rasa khawatir dan takut akan 

keselamatan janin yang dikandung pun 
menjadi faktor yang menimbulkan kecemasan. 

Perawat yang merupakan tenaga kesehatan 

yang paling sering berinteraksi dengan pasien 

mempunyai kewajiban untuk membantu pasien 
dalam mempersiapkan fisik dan mental dalam 

untuk mengahadapi operasi, seperti memberi 

pendidikan kesehatan, berkomunikasi 
terapeutik yang efektif, dan melakukan 

informed consent, karena sikap dan tingkah 

laku perawat dapat membantu menumbuhkan 
rasa kepercayaan pasien sehingga rasa cemas 

dapat berkurang. 

2. Gambaran Kualitas Tidur pada Pasien 

Pre Operasi Sectio Caesarea 

Berdasarkan hasil penelitian yang 
dilakukan terhadap 48 orang responden di 

Ruang Burangrang Rumah Sakit Tingkat II 

Dustira tentang kualitas tidur pada pasien pre 
operasi, didapatkan lebih dari setengah 

responden (64,6%) atau 31 repsonden 

mengalami kualitas tidur yang buruk.  

Dari hasil statistik pada pasien pre operasi 
sectio caesarea, didapatkan lebih dari setengah 

responden (64,6%) orang mengalami kualitas 

tidur yang buruk. Hal ini dapat dilihat dari hasil 
kuesioner sebagian banyak responden 

mengalami kesulitan dalam memulai tidur, 

merasa tidurnya tidak cukup, merasa 

mengantuk pada siang hari, mudah terbangun 
di malam hari dan sulit untuk memulai tidur 

kembali. Hal ini sejalan dengan penelitian 

Komalasari (2012), didapatkan sebanyak 
72,2% pasien pre operasi sectio caesarea 

mengalami kualitas tidur yang buruk. Hal ini 

didukung oleh teori Potter & Perry (2010), 
menyatakan bahwa kecemasan pada pasien pre 

operasi dapat mengganggu tidur dan sering 

terbangun selama siklus tidur. 

Tidur merupakan kebutuhan yang sangat 
penting untuk menusia. Tiap individu 

membutuhkan jumlah yang berbeda untuk 

tidur. Dengan terpenuhinya kebutuhan tidur 
yang cukup, maka dapat mempertahankan 

status kesehatan pada tingkat yang optimal. 

Fungsi dan tujuan tidur secara jelas tidak 
diketahui, tetapi diyakini bahwa tidur dapat 

digunakan untuk menjaga keseimbangan 

mental, emosional, kesehatan, mengurangi 

stress dan lain-lain (Hidayat, 2008). Tidur yang 
kurang dapat memiliki dampak pada status 

kesehatan dan mempengaruhi proses 

penyembuhan penyakit (Arifin, 2011). Bila 
individu kekurangan tidur cenderung menjadi 

mudah marah secara emosional, memiliki 

konsentrasi buruk, mengalami kesulitan dalam 

membuat keputusan, aktivitas harian akan 
menurun, penampilan lemah, berat badan 

turun, turunnya suhu tubuh, kehitaman di 

sekitar mata, kelopak mata bengkak, 
konjungktiva merah, mata perih, perhatian 

terpecah-pecah, sakit kepala, sering menguap 

atau mengantuk dan merasa sangat kekah 
ketika bangun dari tidur (Copel & Carma, 

2007; Kozier et. al, 2011; Kaplan & Sadock, 

2013). Hal ini sejalan dengan penelitian Zhang 
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(2011), diketahui bahwa waktu tidur yang 

pendek atau kualitas tidur yang buruk berkaitan 

dengan peningkatan hormon katekolamin, hal 
ini mempunyai pengaruh pada sistem 

kardiovaskuler, tekanan darah yang meningkat 

dapat meningkatkan kerja jantung dan 
gangguan pada perfusi jaringan.  

Orang yang sakit seringkali memerlukan 

tidur yang lebih banyak dibanding orang yang 

sehat, tidur memulihkan energi seseorang, 
yang memungkinkan orang tersebut dapat 

menjalani fungsi dengan optimal. Namun 

dalam keadaan sakit pola tidur seseorang 
biasanya terganggu (Hidayat, 2008). Proses 

pemulihan tidur sangat penting bagi orang 

yang sedang sakit karena dapat memperbaiki 

berbagai sel dalam tubuh. Hal ini sejalan 
dengan penelitian Meerlo et al. (2008) yang 

menunjukan bahwa tidur sangat penting dalam 

penyembuhan luka yang secara tidak langsung 
mempengaruhi neurogenesis. 

Gangguan pola tidur sebagai kondisi ketika 

individu mengalami atau beresiko mengalami 
perubahan pada kualitas tidur yang 

menimbulkan ketidaknyamanan atau 

mengganggu gaya hidup. Terganggunya 

kualitas tidur pada klien pre operasi disebabkan 
oleh dampak hospitalisasi dan kecemasan yang 

meningkat yang ditandai dengan 

bertambahnya jumlah waktu bangun, sering 
terbangun, dan berkurangnya tidur REM serta 

jam tidur. Kualitas tidur adalah kemampuan 

individu untuk tetap tertidur dan untuk 
mendapatkan jumlah tidur yang baik, kepuasan 

seseorang terhadap tidur, sehingga seseorang 

tersebut tidak memperlihatkan perasaan lelah. 

Bila seseorang mendapatkan kualitas tidur 
yang baik akan ditandai dengan tidur yang 

tenang, segar pada pagi hari, dan merasa 

semangat untuk melakukan aktivitas (Kozier et 
al. 2004, dalam Arifin, 2011). Florence 

Nightingale telah mengatakan bahwa tidur 

sangat bermanfaat bagi kesehatan dan penting 

dalam asuhan keperawatan karena memiliki 
fungsi restorative. Fungsi dan peran perawat 

membantu pasien untuk mencapai kualitas 

tidur yang adekuat. Perawat harus memiliki 
pengetahuan dasar tentang masalah tidur dan 

kelelahan pada pasien saat memberikan 

pelayanan kepada pasien karena 
kemungkinanan memerlukan intervensi yang 

khusus (Potter & Perry, 2010). 

3. Hubungan antara Tingkat Kecemasan 

Dengan Kualitas Tidur pada Pasien Pre 

Operasi Sectio Caesarea 

Dari hasil analisa diketahui bahwa terdapat 

hubungan antara tingkat kecemasan dengan 

kualitas tidur pada pasien pre operasi sectio 
caesarea di Ruang Burangrang Rumah Sakit 

Tingkat II Dustira, didapatkan p value sebesar 

0,002 (p value <0,05) dengan nilai korelasi   -

0,681 yang menunjukan korelasi negatif 
dengan kekuatan korelasi yang kuat, sehingga 

dapat dikatakan bahwa semakin berat cemas 

yang dialami pasien maka semakin buruk pula 
kualitas tidur yang dimilikinya. Hal ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Komalasari (2012), yang meneliti tentang 

hubungan tingkat kecemasan dengan kualitas 
tidur pada ibu hamil trimester III yang 

mengatakan terdapat hubungan yang bermakna 

antara tingkat kecemasan dengan kualitas tidur 
ibu hamil dengan p value 0,016. Hal ini juga 

sejalan dengan Ginting (2016) yang meneliti 

tentang tingkat kecemasan dengan pemenuhan 
kebutuhan istirahat tidur pada pasien pre 

operasi sectio caesarea yang mengatakan 

terdapat hubungan yang bermakna antara 

tingkat kecemasan dengan pemenuhan istirahat 
tidur pada pasien pre operasi sectio caesarea 

dengan p value 0,02. 

Penelitian yang dilakukan oleh 
Wahyuningsih (2007), menyatakan bahwa 

terdapat hubungan antara tingkat kecemasan 

dengan kualitas tidur pada pasien pre operasi, 
dimana semakin tinggi tingkat kecemasan 

maka akan semakin buruk kualitas tidurnya. 

Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan 

oleh Potter & Perry (2010), yang menyatakan 
bahwa kecemasan pada pasien pre operasi 

dapat mengganggu tidur dan sering terbangun 

selama siklus tidur. Kecemasan meningkat 
dapat karena penyakit dan hospitalisasi. Hal ini 

berhubungan dengan pemeriksaan dan operasi 

diagnosis yang diidentifikasi sebagai penyebab 

kualitas tidur pasien buruk. 
Smeltzer & Bare (2013), menyatakan 

bahwa kondisi psikologis dapat terjadi pada 

seseorang akibat ketegangan jiwa. Hal tersebut 
terlihat ketika seseorang memiliki masalah 

psikologis mengalami kecemasan sehingga 

sulit untuk tidur, yaitu pada pasien yang akan 
menjalani operasi. Pada pasien pre operasi 

dapat mengalami berbagai ketakutan akan 

macam-macam prosedur tindakan 
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pembedahan, seperti takut terhadap anastesi, 

takut terhadap nyeri, takut terhadap kegagalan 

operasi, takut menjadi cacat, dan takut terhadap 
kematian. Hal ini dapat menyebabkan 

ketidaktenangan atau kecemasan sehingga 

pada pasien pre operasi akan mengalami 
gangguan tidur sehingga kualitas tidurnya 

menjadi buruk. Ansietas meningkatkan kadar 

norepinefrin dalam darah melalui sistem saraf 

simpatis. Perubahan kimia ini menyebabkan 
kurangnya waktu tidur tahap IV NREM dan 

tidur REM serta lebih banyak perubahan dalam 

tahap tidur lain dan lebih sering terbangun 
(Kozier et. al, 2010).  

Tidur merupakan kebutuhan yang sangat 

penting untuk manusia. Tiap individu 

membutuhkan jumlah yang berbeda untuk 
istirahat dan tidur yang cukup, kemampuan 

untuk berkonsentrasi, membuat keputusan, dan 

berpartisipasi dalam aktivitas harian akan 
menurun (Potter & Perry, 2010). Pasien yang 

mengalami gangguan tidur karena kecemasan 

dapat meningkatkan frekuensi nadi dan 
respirasi, peningkatan tekanan darah dan suhu, 

relaksasi otot polos dan kandung kemih, kulit 

dingin dan lembab sehingga dapat 

mengganggu operasi. Hal ini sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Sukartinah 

(2016), yang menyatakan bahwa terdapat 

hubungan antara tingkat kecemasan pada 

pasien pre operasi sectio caesarea dengan 

peningkatan tekanan darah dan respiratory 

rate. Meningkatnya frekuensi nadi, respirasi, 
dan tekanan darah dapat mengganggu proses 

operasi. Berdasarkan penelitian Sutrisno 

(2010) di RSUD Swadana Pare pada bulan 
Agustus – Oktober 2006, tercatat terjadi 

penundaan tindakan operasi sebanyak 3 orang 

disebabkan pasien mengalami cemas yang 

ditandai dengan peningkatan tekanan darah 
yang tinggi. 

Faktor-faktor yang menyebabkan adanya 

hubungan antara tingkat kecemasan dengan 
kualitas tidur yang buruk adalah karena 

kecemasan semakin tinggi pada saat akan 

melahirkan dan akan dioperasi, hal itu 

menyebabkan ibu untuk sulit memulai tidur 
dan sering terbangun di malam hari, peneliti 

menemukan bahwa seluruh responden sering 

terbangun di malam hari dan sulit untuk 
memulai tidur, salah satu faktor yang 

menyebabkan ibu sulit memulai tidur adalah 

ibu merasa cemas, sering buang air kecil, dan 
ibu merasa gerah. Hal ini sesuai dengan teori 

menurut Potter & Perry (2010), bahwa kualitas 

dan kuantitas tidur dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu penyakit, keletihan dan 
kelelahan, stress psikologis (kecemasan), obat, 

nutrisi, lingkungan dan motivasi

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan mengenai hubungan tangkat 

kecemasan dan kualitas tidur pada pasien pre 

operasi sectio caesarea di ruang Burangrang 

Rumah Sakit Tingkat II Dustira pada 48 
responden maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Terdapat lebih dari setengah responden 
(52,1%) mengalami tingkat kecemasan 

sedang. 

2. Terdapat lebih dari setengah responden 

(64,6%) mengalami kualitas tidur yang 
buruk. 

3. Ada hubungan antara tingkat kecemasan 
dengan kualitas tidur pada pasien pre 

operasi sectio caesarea di ruang 

Burangrang Rumah Sakit Tingkat II 

Dustira. Diperoleh hasil pvalue 0,002 ≤ α = 
0,05), dengan nilai korelasi -0,681 yang 

menunjukan korelasi negatif dengan 

korelasi yang kuat, sehingga dapat 
dikatakan bahwa semakin berat cemas 

yang dialami pasien maka semakin buruk 

pula kualitas tidur yang dimilikinya. 

 

SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan 

diatas, bahwa penelitian ini dapat digunakan 

untuk pengembangan ilmu keperawatan 
khususnya di bidang keperawatan jiwa atau 

keperawatan maternitas. 

Bagi Rumah Sakit diharapkan dapat 

memberikan informasi bagi institusi pelayanan 

kesehatan tentang kecemasan yang 
berhubungan dengan kualitas tidur pada pasien 

pre operasi sectio caesarea, yang selanjutnya 
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dapat dikembangkan untuk pemberian asuhan 

keperawatan dalam pemenuhan kebutuhan 

tidur yang berkualitas untuk pasien pre operasi 
sectio caesarea. 

Bagi Profesi Perawat dapat dijadikan 

bahan referensi bagi praktisi keperawatan 
untuk mengurangi tingkat kecemasan pada 

pasien pre operasi sectio caesarea dengan cara 

memodifikasi lingkungan atau dengan 

melakukan komunikasi teurapetik secara 
maksimal agar pasien pre operasi tidak 

mengalami kecemasan sebelum dilakukan 

tindakan operasi.
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ABSTRAK 

Istilah “kena asam urat” merupakan pernyataan yang sering kita dengar di masyarakat luas. Penyakit asam urat 

ini kerap bukan merupakan hal yang serius bagi masyarakat kebanyakkan, dan baru akan dirasakan bermasalah 

apabila terjadi pembengkakkan pada persendian. Penyakit asam urat dapat dideteksi awal dengan pemeriksaan 

kadar asam urat dalam darah, dengan nilai kadar asam urat dalam darah bagi laki-laki lebih dari 7,0 mg/dL, 

sedangkan pada wanita nilai kadar asam urat dalam darah lebih dari 6,0 mg/dL, apabila hasil kadar asam urat 

dalam darah meningkat melebihi kadar normal, keadaan ini disebut dengan “Hiperurisemia”. Cara yang efektif 

untuk menurunkan kadar asam urat salah satunya adalah dengan melakukan olahraga ringan seperti ergonomic 

exercise (senam ergonomis). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi rata rata perubahan kadar 

asam urat sebelum dan sesudah ergonomik exercise di wilayah kerja Kelurahan Cipageran Kota Cimahi. 
Penelitian ini menggunakan desain quasi eksperimental, one group pre test and post test design dengan jumlah 

sampel 20 responden melalui metode purposive sampling. Intervensi ergonomic exercise dilakukan tiga kali 

dalam satu minggu selama satu bulan. Lembar observasi dan prosedur ergonomic exercise digunakan sebagai 

instrumen penelitian. Data tersebut dianalisa menggunakan uji Wilcoxon. Hasil analisa menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh perubahan kadar asam urat dalam darah sebelum dan dilakukan ergonomic execise (P value= 

0,000). Masyarakat usia dewasa hingga lansia yang mengalami peningkatan kadar asam urat lebih dari normal 

diharapkan dapat melakukan aktifitas tambahan yaitu olahraga ringan seperti senam ergonomis secara rutin, 

untuk dapat menurunkan kadar asam urat dalam darah sehingga tidak timbul masalah kesehatan lebih lanjut 

dan komplikasinya.  

Kata Kunci : Hiperurisemia, Ergonomic Exercise, Asam Urat  

 

 

PENDAHULUAN 

Tindakan Sectio Caesarea merupakan 

pilihan utama bagi tenaga medis untuk 

menyelamatkan ibu dan janin. Ada beberapa 

indikasi untuk dilakukan tindakan Sectio 

Caesarea adalah gawat janin, disproporsi 

sepalovelvik, persalinan tidak maju, plasenta 

previa, prolapsus tali pusat, mal presentase 

janin/letak lintang, panggul sempit dan 

preeklamsia (Jitawiyono S & Kristiyanasari W, 

2010).  

Menurut World Health Organization 

(WHO), standar rata-rata Sectio Caesarea di 

sebuah negara adalah 5-15% per 1000 

kelahiran di dunia, rumah sakit pemerintah 

rata-rata 11%, sementara rumah sakit swasta 

bisa lebih dari 30% (Gibbons, 2010). 

Permintaan Sectio Caesarea di sejumlah 

negara berkembang melonjak pesat setiap 

tahunnya (Judhita, dalam Nainggolan 2015). 

Angka kejadian Sectio Caesarea di Indonesia 

menurut survey nasional tahun 2010 adalah 

921.000 dari 4.039.000 persalinan atau sekitar 

22,8% dari seluruh persalinan. Di Indonesia, 

sectio caesarea umumnya dilakukan bila ada 

indikasi medis tertentu, sebagai tindakan 

mengakhiri kehamilan dengan komplikasi 

(Kemenkes RI, 2013). Hasil data dari 

Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) tahun 2010, 

angka ibu melahirkan dengan Sectio Caesarea 

periode lima tahun terakhir di Indonesia 

sebesar 15,3% dengan rentang tertinggi 27,2% 

di DKI Jakarta dan terendah 5,5% di Sulawesi 

Tenggara( Kemenkes RI, 2010).  

Tindakan operasi sectio caesarea pada 

pasien yang akan melahirkan biasanya 

mengalami masalah-masalah psikologis yang 

berupa reaksi emosi sebagai manifestasi gejala 

psikologis, sebab tindakan yang akan 

dilakukan baik pembedahan maupun tindakan 

pertolongan persalinan merupakan ancaman 
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potensial maupun aktual pada integritas 

seseorang (Pawatte, 2013) Salah satu masalah 

psikologis yang sering terjadi pada waktu pre 

operasi adalah kecemasan. Hal ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Makmur (2008, dalam Ginting, 2016)  tentang 

tingkat kecemasan pre operasi sectio caesarea 

bahwa dari 40 orang responden dalam tingkat 

kecemasan berat 7 orang (17,5%), 16 orang 

(40%) yang memiliki tingkat kecemasan 

sedang, 15 orang (37,5%) kecemasan ringan 

dan responden yang merasa panik 2 orang 

(5%). 

Menurut Stuart (2013) kecemasan adalah 

kekhawatiran yang tidak jelas dan menyebar 

yang berkaitan dengan perasaan tidak pasti dan 

tidak berdaya. Keadaan emosi ini tidak 

memiliki obyek yang spesifik. Kecemasan 

dialami secara subjektif dan dikomunikasikan 

secara interpersonal. Kecemasan pada pasien 

pre operasi sectio caesarea biasanya 

diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan klien 

tentang prosedur operasi, faktor ekonomi klien 

dan kecemasan atas keberhasilan operasi. 

Mereka cemas apakah operasi sectio caesarea 

tersebut berhasil atau tidak dan apakah bayi 

mereka akan lahir dengan sempurna atau tidak 

sehingga seringkali kecemasan yang 

berlebihan akan menghambat proses 

persalinan.  Menurut Smeltzer dan Bare 

(2013), pasien yang akan menjalani operasi 

akan mengalami kecemasan bisa disebabkan 

karena takut terhadap nyeri atau kematian, 

takut tentang ketidaktahuan atau takut tentang 

deformitas atau ancaman lain terhadap citra 

tubuh. Selain itu, pasien juga sering mengalami 

kecemasan lain seperti masalah finansial, 

tanggung jawab terhadap keluarga dan 

kewajiban pekerjaan atau ketakutan akan 

prognosa yang buruk dan probabilitas 

kecacatan di masa datang.  

Tindakan sectio caesarea sering 

menimbulkan rasa takut yang berdampak pada 

kecemasan yang mengakibatkan penurunan 

kontraksi uterus, penurunan sirkulasi 

uteroplasenta, pengurangan aliran darah dan 

oksigen ke uterus, serta timbulnya iskemia 

uterus yang membuat impuls nyeri bertambah 

(Handayani, et.al. 2014). Perubahan fisiologis 

pada berbagai sistem tubuh akibat cemas 

seperti perubahan pada sistem kardiovaskular 

yaitu peningkatan tekanan darah, palpitasi 

jantung, jantung berdebar, denyut nadi 

meningkat, syok, dan lain-lain, sedangkan 

perubahan pada sistem pernafasan diantaranya 

nafas cepat dan dangkal, rasa tertekan pada 

dada, dan rasa tercekik (Mau, 2013). Hal ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Sukartinah (2016), yang menunjukan adanya 

hubungan antara kecemasan dengan status 

hemodinamik pada pasien pre operasi sectio 

caesarea yang ditandai dengan meningkatnya 

tekanan darah dan frekuensi respirasi 

meningkat. 

Keadaan pasien yang cemas juga akan 

mempengaruhi kebutuhan istirahat dan tidur. 

Istirahat dan tidur yang cukup sama pentingnya 

bagi kesehatan, sama halnya dengan 

pemenuhan  nutrisi yang baik dan olahraga 

yang cukup (Ginting, 2016). Oleh karena itu, 

kecemasan ini perlu mendapat perhatian dan 

intervensi keperawatan karena keadaan 

emosional pasien akan berpengaruh kepada 

fungsi tubuh pasien menjelang operasi. 

Sehingga salah satu intervensi yang dapat 

dilakukan adalah pemenuhan kebutuhan 

istirahat tidur pada pasien bedah dalam periode 

pra operasi sectio caesarea.  

Menurut Potter and Perry (2010), tidur 

merupakan kebutuhan dasar yang harus 

dipenuhi oleh semua orang. Tidur yang normal 

melibatkan dua fase yaitu gerakan bola mata 

cepat atau rapid eye movement (REM) dan 

tidur dengan gerakan bola mata lambat atau 

non-rapid eye movement (NREM). Selama 

NREM seorang mengalami 4 tahapan selama 

siklus tidur. Tahap 1 dan 2 merupakan 

karakteristik dari tidur dangkal dan seseorang 

lebih mudah terbangun. Tahap 3 dan 4 

merupakan tidur dalam dan sulit untuk 

dibangunkan. 
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Menurut Smeltzer dan Bare (2013), tidur 

memiliki peranan yang sangat penting bagi 

kesehatan. Orang yang sakit seringkali 

memerlukan tidur yang lebih banyak 

dibandingkan biasanya. Pemenuhan kebutuhan 

tidur pada pasien bedah dalam periode pra 

operasi bertujuan sebagai persiapan aspek fisik 

dan mental atau psikologis pasien yang akan 

menjalani operasi, hal tersebut karena kondisi 

fisik dan psikologis dapat mempengaruhi 

tingkat resiko intra operasi, mempercepat 

pemulihan, serta menurunkan komplikasi 

pasca operasi (Potter & Perry, 2010). Hal ini 

selaras dengan penelitian  Mostaghimi et.al 

(2005, dalam Robby et al., 2015) yang 

menunjukan bahwa tidur yang berkualitas 

penting untuk penyembuhan luka karena 

adanya peningkatan proses sintesis protein, 

pembelahan sel , dan sekresi hormone 

pertumbuhan saat tidur. 

Menurut Javaheri (2008), kualitas tidur 

dapat dinilai dengan melihat masa laten tidur, 

lama waktu tidur, efisiensi tidur, gangguan 

tidur, penggunaan obat tidur, gangguan di 

siang hari, dan kualitas tidur umum. Kualitas 

tidur yang buruk juga berpengaruh terhadap 

kondisi tubuh pasien yang akan menjalani 

operasi. Selaras dengan Penelitian Zhang 

(2011), waktu tidur yang pendek atau kualitas 

tidur yang buruk berkaitan dengan peningkatan 

hormon katekolamin, hal ini memiliki 

pengaruh pada sistem kardiovaskular sehingga 

menyebabkan peningkatan tekanan darah dan 

meningkatkan kerja jantung dan gangguan 

perfusi jaringan, yang karena tanda-tanda 

tersebut biasanya operasi akan ditunda oleh 

dokter. Penelitian yang dilakukan oleh Blask 

(2008) menemukan bahwa ketika seseorang 

lebih banyak terjaga dimalam hari, maka 

produksi hormon nocturnal melatonin akan 

ditekan sehingga menyebabkan gangguan tidur 

yang dapat melemahkan sistem kekebalan 

tubuh dan hal ini dapat menyebabkan 

peningkatan resiko infeksi dan perlambatan 

dalam proses pemulihan luka pasien pasca 

operasi sectio caesarea dilakukan.  

Berdasarkan data yang diperoleh dari rekam 

medik Rumah Sakit Tingkat II Dustira tahun 

2016 – 2017. Dapat diketahui bahwa jumlah 

pasien pre operasi sectio caesarea  di ruang 

Burangrang selama tiga bulan terakhir dimulai 

dari bulan Desember 2016 sebanyak 108 

pasien, pada bulan Januari 2017 sebanyak 84 

pasien dan pada bulan Februari 2017 sebanyak 

84 pasien. Data tingkat kecemasan diambil 

pada tanggal 3 – 4 April 2017 terhadap 7 

pasien, didapatkan bahwa ke 7 pasien merasa 

khawatir akan kondisi dirinya dan bayi yang 

dikandungnya, merasa tegang, gelisah, jantung 

berdebar-debar, dan wajah tegang saat 

wawancara. Pengambilan data kualitas tidur, 

didapatkan 5 dari 7 pasien, diperoleh data 

pasien merasakan kualitas tidurnya buruk, sulit 

untuk tidur di malam hari, jumlah jam tidurnya 

kurang dari tujuh jam, dan sering terbangun di 

malam hari. Masalah kualitas tidur yang 

dialami pasien terkadang tidak menjadi 

prioritas tindakan keperawatan, sehingga hal 

tersebut bisa berakibat terhadap kondisi tubuh 

pasien menjelang operasi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

hubungan tingkat kecemasan dengan kualitas 

tidur pada pasien pre operasi sectio caesarea. 

 

METODE  

Kecemasan ini perlu mendapat perhatian 

dan intervensi keperawatan karena keadaan 

emosional pasien yang akan berpengaruh 

kepada fungsi tubuh pasien menjelang operasi. 

Salah satu intervensi yang dapat dilakukan 

adalah pemenuhan kebutuhan istirahat tidur 

pada pasien bedah dalam periode pra operasi. 

Menurut Kozier (2011), kualitas tidur adalah 

kemampuan individu untuk tetap tertidur dan 

untuk mendapatkan jumlah tidur REM dan 

NREM yang tepat. Kualitas tidur yang baik 

akan ditandai dengan tidur tenang, merasa 

segar dipagi hari dan merasa semangat untuk 

melakukan aktivitas. 
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Menurut Blask (2008), bahwa ketika 

seseorang lebih banyak terjaga dimalam hari, 

maka produksi hormon nocturnal melatonin 

akan ditekan sehingga menyebabkan gangguan 

tidur yang dapat melemahkan sistem kekebalan 

tubuh dan hal ini dapat menyebabkan 

peningkatan risiko infeksi dan perlambatan 

dalam proses pemulihan luka pasien pasca 

operasi dilakukan. 

Metode penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian observasional analitik. Studi yang 

dilakukan adalah studi cross sectional. 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua 

pasien pre operasi sectio caesarea di Rumah 

Sakit Tingkat II Dustira. Teknik sampling yang 

akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

Purposive sampling. Sampel penelitian 

sebanyak 48 responden. 

Kriteria inklusi dalam penelitian ini terdiri 

dari : pasien yang akan menjalani sectio 

caesarea elektif, pasien yang baru pertama kali 

menjalani sectio caesare, pasien yang sedang 

menjalani perawatan selama 1x24 jam, pasien 

yang bisa membaca dan  menulis, pasien yang 

berada dalam keadaan sadar penuh. Kriteria 

ekslusi dalam penelitian ini terdiri dari : pasien 

yang menolak untuk menjadi responden,  

pasien yang mengkonsumsi obat tidur. 

Pengumpulan data dilakukan selama 1 

bulan pada tanggal 2 Mei - 05 Juni 2017 dan 

dilaksanakan di Ruang Burangrang Rumah 

Sakit Tingkat II Dustira. 

Analisa univariat pada penelitian ini akan 

diketahui distribusi frekuensi tingkat 

kecemasan dan kualitas tidur pada pasien pre 

operasi sectio caesarea. Analisa bivariat dalam 

penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

hubungan tingkat kecemasan dengan kualitas 

tidur pada pasien pre operasi sectio caesarea. 

Analisis ini menggunakan uji statistik Korelasi 

Gamma. 

 

HASIL 

1. Distribusi Frekuensi Tingkat Kecemasan Pasien Pre Operasi Sectio Caesarea di Ruang 

Burangrang Rumah Sakit Tingkat II Dustira Tahun 2017 

Tingkat Kecemasan Frekuensi (F) Presentasi (%) 

Kecemasan Ringan 

Kecemasan Sedang 

Kecemasan Berat 

7 

25 

16 

14,6 

52,1 

33,3 

Total 48 100 

 
Berdasarkan tabel di atas didapatkan hasil yaitu lebih dari setengah responden (52,1%) 

mengalami tingkat kecemasan sedang. 

 

2. Distribusi Frekuensi Kualitas Tidur Pasien Pre Operasi Sectio Caesarea di Ruang Burangrang 

Rumah Sakit Tingkat II Dusitra Tahun 2017 

Kualitas Tidur Frekeunsi (F) Presentasi (%) 

Buruk 

Baik 

31 

17 

64,6 

35,4 

Total 48 100 

 

Berdasarkan tabel di atas, bahwa dari 48 responden didapatkan lebih dari setengah responden 
(64,6%) mengalami kualitas tidur yang buruk. 
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3. Analisa Hubungan Tingkat Kecemasan dengan Kualitas Tidur pada Pasien Pre Operasi Sectio 

Caesare di Ruang Burangrang Rumah Sakit Tingkat II Dustira Cimahi 2017 

 

Tingkat Kecemasan 

Kualitas Tidur 
Koefisien 

Korelasi (r) 
P Value Buruk Baik 

N % N % 

Cemas Ringan 2 28,6 5 71,4 

-0,681 0,043 
Cemas Sedang 15 60 10 40 

Cemas Berat 14 87,5 2 12,5 

Total 31 64,6 17 35 
 

Pada tabel tersebut didapatkan bahwa 

dari 25 orang yang mengalami kecemasan 

sedang, lebih dari setengah responden (60%) 

mengalami kualitas tidur yang buruk. 

Hasil uji statistik didapatkan pValue = 

0,002 (α = 0,05), dengan demikian pValue 

lebih kecil dari α sehingga terdapat hubungan  

yang bermakna antara tingkat kecemasan 

dengan kualitas tidur pada pasien pre operasi 

sectio caesarea di ruang Burangrang Rumah 

Sakit Tingkat II Dustira Kota Cimahi, dengan 

nilai korelasi -0,681 yang menunjukan korelasi 

negatif dengan kekuatan korelasi yang kuat, 

sehingga dapat dikatakan bahwa semakin berat 

cemas yang dialami pasien maka semakin 

buruk pula kualitas tidur yang dimilikinya.

 

 
PEMBAHASAN 

 

1. Gambaran Tingkat Kecemasan pada 

Pasien Pre Operasi Sectio Caesarea 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan terhadap 48 responden di Ruang 

Burangrang Rumah Sakit Tingkat II Dustira 

didapatkan hasil yaitu lebih dari setengah 

responden (52,1%) mengalami tingkat 

kecemasan sedang.  Hal ini sejalan dengan 

penelitian Kasana (2014), didapatkan sebesar 

42,0% pasien pre operasi sectio caesarea 

mengalami kecemasan sedang.  

Stuart (2013) menyatakan kecemasan 

sedang ini memungkinkan individu untuk 

berfokus pada hal yang penting dan 

mengesampingkan yang lain. Kecemasan ini 

mempersempit lapang persepsi individu. 

Dengan demikian, individu tidak perhatian dan 

kurang selektif, namun dapat berfokus lebih 

banyak pada area lain jika diarahkan untuk 

melakukannya. Pada kondisi kecemasan 

sedang, menurut Videbeck (2008) tubuh 

seseorang akan merespon dengan reaksi 

peringatan seperti ketegangan otot sedang, 

tanda-tanda vital meningkat, pupil dilatasi, 

mulai berkeringat, sering mondar-mandir, 

memukul tangan, suara berubah : bergetar, 

nada suara tinggi, kewaspadaan dan 

ketegangan meningkat, sakit kepala, pola tidur 

berubah, nyeri punggung.  

Pasien sebelum dilakukan tindakan operasi 

menganggap bahwa operasi merupakan 

tindakan yang menakutkan karena 

menggunakan peralatan, ruangan dan 

tindakan-tindakan keperawatan khusus. Pasien 

pre operasi mengalami perasaan cemas dan 

ketegangan yang ditandai dengan rasa cemas, 

takut akan pikiran sendiri, pusing, tidak dapat 

beristirahat dengan tenang. Perasaan itu dapat 

terjadi karena pasien tidak mempunyai 

pengalaman terhadap hal-hal yang akan 

dihadapi saat pembedahan seperti anastesi, 

nyeri, perubahan bentuk, dan ketidakmampuan 

mobilisasi sesudah operasi (Kasdu, 2008). Hal 

tersebut didukung oleh teori dari Smeltzer & 

Bare (2013), pada pasien pre operasi dapat 

mengalami berbagai ketakutan, seperti takut 

terhadap anastesi, takut terhadap kegagalan 

operasi, takut menjadi cacat, dan takut terhadap 

kematian, hal ini dapat menyebabakan 

ketidaktenangan atau kecemasan. Selain itu, 
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ibu yang akan menjalani operasi mempunyai 

emosi berlebihan yang dapat menimbulkan 

kecemasan, tingkat kecemasan orangpun 

berbeda-beda meskipun menghadapi 

permasalahan yang sama (Nolan, 2008). 

Hasil penelitian menunjukan lebih dari 

setengah responden mengalami kecemasan 

sedang, hal tersebut dapat disebabkan oleh 

beberapa faktor. Faktor predisposisi 

kecemasan dijelaskan oleh beberapa teori yang 

telah dikembangkan menurut Struart (2013) 

diantaranya adalah  teori interpersonal, 

menurut teori ini kecemasan timbul dari 

perasaan takut terhadap tidak adanya 

penerimaan dan penolakan interpersonal. 

Kecemasan juga  berhubungan dengan 

perkembangan trauma, seperti perpisahan dan 

kehilangan yang menimbulkan kelemahan 

spesifik. Adapun menurut Sadock, B. J.  dan 

Sadock, V. A (2010), faktor yang 

mempengaruhi kecemasan pasien terdiri faktor 

intrinsik yang meliputi: usia pasien, 

pengalaman pasien menjalani pengobatan, 

konsep diri dan peran dan mekanisme koping, 

serta faktor ekstrinsik yang meliputi: kondisi 

medis (diagnosis penyakit), tingkat 

pendidikan, spiritual, akses informasi, proses 

adaptasi dan komunikasi terapeutik. Hal ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Kuraesin (2009), yang menyatakan faktor-

faktor yang mempengaruhi tingkat kecemasan 

pasien yang menghadapi operasi sectio 

caesarea meliputi: usia pasien, dukungan 

keluarga, tingkat pengetahuan, tingkat 

pendidikan, dan pengalaman terhadap 

tindakan. Selain itu, menurut peneliti 

kecemasan sedang ini dapat terjadi karena 

pasien yang dijadikan responden merupakan 

pasien yang belum pernah sekali mempunyai 

pengalaman dilakukan tindakan pembedahan, 

sehingga ini merupakan pengalaman pertama 

pasien, rasa khawatir dan takut akan 

keselamatan janin yang dikandung pun 

menjadi faktor yang menimbulkan kecemasan. 

Perawat yang merupakan tenaga kesehatan 

yang paling sering berinteraksi dengan pasien 

mempunyai kewajiban untuk membantu pasien 

dalam mempersiapkan fisik dan mental dalam 

untuk mengahadapi operasi, seperti memberi 

pendidikan kesehatan, berkomunikasi 

terapeutik yang efektif, dan melakukan 

informed consent, karena sikap dan tingkah 

laku perawat dapat membantu menumbuhkan 

rasa kepercayaan pasien sehingga rasa cemas 

dapat berkurang. 

2. Gambaran Kualitas Tidur pada Pasien 

Pre Operasi Sectio Caesarea 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan terhadap 48 orang responden di 

Ruang Burangrang Rumah Sakit Tingkat II 

Dustira tentang kualitas tidur pada pasien pre 

operasi, didapatkan lebih dari setengah 

responden (64,6%) atau 31 repsonden 

mengalami kualitas tidur yang buruk.  

Dari hasil statistik pada pasien pre operasi 

sectio caesarea, didapatkan lebih dari setengah 

responden (64,6%) orang mengalami kualitas 

tidur yang buruk. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

kuesioner sebagian banyak responden 

mengalami kesulitan dalam memulai tidur, 

merasa tidurnya tidak cukup, merasa 

mengantuk pada siang hari, mudah terbangun 

di malam hari dan sulit untuk memulai tidur 

kembali. Hal ini sejalan dengan penelitian 

Komalasari (2012), didapatkan sebanyak 

72,2% pasien pre operasi sectio caesarea 

mengalami kualitas tidur yang buruk. Hal ini 

didukung oleh teori Potter & Perry (2010), 

menyatakan bahwa kecemasan pada pasien pre 

operasi dapat mengganggu tidur dan sering 

terbangun selama siklus tidur. 

Tidur merupakan kebutuhan yang sangat 

penting untuk menusia. Tiap individu 

membutuhkan jumlah yang berbeda untuk 

tidur. Dengan terpenuhinya kebutuhan tidur 

yang cukup, maka dapat mempertahankan 

status kesehatan pada tingkat yang optimal. 

Fungsi dan tujuan tidur secara jelas tidak 

diketahui, tetapi diyakini bahwa tidur dapat 

digunakan untuk menjaga keseimbangan 

mental, emosional, kesehatan, mengurangi 
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stress dan lain-lain (Hidayat, 2008). Tidur yang 

kurang dapat memiliki dampak pada status 

kesehatan dan mempengaruhi proses 

penyembuhan penyakit (Arifin, 2011). Bila 

individu kekurangan tidur cenderung menjadi 

mudah marah secara emosional, memiliki 

konsentrasi buruk, mengalami kesulitan dalam 

membuat keputusan, aktivitas harian akan 

menurun, penampilan lemah, berat badan 

turun, turunnya suhu tubuh, kehitaman di 

sekitar mata, kelopak mata bengkak, 

konjungktiva merah, mata perih, perhatian 

terpecah-pecah, sakit kepala, sering menguap 

atau mengantuk dan merasa sangat kekah 

ketika bangun dari tidur (Copel & Carma, 

2007; Kozier et. al, 2011; Kaplan & Sadock, 

2013). Hal ini sejalan dengan penelitian Zhang 

(2011), diketahui bahwa waktu tidur yang 

pendek atau kualitas tidur yang buruk berkaitan 

dengan peningkatan hormon katekolamin, hal 

ini mempunyai pengaruh pada sistem 

kardiovaskuler, tekanan darah yang meningkat 

dapat meningkatkan kerja jantung dan 

gangguan pada perfusi jaringan.  

Orang yang sakit seringkali memerlukan 

tidur yang lebih banyak dibanding orang yang 

sehat, tidur memulihkan energi seseorang, 

yang memungkinkan orang tersebut dapat 

menjalani fungsi dengan optimal. Namun 

dalam keadaan sakit pola tidur seseorang 

biasanya terganggu (Hidayat, 2008). Proses 

pemulihan tidur sangat penting bagi orang 

yang sedang sakit karena dapat memperbaiki 

berbagai sel dalam tubuh. Hal ini sejalan 

dengan penelitian Meerlo et al. (2008) yang 

menunjukan bahwa tidur sangat penting dalam 

penyembuhan luka yang secara tidak langsung 

mempengaruhi neurogenesis. 

Gangguan pola tidur sebagai kondisi ketika 

individu mengalami atau beresiko mengalami 

perubahan pada kualitas tidur yang 

menimbulkan ketidaknyamanan atau 

mengganggu gaya hidup. Terganggunya 

kualitas tidur pada klien pre operasi disebabkan 

oleh dampak hospitalisasi dan kecemasan yang 

meningkat yang ditandai dengan 

bertambahnya jumlah waktu bangun, sering 

terbangun, dan berkurangnya tidur REM serta 

jam tidur. Kualitas tidur adalah kemampuan 

individu untuk tetap tertidur dan untuk 

mendapatkan jumlah tidur yang baik, kepuasan 

seseorang terhadap tidur, sehingga seseorang 

tersebut tidak memperlihatkan perasaan lelah. 

Bila seseorang mendapatkan kualitas tidur 

yang baik akan ditandai dengan tidur yang 

tenang, segar pada pagi hari, dan merasa 

semangat untuk melakukan aktivitas (Kozier et 

al. 2004, dalam Arifin, 2011). Florence 

Nightingale telah mengatakan bahwa tidur 

sangat bermanfaat bagi kesehatan dan penting 

dalam asuhan keperawatan karena memiliki 

fungsi restorative. Fungsi dan peran perawat 

membantu pasien untuk mencapai kualitas 

tidur yang adekuat. Perawat harus memiliki 

pengetahuan dasar tentang masalah tidur dan 

kelelahan pada pasien saat memberikan 

pelayanan kepada pasien karena 

kemungkinanan memerlukan intervensi yang 

khusus (Potter & Perry, 2010). 

3. Hubungan antara Tingkat Kecemasan 

Dengan Kualitas Tidur pada Pasien Pre 

Operasi Sectio Caesarea 

Dari hasil analisa diketahui bahwa terdapat 

hubungan antara tingkat kecemasan dengan 

kualitas tidur pada pasien pre operasi sectio 

caesarea di Ruang Burangrang Rumah Sakit 

Tingkat II Dustira, didapatkan p value sebesar 

0,002 (p value <0,05) dengan nilai korelasi   -

0,681 yang menunjukan korelasi negatif 

dengan kekuatan korelasi yang kuat, sehingga 

dapat dikatakan bahwa semakin berat cemas 

yang dialami pasien maka semakin buruk pula 

kualitas tidur yang dimilikinya. Hal ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Komalasari (2012), yang meneliti tentang 

hubungan tingkat kecemasan dengan kualitas 

tidur pada ibu hamil trimester III yang 

mengatakan terdapat hubungan yang bermakna 

antara tingkat kecemasan dengan kualitas tidur 

ibu hamil dengan p value 0,016. Hal ini juga 

sejalan dengan Ginting (2016) yang meneliti 
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tentang tingkat kecemasan dengan pemenuhan 

kebutuhan istirahat tidur pada pasien pre 

operasi sectio caesarea yang mengatakan 

terdapat hubungan yang bermakna antara 

tingkat kecemasan dengan pemenuhan istirahat 

tidur pada pasien pre operasi sectio caesarea 

dengan p value 0,02. 

Penelitian yang dilakukan oleh 

Wahyuningsih (2007), menyatakan bahwa 

terdapat hubungan antara tingkat kecemasan 

dengan kualitas tidur pada pasien pre operasi, 

dimana semakin tinggi tingkat kecemasan 

maka akan semakin buruk kualitas tidurnya. 

Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan 

oleh Potter & Perry (2010), yang menyatakan 

bahwa kecemasan pada pasien pre operasi 

dapat mengganggu tidur dan sering terbangun 

selama siklus tidur. Kecemasan meningkat 

dapat karena penyakit dan hospitalisasi. Hal ini 

berhubungan dengan pemeriksaan dan operasi 

diagnosis yang diidentifikasi sebagai penyebab 

kualitas tidur pasien buruk. 

Smeltzer & Bare (2013), menyatakan 

bahwa kondisi psikologis dapat terjadi pada 

seseorang akibat ketegangan jiwa. Hal tersebut 

terlihat ketika seseorang memiliki masalah 

psikologis mengalami kecemasan sehingga 

sulit untuk tidur, yaitu pada pasien yang akan 

menjalani operasi. Pada pasien pre operasi 

dapat mengalami berbagai ketakutan akan 

macam-macam prosedur tindakan 

pembedahan, seperti takut terhadap anastesi, 

takut terhadap nyeri, takut terhadap kegagalan 

operasi, takut menjadi cacat, dan takut terhadap 

kematian. Hal ini dapat menyebabkan 

ketidaktenangan atau kecemasan sehingga 

pada pasien pre operasi akan mengalami 

gangguan tidur sehingga kualitas tidurnya 

menjadi buruk. Ansietas meningkatkan kadar 

norepinefrin dalam darah melalui sistem saraf 

simpatis. Perubahan kimia ini menyebabkan 

kurangnya waktu tidur tahap IV NREM dan 

tidur REM serta lebih banyak perubahan dalam 

tahap tidur lain dan lebih sering terbangun 

(Kozier et. al, 2010).  

Tidur merupakan kebutuhan yang sangat 

penting untuk manusia. Tiap individu 

membutuhkan jumlah yang berbeda untuk 

istirahat dan tidur yang cukup, kemampuan 

untuk berkonsentrasi, membuat keputusan, dan 

berpartisipasi dalam aktivitas harian akan 

menurun (Potter & Perry, 2010). Pasien yang 

mengalami gangguan tidur karena kecemasan 

dapat meningkatkan frekuensi nadi dan 

respirasi, peningkatan tekanan darah dan suhu, 

relaksasi otot polos dan kandung kemih, kulit 

dingin dan lembab sehingga dapat 

mengganggu operasi. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Sukartinah 

(2016), yang menyatakan bahwa terdapat 

hubungan antara tingkat kecemasan pada 

pasien pre operasi sectio caesarea dengan 

peningkatan tekanan darah dan respiratory 

rate. Meningkatnya frekuensi nadi, respirasi, 

dan tekanan darah dapat mengganggu proses 

operasi. Berdasarkan penelitian Sutrisno 

(2010) di RSUD Swadana Pare pada bulan 

Agustus – Oktober 2006, tercatat terjadi 

penundaan tindakan operasi sebanyak 3 orang 

disebabkan pasien mengalami cemas yang 

ditandai dengan peningkatan tekanan darah 

yang tinggi. 

Faktor-faktor yang menyebabkan adanya 

hubungan antara tingkat kecemasan dengan 

kualitas tidur yang buruk adalah karena 

kecemasan semakin tinggi pada saat akan 

melahirkan dan akan dioperasi, hal itu 

menyebabkan ibu untuk sulit memulai tidur 

dan sering terbangun di malam hari, peneliti 

menemukan bahwa seluruh responden sering 

terbangun di malam hari dan sulit untuk 

memulai tidur, salah satu faktor yang 

menyebabkan ibu sulit memulai tidur adalah 

ibu merasa cemas, sering buang air kecil, dan 

ibu merasa gerah. Hal ini sesuai dengan teori 

menurut Potter & Perry (2010), bahwa kualitas 

dan kuantitas tidur dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu penyakit, keletihan dan 

kelelahan, stress psikologis (kecemasan), obat, 

nutrisi, lingkungan dan motivasi
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SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan mengenai hubungan tangkat 

kecemasan dan kualitas tidur pada pasien pre 

operasi sectio caesarea di ruang Burangrang 

Rumah Sakit Tingkat II Dustira pada 48 

responden maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Terdapat lebih dari setengah responden 

(52,1%) mengalami tingkat kecemasan 

sedang. 

2. Terdapat lebih dari setengah responden 

(64,6%) mengalami kualitas tidur yang 

buruk. 

3. Ada hubungan antara tingkat kecemasan 

dengan kualitas tidur pada pasien pre 

operasi sectio caesarea di ruang 

Burangrang Rumah Sakit Tingkat II 

Dustira. Diperoleh hasil pvalue 0,002 ≤ α = 

0,05), dengan nilai korelasi -0,681 yang 

menunjukan korelasi negatif dengan 

korelasi yang kuat, sehingga dapat 

dikatakan bahwa semakin berat cemas 

yang dialami pasien maka semakin buruk 

pula kualitas tidur yang dimilikinya. 

 

SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan 

diatas, bahwa penelitian ini dapat digunakan 

untuk pengembangan ilmu keperawatan 

khususnya di bidang keperawatan jiwa atau 

keperawatan maternitas. 

Bagi Rumah Sakit diharapkan dapat 

memberikan informasi bagi institusi pelayanan 

kesehatan tentang kecemasan yang 

berhubungan dengan kualitas tidur pada pasien 

pre operasi sectio caesarea, yang selanjutnya 

dapat dikembangkan untuk pemberian asuhan 

keperawatan dalam pemenuhan kebutuhan 

tidur yang berkualitas untuk pasien pre operasi 

sectio caesarea. 

Bagi Profesi Perawat dapat dijadikan 

bahan referensi bagi praktisi keperawatan 

untuk mengurangi tingkat kecemasan pada 

pasien pre operasi sectio caesarea dengan cara 

memodifikasi lingkungan atau dengan 

melakukan komunikasi teurapetik secara 

maksimal agar pasien pre operasi tidak 

mengalami kecemasan sebelum dilakukan 

tindakan operasi.
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ABSTRAK 

Masa remaja merupakan masa perpindahan dari anak-anak, pada masa remaja mengalami perubahan-

perubahan baiksecara fisik,kognitif maupun sosial dan psikologis. Perubahan secara psikologis akan 

berdampak pada gejolak emosi, tekanan jiwa,frustasi  bahkan sampai pada tindakan agresi. Tindakan agresi 

yang mempunyai tujuan untuk mencederai orang lain disebut bullying. Sebanyak 56% Bullying terjadi 
disekolah. Jenis-jenis bullying antara lain bullying fisik, bullying verbal, dan cyber bullying. Sebanyak 54% 

bullying secara verbal dilakukan  remaja. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang 

berhubungan dengan perilaku bullying pada remaja di SMP Pahlawan Toha kota Bandung. Metode penelitian 

yang dilakukan yaitu menggunakan rancangan penelitian cross sectional. Teknik pengambilan sampel yaitu 

stratified rhandom sampling. Jumlah sampel yaitu 123 responden. Instrument penelitian menggunakan 

kuesioner. Analisa data menggunakan analisa univariat yaitu dengan frekuensi dan analisa bivariate 

menggunakan chi square. Hasil penelitian diperoleh adanya hubungan peer group dengan bullying (P value 

0,024.), adanya hubungan pola asuh dengan bullying (P value 0,044),adanya hubungan iklim sekolah dengan 

bullying (P value 0,030), tidak ada hubungan media dengan bullying (P value 0,093). Penelitian ini memberikan 

saran  untuk sekolah agar dilakukan pembinaan karakter dan penyuluhan pada remaja terkait dengan bullying. 

Bagi remaja dengan agar dapat menyalurkan emosi dengan mengikuti kegiatan – kegiatan ekstrakuriler 

disekolah. 

Kata kunci : Bullying, factor-faktor, remaja  

PENDAHULUAN 

Periode remaja merupakan masa 

perpindahan dari tahap anak-anak yang 

mengalami perubahan dalam aspek 

perkembangan baik kognitif, fisik, psikologis 

dan sosial. (Desmita, 2010). Sebagian besar 

remaja kesulitan dalam menguasai perubahan 

perkembangan baik secara fisik maupun 

psikologis. Ketidakmampuan remaja dalam 

menguasai perubahan perkembangannya dapat 

berdampak negatif bagi remaja secara psikis 

maupun secara sosial dengan berperilaku 

menyimpang dan melanggar aturan-aturan 

sosial yang berlaku. Ketegangan-ketegangan 

yang dialami oleh remaja yang tidak dapat 

terselesaikan akan menjadi konflik yang 

berkepanjangan sehingga menyebabkan 

perasaan putus asa yang berakibat pada 

frustrasi. Salah satu reaksi yang timbul akibat 

frustasi yaitu kekerasan. Bentuk kekerasan 

tersebut dapat menyakiti orang lain dan dirinya 

sendiri. (Monks dalam Baron & Byrne, 2012). 

Salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan 

oleh remaja yaitu bullying. Bullying 

merupakan perilaku kekerasan yang 

disengaja,yang dilakukan secara berulang 

dengan cara menyerang seseorang yang lemah. 

(SEJIWA, 2008).  

Prevalensi perilaku bullying terjadi 

peningkatan setiap tahunnya. Menurut KPAI 

(Komisi PerlindunganAnak Indonesia) 

perilaku bullying sebagai bentuk kekerasan 

dapat terjadi sekolah. (Jurnal factor penyebab 

bullying). Sekolah merupakan salah satu 

tempat yang memiliki fungsi sebagai 

pengembangan potensi dan penyelenggaraan 

pendidikan untuk anak, namun sekolah juga 

dapat menjadi tempat stressor yang dapat 

mengganggu perkembangan anak. Salah satu 

stresor yang terjadi di sekolah yaitu bullying 

(Rigby, 2008). Perilaku bullying terjadi pada 

saat usia anak-anak berada di sekolah dasar 

sampai sekolah menengah pertama yaitu usia 

10-14 tahun. Sullivan dan Stoner (2012). Jenis 

bullying yang dilakukan antara lain bullying 
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verbal, bullying fisik, cyber bullying. 

Sebanyak  54% bersifat bullying secara verbal. 

Survey  dilakukan pada korban bullying 

mendapatkan data bahwa 59% siswa di 

Indonesia  pernah dihina di sekolah setiap 

harinya.  Di Indonesia kasus bullying di 

sekolah sudah melebar mulai dari SD sampai 

pada perguruan tinggi. Pada tahun 2014 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia 

melaporkan masalah bullying sebanyak 369 

anak.  

Dampak yang diakibatkan bullying sangat 

luas, perilaku bullying dapat berdampak bukan 

hanya pada fisik namun juga berdampak pada 

gangguan psikologis antara lain kecemasan, 

ketakutan, depresi, sakit kepala, ketegangan 

otot, penurunan motivasi belajar, dan 

penurunan nilai akademik. SEJIWA (2008). 

Menurut westa I wayan (2015) dalam 

penelitiannya bahwa 26,3 % siswa mengalami 

depresi ringan dan 14,7 % mengalami depresi 

sedang dan kecenderungan siswa yang 

mengalami perilaku bullying intensitas sedang 

mengalami depresi sedang sebesar 66,7%, dan 

dari yang mengalami perilaku bullying 

intensitas ringan sebesar 33,3% mengalami 

depresi ringan. Menurut Dwipayanti ida dan 

Indrawati komang (2014) dalam penelitiannya 

bahwa adanya hubungan yang signifikan 

antara bullying dengan prestasi belajar (p value 

0,00), bahwa korban bullying akan kesulitan 

dalam bersosilisasi, merasa ketakutan apabila 

pergi ke sekolah, kesulitan dalam mengikuti 

proses pembelajaran dan susah untuk 

berkonsentrasi  pada saat proses pembelajaran 

berlangsung, hal ini akan berakibat pada nilai 

akademik dan prestasi anak di sekolah. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

faktor-faktor yang berhubungan dengan 

perilaku bullying pada remaja diSMP 

Pahlawan Toha kota Bandung. 

METODE 

Metode dalam penelitian ini jenis penelitian 

kuantitatif deskriptif analitik dengan 

rancangan penelitian yang digunakan adalah 

cross sectional. Teknik sampling dengan cara 

stratified rhandom sampling dengan jumlah 

sampel 123 responden. Alat pengumpulan data 

menggunakan kuesioner. analisis univariat 

dihitung dengan menggunakan frekuensi. 

Analisis bivariate menggunakan uji Chi-

square. Penelitian akan dilakukan di  sekolah 

SMP Kota Bandung pada bulan Februari 2018 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Faktor yang berhubungan dengan perilaku bullying 

a. Hubungan peer group (teman sebaya) dengan perilaku bullying 

Tabel 4.1 

Hubungan peer group (teman sebaya) dengan perilaku bullying  

di SMP Pahlawan Toha kota Bandung tahun 2018 

BerdaBerdasarkan analisis hubungan 

antara peer group (teman sebaya) dengan 

perilaku bullying pada tabel 4.1 dengan 

menggunakan analisis chisquare bahwa 

responden yang memiliki peer group dan 

berperilaku bullying yaitu sebanyak 60,7%  

 Perilaku bullying   OR 

95% CI  

P value 

Peer group Bulli       Tidak    

 N                   %   N               %            

Ya 37              60,7  25           40,3 2,282 0,024 

Tidak 37              59,7  24          39,3 1,108-4,467  
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dan responden yaitu sebanyak 64,5%. Hasil 

uji statistik diperoleh (p value = 0,024, nilai 

alpha <5%) disimpulkan ada hubungan 

yang bermakna antara peer group (teman 

sebaya) dengan perilaku bullying. 

Pada usia remaja, anak mulai  mencari 

sistem dukungan dan perasaan aman 

dengan teman sekelompoknya sehingga 

anak lebih banyak menggunakan waktu 

bersama di luar rumah bersama dengan 

teman sekelompoknya, hal ini membuat 

remaja untuk bersikap mandiri dan tidak 

bergantung pada orang tuanya. Pada masa 

remaja mulai terjadi tahap perkembangan 

pencarian identitas diri melalui ikut 

bergabung dalam kelompok teman sebaya. 

Bagi remaja penerimaan didalam kelompok 

sangat penting untuk bisa berbagi perasaan 

dan pengalaman. Teman sekolah dapat 

disebut juga dengan peer, karena sebagian 

dari waktu mereka dihabiskan bermain 

bersama – sama dengan teman sekolah. 

Peer group (teman sebaya) merupakan 

salah satu factor pada remaja untuk 

berperilaku bullying hal ini disebabkan  

peer group dapat memberikan pengaruh 

positif dan pengaruh negative pada remaja.  

 Menurut penelitian yang dilakukan 

Tumon tahun 2014 menjelaskan bahwa 

61,7 % lingkungan sekolah merupakan 

lingkungan yang mempengaruhi untuk 

pertemanan, 71,8 % responden memiliki 

teman akrab disekolah, 17 % reponden 

mengikuti teman dalam kelompok 

melakukan bullying, 5,3 % responden agar 

dapat diterima oleh kelompok.  

Hal ini dikarenakan pada masa remaja 

terdapat proses pendewasaan dimana pada 

masa remaja, remaja mulai mencari 

identitas sehinga peran keluarga mulai 

bergeser. Peer group berkaitan dengan 

pencarian identitas pada remaja, 

keikutsertaan remaja dalam kelompok 

teman sebaya membuat remaja merasa 

diterima (Erikson dalam santrock 2003) 

 

b. Hubungan iklim sekolah dengan perilaku bullying 

Tabel 4.2 

Hubungan iklim sekolah dengan perilaku bullying di SMP Pahlawan Toha kota Bandung 

 

Berdasarkan analisis hubungan antara 

iklim sekolah dengan perilaku bullying 

pada tabel 4.2 dengan menggunakan 

analisis chisquare  bahwa sekolah yang 

memiliki iklim positif  cenderung tidak 

berperilaku bullying yaitu sebanyak 67,6% 

dan sekolah yang memiliki iklim negatif 

cenderung berperilaku bullying yaitu 

sebesar 51,6 %. Hasil uji statistik diperoleh 

(nilai p value = 0,030, nilai alpha < 5% )  

disimpulkan ada hubungan iklim sekolah 

dengan perilaku bullying. 

Sekolah merupakan tempat remaja 

menghabiskan sebagian waktunya, 

sehingga sekolah mempunyai peranan 

dalam membentuk perilaku remaja. 

(Sarwono,2006). Iklim (situasi) yang terjadi 

di sekolah dapat bersifat prositif atau 

negative dalam membentuk perilaku 

remaja. Iklim sekolah yang bersifat 

negative dapat mempengaruhi remaja untuk 

berperilaku bullying. Menurut Ulfah dan 

Mira (2010) dalam penelitiannya bahwa 

semakin positif iklim sekolah semakin kecil 

 
Perilaku 

bullying 
  

OR 

95%CI 
P value 

Iklim Sekolah Bulli  Tidak   

 N                %  N           %   

Positif 31          40,4  40        67,6 0,446 0,030 

Negatif 33           51,6  19        32,2 0,214-0,930  
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remaja berperilaku bullying, apabila 

sekolah memiliki iklim yang negatif maka 

perilaku bullying akan tinggi. Penelitian 

yang dilakukan oleh Tumon (2014) bahwa 

76,6% pihak sekolah tidak mengetahui 

adanya bullying, 62,8% dari responden 

tidak pernah mendapat hukuman atau 

sanksi dari pihak sekolah meskipun 

tindakan bullying dikethui oleh pihak 

sekolah. Hal ini Bullying dapat berkembang 

dengan cepat di lingkungan sekolah apabila 

siswa melakukan tindakan bullying tidak 

mendapatkan hukuman oleh gurunya 

sehingga tidak dapat membangun sikap 

saling menghargai dan menghormati antar 

sesame anggota sekolah. 

Ponny Retno Astuti (2008:8) 

menyatakanperilaku bullying yang terjadi 

disekolah disebabkan oleh beberapa factor 

antara lain  adanya perilaku diskriminasi 

baik guru maupun siswa, rendahnya 

pengawasan dan bimbingan etika dari guru 

dan petugas disekolah, adanya kesejangan 

antara siswa yang kaya dan miskin, 

kedisplinan yang kaku dan terlalu longgar, 

bimbingan yang tidak layak dan peraturan 

yang tidak konsisten. 

 

c. Hubungan antara pola asuh dengan perilaku bullying 

Tabel 4.3 

Hubungan antara pola asuh dengan perilaku bullying di SMP Pahlawan Toha kota Bandung 

 
 Perilaku bullying   OR 

95%CI 

P value 

Pola asuh            Ya       Tidak    

 N                %   N               %            

Permisif  61          49,5  58          47,1 0,487 0,044 

Demokratis 0              0  4             0,03 0,405-0,586  

 

Berdasarkan analisis hubungan antara 

pola asuh dengan perilaku bullying pada 

tabel 4.3 dengan menggunakan analisis 

chisquare bahwa  remaja dengan pola asuh 

permisif dan berperilaku bullying yaitu 

sebanyak 49,1 %  dan remaja dengan asuh 

demokratis dan berperilaku bullying yaitu 

sebanyak 0%. Hasil uji statistik diperoleh 

(nilai p value = 0,044, nilai alpha < 5%) ada 

hubungan yang bermakna antara pola asuh  

dengan perilaku bullying. 

Menurut willis (2013) keluarga 

memiliki peranan yang penting bagi anak 

dalam mencapai perkembangannya baik 

secara sosial, cara berkomunikasi dan 

belajar serta menerapkan nilai-nilai. Pola 

asuhan yang diterapkan oleh keluarga 

mempunyai peranan yang penting dalam 

membentuk perilaku anak.Priyatna (2010). 

Menurut coloroso (2006) salah satu yang 

mempengaruhi perilaku bullying yaitu 

keluarga. 

Pola asuh yang diterapkan oleh keluarga 

ada tiga jenis antara lain demokratis, 

otoriter dan permisif. Pola asuh permisif 

yaitu pola asuhan dengan  memberikan 

keleluasaan anak untuk berperilaku sesuai 

dengan keinginannya, anak akan cenderung 

menjadi tidak peduli terhadap norma atau 

aturan yang ada dimasyarakat. hal ini 

berdampak anak lebih manja dan akan 

memaksakan keinginannya. Menurut 

Anderson (2010), jika pola asuh permisif di 

terapkan oleh orang tua pada anaknya maka 

akan berdampak negatif pada anak antara 

lain anak menjadi tidak peduli atau susah 

untuk diatur, anak akan melawan pada 

orang tua atau orang dewasa. Sehingga anak 

yang di didik dengan pola asuh permisif 
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akan berpeluang untuk berperilaku 

menyerang atau terang-terangan. 

Pola asuh otoriter cenderung mengekang 

kebebasan anak dalam bertindak, anak 

terbiasa dengan perlakuan kasar dari orang 

tuanya, hal ini akan berdampak pada anak 

untuk mempratikan dalam kelompok 

temanya dan hal ini dianggap sesuatu yang 

wajar. Pola asuh seperti permisif dan 

otoriter dapat akan berdampak pada 

perilaku bullying.   

Orang tua secara tidak langsung menjadi 

sosok keteladanan bagi anak. Anak akan 

meniru berbagai nilai dan perilaku anggota 

keluarga yang ia lihat sehari-hari sehingga 

dijadikan panutan dalam berperilaku 

sebagai hasil dari mengamati dan 

mempelajari perilaku orang tuanya. Papila, 

dkk. (2007) menyatakan bahwa anak akan 

cenderung melakukan kekerasan apabila 

mereka memiliki model panutan untuk 

melakukan kekerasan. Anak yang baru 

berada dalam tahap pembentukan dan 

pencarian jati diri dimana perkembangan 

emosinya masih labil tidak seharusnya 

melihat secara terus menerus hal-hal yang 

berdampak negatif bagi perkembangannya.

 

d. Hubungan antara media dengan perilaku bullying 

Tabel 4.4 

Hubungan antara media dengan perilaku bullying di SMP Pahlawan Toha kota Bandung 

 Perilaku bullying   OR 

95%CI 

P value 

Media   Ya       Tidak    

 N                %   N               %            

Kadang-kadang 47          38,2  54          43,9 2,298 0,093 

Sering  14          11,3  7            0,05 0,856-6,171  

 
Berdasarkan analisis hubungan antara 

media dengan perilaku bullying pada tabel 

4.4 dengan menggunakan analisis 

chisquare bahwa responden kadang-kadang 

melihat media dan berperilaku bullying 

yaitu sebanyak 38,2 % dan responden yang 

sering dan berperilaku bullying yaitu 

sebanyak 11,3 %. Hasil uji statistik 

diperoleh (nilai p value = 0,093, nilai alpha 

< 5%) disimpulkan antara media dan 

perilaku bullying tidak ada hubungan yang 

bermakna. 

Bullying merupakan tindakan agresi 

yang memiliki tujuan untuk mencederai 

orang lain yang dapat bersifat 

mengancam,menyerang dan mengganggu 

baik secara fisik, verbal, non verbal. Media 

merupakan salah satu factor yang dapat 

menyebabkan anak menjadi berperilaku 

bullying. Media yang sering digunakan oleh 

anak antara lain televise,video dan game 

yang memberikan kontribusi terhadap 

perilaku bullying. Priyatna,(2010).  

Televisi merupakan salah satu media 

anak untuk dapat belajar secara simbolik, 

tidak hanya melalui pendengaran  namun 

juga mengamati dan bahkan dapat 

menirukan apa yang dilakukan ditelevisi. 

Media dapat memberikan pengaruh yang 

positif dan negative pada anak untuk 

berperilaku. Televisi dapat memberikan 

informasi pada anak dan akan 

mempengaruhi pemahaman pada anak dan 

mengakibatkan munculnya perilaku anak. 

Jika tayangan televisi yang ditonton oleh 

anak memiliki nilai kekerasan maka  hal ini 

akan berdampak pada anak saat remaja, hal 

ini dikarenakan pada usia anak, anak akan 

menyimpan memori dalam otak jika 

kebiasaan instesitas menonton sangat 

sering. (Khairunnisa, 2008). Menurut 

saripah (2008) dalam penelitiannya bahwa 

media salah satu yang memiliki pengaruh 
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munculnya perilaku bullying seperti anak 

mempraktikan adegan-adegan, gerakan dan 

kata-kata yang ditayangan oleh televisi.  

 

Peran orang tua pada saat anak 

menggunakan media salah satunya 

menonton televisi sangat diperlukan. 

Peranan orang tua dalam memberikan 

bimbingan dan pengawasan selama anak 

menonton televise merupakan hal yang 

penting. Penayangan acara televise 

disesuaikan dengan usia tumbuh kembang 

anak, menghindari anak dari acara yang 

mengandung kekerasan, intesitas dan 

frekuensi anak pada saat menonton acara 

televise. Memberikan pengawasan terhadap 

anak akan mempengaruhi anak pada 

perilaku yang positif. Dengan memilah 

acara televise yang mengandung nilai-nilai 

positif akan mempengaruhi perilaku anak 

menjadi positif.

 

KESIMPULAN 

1. Adanya hubungan antara peergroup (teman 

sebaya) dengan perilaku bullying 

2. Adanya hubungan  antara pola asuh dengan 

perilaku bullying 

3. Adanya hubungan antara iklim sekolah 

dengan perilaku bullying 

4. Tidak ada hubungan antara media dengan 

perilaku bullying 

SARAN 

1. Sekolah SMP Pahlawan Toha 

Bagi sekolah di harapkan adanya 

sosialisasi mengenai  bullying melalui 

penyuluhan dan adanya pembinaan karakter 

yang positif bagi remaja sehingga perilaku 

bullying dapat ditekan. 
 

2. Remaja 

Bagi remaja diharapkan dapat 

melakukan kegiatan-kegiatan yang positif 

seperti mengikuti ekstrakurikuler sehingga 

para remaja dapat menyalurkan energy 

melalui kegiatan yang positif 
 

3. STIK Immanuel 

Penelitian ini dapat menjadi data dasar 

bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti 

terkait dengan perilaku bullying
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ABSTRAK 

Latar Belakang: Low back pain merupakan penyakit degeneratif spina termasuk salah satu gangguan 

muskuloskeletal yang sering terjadi. Negara Indonesia diperkirakan prevalensi nyeri low back pain sekitar 

7,6% sampai 37%. Masalah low back pain umumnya dimulai pada usia dewasa menengah dengan puncak 

prevalensi pada kelompok usia 25-60 tahun. Dinas Kesehatan Kota Cimahi menyatakan bahwa penyakit LBP 

di Puskesmas Cimahi Tengah tahun 2017 pada dewasa menengah berjumlah 166 orang. Senam yoga 

merupakan terapi untuk mengurangi nyeri low back pain karena paling banyak merancang latihan untuk tulang 

belakang. Tujuan: Penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan rerata sebelum dan sesudah pelaksanaan 

senam yoga terhadap skala nyeri low back pain pada dewasa menengah di wilayah kerja Puskesmas Cimahi 

Tengah. Metode: Design penelitian ini adalah pre experimental dengan rancangan one group pretest-posttest 

design dengan menggunakan teknik pengambilan sampel consecutive sampling sebanyak 12 responden dengan 

skala nyeri sedang dan berat terkontrol. Senam yoga diberikan sebanyak 2 kali dalam 1 minggu selama 3 
minggu dengan durasi 35 menit dengan pengambilan data menggunakan lembar observasi skala nyeri dan 

diolah dengan menggunakan analisis univariat (mean dan standar deviasi) dan analisis bivariat (uji T-

dependent). Hasil: Skala pretest pada dewasa menengah adalah 5,17 dan setelah diberikan senam yoga terdapat 

penurunan skala nyeri dimana skala posttest adalah 2,50 dan didapatkan nilai Pvalue 0,001. Dengan demikian 

senam yoga efektif untuk menurunkan skala nyeri low back pain pada dewasa menengah. Disarankan agar 

senam yoga sebagai pengobatan nofarmakologis pada penderita nyeri low back pain.  

 

Kata Kunci : Dewasa Menengah, Low Back Pain, Senam Yoga 

ABSTRACT 

Introduction: Low back pain is a degenerative disease of the spine including one of the most frequent 

musculoskeletal disorders. Indonesia estimated prevalence of low back pain about 7.6% to 37%. This back 

pain problem generally begins in middle adulthood with a prevalence peak of 25-60 year age group. Cimahi 

City Health Office claimed that low back pain disease at Puskesmas Cimahi Tengah in 2017 in middle 

adulthood have amounted to 166 people. Yoga exercises are therapy for reducing low back pain because most 
of the exercises are designed for the spine health. Purpose: This study is to determine the mean difference of 

before and after of the yoga exercises on low back pain scale in middle adulthood at the area of Puskesmas 

Cimahi Tengah. Method: This research design is considered as a pre-experimental with a plan of one group 

pretest-posttest design which used a consecutive sampling technique as much as 12 respondents with medium 

pain scale and controlled weight. Yoga exercises are given 2 times in a week for 3 weeks with 35 minutes 

duration by taking data using pain scale observation sheet and processed by using univariate analysis (mean 

and deviation standard) and bivariate analysis (T-dependent test). The result: The pretest scale in middle 

adulthood was 5.17 and after being given yoga exercises there was a decrease in pain scale where the posttest 

scale was 2.50 and got the value of Pvalue 0,001. Therefore, with the result of the pretest, yoga exercises is 

effective to lower the scale of low back pain in the middle adulthood. It is recommended to consider yoga 

exercises as a non-pharmacological treatment for the low back pain patients. 

 
Keywords : low back pain, middle adulthood, yoga exercises 

PENDAHULUAN 

Nyeri low back pain adalah kondisi nyeri 

kronik minimal keluhan 3 bulan disertai 

adanya keterbatasan aktivitas yang diakibatkan 

nyeri apabila melakukan pergerakan atau 

mobilisasi (Helmi, 2012). Low back pain ini 

merupakan penyakit degeneratif spina yang 
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termasuk salah satu gangguan muskuloskeletal 

yang sering terjadi. Low back pain biasanya 

disebabkan oleh faktor biologis, psikologis dan 

sosial. Ketiga faktor ini dapat menyebabkan 

terjadinya stress, mengganggu kualitas hidup, 

menganggu hubungan dengan lingkungan, 

perubahan fisik (sistem saraf, hormon, 

imunitas, tendon, otot, tulang dan sendi) 

(Priherdityo,2016). Selain itu low back pain 

dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang 

cukup besar dan berdampak pada penurunan 

produktivitas pada penderitanya (Lukman & 

Ningsih, 2012). 

Keluhan low back pain menempati urutan 

kedua keluhan medis paling sering setelah 

penyakit saluran nafas atas. Menurut Bull & 

Archard (2007) mengatakan bahwa di negara 

Inggris dan Amerika Serikat kejadian nyeri 

punggung terutama nyeri pada bagian bawah 

telah mencapai proporsi epidemik, sekitar 17,3 

juta orang di Inggris, sepertiga dari populasi 

orang dewasa. Masalah nyeri punggung 

dimulai pada usia dewasa muda dengan puncak 

prevalensi usia 25-60 tahun (Koesyanto, 2013) 

dan prevalensi low back pain pada laki-laki 

26,5% sedangkan pada wanita 30,5% (Yang & 

Haldeman, 2017). Data epidemiologi 

mengenai nyeri low back pain di Indonesia 

belum ada, tetapi di Indonesia diperkirakan 

angka prevalensi low back pain sekitar 7,6% 

sampai 37%. Namun berdasarkan laporan 

tahunan dari Dinas Kesehatan Kota Cimahi 

bahwa penyakit Low back pain di Puskesmas 

Cimahi Tengah tahun 2017 berjumlah 166 

orang dengan jumlah kasus menurut golongan 

umur 20-44 tahun sebanyak 28 orang dan umur 

45-55 tahun sebanyak 35 orang.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Leo, 

M, Dachlan (2009) di Rumah Sakit Dr. 

Moewardi Surakarta bahwa adanya perbedaan 

pengaruh antara back exercise model William 

dan back exercise model Mc Kenzie terhadap 

pengurangan nyeri punggung bawah. Dalam 

penelitian ini penderita memiliki kebiasaan 

sikap keseharian yang salah yaitu sering 

melakukan aktifitas yang tidak ergonomis 

seperti sikap duduk, beban berat, adanya 

ketegangan dan kekakuan otot di daerah 

punggung bawah. Upaya dalam mengurangi 

nyeri dapat dilakukan dua intervensi 

keperawatan yaitu terapi farmakologis atau 

terapi nonfarmakologis. Dalam penelitian ini 

menggunakan terapi nonfarmakologis tanpa 

menggunakan obat-obatan. Salah satu bentuk 

terapi non farmakologis adalah terapi 

komplementer (senam yoga) yang paling 

efektif untuk mengurangi nyeri low back pin 

karena paling banyak merancang latihan untuk 

tulang belakang (Tilbrook, H. Et al, 2011). 

Latihan tersebut akan melenturkan dan 

menguatkan sistem tulang, otot dan sendi-sendi 

menjadi lebih fleksibel sehingga tidak mudah 

cedera. Senam yoga juga dapat mencegah 

terjadinya osteoporosis tulang belakang, oleh 

karena itu bagian kiri dan kanan bangunan 

tulang terdapat deretan simpul saraf simpatis 

dan parasimpatis yang bekerja secara otonom, 

sehingga pada saat berlatih yoga simpul saraf 

akan dipijat dengan intens yang 

menjadikannya lebih sehat (Wiadnyana, 2015).  

Hasil studi pendahuluan di wilayah kerja 

Puskesmas Cimahi Tengah (Kelurahan 

Karangmekar dan Kelurahan Cimahi) 

didapatkan bahwa jumlah dari keseluruhan 

responden yang mengalami nyeri low back 

pain adalah 166 orang sesuai dengan laporan 

tahunan penyakit (LB1) dari Dinas Kesehatan 

Kota Cimahi. Peneliti melakukan wawancara 

kepada 10 orang dengan keluhan nyeri low 

back pain dan peneliti juga menanyakan 

mengenai senam yoga dapat mengurangi nyeri 

low back pain, 8 dari 10 responden dengan 

pekerjaan kuli bangunan, buruh cuci, buruh 

setrika dan penjual makanan yang setiap hari 

melakukan beban berat sehingga responden 

tersebut mengalami nyeri low back pain dan 

ketika responden selesai melakukan aktivitas, 

mereka tidak melakukan gerakan sedikitpun 

sehingga nyeri tersebut timbul berkelanjutan 

sedangkan 2 dari 10 responden mengetahui 

intervensi selain yoga dalam pengurangan 

nyeri low back pain seperti relaksasi napas, 
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menggunakan korset dan dipijat ke tukang 

urut. Responden mengatakan bahwa setelah 

dipijat nyeri punggung mengalami 

penyembuhan tetapi 2 hari setelah itu nyeri 

timbul kembali dan responden mengatakan 

bahwa mengkonsumsi obat nyeri apabila nyeri 

tersebut terasa sakit di daerah punggung 

bawah. Berdasarkan uraian diatas maka 

peneliti melakukan penelitian.

 

METODE PENELITIAN 

Pada penelitian ini peneliti 

menggunakan metode pre-eksperiment dengan 

rancangan one grup pretest-posttest. Teknik 

sampling yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah non-probability sampling dengan 

pengambilan data secara Consecutive 

Sampling. Penelitian ini menarik 12 responden 

yang mengalami nyeri low back pain yang 

terdapat di Wilayah Kerja Puskesmas Cimahi 

Tengah sebagai sampel. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk 

tabel sebagai berikut : 

Tabel 1 Rerata Skala Nyeri Low Back Pain (LBP) 

Sebelum Dilakukan Pemberian Senam Yoga pada 

Dewasa Menengah di Wilayah Kerja Puskesmas 

Cimahi Tengah 

Deskriptif Mean 
Min-

max 
SD 

CI 

95% 
N 

Nyeri low 

back pain 
5,17 4-7 1,03 

4,51-

5,8 
12 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang terdapat 

pada tabel 1 menunjukkan bahwa dari 12 

responden termasuk ke dalam nyeri sedang 

(skala 5,17) dengan nilai skala nyeri minimal 4 

(nyeri sedang) dan skala nyeri maksimal 7 

(nyeri berat terkontrol) dan nilai standar 

deviasi sebesar 1,030. Dalam penelitian ini 

kebanyakan responden mengalami nyeri 

sedang. Nyeri sedang merupakan nyeri yang 

menimbulkan sensasi terasa nyeri pada bagian 

punggun bawah, sebagian aktivitas terganggu, 

secara objektif pasien mendesis, menyeringai, 

nyeri menyebar ke punggung bagian atas, sulit 

atau susah berkonsentrasi. 

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan 

penyebab responden mengalami nyeri low 

back pain adalah responden seorang pekerja 

bangunan yang sering mengangkat beban berat 

dengan posisi tubuh condong kedepan, 

pedagang keliling setiap hari berjalan 

membawa makanan dan pekerja rumahan yang 

duduk lama untuk menyetrika sehingga 

menimbulkan nyeri low back pain 

berkepanjangan. Hal ini sesuai dengan teori 

Wiarto (2017) bahwa faktor resiko dan 

penyebab low back pain disebabkan oleh 

wanita, riwayat sebelumnya nyeri punggung, 

nyeri menyebar ke bagian kaki, pergerakan 

tulang belakang yang terbatas dan distress 

psikologis. Sedangkan penyebab dari low back 

pain dikarenakan gaya berat tubuh terutama 

posisi berdiri, duduk dan berjalan terlalu lama. 

Hal ini disebabkan terjadinya penekanan pada 

tulang belakang akibat kesalahan postur tubuh 

dan posisi. Posisi yang tidak ergonomis dan 

aktivitas tubuh yang kurang baik merupakan 

salah satu penyebab terjadinya low back pain. 

Low back pain adalah nyeri yang berkaitan 

dengan tulang, ligamen dan otot punggung, 

biasanya terjadi akibat gerakan mengangkat, 

membungkuk dan mengejan (Bull & Archard, 

2007). Nyeri low back pain termasuk kedalam 

nyeri nonmaligna kronis yang tidak 

mengancam jiwa dan penyebab utamanya 

dapat menyita waktu kerja (LeMone, Burke, & 

Bauldoff, 2015). Kerja yang kurang baik dapat 

menimbulkan masalah-masalah kesehatan 

pada pekerjaan dengan penggunaan jangka 

waktu yang lama dalam perharinya, sehingga 

memberikan efek negatif pada kesehatan. 
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Kesehatan dewasa menengah dalam masalah 

nyeri, sering terabaikan karena pengakuan 

adanya nyeri sebagai tanda dari kelemahan 

(Kozier & Erb, 2009). Usia kerja 25-65 tahun 

merupakan keluhan pertama yang dirasakan 

pada usia 35 tahun dan keluhan tersebut terus 

meningkat seiring bertambahnya umur. Hal ini 

dapat menurunkan kekuatan dan ketahanan 

otot yang menyebabkan adanya penurunan 

aktivitas. 

Teori diatas sesuai dengan hasil penelitian 

Defriyan (2011) dimana usia yang terjadi pada 

umur setengah baya terjadi penurunan mulai 

dari kekuatan dan ketahanan otot, sehingga 

resiko terjadinya keluhan otot dapat 

meningkat. Oleh karena itu, dengan 

meningkatnya usia akan terjadi degenerasi 

pada tulang belakang disaat seseorang berusia 

35 tahun Sedangkan lama masa kerja dalam 

jangka waktu lama akan berpengaruh terhadap 

mekanisme dalam tubuh (sistem peredaran 

darah, pencernaan, otot, syaraf dan 

pernapasan). 

Berdasarkan analisa peneliti senam yoga 

terhadap nyeri sangat dibutuhkan karena 

senam yoga dapat mengurangi stress dan 

mengurangi nyeri pada punggung bawah yang 

dialami oleh responden. Selain itu nyeri yang 

dialami oleh responden dapat mengganggu 

aktivitas sehari-hari dalam melakukan 

pekerjaan. Hal ini sesuai dengan hasil 

penelitian dilapangan bahwa sebelum 

dilakukan senam yoga responden banyak 

mengalami nyeri sedang, nyeri yang dirasakan 

responden telah menjalar ke area ekstremitas 

bawah sehingga menyebabkan responden 

mengalami kesemutan. Kesemutan ini 

menyebabkan responden malas untuk 

melakukan pekerjaan yang berat sehingga 

aktivitas sehari-hari menjadi terhambat. 

Responden juga jarang melakukan olahraga 

karena sibuk dengan pekerjaannya sehingga 

keadaan tubuh responden dibiarkan begitu saja 

setelah melakukan aktivitas berat. Oleh karena 

itu peneliti memberikan senam yoga untuk 

mengurangi nyeri yang dialami oleh penderita 

low back pain. 

Tabel 2 Rerata Skala Nyeri Low Back Pain (LBP) 

Setelah Dilakukan Pemberia Senam Yoga pada 

Dewasa Menengah di Wilayah Kerja Puskesmas 

Cimahi Tengah 

Deskriptif Mean 
Min-

max 
SD 

Ci 

95% 
N 

Nyeri low 

back pain 
2,50 1-5 1,243 

1,71-

3,29 
12 

Berdasarkan hasil penelitian yang terdapat 

pada tabel 2 menunjukkan bahwa dari 12 

responden termasuk ke dalam nyeri ringan 

(skala 2,50) dengan nilai skala nyeri minimal 1 

(nyeri ringan) dan skala nyeri maksimal 5 

(nyeri sedang) dan nilai standar deviasi sebesar 

1,243. Sehingga terdapat perbedaan rerata 

setelah diberikan senam yoga terhadap skala 

nyeri low back pain sebelum 5,17 dengan 

standar deviasi 1,030 dan skala nyeri low back 

pain sesudah 2,50 dengan standar deviasi 

1,243. 

Nyeri yang dirasakan oleh responden dapat 

dipengaruhi oleh pengalaman sebelumnya. 

Seseorang yang memiliki pengalaman negatif 

pada masa kanak-kanak tidak bisa di lalui, 

maka nyeri cenderung sulit untuk di 

persepsikan. Apabila pengalaman masa lalu 

seseorang berhasil untuk dilalui sampai saat ini 

nyeri yang sama timbul, maka respon terhadap 

tubuh seseorang nyeri tersebut mudah diatasi 

tergantung dengan pengalaman sebelumnya. 

Intervensi yang dilakukan untuk mengatasi 

nyeri low back pain adalah memberikan senam 

yoga. Berdasarkan hasil observasi terhadap 12 

responden setelah diberikan senam yoga, 

responden terlihat lebih rileks, nyeri yang 

dirasakan berkurang, adanya mobilisasi pada 

punggung bawah setelah responden melakukan 

aktivitas berat dan adanya rasa nyaman yang 

dirasakan oleh responden. Selain senam yoga 

responden juga mengkonsumsi obat pereda 

nyeri. Teori ini didukung oleh Lukman, & 

Ningsih, N (2012) bahwa pelaksanaan untuk 
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nyeri punggung bawah atau low back pain 

perlu diberikan obat-obatan untuk menangani 

nyeri seperti analgetik. Senam yoga ini 

merupakan teknik yang berfokus pada 

mekanisme pernafasan dan gerakan untuk 

mendapatkan relaksasi yang dapat 

mempengaruhi fungsi tubuh, emosi dalam 

melakukan aktivitas sehari-hari (Susana & 

Hendarsih, 2011). 

Senam yoga ini dapat dilakukan oleh semua 

kalangan mulai dari anak-anak hingga lanjut 

usia dan senam yoga juga mudah tidak 

membutuhkan alat sehingga mudah dilakukan 

kapan saja atau sewaktu - waktu. Hal ini 

diperkuat dalam penelitian Manurung, Sri, & 

Siti (2015) mengatakan yoga menggunakan 

teknik relaksasi, teknik relaksasi ini 

memberikan efek distraksi yang dapat 

mengurangi nyeri. Selain itu efek relaksasi 

juga memberikan kontrol diri ketika rasa tidak 

nyaman atau nyeri, stres fisik dan emosi pada 

nyeri. 

Berdasarkan analisa peneliti, senam yoga 

sangat dibutuhkan oleh responden yang 

mengalami nyeri low back pain dan responden 

mulai mengikuti saran dari peneliti untuk 

melakukan senam yoga karena peneliti 

melakukan pemberian informasi kepada 

responden dengan menggunakan leaflet 

sehingga responden memahami gerakan dan 

melihat manfaat dari senam yoga tersebut. 

Hasil dilapangan setelah pelaksanaan senam 

yoga yang diberikan dalam 1 minggu dalam 2 

kali selama 3 minggu responden mengatakan 

nyeri sedikit demi sedikit mulai berkurang, 

senam yoga juga mudah dilakukan dan tenang 

ke pikiran.  

 

Tabel 3 Perbedaan Rerata Skala Nyeri Low Back 

Pain (LBP) Sebelum dan Sesudah diberikan 

Senam Yoga pada Dewasa Menengah di Wilayah 

Kerja Puskesmas Cimahi Tengah 

Variabel 

Mean 

(min-

max) 

SD P.Value N 

Sebelum 

dilakukan 

5,17 

(4-7) 
1,030 0,001 12 

senam yoga 

(pre) 

Setelah 

dilakukan 

senam yoga 

(post) 

2,50 

(1-5) 
1,243 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian 

yang dilakukan terhadap 12 responden pada 

bulan Mei-Juni 2018 di wilayah kerja 

Puskesmas Cimahi Tengah didapatkan mean 

(rata-rata) skala nyeri low back pain sebelum 

dilakukan senam yoga adalah 1,030 dan skala 

nyeri low back pain setelah dilakukan senam 

yoga adalah 1,243. Hasil uji statistik 

didapatkan nilai Pvalue = 0,001 <α (0,05), berarti 

H0 ditolak sehingga terdapat pengaruh senam 

yoga terhadap skala nyeri low back pain pada 

dewasa menengah di Wilayah Kerja 

Puskesmas Cimahi Tengah. 

Hasil penelitian ini didukung oleh 

penelitian Resmi, Soeharyo, & Runjati (2017) 

dengan jumlah sampel 14 responden  

didapatkan nilai Pvalue = 0,000 (<0,05) maka H0 

ditolak, hal ini menunjukkan bahwa ada 

pengaruh yang signifikan yoga terhadap 

penurunan intensitas nyeri punggung bawah 

ibu hamil. Latihan yoga memiliki pengaruh 

terhadap seluruh tubuh seperti pernafasan, 

tubuh mengalami detoksifikasi atau 

pembuangan racun atau zat-zat yang tidak 

bermanfaat bagi tubuh sehingga pada saat 

melakukan yoga sistem saraf, sistem kelenjar, 

bagian otot, tulang menjadi lebih kuat dan 

lentur. 

Kinasih (2010) mengatakan yoga dapat 

meningkatkan aktivitas GABA (gamma 

aminobutyric acid) yaitu sistem 

neurotransmitter yang membantu kerja fungsi 

syaraf manusia. Selain itu sistem syaraf 

otonom di bagian tubuh yang berhubungan 

dengan syaraf-syaraf tulang belakang dapat 

merangsang pengeluaran cairan, kelenjar dan 

gerakan otot polos. Senam yoga dapat 

menstimulasi pengeluaran hormon endorfin. 

Endorphin adalah neuropeptide yang 

dihasilkan tubuh pada saat relaks/tenang. 
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Endorphin yang dihasilkan di otak dan susunan 

syaraf tulang belakang. Hormon ini dapat 

berfungsi sebagai obat penenang alami yang 

diproduksi otak yang melahirkan rasa nyaman. 

Hasil penelitian menunjukkan terdapat 

adanya penurunan skala nyeri setelah 

dilakukan senam yoga selama 1 minggu dalam 

2 kali selama 3 minggu dengan waktu secara 

homogen yang telah disepakati waktunya 

sabtu-minggu, senin-selasa dan responden 

mengikuti semua gerakan yang diberikan oleh 

peneliti. Sebelum penelitian, responden 

diberikan materi manfaat senam yoga, 

pengertian senam yoga dan keuntungan senam 

yoga. Hal ini sejalan dengan teori Sindhu 

(2006) bahwa ketika melakukan senam akan 

menghasilkan kadar β- endorphin. Kadar ini 

akan keluar dan ditangkap oleh reseptor 

didalam hipotalamus dan sistem limbik yang 

berfungsi untuk mengatur emosi dan 

peningkatan β -endorphin terbukti 

berhubungan erat dengan penurunan rasa nyeri. 

Penelitian ini juga didukung oleh hasil 

penelitian Manurung, Sri, & Siti (2015) 

Efektivitas Yoga Terhadap Nyeri Dismenore 

Pada Remaja dari 30 responden dengan 

kelompok kontrol, adanya perbedaan antara 

kelompok eksperimen dengan kelompok 

kontrol. Rata-rata intensitas nyeri setelah 

diberikan perlakuan pada kelompok 

eksperimen adalah 4,20 sedangkan rata-rata 

intensitas nyeri sebelum pada kelompok 

kontrol adalah 5,13 dan sesudah pada 

kelompok kontrol adalah 5,12. Setelah 

perbandingan sesudah antara kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol maka Pvalue  

<α (0,05) sehingga dapat disimpulkan H0 

ditolak berarti yoga efektif dalam menurunkan 

nyeri dismenore. 

Hasil penelitian ini didukung pula oleh 

Imawati (2017) yang berjudul Pengaruh 

Latihan Senam Yoga Terhadap Kadar Glukosa 

Darah dan Kolesterol Pada Penderita Diabetes 

Mellitus Tipe 2. Penelitian ini merupakan 

penelitian pre eksperimen. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa ada perbedaan pengaruh 

penurunan kadar glukosa darah yang signifikan 

antara penderita diabetes mellitus tipe 2 dengan 

kadar glukosa darah <250 mg/dl dan > 250 

mg/dl, terbukti dari nilai p = 0.000 < 0.05. 

Sehingga latihan senam yoga memberikan 

pengaruh yang baik terhadap penurunan kimia 

darah.  

Hasil ini sejalan dengan penelitian Rahman 

(2012) Pengaruh senam yoga terhadap skala 

nyeri rhematoid arthritis pada lansia di 

wilayah kerja Puskesmas Andalas Padang 

dengan metode penelitian menggunakan quasi 

eksperiment one group pretest-posttest 

terhadap 10 orang lansia dengan nyeri sedanag 

rematik. Uji statistik yang digunakan uji t 

berpasangan. Skala nyeri diukur dengan 

mankoski pain scale dimana skala nyeri 

pretestnya 4,6 dan skala posttesnya 1,6 

sehingga didapatkan Pvalue = 0,000, artinya 

terdapat pengaruh pemberian senam yoga 

untuk menurunkan skala nyeri rhematoid 

arthritis. Dengan demikian senam yoga efektif 

untuk menurunkan skala nyeri Rhematoid 

Arthritis pada lansia. Jadi disarankan kepada 

responden, institusi puskesmas, perawat dan 

peneliti selanjutnya bahwa kita dapat 

menggunakan yoga sebagai cara alternative 

atau pengobatan nonfarmakologi pada 

penderita rematik dengan nyeri sedang. 

Perawat mempunyai posisi penting dalam 

membantu memenuhi kebutuhan rasa nyaman 

akibat nyeri. Selain berkolaborasi dengan 

tenaga profesional kesehatan lain, perawat juga 

memberikan intervensi untuk menurunkan 

intensitas nyeri, mengevaluasi pengaruh 

intensitas, bertindak sebagai advokat dan 

pendidik bagi klien dengan cara mengajarkan 

mereka untuk mengatasi nyeri dengan 

menggunakan terapi komplementer yang 

disesuaikan dengan keadaan klien di samping 

penggunaan obat analgesik. Selain itu peran 

perawat dalam penelitian ini sebagai counselor 

untuk memberikan bimbingan kepada klien 

dalam mengatasi masalah kesehatan yaitu 

nyeri low back pain yang dapat mengubah 

persepsi negatif ke positif. 
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Senam yoga dalam penelitian ini diberikan 

2 kali dalam 1 minggu selama 3 minggu 

dengan durasi 35 menit dengan memberikan 

pengertian senam yoga, manfaat senam yoga 

dan gerakan senam yoga terlebih dahulu 

dengan menggunakan leaflet. Sebelum 

diberikan senam yoga peneliti melakukan pre 

test skala nyeri terlebih dahulu dengan 

mengkaji nyeri yang dirasakan oleh responden. 

Hasil analisa diatas senam yoga sangat 

penting bagi penderita nyeri low back pain 

karena dapat mengurangi nyeri, mengatur 

emosi, mengurangi kecemasan dan baik untuk 

pergerakan tulang punggung apabila 

responden banyak melakukan angkat beban 

berat, duduk lama, membungkuk dan 

mengejan. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji 

statistik adanya perubahan yang signifikan 

sebelum dan sesudah pelaksanaan senam yoga 

terhadap skala nyeri low back pain pada 

dewasa menengah. Sesuai penelitian 

dilapangan bahwa usia dewasa menengah 

paling banyak mengalami nyeri low back pain 

akibat dari faktor psikologis dan biologis yang 

diderita oleh responden. Selain itu peneliti juga 

melihat bahwa responden mulai merasakan 

nyeri berkurang dan kesemutan pada area 

ekstremitas responden sedikit demi sedikit 

berkurang dengan adanya gerakan senam yoga 

yang merancang untuk tulang belakang. 

Latihan ini dapat melenturkan dan menguatkan 

sistem tulang, otot dan sendi-sendi, karena 

dalam senam yoga terdapat deretan simpul 

saraf simpatis dan parasimpatis yang bekerja 

secara otonom, sehingga pada saat berlatih 

yoga simpul saraf akan dipijat dengan intens 

yang menjadikannya lebih sehat.

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian tentang 

Pengaruh Senam Yoga Terhadap Skala Nyeri 

Low Back Pain Pada Dewasa Menengah di 

Wilayah Kerja Puskesmas Cimahi Tengah 

yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa “Terdapat Pengaruh Senam Yoga 

Terhadap Skala Nyeri Low Back Pain Pada 

Dewasa Menengah Di Wilayah Kerja 

Puskesmas Cimahi Tengah (Pvalue= 0,001)”. 

 

SARAN 

1. Bagi Penderita Low Back Pain 

Diharapkan kepada Ibu/Bapak yang 

mengalami nyeri low back pain/sakit 

punggung bawah dapat mengaplikasikan 

senam yoga 1 minggu 2 kali sebagai salah 

satu terapi untuk pengurangan nyeri yang 

diderita oleh penderita low back pain.  

2. Bagi Profesi Perawat 

Penelitian senam yoga ini dapat dijadikan 

sebagai terapi komplementer bagi perawat 

dalam penanganan nyeri low back pain. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Pada penelitian selanjutnya semoga 

penelitian ini dapat menjadi acuan atau 

data dasar untuk mengembangkan dan 

melakukan penelitian, disarankan untuk 

melakukan intervensi lebih lama dengan 

jumlah sampel yang lebih banyak dan 

penelitian untuk selajutnya bisa 

menambahkan durasi waktu dalam 

pemberian intervensi juga adanya 

kelompok kontrol untuk membandingkan 

adanya penurunan nyeri yang diderita oleh 

penderita lbp. 
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ABSTRAK 
 

Angka kejadian sectio caesarea di RS Dustira Cimahi pada tahun 2016 sebanyak 1137 pasien. Hasil 

penelitian 10 responden mengalami kecemasan ringan dan 3 responden mengalami kecemasan sedang. Untuk 

mengurangi kecemasan salah satunya adalah dengan teknik hipnosis lima jari. Penelitian ini untuk mengetahui 

pengaruh teknik hipnosis lima jari terhadap penurunan tingkat kecemasan pada pasien pre op sectio caesarea 
di ruang Burangrang RS Dustira Cimahi. Metodologi penelitian yang digunakan adalah pre eksperimen dengan 

rancangan one group pretest-posttest without control. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive 

sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah pasien pre op sectio caesarea sebanyak 13 responden. Instrumen 

yang digunakan adalah Zung Self-Rating Anxiety Scale (ZSAS). Analisis data menggunakan uji t-dependen. 

Hasil penelitian didapatkan rerata tingkat kecemasan sebelum diberikan teknik hipnosis lima jari 55,23 

(kecemasan ringan), rerata tingkat kecemasan setelah diberikan teknik hipnosis lima jari 37,00 (tidak cemas). 

Hasil analisis uji statistik menunjukkan terdapat pengaruh teknik hipnosis lima jari terhadap penurunan tingkat 

kecemasan pasien pre op sectio caesarea (p value=0,001 ≤ α=0,05). Disarankan hendaknya RS Dustira Cimahi 

mengadakan pelatihan teknik hipnosis lima jari khususnya kemampuan perawat dalam melakukan intervensi 

menurunkan tingkat kecemasan. 

 
Kata kunci: teknik hipnosis lima jari, kecemasan, pre eksperimen 

 
The numbers of incident sectio caesarea at Dustira hospital Cimahi in 2016 as much as 1137 patients. 

Results of this study, 10 respondents experienced a less anxiety and 3 respondents experienced a mild anxiety. 

To reduce anxiety is hypnosis five fingers techniques. This research is to know the influence of hypnosis five 

fingers techniques in the level of anxiety in patients pre op sectio caesarea at Burangrang ward Dustira 

hospital in Cimahi. In this research methodology was pre experiments with one group pretest-posttest without 

control. A purposive sampling technique was used in this research. The sample in this research are patients a 

pre op sectio caesarea about 13 respondents. The instrument was used Self-Zung Anxiety Rating Scale (ZSAS) 
and data analysis used t-test dependent. The research results obtained average the anxiety level before given 

hypnosis five finger techniques 55.23 (less anxiety), the average level of anxiety after being given hypnosis five 

fingers techniques 37.00 (not anxious). The results of the analysis of the test statistics show that hypnosis five 

fingers techniques decrease in the level of anxiety of patients pre op sectio caesarea (p value = 0.001 ≤ α = 

0.05). Training hypnosis five fingers techniques is recommended to all staff of Dustira hospital Cimahi to 

increase skill of this techniques in order to decrease level of patients anxiety. 

 
Keywords: hypnosis techniques five finger, anxiety, pre experiment 

 

PENDAHULUAN 

Melahirkan merupakan puncak peristiwa 

dari serangkaian proses kehamilan. Oleh 

karena itu, banyak wanita hamil merasa 

khawatir, cemas dan gelisah menanti saat 

kelahiran tiba. Seperti yang telah diketahui, ada 

dua cara persalinan yaitu persalinan 

pervaginam yang lebih dikenal dengan 

persalinan normal atau alami dan persalinan 

dengan operasi Caesar yang disebut juga 

dengan bedah sesar atau Sectio Caesarea 

(Kurniawati, 2012). 

Sectio Caesarea adalah suatu persalinan 

buatan, yaitu janin dilahirkan melalui insisi 

pada dinding perut dan dinding rahim dengan 

persyaratan, bahwa rahim dalam keadaan utuh 

serta bobot janin di atas 500 gram (Sarwono, 
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2005). Sectio Caesarea dilakukan jika terjadi 

gawat janin, persalinan tidak maju, plasenta 

previa, propalus tali pusat, mal presentase 

janin atau letak lintang (Sumelung, Kundre & 

Karundeng, 2014). Tindakan operasi seperti 

Sectio Caesarea merupakan salah satu bentuk 

intervensi medis terencana yang biasanya 

berlangsung lama, memerlukan pengendalian 

pernafasan, sehingga sangat beresiko terhadap 

keselamatan jiwa seseorang dan dapat 

menyebabkan pasien mengalami kecemasan 

(Ghofur, 2009 dalam Revi 2016). 

Prevalensi tindakan operasi Sectio 

Caesarea di beberapa negara mencapai 20-

25% (WHO, 2009). Di Indonesia terjadi 

peningkatan angka Sectio Caesarea pada tahun 

2000 dengan jumlah ibu bersalin Sectio 

Caesarea 47,22%, tahun 2001 sebesar 45,19%, 

tahun 2002 sebesar 47,13%, tahun 2003 

sebesar 46,87%, tahun 2004 sebesar 53,2%, 

tahun 2005 sebesar 51,59% dan tahun 2006 

sebesar 53,68 (Grace, 2007 dalam Sumelung 

2014). Survei nasional pada tahun 2009 

persalinan dengan Sectio Caesarea sekitar 

22,8% dari seluruh persalinan. 

Tindakan pembedahan sering menimbulkan 

rasa takut yang berdampak pada cemas 

mengakibatkan penurunan kontraksi uterus, 

penurunan sirkulasi uteroplasenta, 

pengurangan aliran darah dan oksigen ke 

uterus, serta timbulnya iskemia uterus yang 

membuat impuls nyeri bertambah banyak 

(Sumarah, 2010 dalam Sukartinah 2016). 

Perubahan fisiologis pada berbagai sistem 

tubuh akibat cemas seperti perubahan pada 

peningkatan tekanan darah, palpitasi, jantung 

berdebar, denyut nadi meningkat, syok, nafas 

cepat dan dangkal, rasa tertekan pada dada, 

rasa tercekik (Mau, 2013). Menurut Keliat 

(2011) Kecemasan adalah suatu perasaan was-

was seakan sesuatu yang buruk akan terjadi 

dan merasa tidak nyaman seakan ada ancaman 

yang disertai gejala-gejala fisik seperti jantung 

berdebar-debar, keringat dingin dan tangan 

gemetar. 

Menurut Perry & Potter (2006) faktor yang 

mempengaruhi kecemasan pasien pre operasi 

Sectio Caesarea karena sering berfikir takut 

nyeri setelah pembedahan, takut keganasan, 

takut menghadapi ruang operasi, takut operasi 

gagal. Kecemasan pada pasien pre operasi 

dapat menimbulkan dampak yang serius. 

Kecemasan bisa meningkatkan resiko 

pembedahan, meningkatkan kebutuhan 

anastesi dan sedative, serta memperlama 

proses penyembuhan (Hidayat, 2005). 

Kecemasan ini dapat diatasi dengan beberapa 

cara, antara lain terapi farmakologi dan terapi 

non farmakologi. Terapi farmakologi seperti 

obat anti cemas (anxiolytic) dapat membantu 

menurunkan cemas tetapi memiliki efek 

ketergantungan, sedangkan terapi non 

farmakologi seperti psikoterapi, teknik 

relaksasi, terapi tertawa, terapi kognitif, dan 

hipnosis atau hipnoterapi, salah satunya 

dengan hipnosis lima jari (Suyatmo, 2009). 

Penelitian Endang (2014)  tentang 

efektifitas terapi hipnosis lima jari untuk 

menurunkan tingkat ansietas pasien hipertensi 

menunjukan bahwa pengukuran sebelum 

perlakuan didapatkan hasil cemas sedang 

sebanyak 20 orang (62,5%), cemas berat 

sebanyak 12 orang (37,5%) dan setelah 

mendapatkan perlakuan menjadi 23 orang 

(71,9%) mengalami cemas ringan, 9 orang 

(28,1%) mengalami cemas sedang, dan tidak 

ada yang mengalami cemas berat. Tingkat 

kecemasan seseorang berbeda-beda meskipun 

menghadapi permasalahan yang sama, tetapi 

kecemasan tersebut ada beberapa tingkatan 

atau level yaitu ringan, sedang, berat, dan panik 

(Stuart, 2006). Sama halnya dengan ibu yang 

akan menghadapi persalinan dengan operasi 

Sectio Caesarea umumnya mengalami 

kecemasan yang berbeda dari tingkat ringan 

sampai berat (Ibrahim, 2012). 

Penelitian Retno (2015) tentang pengaruh 

teknik terapi hipnosis lima jari untuk 

menurunkan kecemasan pada mahasiswa yang 

sedang menyusun skripsi menunjukan bahwa 

pengukuran sebelum perlakuan didapatkan 



Pengaruh Teknik Hipnosis Lima Jari Tehadap Penurunan Tingkat Kecemasan Pada Pasien Pre Op Sectio Caesarea Di 
Ruang Burangrang Rs Dustira Cimahi Tahun 2017 

 

 

PINLITAMAS 1 | Vol 1, No.1 | Oktober 2018 | Halaman 160 

hasil cemas sedang sebanyak 18 orang (100%) 

dan setelah mendapat perlakuan menjadi 15 

orang (83,3%) mengalami cemas ringan dan 3 

orang (16,7%) mengalami cemas sedang.  

Manfaat hipnotis lima jari adalah dapat 

meningkatkan semangat, menimbulkan 

kedamaian di hati dan mengurangi ketegangan 

(Keliat, 2011 dalam Retno 2015). 

Hipnosis atau hipnoterapi adalah suatu 

kondisi mental (menurut state theory) atau di 

berlakukannya peran imajinatif (menurut non-

state theory). Orang yang melakukan proses 

hipnosis (memberikan sugesti) terhadap subjek 

disebut hipnotis. Hipnosis biasanya disebabkan 

oleh prosedur yang dikenal sebagai induksi 

hipnosis, yang umumnya terdiri dari rangkaian 

panjang instruksi awal dan sugesti. Sugesti 

hipnosis dapat disampaikan oleh seorang 

hipnotis di hadapan subjek, atau mungkin 

dilakukan sendiri oleh subjek (self-hipnosis) 

(Mahoney, 2007). 

Hipnosis lima jari ini merupakan salah satu 

bentuk self hypnosis yang dapat menimbulkan 

efek relaksasi yang tinggi, sehingga akan 

mengurangi ketegangan, kecemasan dan stress 

dari pikiran seseorang. Hipnosis lima jari 

mempengaruhi sistem limbik (struktur di otak 

yang berhubungan dengan emosi) seseorang 

sehingga berpengaruh pada pengeluaran 

hormon-hormon yang dapat memacu 

timbulnya stress, cemas dan nyeri, dapat 

mempengaruhi pernafasan, denyut jantung, 

denyut nadi, tekanan darah, mengurangi 

ketegangan otot, memperkuat ingatan, dan 

meningkatkan produktivitas suhu tubuh 

(Mahoney, 2007). Metode hipnosis lima jari 

dapat dilakukan ±10 menit dengan konsentrasi 

dan rileks pertama menyentuh ibu jari dengan 

telunjuk dan bayangkan saat anda merasa 

sehat, kedua menyentuh ibu jari dengan jari 

tengah dan bayangkan ketika anda 

mendapatkan hadiah atau barang dari orang 

yang anda sayangi, ketiga menyentuh ibu jari 

dengan jari manis dan bayangkan ketika anda 

mendapatkan pujian dan mendapatkan sesuatu 

yang berharga, keempat sentuh ibu jari dengan 

jari kelingking dan bayangkan ketika anda 

berada disuatu tempat yang paling nyaman dan 

anda sukai (Retno 2015). 

RS Dustira Cimahi adalah salah satu 

Rumah Sakit militer di kota Cimahi yang 

mempunyai fasilitas dilakukannya operasi 

Sectio Caesarea sebagai tindakan yang diambil 

untuk menyelamatkan ibu dan janin. RS 

Dustira Cimahi mendapatkan penghargaan 

sebagai RS Sayang Ibu terbaik oleh Gubernur 

Jawa Barat pada tahun 2015. Dari hasil survey 

perbandingan tahun 2016 antara RS Dustira 

Cimahi dan RSUD Cibabat Cimahi, ditemukan 

RS Dustira Cimahi lebih banyak pasien yang 

melakukan tindakan operasi Sectio Caesarea 

dengan hasil sebanyak 1137 pasien.
   

Tabel 1.1. Perbandingan Pasien Sectio Caesarea Tahun 2016 

Bulan RS Dustira Cimahi RSUD Cibabat Cimahi 

Januari 78 Pasien 27 Pasien 

Februari 105 Pasien 36 Pasien 

Maret 66 Pasien 50 Pasien 

April 102 Pasien 42 Pasien 

Mei 94 Pasien 47 Pasien 

Juni 109 Pasien 38 Pasien 

Juli 101 Pasien 37 Pasien 

Agustus 96 Pasien 36 Pasien 

September 93 Pasien 33 Pasien 

Oktober 111 Pasien 25 Pasien 

November 86 Pasien 38 Pasien 

Desember 96 Pasien 14 Pasien 

Total 1137 Pasien 423 Pasien 
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Studi pendahuluan dilakukan di ruang 

Burangrang RS Dustira Cimahi pada tanggal 

11-14 April 2017, pada 7 responden pre op 

Sectio Caesarea. Studi pendahuluan dilakukan 

melalui wawancara langsung tentang 

perasaannya saat itu dan dikaji gejala fisiologis 

yang dialami responden, dari hasil wawancara 

dan pengkajian tersebut diperoleh hasil 5 dari 

7 responden pre op Sectio Caesarea merasa 

tegang, gugup, gelisah, takut dan susah tidur. 

Saat dikaji menggunakan kuesioner Zung Self-

Rating Anxiety Scale (ZSAS), 3 responden 

mengalami cemas sedang dengan skor diatas 

60 (60-74: cemas sedang), dan 2 responden 

mengalami cemas ringan dengan skor diatas 45 

(45-59: cemas ringan). Dan 2 responden lain 

merasa tidak terlalu cemas karena operasi yang 

di jalaninya adalah operasi yang kedua dan 

ketiga kali.  

Studi pendahuluan juga dilakukan dengan 

mewawancarai perawat dan bidan, usaha apa 

saja yang telah dilakukan untuk mengurangi 

tingkat kecemasan pada pasien pre op Sectio 

Caesarea. Usaha yang telah dilakukan perawat 

dan bidan di ruang Burangrang RS Dustira 

Cimahi adalah dengan melakukan teknik 

relaksasi nafas dalam dan belum pernah 

dilakukan teknik hipnosis lima jari. Dari 

penjelasan diatas penulis ingin mengetahui 

apakah ada pengaruh teknik hipnosis lima jari 

terhadap penurunan kecemasan pada pasien 

pre op Sectio Caesarea di ruang burangrang 

RS Dustira Cimahi. 

 

Rancangan Penelitian 

 
Rancangan penelitian merupakan kerangka 

acuan yang menjadi petunjuk bagi peneliti 

untuk mencapai tujuan dan penuntun dalam 

proses penelitian. Rancangan penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Pre 

eksperimental dengan rancangan one group 

pretest-posttest without control yaitu peneliti 

melakukan observasi sebelumnya, lalu melihat 

perubahan-perubahan yang terjadi setelah 

adanya perlakuan. Desain ini dilakukan tanpa 

adanya kelompok kontrol (Riyanto, 2011). 

 

 

Gambar 3.2 : Rancangan Penelitian Pre Eksperimental  

Dengan Rancangan One Group Pretest-Posttest Design 

Sumber : Sugiyono (2005) 

 

Keterangan: 

O1   : Nilai penurunan tingkat kecemasan pada pasien pre op Sectio Caesarea sebelum  

    dilakukan teknik hipnosis lima jari 

X  : Perlakuan teknik hipnosis lima jari 

O2   : Nilai penurunan tingkat kecemasan pada pasien pre op Sectio Caesarea sesudah dilakukan              

teknik hipnosis lima jari 

Tahap Pelaksanaan 

a. Permohonan izin penelitian pada 

institusi yang terkait meliputi prodi 

keperawatan (S-1), RS Dustira Cimahi 

pada tanggal 13 April 2017. 

b. Melakukan pengumpulan data 

penelitian 

Pada tahap ini pengumpulan data 

dilakukan dengan memberikan 

kuesioner tingkat kecemasan di ruang 

O1 X O2 
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Burangrang RS Dustira Cimahi pada 

tanggal 08-13 Mei 2017. 

c. Melakukan pengolahan data dan 

analisis data. 

Peneliti telah melakukan analisa data 

penelitian kemudian menarik 

kesimpulan pada 20 Mei 2017. 

d. Menarik dan mengambil kesimpulan 

dari data yang telah diperoleh 

berdasarkan pengolahan analisa data 

yang telah dilakukan sebelumnya.

 

HASIL PENELITIAN 

Analisis Univariat 

a. Skor kecemasan pada pasien pre op Sectio Caesarea di ruang Burangrang RS Dustira 

Cimahi sebelum diberikan teknik hipnosis lima jari 

Tabel 2. Rerata skor kecemasan pada pasien pre op Sectio Caesarea di ruang Burangrang RS Dustira 

Cimahi sebelum diberikan teknik hipnosis lima jari 

Variabel Mean SD 
Minimal-

Maximal 
95%CI 

Skor 

Kecemasan 
55,23 8,278 45-69 50,23-60,23 

 

Berdasarkan data yang terdapat pada 

tabel 2. didapatkan bahwa rerata skor 

kecemasan pasien pre op Sectio Caesarea 

sebelum diberikan teknik hipnosis lima jari 

adalah 55,23 (kecemasan ringan) dengan 

standar deviasi 8,278. Pada pre-test ini 

diketahui bahwa hasil nilai terendah adalah 

45 (kecemasan ringan) dan hasil nilai 

tertinggi adalah 69 (kecemasan sedang). 

Berdasarkan estimasi interval disimpulkan 

bahwa 95% diyakini rerata skor kecemasan 

pada pasien pre op Sectio Caesarea adalah 

50,23-60,23.

 

b. Skor kecemasan pada pasien pre op Sectio Caesarea di ruang Burangrang RS Dustira 

Cimahi setelah diberikan teknik hipnosis lima jari 

Table 3 Rerata skor kecemasan pada pasien pre op Sectio Caesarea di ruang Burangrang RS Dustira 

Cimahi setelah diberikan teknik hipnosis lima jari 

Variabel Mean SD 
Minimal-

Maximal 
95% CI 

Skor 

Kecemasan 
37,00 4,282 31-45 34,41-39,59 

 

Berdasarkan data yang terdapat 

pada tabel 3 didapatkan bahwa rerata 

skor kecemasan pasien pre op Sectio 

Caesarea setelah diberikan teknik 

hipnosis lima jari adalah 37,00 (tidak 

cemas) dengan standar deviasi 4,282. 

Pada post-test ini diketahui bahwa hasil 

nilai terendah adalah 31 (tidak cemas) 

dan hasil nilai tertinggi adalah 45 

(kecemasan ringan). Berdasarkan 

estimasi interval disimpulkan bahwa 

95% diyakini rerata skor kecemasan 

pada pasien pre op Sectio Caesarea 

adalah 34,41-39,59. 
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Analisis Bivariat 

Pengaruh teknik hipnosis lima jari terhadap penurunan tingkat kecemasan pada pasien pre 

op sectio caesarea di ruang Burangrang RS Dustira Cimahi 

 

Tabel 4. Pengaruh teknik hipnosis lima jari terhadap penurunan tingkat kecemasan  

pada pasien pre op Sectio Caesarea di ruang Burangrang RS Dustira Cimahi 

Variabel Mean Beda Mean SD P Value N 

Tingkat kecemasan 

pada pasien pre op 

sectio caesarea di 

ruang Burangrang RS 

Dustira Cimahi 

sebelum diberikan 

teknik hipnosis lima 
jari 

 

 

 

 

55,23 

 
8,231 

 

 

 

 

8,278 

 

 
0,001 
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Tingkat kecemasan 

pada pasien pre op 

sectio caesarea di 

ruang Burangrang RS 

Dustira Cimahi setelah 

diberikan teknik 

hipnosis lima jari 

 

 

 

 

37,00 

 

 

 

 

4,282 
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Berdasarkan data yang terdapat pada tabel 

4.3. didapatkan bahwa rerata tingkat 

kecemasan sebelum diberikan teknik hipnosis 

lima jari adalah 55,23 (kecemasan ringan) 

dengan standar deviasi 8,278. Sedangkan 

rerata tingkat kecemasan setelah diberikan 

teknik hipnosis lima jari adalah 37,00 (tidak 

cemas) dengan standar deviasi 4,282. Terlihat 

dari rerata perbedaan antara tingkat kecemasan 

pada pasien pre op Sectio Caesarea sebelum 

dan setelah diberikan teknik hipnosis lima jari 

adalah 18,231 dengan standar deviasi 7,518. 

Hasil uji statistik didapatkan nilai p 

value=0,001 maka dapat disimpulkan bahwa 

ada perbedaan yang signifikan antara tingkat 

kecemasan pada pasien pre op Sectio Caesarea 

sebelum dan setelah diberikan teknik hipnosis 

lima jari. 

 

PEMBAHASAN 

1. Tingkat Kecemasan Pada Pasien Pre Op Sectio Caesarea Di Ruang Burangrang RS Dustira 

Cimahi Sebelum Diberikan Teknik Hipnosis Lima Jari 

Hasil analisis rerata tingkat kecemasan 

pada pasien pre op Sectio Caesarea di ruang 

Burangrang RS Dustira Cimahi sebelum 

diberikan teknik hipnosis lima jari 

menunjukan bahwa rerata nilai tingkat 

kecemasan pada pasien pre op Sectio 

Caesarea adalah 55,23/ kecemasan ringan 

(95%CI: 50,23-60,23), dengan skor terkecil 

45 (kecemasan ringan) dan terbesar 69 

(kecemasan sedang). Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Retno 

(2015) tentang pengaruh terapi hipnosis 

lima jari pada mahasiswa untuk 

menurunkan kecemasan menunjukan 

bahwa data yang diperoleh dari 18 

responden mengalami kecemasan ringan 

dan kecemasan sedang. 

Melahirkan merupakan puncak 

peristiwa dari serangkaian kehamilan. 

Seperti yang telah diketahui, ada dua cara 

persalinan yaitu persalinan pervaginam 

yang lebih dikenal dengan persalinan 
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normal atau alami dan persalinan dengan 

operasi Caesar yang disebut juga dengan 

bedah sesar atau Sectio Caesarea 

(Kurniawati, 2012). Tindakan operasi 

seperti Sectio Caesarea merupakan salah 

satu bentuk intervensi medis terencana yang 

biasanya berlangsung lama, memerlukan 

pengendalian pernafasan, sehingga sangat 

beresiko terhadap keselamatan jiwa 

seseorang dan dapat menyebabkan pasien 

mengalami kecemasan (Ghofur, 2009 

dalam Revi 2016). 

Kecemasan yang terjadi pada pasien 

pre op Sectio Caesarea adalah cemas ringan 

sampai cemas sedang. Menurut Perry & 

Potter (2006) faktor yang mempengaruhi 

kecemasan pada pasien pre op Sectio 

Caesarea karena sering berfikir takut nyeri 

setelah pembedahan, takut keganasan, takut 

menghadapi ruang operasi, dan takut 

operasi gagal. Tanda-tanda kecemasan 

antara lain adalah penyataan cemas, 

khawatir, firasat buruk, takut akan 

pikiranya sendiri, mudah tersinggung, 

merasa tegang, tidak tenang, gelisah, 

mudah terkejut, takut sendirian, takut pada 

keramaian dan banyak orang, gangguan 

pola tidur, mimpi-mimpi yang 

menegangkan, gangguan konsentrasi dan 

daya ingat, keluhan-keluhan somatik, 

misalnya rasa sakit pada otot dan tulang, 

pendengaran berdenging, berdebar-debar, 

sesak nafas, gangguan pencernaan, 

gangguan perkemihan, sakit kepala dan lain 

sebagainya (Hawari, 2011). 

Berdasarkan hasil pengamatan saat 

penelitian hampir semua responden 

mengalami kecemasan ringan sampai 

dengan sedang karena takut menghadapi 

operasi dan takut nyeri setelah 

pembedahan. Kecemasan ringan adalah 

cemas normal yang menjadi bagian sehari-

hari dan menyebabkan seseorang menjadi 

waspada dan meningkatkan lahan 

persepsinya. Sedangkan kecemasan sedang 

adalah cemas yang memungkinkan 

seseorang untuk memusatkan pada hal yang 

penting dan  mengesampingkan yang tidak 

penting kecemasan ini mempersempit 

lapang persepsi individu (Stuart & 

Sundeen, 1995 dalam Manurung 2016). 

Bagi kebanyakan orang, setelah 

kekhawatiran awal yang berlalu tubuh kita 

kembali normal dan kita bisa beristirahat 

dan memulihkan. Namun jika pikiran terus 

mengalami kecemasan, tubuh memasuki 

fase kedua dari respon stress, dimana tubuh 

terus sekresi hormon untuk membantu 

dengan respon berkelanjutan untuk 

ancaman. Hal ini disebut fase perlawanan 

dan tubuh bekerja untuk respon 

berkepanjangan bahaya. Setelah tubuh 

menyelesaikan dua tahap pertama, tubuh 

akan memasuki fase kelelahan dan sumber 

daya habis diisi ulang, mengembalikan 

tubuh ke kondisi semula. Hormon-hormon 

yang sama yang membantu memberikan 

respon melawan atau lari dari tanggapan 

perlawanan seperti adrenalin menjadi 

sangat merusak tubuh saat disekresikan 

dalam jumlah besar (Riyadi & Purwanto, 

2009). 

 

2. Tingkat Kecemasan Pada Pasien Pre Op Sectio Caesarea Di Ruang Burangrang RS Dustira 

Cimahi Setelah Diberikan Teknik Hipnosis Lima Jari 

Hasil analisis rerata tingkat kecemasan 

pada pasien pre op Sectio Caesarea di 

ruang Burangrang RS Dustira Cimahi 

setelah diberikan teknik hipnosis lima jari 

menunjukan bahwa rerata nilai tingkat 

kecemasan pada pasien pre op Sectio 

Caesarea adalah 37,00/ tidak cemas 

(95%CI; 34,41-39,59), dengan skor 

terkecil 31 (tidak cemas) dan terbesar 45 

(kecemasan ringan). 
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Kecemasan ini dapat diatasi dengan 

beberapa cara, antara lain terapi 

farmakologi dan terapi non farmakologi. 

Terapi farmakologi seperti obat anti cemas 

(anxiolytic) dapat membantu menurunkan 

cemas tetapi memiliki efek 

ketergantungan, sedangkan terapi non 

farmakologi seperti psikoterapi, teknik 

relaksasi, terapi tertawa, terapi kognitif, 

dan hipnosis atau hipnoterapi, salah 

satunya dengan hipnosis lima jari 

(Suyatmo, 2009). Psikoterapi yang 

merupakan terapi kejiwaan dengan 

memberi motivasi, semangat dan dorongan 

agar pasien yang bersangkutan tidak 

merasa putus asa dan diberi keyakinan 

serta kepercayaan diri (Hawari, 2011). 

Relaksasi yaitu dengan mengatur posisi 

tidur dan tidak memikirkan masalah. 

Relaksasi bisa menurunkan kecemasan 

dengan cara tidur yang cukup, 

mendengarkan musik, tertawa, dan 

hipnoterapi. Psikoreligius, yaitu dengan 

doa dan dzikir. Doa guna mengosongkan 

batin dan memohon kepada Tuhan untuk 

mengisinya dengan segala hal yang kita 

butuhkan. Dalam doa umat mencari 

kekuatan yang dapat melipatgandakan 

energi yang hanya terbatas dalam diri 

sendiri dan melalui hubungan dengan doa 

tercipta hubungan yang dalam antara 

manusia dan Tuhan (Prasetyono, 2007). 

 

3. Pengaruh Teknik Hipnosis Lima Jari Terhadap Penurunan Tingkat Kecemasan Pada 

Pasien Pre Op Sectio Caesarea Di Ruang Burangrang RS Dustira Cimahi 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

tertulis pada tabel 4.3. diperoleh bahwa 

rerata tingkat kecemasan pada pasien pre op 

Sectio Caesarea sebelum diberikan teknik 

hipnosis lima jari adalah 55,23 yang 

menunjukkan tingkat kecemasan pada 

pasien pre op Sectio Caesarea adalah 

kecemasan ringan, dan rerata tingkat 

kecemasan pada pasien pre op Sectio 

Caesarea setelah diberikan teknik hipnosis 

lima jari adalah 37,00 yang menunjukan 

penurunan tingkat kecemasan pada pasien 

pre op Sectio Caesarea tidak cemas. Hasil 

uji statistik dengan menggunakan t-

dependen menunjukkan antara nilai awal 

dan nilai akhir penurunan tingkat 

kecemasan pada pasien pre op Sectio 

Caesarea didapatkan nilai p value = 0,001 

≤ α = 0,05. Hal ini berarti bahwa hipotesis 

alternatif (Ha) terbukti yaitu terdapat 

pengaruh teknik hipnosis lima jari terhadap 

penurunan tingkat kecemasan pada pasien 

pre op Sectio Caesarea. Berdasarkan hasil 

analisis diketahui bahwa terjadi penurunan 

yang signifikan pada penurunan tingkat 

kecemasan pada pasien pre op Sectio 

Caesarea. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

terdapat penurunan tingkat kecemasan pada 

pasien pre op Sectio Caesarea. Hal ini 

disebabkan karena pasien pre op Sectio 

Caesarea telah diberikan teknik hipnosis 

lima jari dengan sukarela dan tanpa 

paksaan. Hipnosis lima jari merupakan 

salah satu bentuk self hypnosis yang dapat 

menimbulkan efek relaksasi tinggi, 

sehingga akan mengurangi ketegangan, 

kecemasan dan stress dari pikiran 

seseorang. Hipnosis lima jari 

mempengaruhi sistem limbik (struktur di 

otak yang berhubungan dengan emosi) 

seseorang sehingga berpengaruh pada 

pengeluaran hormon-hormon yang dapat 

memacu timbulnya stress, cemas dan nyeri, 

dapat mempengaruhi pernafasan, denyut 

jantung, denyut nadi, tekanan darah, 

mengurangi ketegangan otot, memperkuat 

ingatan, dan meningkatkan produktivitas 

suhu tubuh (Mahoney, 2007). 

Adapun proses pemberian teknik 

hipnosis lima jari dalam penelitian ini 
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dilakukan selama ±10 menit dengan 

konsentrasi dan rileks. Pertama menyentuh 

ibu jari dengan telunjuk dan bayangkan saat 

anda merasa sehat, kedua menyentuh ibu 

jari dengan jari tengah dan bayangkan 

ketika anda mendapatkan hadiah atau 

barang dari orang yang anda sayangi, ketiga 

menyentuh ibu jari dengan jari manis dan 

bayangkan ketika anda mendapatkan pujian 

dan mendapatkan sesuatu yang berharga, 

keempat sentuh ibu jari dengan jari 

kelingking dan bayangkan ketika anda 

berada disuatu tempat yang paling nyaman 

dan anda sukai (Retno 2015). 

Hasil penelitian ini tidak jauh berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan Retno 

(2015) tentang terapi hipnosis lima jari pada 

mahasiswa untuk menurunkan kecemasan 

menunjukkan bahwa hipnosis lima jari 

dapat menurunkan tingkat kecemasan. 

Setelah dianalisis dengan uji Shapiro Wilk 

diperoleh T hitung > T table (10,269>1,729) 

sehingga dinyatakan ada pengaruh yang 

signifikan terapi hipnosis lima jari untuk 

menurunkan kecemasan

 

Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini mempunyai kriteria 

inklusi yang kurang spesifik, seharusnya 

dicantumkan pasien pre op Sectio Caesarea 

primi gravida yang akan melakukan op Sectio 

Caesarea elektif atau darurat. Waktu 

pemberian teknik hipnosis lima jari yang 

efektif seharusnya beberapa jam sebelum 

pembedahan.  

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang 

“Pengaruh Teknik Hipnosis Lima Jari 

Terhadap Penurunan Tingkat Kecemasan Pada 

Pasien Pre Op Sectio Caesarea Di Ruang 

Burangrang RS Dustira Cimahi Tahun 2017”, 

dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Rerata skor kecemasan pada pasien pre op 

Sectio Caesarea di ruang Burangrang RS 

Dustira Cimahi sebelum diberikan teknik 

hipnosis lima jari adalah 55,23 

(kecemasan ringan) dengan standar 

deviasi 8,278.  

2. Rerata skor kecemasan pada pasien pre op 

Sectio Caesarea di ruang Burangrang RS 

Dustira Cimahi setelah diberikan teknik 

hipnosis lima jari adalah 37,00 (tidak 

cemas) dengan standar deviasi 4,282.  

3. Terdapat pengaruh teknik hipnosis lima 

jari terhadap penurunan tingkat 

kecemasan pada pasien pre op Sectio 

Caesarea di ruang Burangrang RS Dustira 

Cimahi (nilai p value = 0,001 ≤ α = 0,05). 

Saran 

Berdasarkan hasil penellitian ini, peneliti 

ingin memberikan saran kepada beberapa pihak 

yang terkait yaitu sebagai berikut : 

1. Bagi Tempat Penelitian (RS Dustira 

Cimahi) 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat 

digunakan sebagai bahan masukkan dan 

informasi dalam meningkatkan mutu 

pelayanan non farmakologi teknik hipnosis 

lima jari terhadap penurunan tingkat 

kecemasan pada pasien pre op Sectio 

Caesarea.  
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2. Bagi Perawat 

Hasil penelitian ini dapat digunakan 

oleh perawat sebagai salah satu intervensi 

pada pasien pre op Sectio Caesarea untuk 

menurunkan tingkat kecemasan pada pasien 

pre op Sectio Caesarea dengan cara 

menggunakan teknik hipnosis lima jari. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan 

peneliti dapat membandingkan antara 

teknik hipnosis lima jari dengan relaksasi 

lain terhadap penurunan tingkat kecemasan. 

Untuk kriteria inklusi baiknya teknik 

hipnosis lima jari dilakukan pada pasien pre 

op Sectio Caesarea dengan kehamilan 

elektif dan kriteria eksklusi untuk kelahiran 

kedua ataupun ketiga. Juga bisa dilakukan 

dengan jumlah pasien yang berbeda dan RS 

yang berbeda.
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ABSTRAK 
Tahun 2011, terdapat 30.400 anak mengalami penurunan fungsi intelektual dibawah 70 di Indonesia dan 

Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat pertama dengan berkisar 15,41%. Tahun 2017, sekitar 65% anak 

mengalami penurunan fungsi intelektual di Kabupaten Cianjur dan sebagian anak yang disebut retardasi mental 

tergolong kategori sedang. Anak retardasi mental sedang merupakan kondisi anak dengan penurunan fungsi 
intelektual (IQ) 36-51 yang memiliki kelemahan dalam kemampuan motorik halus. Pemberian terapi bermain 

origami merupakan stimulasi tepat untuk menggerakkan tangan dan jari dan menciptakan gerakan halus tetapi 

guru kelas di SLB BC Purnama Cipanas Kabupaten Cianjur belum menerapkan terapi permainan tersebut. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terapi bermain origami terhadap kemampuan motorik halus pada 

anak retardasi mental sedang di SLB BC Purnama Cipanas Kabupaten Cianjur. Rancangan penelitian 

menggunakan pra eksperimen dengan one group pre test post test design. Jumlah sampel sebanyak 15 

responden dengan teknik total sampling pada anak SDLB kelas III-VI. Intervensi perlakuan dilakukan selama 

30 menit dalam 12 kali pertemuan,dengan dilakukan pre test sebelum perlakuan dan post test setelah perlakuan. 

Hasil uji T dependent menunjukkan skor rata-rata hasil kemampuan motorik halus pada pra test adalah 1,33 

sedangkan pada post adalah 2,24 sehingga terdapat pengaruh terapi bermain origami terhadap kemampuan 

motorik halus (p 0,001). Disarankan agar pihak sekolah menerapkan terapi bermain origami sebagai 
pengembangan untuk mengoptimalkan kemampuan motorik halus pada anak retardasi mental sedang. 

 

Kata kunci : Origami, Motorik Halus, Retardasi Mental Sedang 

 

 

ABSTRACT 

In 2011, there were 30,400 children decreased intellectual function below 70 in Indonesia and West Java 

Province ranked first with 15.41% range. In 2017, approximately 65% of children decreased intellectual 

function in Cianjur and some children called mental retardation classified as a category is. Mentally retarded 
child was a child's condition with decreased intellectual functioning (IQ) 36-51 who have a weakness in fine 

motor skills. Origami play therapy is an appropriate stimulation to move the hand and fingers and create 

smoother motion but the class teacher in SLB BC Purnama Cipanas Cianjur district has not implemented the 

play therapy. This study aims to determine the therapeutic play origami on fine motor skills in children with 

mental retardation were in SLB BC Purnama Cipanas, Cianjur regency. The study design using pre experiment 

with one group pretest posttest design. The total sample of 15 respondents with a total sampling technique in 

children SDLB class III-VI. Treatment intervention carried out for 30 minutes in 12 meetings, conducted a pre-

test and post-test before treatment after treatment. Dependent T test results showed an average score of fine 

motor skills results in pre-test was 1.33, while the post is 2.24 so that there is play therapy origami influence 

on fine motor skills (p 0.001). It is suggested that the school apply play therapy origami as to optimize the 

development of fine motor skills in children with mental retardation were. 
 

Keywords : Origami, Fine Motor Ability, Moderate Mental Retardation 

 

PENDAHULUAN 

WHO memperkirakan bahwa lebih dari 

450 juta orang didunia mengalami retardasi 

mental dan akan meningkat pada tahun 2020. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Sharma, et al. (2016) terhadap anak berusia 1-

10 tahun di Zona Goiter, India Selatan, 

ditemukan 91 anak dari total 5300 anak 

menderita retardasi mental. Pravelensi 

tertinggi lebih banyak pada kelompok usia 73-

120 bulan berkisar 3,3%, pada anak laki-laki 
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berkisar 1,6% serta anak berstatus kelas 

menengah bawah di perdesaan berkisar 2%. Di 

Indonesia, anak yang mengalami retardasi 

mental pada tahun 2011 berjumlah 30.400 anak 

dari 8,3 juta anak yang mengalami disabilitas. 

Menurut Riskesdas tahun 2010, pravelensi 

anak retardasi mental berusia 24-59 bulan 

berkisar 0,14% (Kemenkes, 2011). Dari 33 

provinsi tercatat 14 provinsi yang memiliki 

pravelensi anak retardasi mental tertinggi. 

Salah satunya adalah provinsi Jawa Barat yang 

menduduki peringkat pertama dengan berkisar 

15,41% (Kemenkes, 2014). Di Kabupaten 

Cianjur, ada 418 orang yang mengalami 

retardasi mental dan 27 orang berasal dari 

Kecamatan Cipanas (BPS, 2017). 

Anak retardasi mental merupakan kondisi 

dimana perkembangan kecerdasannya 

mengalami hambatan sehingga tidak mencapai 

tahap perkembangan optimal. Anak dapat 

diklasifikasikan ke dalam golongan yaitu 

retardasi mental ringan yang masih dapat 

belajar secara akademik, retardasi mental 

sedang yang dapat didik mengurus diri sendiri 

dan retardasi mental berat yang membutuhkan 

bantuan perawatan total (Somantri, 2012). 

Anak dengan keterbatasan dalam kemampuan, 

memiliki masalah belajar yang disebabkan 

adanya hambatan perkembangan inteligensi, 

mental, emosi, sosial dan fisik. Keterbatasan 

kemampuan mengacu pada kondisi tertentu 

dengan adanya penurunan intelegensi dan 

fungsi adaptif yang disebabkan oleh 

keabnormalan genetik, kerusakan pada otak 

sebelum atau saat dilahirkan dan kemunduran 

fungsi otak pada masa anak-anak(Delphie, 

2012). Anak ini dapat dikategorikan sebagai 

anak berkebutuhan khusus yang disebut 

retardasi mental.  

Anak retardasi mental sedang sangat sulit 

bahkan tidak dapat belajar secara akademik 

seperti belajar menulis, membaca, dan 

berhitung walaupun mereka masih dapat 

menulis secara sosial, misalnya menulis 

namanya sendiri, alamat rumahnya dan lain-

lain. Tetapi masih dapat dididik mengurus diri, 

seperti mandi, berpakaian, makan, minum, 

mengerjakan pekerjaan rumah tangga 

sederhana seperti menyapu, membersihkan 

parabot rumah tangga, dan sebagainya. Dalam 

kehidupan sehari-hari, anak retardasi mental 

sedang membutuhkan pengawasan terus-

menerus (Somantri, 2012). Davison, Neale dan 

Kring (2014) mengemukakan ada sekitar 10% 

dari mereka memiliki IQ kurang dari 70 

diklasifikasi dalam kelompok retardasi mental 

sedang. Orang yang mengalami retardasi 

mental sedang dapat memiliki kelemahan fisik 

dan fungsi neurologis yang menghambat 

keterampilan motorik yang normal.    

Kemampuan motorik halus merupakan 

koordinasi halus pada otot-otot kecil yang 

memainkan suatu peran utama. Suatu 

keterampilan menulis huruf “a” merupakan 

serangkaian beratus-ratus koordinasi syaraf 

otot. Pergerakan terampil adalah proses yang 

sangat kompleks. Variasi perkembangan 

motorik halus mencerminkan kemauan dan 

kesempatan individu untuk belajar. Anak yang 

jarang menggunakan krayon, akan mengalami 

keterlambatan pada perkembangan memegang 

pensil (Soetjiningsih, 2015).   Saputra (2005 

dalam Fitrianita, 2016) mengemukakan bahwa 

kemampuan motorik halus memiliki fungsi 

yaitu alat untuk mengembangkan keterampilan 

gerak kedua tangan, koordinasi kecepatan 

tangan dengan gerakan mata, dan melatih 

penguasaan emosi. Anak retardasi mental 

berbeda dengan anak normal umumnya. 

Kondisi rendahnya IQ pada anak retardasi 

mental yang menyebabkan ketidakmampuan 

individu untuk belajar dan beradaptasi 

terhadap tuntutan masyarakat atas kemampuan 

yang dianggap normal. Hal tersebut membuat 

anak retardasi mental mengalami 

keterlambatan motorik halus (WHO, 1996 

dalam Faisal, 2016). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

oleh Ziliwu (2015) terhadap kemampuan 

motorik halus pada anak retardasi mental di 

SLB Karya Tulus, Deli Serdang, anak hanya 

mampu melakukan satu komponen dibanding 
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komponen lain dimana komponen pertama 

yaitu melipat kertas sebanyak 26 anak dengan 

presentase sekitar 72,2%, sedangkan 

komponen kedua yaitu mewarnai berjumlah 12 

anak dengan presentase 33,3%. Kemampuan 

motorik halus pada anak retardasi mental 

sangat perlu dikembangkan karena memiliki 

potensi lebih tinggi dibandingkan dengan 

kemampuan lainnya. Bila kemampuan motorik 

halusnya meningkat, memudahkan untuk 

melalui tahap perkembangan selanjutnya 

(Santrock, 2011). Stimulasi motorik halus 

harus diberikan secara optimal karena akan 

mempengaruhi aspek perkembangan lainnya 

seperti bahasa, kemampuan sosial dan 

kepercayaan diri (Yuniarti, 2015). Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan Lisnawati, Shabib 

dan Wijayanegara (2014) terhadap 13 anak 

yang mengalami retardasi mental sedang di 

SDLB Aisyiyah Tasikmalaya, terdapat 7 anak 

mengalami peningkatan dalam pengembangan 

potensi kecerdasan setelah diberikan terapi 

bermain dengan peningkatan 43%.  

Bermain merupakan suatu aktivitas 

dimana anak dapat melakukan atau 

mempraktekkan keterampilan, memberikan 

ekspresi terhadap pemikiran, menjadi kreatif, 

serta mempersiapkan diri untuk berperan dan 

berperilaku dewasa. Dengan bermain, anak 

akan selalu mengenal dunia, mampu 

mengembangkan kematangan fisik, emosional 

dan mental sehingga akan membuat anak 

tumbuh menjadi anak yang kreatif, cerdas dan 

penuh inovatif (Hidayat, 2011).Perkembangan 

motorik halus lebih melibatkan tangan sebagai 

stimulus dalam melatih gerakan halusnya 

sehingga perlu adanya permainan secara 

mendidik. Jenis permainan yang dianjurkan 

adalah kertas lipat (origami), menggambar dan 

mewarnai, puzzle, teka-teki/tebak-tebakan, 

alat permainan musik, buku cerita, majalah dan 

game (Andriana, 2011). Maka salah satu alat 

permainan yang akan dipilih dalam penelitian 

ini adalah melipat (origami).   

Origami merupakan seni melipat kertas 

yang berasal dari Jepang dengan menggunakan 

media kertas atau kain berbentuk persegi 

empat. Origami ini dibuat dengan melibatkan 

teknik tangan yang sangat teliti sehingga 

menghasilkan nilai seni yang tinggi (Bachtiar, 

2017). Pada dasarnya, origami merupakan 

salah satu upaya untuk meningkat motorik 

halus pada anak retardasi mental sedang 

dengan pertimbangan bahwa mudah dilakukan, 

bahan latihan mudah didapat, dan dapat 

dilakukan dimanapun. Origami mempunyai 

kelebihan dalam meningkatkan kinerja otot 

untuk melakukan gerakan halus yaitu 

ketepatan dalam memegang kertas dengan 

posisi benar, koordinasi antara mata dan 

tangan, melatih kekuatan dalan menekan 

lipatan kertas dan kelembutan dalam 

melakukan gerakan (Surmadiyah, 2012). 

Penelitian yang dilakukan oleh Kusumastuti 

(2014) terhadap 25 anak di RA Al Ikhlas 

Semarang, bahwa anak mengalami 

peningkatan motorik halus setelah dilakukan 

intervensi permainan origami dengan 

pencapaian target sekitar 80%. Penelitian 

Yolanda (2016) membuktikan bahwa media 

origami dapat memberikan pengaruh pada 

kelenturan jemari dan kekuatan otot jemari 

tangan pada anak low vision di SDLB Negeri 

A Citeureup yang mengalami peningkatan 

30%. 

Sekolah Luar Biasa (SLB) BC Purnama 

Cipanas Kabupaten Cianjur merupakan salah 

satu institusi pendidikan yang menangani anak 

berkebutuhan khusus. Pada sekolah ini terapi 

bermain belum diterapkan sebagai stimulasi 

karena pembelajaran lebih mengarah pada 

pendidikan formal. Guru hanya memberikan 

tugas pada anak untuk dikerjakan dan apabila 

anak tidak bisa, guru bertindak untuk 

membimbing sampai anak itu bisa.  Peran 

perawat sebagai fasilitator perlu mendukung 

dan mendorong anak untuk bermain sehingga 

terciptanya proses interaksi dan stimulus dalam 

tumbuh kembang anak. Perawat juga perlu 

mengobservasi setiap perubahan perilaku, 

memahami kebutuhan anak dan ikut serta 

dalam interaksi permainan agar hasil yang 
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didapat memberikan pengaruh pada proses 

perkembangan anak. Tujuan penelitian ini 

adalah mengetahui Bermain Origami Terhadap 

Kemampuan Motorik Halus Pada Anak 

Retardasi Mental Sedang di SLB BC Purnama 

Cipanas Kabupaten Cianjur.

 

 

METODE PENELITIAN 

Rancangan penelitian adalah eksperimen 

pre experimental. Penelitian pre experimental 

digunakan untuk mengetahui efek perlakuan 

atau intervensi pada individu atau kelompok 

(Budiman, 2013). Penelitian ini menggunakan 

desain One Group Pretest Postest dilakukan 

untuk menguji perubahan yang terjadi setelah 

adanya eksperimen tanpa ada kelompok 

pembanding (kontrol) (Notoadmodjo, 2010). 

Populasi dalam penelitian ini adalah anak 

retardasi mental sedang kelas III-VI di SLB BC 

Purnama berjumlah 15  responden. Tehnik 

pengambilan sampel Non Probability 

Sampling dengan teknik Total 

sampling/Sampilng Jenuh yaitu teknik 

penentuan sampel bila semua anggota populasi 

digunakan sebagai sampel (Sujarweni, 2014). 

Menurut Roscoe (1982, dalam Sugiyono, 

2017), ukuran sampel untuk penelitian 

eksperimen yang sederhana berjumlah 10-20 

orang. Sampel yang digunakan untuk 

penelitian ini berjumlah 15 responden. 

Instrumen penelitian ini menggunakan lembar 

observasi kemampuan motorik halus khusus 

anak retardasi mental yang diambil dari GPI 

(Geddes Psychomotor Inventory) (Delphie, 

2012). Untuk terapi bermain origami 

menggunakan SOP (Standar Operasional 

Prosedur) (Yuniarti, 2015). 

Metode pengumpulan data dalam penelitian 

ini adalah observasidengan melakukan 

pengamatan secara langsung untuk mencari 

adanya pengaruh terapi bermain origami 

terhadap kemampuan motorik halus pada anak 

retardasi mental sedang. Penelitian ini 

dilakukan sebanyak 1 kali pertemuan dengan 

durasi 30 menit  selama 12 hari dan dilakukan 

test awal dan akhir sebanyak 1 kali pertemuan. 

Terapi bermain origami dilakukan dengan 

durasi yang sama dan dua kelompok yang sama 

tetapi sesi waktu yang berbeda. Semua anak 

yang dijadikan responden dibagi menjadi 2 

kelompok kecil yaitu kelompok A terdiri dari 

kelas 3 dan 4 sebanyak 8 orang sedangkan 

kelompok B terdiri dari kelas 5 dan 6 sebanyak 

7 orang. Setiap kelompok akan dilakukan 

terapi bermain origami dengan sesi waktu yang 

berbeda. Untuk kelompok A mendapatkan sesi 

pertama dan kelompok B mendapatkan sesi 

kedua. Terapi bermain origami dilaksanakan 

setelah jam pelajaran selesai. Peneliti dibantu 

oleh asisten untuk membimbing dan 

mengawasi anak saat terapi bermain origami 

berlangsung. 

Pada hari ke-1 dilakukan penilaian 

perkembangan motorik halus pada semua anak 

retardasi mental sedang, hari ke-dua diberikan 

intervensi terapi bermain origami dengan 

bentuk gunung sebanyak 1 kali pertemuan 

dengan durasi 30 menit. Hari ke-3 diberikan 

terapi bermain origami yang kedua dengan 

bentuk kepala tani. Hari ke-4 terapi bermain 

origami dengan bentuk topi koki. Hari ke-5 

terapi bermain origami yang keempat dengan 

bentuk perahu boat. Hari ke-6 terapi bermain 

origami yang kelima dengan bentuk rumah. 

Hari ke-7 terapi bermain origami yang keenam 

dengan bentuk kepala kucing. Hari ke-8 terapi 

bermain origami yang ketujuh dengan bentuk 

pohon cemara. Hari ke-9 terapi bermain 

origami yang kedelapan dengan bentuk 

amplop. Hari ke-10 terapi bermain origami 

yang kesembilan dengan bentuk figura 

matahari. Hari ke-11 terapi bermain origami 

yang kesepuluh dengan bentuk mahkota. Hari 

ke-12 terapi bermain origami dengan bentuk 

kincir. Hari ke-13 terapi bermain origami 

bentuk pesawat kertas. Pada hari ke-14, 
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peneliti melakukan post test pada responden. 

Seperti yang dilakukan pre test, post test ini 

tetap menggunakan lembar observasi 

kemampuan motorik halus dan dibantu 2 

asisten untuk melakukan penilaian pada 

responden satu persatu dan tiap observer 

menilai 5 orang anak. 

Analisa data untuk mengidentifikasi skor 

rata-rata kemampuan motorik halus pada anak 

retardasi mental sedang sebelum dan sesudah 

dilakukan terapi bermain origami sehingga 

dapat dilihat apakah distribusi normal atau 

tidak. Peneliti melakukan uji normalitas 

dengan parameter Shapiro-Wilk karena sampel 

kurang dari 50. Setelah dilakukan uji 

normalitas, diketahui nilai Sig pre test adalah 

0,435 dan post test adalah 0,622. Analisa 

bivariat menggunakan uji t Dependent.

HASIL PENELITIAN 

Hasil penelitian menjelaskan terapi bermain origami terhadap kemampuan motorik halus pada anak 

retardasi mental sedang di SLB BC Purnama Cipanas Kabupaten Cianjur pada 15 responden dengan 

menggunakan analisa univariat dan bivariat 

1. Skor Rata-Rata Kemampuan Motorik Halus Pada Anak Retardasi Mental Sebelum Dan 

Sesudah Diberikan Terapi Bermain Origami 

Tabel 1.1 Distribusi Skor Rata-Rata Perkembangan Motorik Halus 

Test N Mean Std Deviation Min Max 

Pre Test 15 1,33 0,690 0,13 2,63 

Post Test 15 2,24 0,740 1,13 3,75 

      

Hasil penelitian tabel 1.1 didapatkan skor 

rata-rata kemampuan motorik halus anak 

retardasi mental sedang sebelum diberikan 

terapi bermain origami yaitu 1,33 dengan 

standar deviasi 0,690 dimana skor terendah 

adalah 0,13 dan tertinggi adalah. 1,13 

Sedangkan nilai atau skor rata-rata 

kemampuan motorik halus anak retardasi 

mental sedang setelah diberikan terapi 

bermain origami yaitu 2,24 dengan standar 

deviasi 0,740 dimana skor terendah adalah 

2,63 dan tertinggi adalah 3,75. 

 

2. Pengaruh Terapi Bermain Origami Terhadap Kemampuan Motorik Halus 

Tabel 2.2 Terapi Bermain Origami Terhadap Kemampuan Motorik Halus 

 Test N Mean Std Deviation 
Std Error 

Mean 
CI 95% pvalue 

Pre Test 15 1,33 0,690 0,178 (-1,064)-    

(-0,770) 
0,001 

Post Test 15 2,24 0,740 0,191 

 

Hasil penelitian tabel 2.2 skor rata-rata 

kemampuan motorik halus anak retardasi 

mental sedang sebelum diberikan terapi 

bermain origami yaitu 1,33 sedangkan nilai 

atau skor rata-rata kemampuan motorik halus 

anak retardasi mental sedang setelah diberikan 

terapi bermain origami yaitu 2,24. Diketahui 

selisih skor perkembangan motorik halus anak 

sebelum pemberian terapi bermain origami 

dengan setelah pemberian terapi bermain 
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origami adalah antara (-1,064) sampai dengan 

(-0,770). 

Hasil uji statistik pvalue 0,001 ≤ α 0,05, 

dapat disimpulkan terdapat perbedaan skor 

rata-rata kemampuan motorik halus anak 

retardasi mental sedang sebelum dan setelah 

diberikan terapi bermain origami, sehingga 

terdapat pengaruh terapi bermain origami 

terhadap kemampuan motorik halus pada anak 

retardasi mental sedang. 

PEMBAHASAN 

Teori dari Davison, Neale dan Kring (2014) 

menjelaskan anak retardasi mental sedang 

memiliki fungsi intelektual (IQ) antara 35-40 

hingga 50-55. Kerusakan otak dan berbagai 

patologi lain membuat anak retardasi mental 

sedang memiliki kelemahan fisik dan disfungsi 

neurologis yang menghambat keterampilan 

motorik halus seperti memegang dan mewarnai 

di dalam garis. Hal ini sesuai hasil penelitian 

Tabel 1.1 rata-rata kemampuan motorik halus 

anak retardasi mental sedang sebelum 

diberikan terapi bermain origami yaitu 1,33 

dengan standar deviasi 0,690 dimana skor 

terendah adalah 0,13 dan tertinggi adalah 2,63. 

Setelah dilakukan pre test terhadap 15 

responden dengan melibatkan 8 jenis 

kemampuan didapat hasil yang menunjukkan 

bahwa 53% anak tidak mampu melakukan dan 

60% anak mampu melakukan dengan bantuan 

penuh sedangkan 86% anak mampu 

melakukan dengan mandiri hanya 1 jenis 

kemampuan yaitu mewarnai. Hal ini didasari 

bahwa setiap pembelajaran guru selalu 

memberikan tugas untuk mewarnai bidang 

tertentu bahkan pihak sekolah memberikan 

satu hari untuk melatih kemampuan motorik 

halus mereka melalui mewarnai.  

Hasil penelitian ini diperkuat dengan 

penelitian Ziliwu (2015) mengenai gambaran 

kemampuan motorik halus pada anak retardasi 

mental sedang bahwa anak hanya dapat mampu 

melakukan 1 jenis kemampuan dari 2 jenis 

kemampuan yang diujikan karena anak sudah 

terampil dalam jenis kemampuan tersebut 

dibanding dengan jenis kemampuan yang satu 

lagi. Hal ini dapat menyebabkan kemampuan 

motorik halus tidak berjalan secara optimal. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa 80% anak belum mampu 

menggambar tubuh manusia secara lengkap.  

Hal ini menunjukkan anak masih kesulitan 

dalam membentuk lengkungan ataupun garis 

yang menyatukan bagian satu dengan bagian 

lainnya. Penelitian ini diperkuat pada 

penelitian Yulianti (2016) mengenai media 

Fondant dalam meningkatkan motorik halus 

dengan menulis bahwa anak masih kesulitan 

dalam menebalkan dan meneruskan garis 

sehingga hasil diperolehan 56% sebelum 

intervensi. Sedangkan 53% anak belum 

mampu meniru untaian manik-manik. Hal ini 

dapat ditinjau dari kemampuan dalam 

memahami suatu objek. Anak terlihat masih 

bingung dan saat memasukkan benang ke 

dalam butiran manik masih kesulitan. 

Penelitian ini diperkuat pada penelitian 

Muchlisah (2016) mengenai peningkatan 

kemampuan motorik halus dengan meronce 

manik-manik bahwa anak belum mengerti cara 

memasukkan manik-manik sehingga 

pencapaian test awal sebanyak 41%. 

Anak retardasi mental sedang memerlukan 

latihan yang menyangkut gerakan-gerakan jari 

tangan dengan maksud untuk latihan 

melemaskan urat-urat syaraf jari tangan 

(Fitrianita, 2016). Menurut Saputra dan 

Rudyanto (2005, dalam Andayani, 2012) 

tujuan perkembangan motorik halus anak yaitu 

mampu memfungsikan otot-otot kecil seperti 

gerakan jari tangan, mampu mengkoordinasi 

kecepatan tangan dengan mata, dan mampu 

mengendalikan emosi. Kemampuan motorik 

halus yang perlu dilatih oleh anak retardasi 

mental sedang adalah membangun bentuk, 

melipat, menggunting, menggambar dan 

sebagainya (Haryanto, 2011). Hal ini sesuai 
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dengan hasil post test ,didapatkan nilai atau 

skor rata-rata kemampuan motorik halus anak 

retardasi mental sedang setelah diberikan 

terapi bermain origami yaitu 2,24 dengan 

standar deviasi 0,740, dimana skor terendah 

adalah 1,13 dan tertinggi adalah 3,75. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata 

kemampuan anak dalam menciptakan gerakan 

halus pada 8 jenis kemampuan mengalami 

peningkatan dibanding hasil pre test dengan 

penambahan 1-2 point. Peningkatan hasil post 

test didasarkan adanya stimulus yang 

merangsang anak untuk menggerakkan jari 

tangan dalam mengembangkan kemampuan 

motorik halus. Hasil post test yang diperoleh 

mengalami perubahan dimana pada pre test 

terdapat 53% anak tidak mampu melakukan 

menjadi 0% dan 60% anak mampu melakukan 

dengan bantuan penuh menjadi 40%. Tetapi 

masih 86% anak mampu melakukan dengan 

mandiri hanya 1 jenis kemampuan meskipun 

setelah dilakukan terapi bermain origami. Hal 

ini didasari bahwa anak cenderung 

mempelajari 1 jenis kemampuan dengan 

frekuensi sering dibanding dengan jenis 

kemampuan lainnya sehingga mereka sudah 

terampil dalam jenis kemampuan tersebut. 

Hasil penelitian menunjukkan terjadi 

perubahan dimana sekitar 80% anak belum 

mampu menggambar tubuh manusia secara 

lengkap setelah dilakukan post test maka 

sekitar 86% anak mampu melakukan meskipun 

bantuan penuh dengan peningkatan 1 point 

tetapi ada sekitar 6% tidak mengalami 

perubahan. Hal ini menunjukkan bahwa 

sedikitnya stimulus yang didapat membuat 

sulit untuk menggerakkan pensil. Anak masih 

membutuhkan bimbingan dan latihan yang 

berulang kali untuk membuat goresan yang 

sesuai dengan aslinya.  Dalam penelitian 

Yulianti (2016), setelah dilakukan terapi 

bermain dengan media Fondant, anak sudah 

mulai menggoreskan pensil meskipun hasil 

tulisannya tidak rapi. Hal ini dilakukan 

berulang kali tetapi perlahan dengan 

bimbingan sehingga mendapat hasil yang 

diperoleh mencapai 65% dari hasil test awal 

yaitu 55%. Dalam jenis kemampuan meniru 

untaian manik-manik terjadi perubahan 

dimana 53% anak belum mampu pada pre test 

menjadi 60% anak mampu melakukan dengan 

bantuan penuh dengan peningkatan 1-2 point 

tetapi ada sekitar 20% tidak mengalami 

perubahan. Hal ini menunjukkan adanya 

penurunan fungsi intelektual yang membuat 

anak belum mengerti dalam memahami suatu 

objek sehingga masih sulit untuk memasukkan 

benang ke dalam butiran manik tetapi apabila 

dibimbing secara terus menerus maka anak 

akan sedikit menangkap hal yang diambil dari 

bimbingan tersebut. 

Dalam mempelajari kemampuan motorik 

halus ada beberapa cara yaitu dengan belajar 

coba dan ralat, meniru dan latihan (Hurlock, 

2012). Proses intervensi terapi bermain pada 

anak retardasi mental sedang dilakukan 1 kali 

pertemuan selama 12 hari dengan tema bentuk 

origami berbeda setiap harinya. Pada awal 

intervensi anak membutuhkan waktu 45 menit 

untuk menyelesaikan bentuk origami tetapi 

seiring dengan waktu dan latihan yang terus 

menerus dan berulang kali, anak dapat 

menyesuaikan pergerakan tangan secara 

perlahan sehingga pada hari terakhir, anak 

mampu menyelesaikan bentuk origami dalam 

waktu 15 menit meskipun bentuk origami tidak 

sempurna. Hal ini dapat menunjukkan proses 

motorik halus mengalami peningkatan. 

Secara teori dari Soetjiningsih (2015), 

perkembangan motorik halus mencerminkan 

mielinisasi pada traktus kortikospinal, traktus 

piramidal dan traktus kortikobulbar. Traktus 

piramidal berasal dari kortek motorik dan 

premotorik, selanjutnya terhubung ke basal 

ganglia, melewati medula oblongata dan turun 

ke bagian lateral medula spinalis. Mielin 

sangat penting untuk kecepatan penghantaran 

rangsangan melalui sel syaraf. Mielinisasi 

terjadi dengan cepat pada usia kehamilan 32 

minggu sampai anak berusia 2 tahun dan 

mengalami perlambatan sampai usia 12 tahun. 

Proses tersebut menyebabkan penghambatan 
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sistem subkortikal, termasuk refleks primitif 

dan meningkatkan kontrol motorik halus. 

Kemajuan perkembangan motorik halus, 

khususnya ekstremitas atas, berlangsung ke 

arah proksimodistal, dimulai dari bahu menuju 

ke arah distal sampai jari. Kemampuan motorik 

halus dipengaruhi oleh matangnya fungsi 

visual yang akurat, dan kemampuan intelek 

non verbal. Keterampilan motorik halus 

merupakan koordinasi halus pada otot-otot 

kecil yang memainkan  peran utama. 

Pergerakan terampil merupakan proses yang 

kompleks. Variasi perkembangan 

mencerminkan kemauan dan kesempatan . 

Berdasarkan hasil uji statistik didapatkan 

pvalue 0,001 ≤ α 0,05, terdapat perbedaan skor 

rata-rata kemampuan motorik halus anak 

retardasi mental sebelum dan setelah diberikan 

terapi bermain origami, sehingga terdapat 

pengaruh terapi bermain origami terhadap 

kemampuan motorik halus pada anak retardasi 

mental sedang. Terapi permainan pada anak 

retardasi mental sedang merupakan terapi 

penyembuhan dengan menggunakan media 

berbagai macam bentuk permainan. Terapi 

permainan disusun hendaknya menunjang 

kegiatan yang berkaitan dengan psycomotor 

terutama kemampuan motorik halus (Delphie, 

2006). Penggunaan media origami membantu 

orang yang mengalami kesulitan pada tangan 

dimana keterampilan motorik halus 

diperlukan. Origami memiliki kelebihan dalam 

melatih motorik halus yaitu meningkatkan 

kinerja otot-otot untuk melatih gerakan 

(Surmadiyah, 2012). 

Hasil penelitian ini ditekankan pada 

penelitian Chalis dan Wijiastuti (2014) bahwa 

penggunaan seni origami dapat 

mengembangkan kemampuan motorik halus 

pada anak retardasi mental sedang setelah 

diberikan terapi bermain origami dan tampak 

ada perubahan yang lebih baik dari hasil pre 

test. Melalui hasil penelitian ini, rata-rata 

kemampuan anak pada hasil pre test didapat 38 

sedangkan rata-rata kemampuan anak pada 

hasil post test didapat 57 sehingga terjadi 

peningkatan 19 point dari selisih hasil kedua 

test tersebut.  Melipat kertas atau origami 

membutuhkan ketepatan gerak jari tangan 

sehingga anak mampu melipat kertas dengan 

benar. Kegiatan melipat kertas atau origami 

memberikan dampak pada peningkatan 

kemampuan motorik halus terutama melatih 

gerakan otot-otot kecil. Hal ini dibuktikan pada 

penelitian Nuryuliani (2016) bahwa terdapat 

peningkatan kemampuan motorik halus dari 

pemberian intervensi dengan melipat kertas. 

Hasil skor pada saat dilakukan test awal yaitu 

41% sedangkan test akhir setelah dilakukan 

intervensi 58% sehingga terjadi peningkatan 

17% dan berpengaruh terhadap peningkatan 

kemampuan motorik halus. 

Anak retardasi mental sedang tergolong 

dalam kategori anak mampu dilatih yaitu anak 

yang mampu mengurus diri sendiri melalui 

aktivitas sesuai dengan kemampuannya 

(Efendi, 2009). Pada hari pertama dilakukan 

intervensi terapi bermain origami, anak terlihat 

antusias mengikuti terapi bermain origami 

tetapi anak masih lambat dalam melipat dasar 

dan membutuhkan waktu lama untuk 

menyatukan lipatan tersebut. Selain itu, 

penekanan dalam melipat dasar masih rendah 

karena kurang stimulus pada penekanan 

tersebut. Pada hari kedua sampai hari kelima 

anak mulai mengikuti instruksi dari peneliti 

dan mencoba sedikit untuk menyatukan bagian 

ujung satu ke ujung lain dan memulai 

penekanan pada lipatan secara perlahan dengan 

berbagai bentuk meskipun tidak 

sempurna.Pada hari keenam anak sudah 

mampu menyatukan lipatan dasar dan 

penekanan sudah mulai cukup baik serta 

pembentukkan bentuk origami hampir 

sempurna hingga hari terakhir anak sudah 

mampu menggerakkan jari tangan untuk 

mengembangkan lipatan dasar menjadi sebuah 

bentuk origami sesuai dengan instruksi dari 

peneliti. Bagi anak dengan keterbatasan 

perkembangan tingkat sedang, hasil yang 

diperoleh dalam terapi permainan adalah agar 

mereka memiliki kemampuan seperti mereka 
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yang ditingkatannya, tetapi lebih 

disederhanakan seperti memiliki koordinasi 

gerak yang baik, memiliki kemampuan 

motorik halus yang baik, memiliki kemampuan 

persepsi dari sensorimotor yang baik (Delphie, 

2006). Berdasarkan hasil penelitian yang sudah 

dikaji, ada sekitar 20% anak mengalami 

perubahan yang signifikan pada rata-rata skor 

kemampuan motorik halus bahkan sekitar 6% 

anak mampu melakukan 7 jenis kemampuan 

secara mandiri. Berdasarkan teori Hurlock 

(2012), pada tahap awal mempelajari 

kemampuan motorik halus, gerakan tubuh 

masih janggal dan tidak terkoordinasi tetapi 

dengan berpraktek lebih banyak maka 

kemampuan akan lebih baik dan gerakan akan 

terkoordinasi dan berirama.

  

KESIMPULAN 

Terjadi peningkatan setelah diberikan terapi 

bermain origami dengan ditunjukkan 

kemampuan motorik halus sebelum diberikan 

terapi bermain origami (pre test) adalah 

1,33;setelah diberikan terapi bermain origami 

(post test) adalah 2,24 dan Terdapat pengaruh 

terapi bermain origami terhadap kemampuan 

motorik halus pada anak retardasi mental 

sedang (pvalue 0,001 ≤ α 0,05 dengan CI -

1,064 sampai -0,770. 

 

SARAN 

Bagi orang tua dan guru yang 

memfasilitasi peserta didik dengan anak 

retardasi mental sedang hendaknya 

memberikan perlakuan dan pengajaran 

keterampilan motorik halus dengan stimulasi 

salah satunya terapi bermain origami. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Amriliyanto, Ainun dan Ima  KurrotunI Ainin 

(2013). Pembelajaran Chaining bermedia 

origami terhadap kemampuan motorik 

halus anak tunagrahita sedang. Jurnal 

Pendidikan Khusus, 1(1), 1-8. 

Andayani, Wijil Yuningtias. (2012). 

Peningkatan Kemampuan Motorik Halus 

Anak Melalui Melipat Pada Siswa 

Kelompok A di TK IT Mekar Insani 

Suryodiningratan Yogyakarta,Tesis, 

Universitas Negeri Yogyakarta.. 

Andriana, Dian. (2011). Tumbuh Kembang dan 

Terapi Bermain Pada Anak. Jakarta : 

Salemba Medika. 

Arikunto, Suharsini. (2010). Prosedur 

Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik 

Edisi Revisi VI. Jakarta: Rineka Cipta. 

Bachtiar, Selamet. (2017). Bermain Origami. 

Jakarta: Erlangga. 

BPS. (2017). Kecamatan dalam Angka. 

Cianjur: Badan Pusat Statistik Cianjur. 

Budiman. (2013). Penelitian Kesehatan. 

Bandung: Refika Aditama. 

Chalis, Ulvan Chairul danAsti Wijiastuti 

(2014). Pengaruh Penggunaan Seni 

Origami Terhadap Kemampuan Motorik 

Halus Anak Tunagrahita Sedang.Jurnal 

Pendidikan Khusus, 6 (6), 1-6. 

Delphie, Bandi. (2006). Terapi permainan. 

Bandung: Rizqi Press. 

_____________.(2012). Pembelajaran Anak 

Tunagrahita. Bandung: Refika Aditama. 

Dinas Sosial Kabupaten Cianjur. (2017). Data 

Penyandang Cacat di Kabupaten Cianjur. 



Bermain Origami Meningkatkan Kemampuan Motorik Halus Anak Retardasi Mental Sedang  

 

 
PINLITAMAS 1 | Vol 1, No.1 | Oktober 2018 | Halaman 178 

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. 

(2017). Data Jumlah Siswa Tunagrahita 

di SLB Seluruh Provinsi Jawa Barat. 

Efendi, Muhammad. (2009). Pengantar 

Psikopedagogik Anak Berkelainan. 

Jakarta: Bumi Aksara. 

Efrina, Elsa. (2013). Assesman Anak 

Berkebutuhan Khusus. Padang: 

Universitas Negeri Padang. 

Faisal, Yusup. Nur. (2016). Pengaruh 

Kegiatan Origami Terhadap Kemampuan 

Motorik Halus Penderita Retardasi 

Mental Ringan, Semarang, Universitas 

Islam Sultan Agung . 

Fitrianita, Daniati. (2016). Pengaruh Terapi 

Bermain Puzzle Terhadap Perkembangan 

Motorik Halus Pada Anak Retardasi 

Mental Sedang Di SLB C Budaya Bangsa 

Kopo Bandung, Skripsi, Cimahi, STIKES 

Jenderal Achmad Yani Cimahi.  

Gunardi, Hartono., et al (2011). Kumpulan Tips 

Pediatri. Jakarta: Badan Penerbit IDAI. 

Hapsari, Iriani Indri. (2016). Psikologi 

Perkembangan Anak. Jakarta: Indeks. 

Haryanto. (2011). Pengantar Asesmen Anak 

Berkebutuhan Khusus. Yogyakarta: 

Universitas Negeri Yogyakarta. 

Hidayat, A. Aziz Alimul. (2011). Pengantar 

Ilmu Kesehatan Anak Untuk Pendidikan 

Kebidanan. Jakarta: Salemba Medika. 

Hurlock, Elizabeth B. (2012). Perkembangan 

Anak 1. Jakarta: Erlangga. 

________________. (2012). Perkembangan 

Anak 2. Jakarta: Erlangga. 

James, Susan Rowen., Kristine Ann Nelson 

dan Jean Weiler Ashwill. (2013). Nursing 

Care Of Children: Principles and Pratice. 

United States of America: Elseivier 

Health Science. 

Kemenkes. (2011). Pedoman Pelayanan 

Kesehatan Anak Di Sekolah Luar Biasa 

Bagi Petugas Kesehatan. Jakarta: 

Kementerian Kesehatan RI.  

________. (2014). Pedoman Pelayanan 

Kesehatan Anak Di Sekolah Luar Biasa 

Bagi Petugas Kesehatan. Jakarta: 

Kementerian Kesehatan RI. 

________.(2014). InfoDatin Penyandang 

Disabliitas Pada Anak. Jakarta: Pusat 

Data dan Informasi Kementerian 

Kesehatan RI.  

________. (2014). Situasi Penyandang 

Disabilitas. Jakarta: Kementerian 

Kesehatan RI. 

Kemis danAtik Rosnawati. (2013). Pendidikan 

Anak Berkebutuhan Khusus Tunagrahita. 

Jakarta: Luxima Metro Media. 

Kindsense. (2017). Fine Motor Skills. South 

Australia: Kid Sense Child Development. 

Kusumastuti, Rully. (2014). Meningkatkan 

Keterampilan Motorik Halus Anak Usia 

Dini Melalui Kegiatan Origami Pada 

Anak Kelompok Roudlotul Athafal (RA) 

Al-Ikhlas Semarang Barat, Tesis, 

Semarang, Universitas Negeri Semarang. 

Kyle, Terry danSusan Carman. (2015). Buku 

Ajar Keperawatan Pediatri. Jakarta: 

EGC. 

Libal, Autumn. (2009). Namaku Bukan Si 

Lamban : Pemuda Penyanda 

Tunagrahita. Yogyakarta: Kompotensi 

Terapan Sinergi Pustaka. 

Lisnawati, Lilis., M Nurhalim Shabib dan 

Hidayat Wijayanegara. (2014). Analisis 

Keberhasilan Terapi Bermain terhadap 

Perkembangan Potensi Kecerdasan Anak 

Retardasi Mental Sedang Usia 7–12 

Tahun. Majalah Kedokteran Bandung, 

46(2), 73-82. 

Muchlisah, Anugerah. (2016). Peningkatan 

Kemampuan Motorik Halus Melalui 

Kegiatan Meronce Manik-Manik Pada 

Anak Tunagrahita Sedang Kelas IV Di 

SLB Sumbersari Bandung. Tesis, 

Bandung: Universitas Pendidikan 

Indonesia. 

Muhammad, As'adi. (2010). Panduan Praktis 

Stimulasi Otak Anak. Yogyakarta: Diva 

Press. 



Bermain Origami Meningkatkan Kemampuan Motorik Halus Anak Retardasi Mental Sedang  

 

 
PINLITAMAS 1 | Vol 1, No.1 | Oktober 2018 | Halaman 179 

Mutaqqin, Arif. (2008). Asuhan Keperawatan 

Dengan Klien Gangguan Persyarafan. 

Jakarta: Salemba Medika. 

Nuryuliani, Lisa. (2016). Kegiatan Melipat 

Kertas Untuk Meningkatkan Kemampuan 

Motorik Halus Anak Tunagrahita Sedang 

Di SLB C Sumbersari Bandung. Tesis, 

Bandung: Universitas Pendidikan 

Indonesia. 

Oxford. (2010). Ensiklopedia Pelajar. 

England: Oxford University Press. 

Pieter, Heni Zan., Bethasaida Janiwarti 

danMarti Saragih. (2011). Pengantar 

Psikopatologi Untuk Keperawatan. 

Jakarta: Kencana. 

Rismalinda. (2017). Psikologi Kesehatan. 

Jakarta: Trans Info Media. 

Risman, Ricki. (2010). Burung dari Kertas. 

Bandung: Tataletak Pustaka Prima. 

Risnawati. (2017). Pengembangan Program 

Intervensi Keterampilan Motorik Halus 

Pada Anak Tunagrahita Sedang Kelas IV 

SDLB di YPLB Cipaganti Kota Bandung. 

Tesis, Bandung: Universitas Pendidikan 

Indonesia. 

Riyadi, Sujono danSukarmin. (2009). Asuhan 

Keperawatan Pada Anak. Yogyakarta: 

Graha Ilmu. 

Riyanto, Agus. (2010). Pengolahan dan 

Analisa Data Kesehatan. Yogyakarta: 

Nuha Medika. 

Robinson, Nick danSusan Behar. (2013). 

Origami Untuk Sahabat. Solo: Tiga 

Ananda. 

Santrock, John W. (2011). Masa 

Perkembangan Anak 1 Edisi 11. Jakarta: 

Salemba Medika. 

Schlender, Sheelley. (2013). Origami, Seni 

yang Menyembuhkan. Dipetik 5 Februari, 

2018, dari VOA Indonesia: 

www.voaindonesia.com /a/origami-seni-

yang-menyembuhkan 

Setyaningsih, Evi Dwi (2015). Pengembangan 

Kemampuan Motorik Halus Anak Dengan 

Retardasi Mental Ringan Melalui Skill 

Play Therapy, Tesis, Yogyakarta, 

Universitas Gadjah Mada. 

Sharma, Shailja., et al (2016). Pravalence of 

Mental Retardation in Urban and Rural 

Populations of the Goiter Zone in 

Northwest India. Indian Journal of Public 

Health, 60(2), 131-136. 

Smite, John. (2016). Health Benefits of 

Origami. Dipetik 5 Februari, 2018, dari 

Origami Resource Center: www.origami-

resource-center.com/health-benefits.html 

Soetjiningsih danIG. N. Gde Ranuh. (2015). 

Tumbuh Kembang Anak Edisi 2. Jakarta : 

EGC. 

Somantri, Sujihati. (2012). Psikologi Anak 

Luar Biasa. Bandung: Refika Adiatama. 

Sudrajat, Dodo dan Lilis Rosida. (2013). 

Pendidikan Bina Diri Bagi Anak 

Berkebutuhan Khusus. Jakarta: Luxima 

Metro Media. 

Suenaga. (2016). Therapeutic Advantages of 

Origami. USA: Idaho Health Care 

Association. 

Sujarweni, V. Wiratna. (2014). Metodologi 

Penelitian Keperawatan. Yogyakarta: 

Gava Media. 

Sulistyaningsih, Yuni. (2010). Meningkatkan 

Gerak Motorik Halus pada Jari-Jari 

Tangan Melalui Keterampilan Kolase 

Siswa Tunagrahita Ringan Kelas II SLB C 

Shanti Yoga Klatem, Skripsi, Surakarta, 

Universitas Sebelas Maret. 

Surmadiyah, Siti. (2012). Peningkatan 

Kemampuan Motorik Halus Anak 

Tunagrahita Sedang Melalui Origami di 

SLB Negeri 1 Sleman, Tesis Yogyakarta, 

Universitas Negeri Yogyakarta. 

Suryani, Eko danAtik Badi'ah. (2017). Asuhan 

Keperawatan Anak Sehat dan 

Berkebutuhan Khusus. Klaten: Pustaka 

Baru Press. 

Torres, Leyra. (2011). Health Benefits of 

Origami. Dipetik Februari 5, 2018, dari 

Origami Spirit: 

http://www.origamispirit.com/2011/01/he

alth-benefits-of-origami. 



Bermain Origami Meningkatkan Kemampuan Motorik Halus Anak Retardasi Mental Sedang  

 

 
PINLITAMAS 1 | Vol 1, No.1 | Oktober 2018 | Halaman 180 

Upton, Penney. (2012). Psikologi 

Perkembangan. Jakarta: Erlangga. 

Wong, Donna L. (2009). Buku Ajar 

Keperawatan Pediatrik. Jakarta: EGC. 

Yolanda, Septy Dwi. (2015). Penerapan 

Keterampilan Origami Terhadap 

Peningkatan Kemampuan Motorik Halus 

Anak Low Vision di SDLB Negeri A 

Citeureup. Tesis, Bandung: Universitas 

Pendidikan Indonesia. 

Yulianti, Dewi. (2016). Meningkatkan 

Kemampuan Motorik Halus Dalam 

Menulis Permulaan Melalui Media 

Fondant Pada Anak Tunagrahita Sedang 

di SLB Purnama Asih. Tesis, Bandung: 

Universitas Pendidikan Indonesia. 

Yuniarti, Sri. (2015). Asuhan Tumbuh 

Kembang Neonatus Bayi-Balita dan Anak 

Pra-Sekolah. Bandung: Refika Adiatama. 

Yusup, Ah., Rizky Fitryasari PK, dan Hanik 

Endang Nihayati. (2015). Buku Ajar 

Keperawatan Kesehatan Jiwa. Jakarta: 

Salemba Medika. 

Ziliwu, Dayana. (2015). Gambaran Motorik 

Halus Pada Anak Retardasi Mental dalam 

Bermain Di SLB C Karya Tulus 

Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli 

Serdang, Karya Tulis Ilmiah, Medan, 

STIKES Sumatera Utara. 

Zsuzsanna, Krickskovis. (2014). Ornamen dari 

Berbagai Negara. Jakarta: Erlangga. 

 

 

 

 

 



Prosiding Pertemuan Ilmiah Nasional Penelitian & Pengabdian Masyarakat (PINLITAMAS 1) 

Dies Natalis ke-16 STIKES Jenderal Achmad Yani Cimahi 

PINLITAMAS 1 | Vol 1, No.1 | Oktober 2018 | ISSN 2654-5411 

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Achmad Yani Cimahi                            Halaman 181 

Jl.Terusan Jenderal Sudirman – Cimahi 40533 
Tlp: 0226631622 - 6631624 

HUBUNGAN GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA RUANGAN DENGAN 

KEPATUHAN KEBERSIHAN CUCI TANGAN BERDASARKAN PERSEPSI 

PERAWAT PELAKSANA  

 
Lilis Rohayani  

Program Studi Ilmu Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Achmad Yani Cimahi 

 

ABSTRAK  

Kejadian infeksi nosokomial belum diimbangi dengan pemahaman tentang pencegahan dan cara-cara 

penyebaran infeksi yang terjadi di rumah sakit. Penerapan program inovasi Global patient safety challenge 

dengan metode my five moments for hand hygiene sebagai upaya menurunkan infeksi nosokomial belum 

diimplementasikan dengan baik. Penelit tertarik untuk mengetahui hubungan Persepsi Gaya Kepemimpinan 

Kepala Ruangan dengan Kepatuhan kebersihan cuci tangan perawat pelaksana di Ruang Inap Gedung C3, 

D3, dan E2 RSUD Cibabat Cimahi. Rancangan penelitian yang digunakan Survei deskriptif dengan 

pendekatan cross sectional, sampel penelitian sebanyak 53 perawat pelaksana, pengumpulan data dengan 

kuesioner dan observasi. Hasil penelitian 45 orang (84,9%) kepatuhan kebersihan cuci tangan perawat 

pelaksana belum sesuai SOP dan 8 orang perawat (15,1) sesuai SOP. Sebanyak 34 orang perawat pelaksana 
(64,2%) mempersepsikan gaya kepemimpinan kepala ruangan adalah otoriter/Autokratis, sedangkan 17 orang 

perawat (32,1%) mempersepsikan gaya kepemimpinan kepala ruangan adalah demokratis dan 2 orang perawat 

pelaksana (3,8%) berpendapat bahwa gaya kepemimpinan kepala ruangan termasuk laissez faire/liberal. Hasil 

uji statistik didapatkan nilai p = 0,087, berarti pada alpha 0,05 dapat disimpulkan tidak ada perbedaan yang 

signifikan antara persepsi perawat pelaksana gaya kepemimpinan kepala ruangan dengan kinerja perawat 

pelaksana. Akan tetapi pada alpha 0,1 ada hubungan yang signifikan antara persepsi perawat pelaksana 

tentang gaya kepemimpinan kepala ruangan dengan kinerja perawat pelaksana.  Diharapkan kepala ruangan 

menerapkan gaya kepemimpinan situasional, mengiktui pelatihan leadershif dan menilai kinerja secara 

berkala. Meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan kebersihan cuci tangan. 

 Kata kunci: Cuci Tangan, Gaya Kepemimpinan, Kepatuhan 

 

ABSTRACT  

The incidence of nosocomial infections has not been matched with the knowledge about 
preventing and its spreading in hospital. Global Patient Safety Challenge as new program with My 

Five Moments for Hand Hygiene method to reduce nosocomial infections has not been applied 

effectively. Therefore, the researcher examines further the relationship between the Perception of 

Leadership Style on Head of the Inpatient’s room and the Implementation of Hand Hygiene Method 
by Nurses within inpatient room of C3, D3 and E2 building in RSUD Cibabat, Cimahi. This study 

used descriptive survey design with cross sectional approach. The samples were 53 nurses and data 

were collected by questionnaire and observation. The result shows 45 nurses (84.9%) did not apply 
hand hygiene method based on Standard Operating Procedure (SOP) while this metod has been 

properly applied by 8 nurses (15,1%). Furthermore, 34 nurses (64,2%) perceived the leadership 

style of the head of inpatient’s room is authoritative, 17 nurses (32,1%) argued their head’s 

leadership style is democratic while 2 nurses (3,8%) choosed laissez faire/ liberal. Statistical test 
result obtained p value = 0,087, as it shows in alpha 0.05 there is no significant differences between 

nurses’ perceptions of head’s leadership style and the performance of the nurses while these 

significant relationship depicted in alpha 0,1. As a result, the head of inpatient room is expected to 
have situational leadership style, involved in leadership training, evaluates his staff’s performances 

regularly and examines the factors affecting to the implementation of hand hygiene method. 

Keywords: Hand Hygien, Leadership Style, implementation 

PENDAHULUAN  

 Perawat merupakan ujung tombak baik 

tidaknya pelayanan kesehatan yang diberikan 

kepada pasien karena 24 jam perawat selalu 

berinteraksi dengan pasien, sehingga sangat 



Hubungan Gaya Kepemimpinan Kepala Ruangan Dengan Kepatuhan Kebersihan Cuci Tangan Berdasarkan Persepsi 
Perawat Pelaksana  

 

PINLITAMAS 1 | Vol 1, No.1 | Oktober 2018 | Halaman 182 

besar terhadap terjadinya resiko infeksi. 

Menurut data WHO, infeksi yang berlangsung 

atau didapatkan di rumah sakit (infeksi 

nosokomial) merupakan salah satu penyebab 

utama tingginya angka kesakitan dan kematian 

di dunia dengan 1,4 juta angka kematian. 

http//m.beritasatu.com/kesehatan. 

  Penelitian yang dilakukan oleh Depkes RI 

(2007) diperoleh data proporsi kejadian infeksi 

nosokomial di rumah sakit pemerintah dengan 

jumlah pasien 1.527 orang dari jumlah pasien 

beresiko 160.417 (55,1%), sedangkan untuk 

rumah sakit swasta dengan jumlah pasien 991 

pasien dari jumlah pasien beresiko 130.047 

(35,7%), Untuk rumah sakit ABRI dengan 

jumlah pasien 254 pasien dari jumlah pasien 

beresiko 1.672 (9,1%).  

Kejadian infeksi nosokomial di rumah sakit 

belum diimbangi dengan pemahaman tentang 

bagaimana mencegah infeksi nosokomial dan 

pemahaman yang baik tentang cara-cara 

penyebaran infeksi yang mungkin terjadi di 

rumah sakit. Pencegahan infeksi nosokomial 

melalui perilaku cuci tangan petugas kesehatan 

menjadi sangat penting dilakukan (Perry & 

Potter, 2005). 

WHO (2009) mencetuskan global patient 

safety challenge dengan clean care is safe 

care, yaitu merumuskan inovasi strategi 

penerapan hand hygiene untuk petugas 

kesehatan dengan my five moments for hand 

hygiene adalah melakukan cuci tangan, yaitu : 

sebelum bersentuhan dengan pasien, sebelum 

melakukan prosedur bersih/steril, setelah 

bersentuhan dengan cairan tubuh pasien risiko 

tinggi, setelah bersentuhan dengan pasien, 

setelah bersentuhan dengan lingkungan sekitar 

pasien.  

Berdasarkan hasil studi pendahuan 

didapatkan kepatuhan cuci tangan perawat di 

RSUD Cibabat Cimahi di gedung C3, D3, dan 

E2 belum memenuhi standar SOP yang 

ditetapkan oleh RSUD Cibabat Cimahi dan 

data infeksi dari PPIRS rumah sakit tahun 2014 

didapatkan di gedung D3 terpasang infus 1836 

yang terjadi plebitis 70 dan gedung E2 

terpasang infus 1652 yang terjadi plebitis 4. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepatuhan perawat terhadap kepatuhan 

tindakan pencegahan infeksi adalah faktor 

karakteristik individu (jenis kelamin, umur, 

masa kerja, tingkat pendidikan), faktor 

psikososial (sikap terhadap penyakit, 

ketegangan kerja, rasa takut dan persepsi 

terhadap resiko), jenis perkerjaan, faktor 

organisasi manajemen kepemimpinan, faktor 

pengetahuan, faktor fasilitas, faktor motivasi 

dan kesadaran, faktor tempat tugas, dan faktor 

bahan cuci tangan terhadap kulit (Jaifa, 2014). 

 Peranan pemimpin yang berkualitas 

merupakan unsur yang sangat penting Untuk 

mencapai program kepatuhan cuci tangan. 

Kepemimpinan menitikberatkan pada gaya 

kepemimpinan Menurut (Rivai, 2009) Gaya 

kepemimpinan seorang pemimpin berpengaruh 

terhadap kinerja bawahannya dalam 

melaksanakan tindakan.  

Berdasarkan hasil Penelitian Somantri 

(2006) Hubungan persepsi perawat pelaksana 

tentang gaya kepemimpinan dan tipe 

kepibadian kepala ruangan dengan kepuasan 

kerja di Rumah Sakit TNI tingkat II 

Dr.Salamun di dapatkan hasil adanya 

hubungan yang signifikan antara gaya 

kepemimpinan dengan kepuasan kerja pada 

aspek imbalan dengan nilai (P=0,009). 

  Hasil Penelitian terbaru dalam Journal Of 

Environmental Research and Public Health 

menemukan, saat seseorang mencuci 

tangannya dengan sabun dan air 

menghilangkan 92% organisme (penyebab 

penyakit infeksi) di tangan (Kirana, 2013, ¶1, 

http//mommiesdaily.com, diperoleh pada 

tanggal 9 April 2015). 

Saat ini belum ada penelitian yang 

menghubungkan antara persepsi tentang Gaya 

kepemimpinan kepala ruangan dengan 

kepatuhan kebersihan cuci tangan sehingga hal 

ini merupakan salah satu faktor pendorong 

untuk dilakukan penelitian, namun ada 

http://www.m.beritasatu.com/kesehatan
http://www.mommiesdaily.com/
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beberapa penelitian yang membahas kinerja 

atau gaya kepemimpinan. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang 

dilakukan di Instalasi Rawat Inap Penyakit 

Dalam kepada 5 orang perawat pelaksana 4 

orang perawat menyatakan bahwa  kepala 

ruangan tidak menyesuaikan dengan situasi 

dan kondisi dalam mengambil keputusan  dan 

mendelegasikan tugas sehingga beban kerja 

perawat pelaksana terlalu berat tidak sesuai 

dengan proporsi. satu orang perawat 

mengatakan ketika ada masalah mereka 

berusaha semaksimal mungkin untuk 

menyelesaikan sendiri karena khawatir jika 

lapor ke kepala ruangan masalah tersebut akan 

bertambah besar. Dari hasil observasi sudah 

tersedia handrub antiseptik, sabun, lap, dan 

tempat cuci tangan akan tetapi peaksanann cuci 

tangan belum sesuai SOP dan dari 10 perawat, 

didapatkan 2 perawat mencuci tangan sebelum 

dan sesudah melakukan tindakan, 8 perawat  

tidak melakukan cuci tangan sebelum 

melakukan tindakan ke pasien hanya setelah 

melakukan tndakan saja.Tujuan penelitian ini 

untuk mengetahui hubungan Gaya 

Kepemimpinan Kepala Ruangan dengan 

Kepatuhan kebersihan cuci tangan berdasarkan 

persepsi perawat pelaksana di Ruang Inap 

Gedung C3, D3, dan E2 RSUD Cibabat Cimahi 

Tahun 2015. 

 
 

  

METODE PENELITIAN  

 

Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian Survei deskriptif dengan jenis 

penelitian Cross Sectional, Menurut Arikunto 

(2010) cross sectional adalah suatu penelitian 

untuk mempelajari dinamika korelasi antar 

faktor-faktor resiko dengan cara pendekatan 

observasi atau pengambilan data sekaligus 

pada suatu saat. Populasi dalam penelitian ini 

seluruh perawat pelaksana yang bekerja dan 

melaksanakan tindakan keperawatan di Ruang 

Inap Gedung C3, D3, dan E2 RSUD Cibabat 

Cimahi yaitu sebanyak  

53 orang. Pengumpulan data menggunakan 

metoda penyebaran kuesioner, Instrument gaya 

kepemimpinan diambil dari penelitian 

Somantri, i (2006) dengan menggunakan skala 

Semantic Differential dan instrument 

kepatuhan kebersihan cuci tangan diambil dari 

SOP rumah sakit. Analisa data univariat dengan 

melihat  tabel distribusi frekuensi dan analisa 

bivariat menggunakan Metode statistik Chi 

Square. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

1. Gambaran Kepatuhan Kebersihan Cuci Tangan di Ruang Inap Gedung C3, D3, dan E2 

RSUD Cibabat Cimahi Tahun 2015 

    Hasil penelitian terlihat bahwa sebagian besar 

Kepatuhan Kebersihan Cuci Tangan perawat 
pelaksana 45 orang (84,9%) belum sesuai SOP, 

dan 8 orang perawat (15,1) Kepatuhan 

Kebersihan Cuci Tangan sesuai SOP  . 

 

 

2. Gambaran gaya kepemimpinan kepala ruangan  berdasarkan persepsi perawat pelaksana di 

Ruang Inap Gedung C3, D3, dan E2 RSUD Cibabat Cimahi Tahun 2015 

 

Kinerja Jumlah Persentase 

Sesuai SOP 

Belum 

Sesuai SOP 

8 

5 

15,1 

84,9 

Total 53 100 
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Hasil penelitian terlihat bahwa sebagian 

besar perawat pelaksana mempersepsikan 

bahwa gaya kepemimpinan 20 kepala 

ruangan termasuk tipe   otoriter/autokratis.                                                                                                                                                                                                       

Hal ini terlihat dari 53 orang perawat 

pelaksana yang berhasil didapatkan 34 orang 

perawat pelaksana (64,2%) berpendapat gaya 

kepemimpinan kepala ruangan adalah 

otoriter/Autokratis, sedangkan 17 orang 

perawat (32,1%) mempersepsikan gaya 

kepemimpinan kepala ruangan adalah 

demokratis dan sisanya  sekitar 2 orang 

perawat pelaksana (3,8%) berpendapat 

bahwa gaya kepemimpinan kepala ruangan 

termasuk laissez faire/liberal. 

 
3. Hubungan Gaya Kepemimpinan Kepala Ruangan Dengan Kinerja Perawat dalam 

Melaksanakan Tindakan Keperawatan Tentang Kepatuhan Kebersihan Cuci Tangan di 

Ruang Inap Gedung C3, D3, dan E2 RSUD Cibabat Cimahi Tahun 2015. 

 

Hasil penelitian didapatkan bahwa 

diantara 34 perawat pelaksana yang 

mempersepsikan gaya  kepemimpinan 

kepala ruangan otoriter/autokratis di rumah 

sakit, berhasil didapatkan 11 orang perawat 

pelaksana (32,4%) yang berkinerja baik 

sedangkan 17 perawat pelaksana  yang 

mempersepsikan gaya kepemimpinan 

demokratis di dapatkan hasil 11 perawat 

pelaksana  (64,7%) yang berkinerja baik 

dan sisanya didapatkan dari 2 perawat 

pelaksana yang mempersepsikan gaya 

kepemimpinan kepala ruangan 

Liberal/Laissez faire didapatkan hasil 1 

orang perawat pelaksana (50 %) yang 

berkinerja baik. Dari hasil presentase 

tersebut perawat pelaksana yang 

mempersepsikan gaya kepemimpinan 

demokratis kinerjanya baik lebih banyak 

dibandingkan gaya kepemimpinan 

otoriter/autokratis dan gaya kepemimpinan 

liberal/laissez faire. 

Hasil uji statistik didapatkan nilai p = 

0,087, berarti pada alpha 0,05 dapat 

disimpulkan tidak ada perbedaan yang 

signifikan antara persepsi perawat 

pelaksana gaya kepemimpinan kepala 

ruangan dengan Kepatuhan kebersihan cuci 

tangan perawat pelaksana di Ruang Inap 

Gedung C3, D3, dan E2 RSUD Cibabat 

Cimahi. Dari nilai odd ratio (OR) dapat 

disimpulkan bahwa persepsi gaya 

kepemimpinan otoriter berpeluang untuk 

memberikan kinerja yang lebih baik sebesar 

2,091 (0,119 – 36,64) kali dibandingkan 

yang mempunyai persepsi     gaya 

kepemimpinan liberal persepsi gaya 

kepemimpinan demokratis berpeluang 

untuk kinerja yang lebih baik sebesar 0,545 

(0,029 –   10,37) kali dibandingkan yang 

mempunyai persepsi gaya kepemimpinan 

liberal/Laissez faire.

Gaya kepemimpinan Jumlah Persentase 

Otoriter/autokratis 

Demokratis 

Liberal/Laissez faire 

34 

17 

2 

64,2 

32,1 

  3,8 

Total 53 100 

         Gaya 

kepemimpinan 

Kebersihan cuci tangan 
Total P Value 

OR 

(95% CI) Tidak patuh Patuh 

Otoriter/ 

autokratis 
Demokratis 

Liberal/ 

Laisse faire 

27 (28,9%) 

 
16 (14,4%) 

   2 (1,7 %) 

7(5,1%) 

 
1(2,6%) 

 0 (3 %) 

34 

 
17 

  2 
0,247 

2,091 (0,119 – 36,64) 

 
0,545 (0,029 – 10,37) 

1 

Total  45 (45,0%) 8  (8,0%)  53   
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PEMBAHASAN 

 

Mencuci tangan memegang peranan 

penting dalam upaya meningkatkan keamanan 

(safety) karena mencuci tangan merupakan 

upaya memutus rantai transmisi infeksi yang 

dapat menyebabkan terjadinya infeksi 

nosocomial. Pelaksanaan cuci tangan akan 

efektif apabila perawat memahami dan  

menyadari moment cuci tangan yang harus 

dilakukan oleh perawat dan melaksanakan cuci 

tangan sesuai dengan  SOP. 

Meningkatkan kepatuhan cuci tangan 

pada petugas pelayanan kesehatan saat ini 

merupakan intervensi yang paling efektif untuk 

mengurangi risiko infeksi yang didapat di 

rumah sakit. Kepatuhan merupakan tingkat 

dimana perilaku seseorang sesuai dengan 

praktisinya suatu aturan dan perilaku (Tjandra, 

2007).  Menurut Rosita Saragih dan Natalina 

Rumapea (2010), dalam penelitiannya 

karakteristik perawat dengan tingkat 

kepatuhan perawat melakukan cuci tangan di 

Rumah Sakit columbia asia Medan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa tingkat 

kepatuhan perawat dalam melakukan cuci 

tangan di Rumah Sakit Columbia Asia Medan 

adalah 72,61% bila disesuaikan dengan 

kategori tingkat kepatuhan perawat melakukan 

cuci tangan maka termasuk kategori tingkat 

kepatuhan minimal (<75%) dan yang tidak 

patuh 27,38%.  

Perawat sebagai tenaga kesehatan pada 

dasarnya mempunyai tugas dan tanggung 

jawab dalam memberikan pelayanan 

kesehatan, agar selama proses pelayanan 

kesehatan dapat mencapai tujuan keperawatan 

secara efektif dan efisien.  Untuk itu diperlukan 

peran pimpinan untuk melakukan penilaian 

kinerja sebagai proses formal yang dilakukan 

untuk mengevaluasi tingkat pelaksanaan 

pekerjaan seorang personel termasuk perawat 

dan memberikan umpan balik untuk 

kesesuaian tingkat kerja.  

Menurut Rivai (2009) Kepemimpinan 

diperlukan sebagai kekuatan untuk 

menggerakan dan mempengaruhi orang. 

Kepemimpinan sebagai alat, sarana atau proses 

untuk membujuk orang agar bersedia 

melakukan sesuatu secara sukarela/sukacita. 

Kepemimpin identic dengan gaya 

kepemimpinan yang digunakan, Menurut Rivai 

(2009)  gaya kepemimpinan adalah 

sekumpulan ciri yang digunakan pimpinan 

untuk mempengaruhi bawahan agar sasaran 

organisasi tercapai. 

Sebagian besar perawat pelaksana 

mempersepsikan gaya kepemimpinan kepala 

ruangan di instalasi rawat inap penyakit dalam 

adalah otoriter/autokratis berdasarkan hasil 

penelitian dalam hal pengambilan keputusan  

wewenang dan perencanaan selalu diatur oleh 

pimpinan, hubungan antara atasan dengan 

bawahan bersifat satu arah, bawahan 

dipandang belum matang/dewasa, kebutuhan 

bawahan kurang diperhatikan dan pelaksanaan 

tugas didasarkan adanya ketakutan, ancaman 

dan sanksi hal tersebut sesuai dengan teori 

yang dikemukakan oleh Nursalam (2014) 

menjelaskan ciri-ciri dari kepemimpinan tipe 

otoriter ini, yaitu : pemimpin akan mengambil 

keputusan sendiri tanpa melibatkan 

bawahannya, hubungan antara atasan dan 

bawahan menggunakan pendekatan formal, 

memandang dan memperlakukan bawahannya 

sebagai orang-orang yang tingkat 

kedewasaannya lebih rendah daripada dirinya, 

cenderung berpendapat bahwa apabila kepada 

para bawahan telah diberikan upah atau gaji 

kewajibannya kepada para bawahan telah 

ditunaikannya, dan biasanya lebih 

mengutamakan orientasi penyelesaian tugas 

yang menjadi tanggung jawab para 

bawahannya dan kurang memberikan 

perhatian pada hubungan yang intim dengan 

bawahannya.             
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Gaya kepemimpinan tokratik bukanlah 

gaya yang didambakan oleh para bawahan 

dalam mengelola suatu organisasi karena pada 

gaya kepemimpinan otoriter/autokratis 

kekuasaan sepenuhnya pada pimpinan 

sehingga bawahan tidak ada kebebasan untuk 

mengeksplorasi kemampuan yang dimilikinya 

yang akan menyebabkan adanya stress kerja 

yang timbul akibat adanya paksaan atau 

tekanan - tekanan dari pimpinan sehingga akan 

berefek pada penurunan kinerjanya akan tetapi 

pada situasi dan kondisi tertentu gaya 

kepemimpinan otoriter/autokratis dapat 

diterapkan sebagai pemicu dalam 

meningkatkan kinerja dari perawat pelaksanan. 

Hal ini sesuai dengan teori Menurut 

Tampubolon (2004, dalam somantri, 2006) 

gaya kepemimpinan otokratis dalam bentuk 

paling buruk dapat menyebabkan dendam, 

kemungkiran dan peletakan jawaban, tetapi 

gaya ini perlu dipertimbangkan untuk 

dipergunakan khususnya pada saat kritis.  

Adanya ketakutan, ancaman dan sanksi 

gaya kepemimpinan otoriter/autokratis 

menyebabkab kinerja perawat pelaksana 

kurang baik, hal ini diperkuat dengan data dari 

hasil penelitian perawat pelaksana Pada tingkat 

kepatuhan kebersihan cuci tangan masih 

terdapat perawat pelaksana yang tidak patuh 

sesuai SOP karena masih ada perawat yang 

tidak melakukan cuci tangan yaitu pada jari-

jari sisi dalam dari kedua tangan saling 

mengunci dan gosok dengan memutar ujung 

jari-jari tangan kanan ditelapak tangan kiri atau 

sebaliknya. 

Seorang pemimpin yang efektif harus 

menggunakan gaya kepemimpinan yang 

berbeda dalam situasi yang berbeda, jadi tidak 

tergantung pada satu pendekatan untuk semua 

situasi. Pandangan ini mensyaratkan agar 

seorang pemimpin mampu membedakan gaya-

gaya kepemimpinan, membedakan situasi, 

menentukan gaya yang sesuai untuk situasi 

tertentu serta mampu menggunakan gaya 

tersebut secara benar sesuai dengan teori yang 

dikemukakan oleh Rivai (2009) Gaya 

kepemimpinan yang efektif adalah sesuai 

dengan situasi dan kondisi dimana pemimpin 

harus mampu menganalisa terhadap situasi 

yang dihadapi pada suatu saat tertentu dan 

mengidentifikasi kondisi anggota atau 

bawahannya. Kondisi bawahan merupakan 

faktor yang penting pada kepemimpinan 

situasional karena bawahan selain sebagai 

individu juga merupakan kelompok yang 

kenyatannya dapat menentukan kekuatan 

pribadi yang dipunyai pemimpin. 

Hasil penelitian tidak ada hubungan yang 

signifikan, hal ini dipengaruhi oleh banyaknya 

faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu faktor 

individu, faktor psikologis dan faktor 

organisasi yang terbagi lagi dalam sub-sub 

variabel lainnya. Hal ini ditunjang dengan hasil 

peneitian yang dilakukan oleh Fatimah, D 

(2005) yang berjudul hubungan faktor – faktor 

motivasi kerja dengan kinerja perawat di 

rumah sakit umum daerah ujung berung kota 

bandung tahun 2005 mengemukakan bahwa 

pengawasan merupakan salah satu faktor 

motivasi yang mempengaruhi kinerja perawat.  

Menurut Kadek dan Arta (2013) dalam 

penelitian yang berjudul  Hubungan Tingkat 

Pengetahuan dengan Perilaku Mencuci Tangan 

Petugas Kesehatan Di Rumah Sakit Umum 

Daerah Bandung Tahun 2013 didapatkan hasil 

penelitian bahwa perilaku tenaga kesehatan 

yang mencuci tangan berdasarkan jenis 

kelamin, tenaga kesehatan yang berjenis 

kelamin laki-laki memiliki perilaku baik dalam 

mencuci tangan sebanyak 9 orang (20,9%) dan 

memiliki perilaku kurang 9 orang (29,0%). 

Sedangkan tenaga kesehatan berjenis kelamin 

perempuan memiliki perilaku mencuci tangan 

baik sebanyak 34 orang (79,1%) dan memiliki 

perilaku kurang sebanyak 22 orang (71,0%). 

Pada rentang umur dewasa, menurut Peaget 

dalam Anwar (2007) mengatakan bahwa pada 

usia dewasa seseorang lebih adaptif, fleksibel, 

dan terbuka sehingga dalam melakukan suatu 

prosedur lebih cepat tanggap dan 

melakukannya dengan benar. Rendahnya 

pendidikan perawat dapat menjadi rendahnya 
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pelayanan keperawatan dan daya saing perawat 

tersebut dengan perawat asing 

(Notoatmodjo,2010) dan masa kerja 

merupakan salah satu indikator tentang 

kecenderungan para pekerja dalam 

melaksanakan aktivitas kerjanya. Misalnya 

semakin lama seseorang berkerja maka 

semakin tinggi pula produktivitasnya karena 

semakin berpengalaman dan mempunyai 

keterampilan yang baik dalam menyelesaikan 

tugas yang dipercaya kepadanya (siagian, 

2012).  

KESIMPULAN  

 

1. Kepatuhan Kebersihan Cuci Tangan 

perawat pelaksana 45 orang (84,9%) 

belum sesuai SOP. 

2. Sebagian besar perawat pelaksana 34 

orang (64,2%) mempersepsikan gaya 

kepemimpinan  kepala ruangan termasuk 

tipe   otoriter/ autokratis                                                                                                                                                                                                                                                     

3. Hasil uji statistik didapatkan nilai p = 

0,087, berarti pada alpha 0,05 dapat 

disimpulkan tidak ada perbedaan yang 

signifikan antara gaya kepemimpinan 

kepala ruangan dengan kepatuhan 

kebersihan cuci tangan berdasarkan 

persepsi perawat pelaksana. 

     

SARAN  

 

1. Seorang pemimpin yang efektif harus 

menggunakan gaya kepemimpinan yang 

berbeda dalam situasi yang berbeda, jadi 

tidak tergantung pada satu pendekatan 

untuk semua situasi (Situasional). 

2. Meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepatuhan kebersihan cuci. 

3. Meneliti pengaruh supervisi kepala 

ruangan terhadap kepatuhan kebersihan 

cuci tangan. 
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ABSTRAK 

Jumlah anak down syndrome di Indonesia pada tahun 2010 adalah 0,12% dan meningkat pada 2013 menjadi 

0,13%. Salah satu masalah pada anak-anak dengan down syndrome adalah keterbatasan atau keterlambatan 

dalam perkembangan motorik karena kelainan kromosom, sehingga dibutuhkan upaya untuk meningkatkan 

perkembangan motorik, salah satunya adalah dengan menerapkan pembelajaran instrumen drum. Pembelajaran 

musik dapat meningkatkan kemampuan gerak yang bervariasi serta adanya koordinasi yang dapat 

meningkatkan potensi peserta didik. Adanya pergerakan pada anggota tubuh memungkinkan terjadinya 

peningkatan perkembangan dalam pergerakannya. Maka dalam hal ini, setiap anak akan berkemampuan untuk 

menentukan arah geraknya sesuai dengan naluri anak yang terlatih melalui bentuk latihan-latihan yaitu dalam 

pembelajaran alat musik drum. Pembelajaran dan latihan tersebut tentunya dapat meningkatkan perkembangan 

motorik anak down syndrome. Dapat disimpulkan pelaksanaan pembelajaran alat musik drum mampu 

meningkatkan perkembangan motorik anak-anak dengan sindrom Down. 

Kata kunci: Alat Musik Drum, Down Syndrome, Perkembangan Motorik 

 

ABSTRACT 

The number of down syndrome children in Indonesia in 2010 was 0.12% and increased in 2013 to 0.13%. One 
of the problems in children with down syndrome is the limitation or delay in motor development due to 

chromosomal abnormalities, so it takes an effort to improve motor development, one of them is by implementing 

the learning of drum instruments. Music learning can improve the ability of various movements and the 

coordination that can increase the potential of students. The presence of movement in the limbs allows an 

increase in development in its movement. So in this case, every child will be able to determine the direction of 

motion in accordance with the instinct of a trained child through the form of exercises in the learning of drum 

instruments. Learning and training can certainly improve motor development of children with Down syndrome. 

It can be concluded that the implementation of the learning of drum musical instruments has an improving the 

motor development of children with Down syndrome. 

Keywords: Down Syndrome, Motor Development, Musical Instruments Drum 

 

PENDAHULUAN  

Down syndrome merupakan gangguan pada 

perkembangan yang dibawa sejak lahir dan 

salah satu dari berbagai macam sindrom 

kongenital yang paling sering terjadi 

(Selikowitz, 2008). Anak down syndrome 

adalah anak yang mengalami retardasi mental 

yang disebabkan kelainan gen dan kelebihan 

kromosom. Hal tersebut dapat mempengaruhi 

perkembangan fisik dan kemampuan belajar 

orang dengan down syndrome, salah satunya 

adalah pada keterbatasan atau keterlambatan 

perkembangan motorik anak (Down Syndrome 

Ireland, 2013). Menurut Sujarwanto dalam 

Melyana (2009), anak down syndrome 

mengalami keterlambatan mulai dari bergerak, 

tersenyum, menunjukkan minat pada berbagai 

hal atau benda, menggunakan tangannya, 

duduk, berjalan, berbicara, mengerti, dan 

lainnya. Keterlambatan motorik ini juga dapat 

dipengaruhi intelegensi atau kecerdasan anak, 

karena kecerdasan dapat mempengaruhi anak 

untuk menangkap dan mengerti berkaitan 

dengan aspek kognitif maupun motorik 

(Hurlock, 2010). 

Keterlambatan koordinasi otot jari, tangan 

lengan dan mulut merupakan masalah down 
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syndrome yang sering dijumpai (Potter dan 

Perry, 2010). Penatalaksanaan untuk 

mengembangkan motorik anak down 

syndrome salah satunya dapat dilakukan 

dengan pemberian latihan dengan 

menggunakan musik maupun alat musik. 

Sejumlah penelitian menunjukkan keterkaitan 

antara aktivitas bermusik yang melibatkan 

gerak dapat menstimulasi anak berkebutuhan 

khusus untuk memperbaiki fungsi mental, 

motorik, dan intelegensinya (Milyatini, 2009). 

Bermain alat musik dapat membantu anak 

down syndrome dalam melatih kemampuan 

gerak motorik. Semua jenis alat musik dapat 

digunakan sebagai terapi, khususnya alat 

musik tersebut bisa merangsang motorik kasar 

dan halus secara bersamaan. Salah satunya 

adalah pada alat musik drum yang dimainkan 

secara bersamaan dan menggunakan seluruh 

organ gerak tubuh yaitu tangan dan kaki. 

 

Perkembangan Motorik Anak Down Syndrome Melalui Pembelajaran Alat Musik Drum 

Down Syndrome  

Down syndrome merupakan gangguan pada 

perkembangan sebagai salah satu dari berbagai 

macam sindrom kongenital yang paling sering 

terjadi (Selikowitz, 2008). Down syndrome 

adalah suatu kondisi kelainan kromosom 

kongenital akibat kelebihan kromosom 21 

dalam sel-sel dalam tubuh yang dapat 

mempengaruhi perkembangan fisik dan 

kemampuan belajar orang dengan down 

syndrome (Down syndrome Ireland, 2013). 

Menurut Amin (2005), jika dilihat dari 

tingkatan IQ, maka anak down syndrome 

termasuk ke dalam klasifikasi tunagrahita 

sedang yaitu dengan kisaran IQ antara 40-54. 

Menurut Somantri (2012), anak tuna grahita 

(retardasi mental) adalah anak dengan 

kemampuan intelektual di bawah rata-rata dan 

tingkat keterbelakangan ringan (IQ 55-69), 

sedang (IQ 40-54), berat (IQ 25-39), dan 

sangat berat (IQ 70-25). 

Down syndrome dapat dikenali dari 

fenotipnya dan mempunyai kecerdasan yang 

terbatas, yang terjadi akibat adanya jumlah 

kromosom 21 yang berlebih. Diperkirakan 

bahwa materi genetik yang berlebih tersebut 

terletak pada bagian lengan bawah dari 

kromosom 21 dan interaksinya dengan fungsi 

gen lainnya menghasilkan suatu perubahan 

homeostatis yang memungkinkan terjadinya 

penyimpangan perkembangan fisik dan 

susunan saraf pusat. Penyebab kasus down 

syndrome yang lain adalah usia ibu. Ibu yang 

berusia 35 tahun berisiko satu di antara 400 

bayi, usia 40 tahun satu dibanding 110, usia 45 

tahun satu dibanding 80 (Soetjiningsih, 2015). 

Anak down syndrome dapat dengan mudah 

dikenali karena memiliki ciri fisik dan 

karakteristik khas atau menonjol yang berbeda 

dibandingkan dengan anak tunagrahita lainnya. 

Anak down syndrome memiliki raut muka rata, 

mata sipit dan miring, hidung yang datar dan 

tipis (pesek), lidah tebal, kepala cenderung 

pipih, jarak antara kedua mata tampak lebih 

dekat, jarak ibu jari dan telunjuk pada jari kaki 

lebih lebar, dan garis telapak tangan khas 

(Simian crease) yaitu garis tangan melengkung 

tidak terputus. Penyandang down syndrome 

juga mengalami sejumlah keterbatasan secara 

fisik maupun mental. Maka dari itu, sindrom 

ini termasuk satu dari beberapa kondisi yang 

sering dihubungkan dengan disabilitas mental 

(Selikowitz, 2008). 

 

Perkembangan Motorik  

Perkembangan pada anak dapat 

didefinisikan sebagai bertambahnya 

kemampuan (skill) dalam struktur dan fungsi 

tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang 

teratur, sehingga dapat memenuhi fungsinya. 

Salah satu aspek dari aspek perkembangan 
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pada anak adalah perkembangan motorik 

karena merupakan awal dari kecerdasan dan 

emosi sosial anak (Soetjiningsih, 2015). 

Perkembangan motorik adalah kemampuan 

yang dihasilkan oleh fungsi motorik manusia 

yaitu berupa keterampilan untuk melakukan 

sesuatu (Desmita, 2015). 

Perkembangan motorik merupakan 

perkembangan pengendalian gerakan 

jasmaniah melalui kegiatan pusat syaraf, urat 

syaraf, dan otot yang terorganisasi. Gerakan 

tersebut melibatkan bagian badan yang luas 

yang digunakan dalam berjalan, berlari, 

melompat, berenang, dan sebagainya (Hurlock, 

2010). 

Perkembangan motorik memerlukan 

koordinasi fungsional antara neuron-muscular 

system (persyarafan dan otot) yang berkaitan 

dengan motorik kasar dan halus serta fungsi 

psikis (kognitif, afektif, dan konatif) (Desmita, 

2015). Loree (1970 dalam Desmita, 2015) 

menyatakan ada dua macam perkembangan 

motorik utama harus di kuasai oleh setiap 

individu pada masa bayi atau awal masa kanak-

kanaknya, yaitu berjalan (walking) dan 

memegang benda (prehension). Kedua jenis 

keterampilan ini merupakan dasar bagi 

perkembangan yang lebih kompleks seperti 

dengan sebutan bermain (playing) dan bekerja 

(working).

 

Perkembangan Motorik Anak Down Syndrome 

Salah satu permasalahan yang dialami oleh 

anak down syndrome adalah mengalami 

hambatan atau keterlambatan dalam 

perkembangan motoriknya. Keterlambatan 

motorik tersebut dapat terjadi karena adanya 

kelainan kromosom. Selain itu, keterlambatan 

motorik ini juga dapat dipengaruhi intelegensi 

atau kecerdasan anak, karena kecerdasan dapat 

mempengaruhi anak untuk menangkap dan 

mengerti berkaitan dengan aspek kognitif 

maupun motoriknya (Hurlock, 2010). 

Menurut Sujarwanto (2005) dalam Melyana 

(2009), anak down syndrome dalam 

mempelajari berbagai hal lebih lambat 

daripada anak-anak lain sebayanya. Anak 

down syndrome mengalami keterlambatan 

mulai dari bergerak, tersenyum, menunjukkan 

minat pada berbagai hal atau benda, 

menggunakan tangannya, duduk, berjalan, 

berbicara, mengerti, dan lainnya. Pada anak 

down syndrome, disfungsi otak bersifat difus 

(menyebar luas) dan tidak minimal, sehingga 

kemampuan anak berkurang dalam hampir 

semua fungsi yang mendasari belajar. Anak 

down syndrome belajar dengan tempo yang 

lebih lambat, sehingga informasi yang 

ditangkap juga berkurang. Maka dari itu, anak 

down syndrome mengalami keterlambatan 

dalam perkembangan kognitif, bahasa, 

motorik, dan sosial. 

Keterlambatan koordinasi otot jari, tangan 

lengan dan mulut merupakan masalah down 

syndrome yang sering dijumpai. 

Keterlambatan perkembangan motorik seperti 

kesulitan memegang benda (pensil, sendok 

atau lainnya), berjalan, duduk, dan lainnya 

tentu mempengaruhi segala kegiatan yang 

menyangkut kebutuhan dasar anak down 

syndrome. 

Perkembangan motorik merupakan salah 

satu permasalahan pada anak down syndrome. 

Perkembangan motorik anak sangat penting 

untuk dikembangkan ataupun ditingkatkan. 

Anak down syndrome dan anak normal pada 

dasarnya memiliki tujuan sama dalam tugas 

perkembangannya, yaitu mencapai 

kemandirian. Namun, perkembangan anak 

down syndrome lebih lambat dari anak normal. 

Jadi diperlukan suatu terapi untuk 

meningkatkan perkembangan anak down 

syndrome. Bentuk penatalaksanaan yang dapat 

diberikan pada anak down syndrome untuk 

meningkatkan perkembangannya seperti terapi 

fisik, terapi sensori integrasi, terapi tingkah 

laku (behaviour therapy), terapi musik, dan 

lainnya (Selikowitz, 2008). 
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Pembelajaran Alat Musik Drum 

Menurut Milyatini (2009), 

penatalaksanaan untuk mengembangkan 

motorik anak down syndrome salah satunya 

dapat dilakukan dengan pemberian latihan 

dengan menggunakan musik maupun alat 

musik. Menurut Campbell (2002), musik dapat 

menghasilkan efek mental dan fisik, yakni 

salah satunya dapat menyeimbangkan 

gelombang otak. Musik juga dapat 

mempengaruhi perasaan, mengurangi 

ketegangan otot dan memperbaiki gerak serta 

koordinasi tubuh. 

Pada dasarnya setiap jenis terapi dapat 

digunakan dalam usaha meningkatkan 

perkembangan anak dengan down syndrome, 

khususnya alat musik tersebut bisa merangsang 

motorik kasar dan halus secara bersamaan. 

Salah satunya adalah pada alat musik drum 

yang dimainkan secara bersamaan dan 

menggunakan seluruh organ gerak tubuh yaitu 

tangan dan kaki. Hal tersebut dapat menjadi 

salah satu pembelajaran yang dapat dilakukan 

kepada anak down syndrome untuk 

meningkatkan perkembangan motorik. 

Pembelajaran alat musik drum dapat 

menjadi salah satu program rhythm therapy 

sebagai media untuk mengembangkan dan 

meningkatkan perkembangan motorik anak 

down syndrome. Program terapi ini bertujuan 

agar anak dapat memainkan ritmik dan irama 

yang didalamnya terdapat terapi untuk melatih 

konsentrasi dan melatih syaraf-syaraf yang ada 

dalam tubuh anak lewat olah raga, olah rasa, 

dan olah jiwa saat memainkan alat musik drum. 

Gerakan irama sangat efektif dalam 

pengembangan kemampuan motorik, 

kelincahan, keseimbangan, dan koordinasi. 

Pembelajaran musik dapat 

meningkatkan kemampuan gerak yang 

bervariasi serta adanya koordinasi yang dapat 

meningkatkan potensi peserta didik. Adanya 

pergerakan pada anggota tubuh 

memungkinkan terjadinya peningkatan 

perkembangan dalam pergerakannya. Maka 

dalam hal ini, setiap anak akan berkemampuan 

untuk menentukan arah geraknya sesuai 

dengan ritmis musik melalui bentuk latihan-

latihan yaitu dalam pembelajaran alat musik 

drum. Pembelajaran dan latihan tersebut 

tentunya dapat meningkatkan perkembangan 

motorik anak down syndrome. 

Anak down syndrome mempunyai 

karakteristik dan hambatan yang dimiliki, 

sehingga memerlukan bentuk pelayanan 

pendidikan khusus yang disesuaikan dengan 

kemampuan dan potensi anak. Anak down 

syndrome pada dasarnya berhak memperoleh 

pelayanan kesehatan sesuai dengan tahapan 

tumbuh kembang anak, salah satunya 

pemantauan perkembangan. Berdasarkan 

Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan pada Pasal 129 menjelaskan, 

pendidikan khusus bagi peserta didik 

berkelainan dan berfungsi memberikan 

pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang 

memiliki kesulitan dalam mengikuti proses 

pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, 

mental, intelektual, dan atau sosial (Mudjito, 

2013).  

Penelitian yang dilakukan oleh Amelia 

(2013) menjelaskan bahwa permainan alat 

musik drum mampu meningkatkan 

kemampuan motorik anak cerebral palsy tipe 

spastik di SLB Az-Zakiyah. Menurut 

penelitian Shannon, et.al (2014) dengan 

menggunakan paradigma kelanjutan 

sinkronisasi selama pemutaran bimanual terus-

menerus dengan isyarat yang berbeda pada 17 

orang dengan down syndrome. Tugas tersebut 

mengharuskan peserta untuk memukul dua 

drum dengan tangannya pada saat yang sama 

mengikuti isyarat musik. Secara umum, ketika 

semua kelompok mengikuti isyarat musik, 

gerakan peserta lebih cepat dibandingkan 

dengan gerakan peserta dalam kondisi 

pendengaran, verbal, dan visual. Selain itu, 

ketika mengikuti isyarat visual, semua 

kelompok menghasilkan gerakan yang lebih 
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akurat dan konsisten terkoordinasi 

dibandingkan dengan jenis isyarat lainnya.

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Dapat disimpulkan bahwa anak 

berkebutuhan khusus jenis down syndrome 

adalah suatu kondisi keterbelakangan 

perkembangan fisik dan mental anak yang 

diakibatkan adanya abnormalitas 

perkembangan kromosom yaitu oleh adanya 

kelebihan kromosom pada pasangan ke-21 

yang dapat dikenal dengan melihat manifestasi 

klinis yang cukup khas dan ditandai dengan 

retardasi mental dan beberapa gangguan fisik 

lainnya. 

Pembelajaran musik dapat meningkatkan 

kemampuan gerak yang bervariasi serta adanya 

koordinasi yang dapat meningkatkan potensi 

peserta didik. Adanya pergerakan pada anggota 

tubuh memungkinkan terjadinya peningkatan 

perkembangan dalam pergerakannya. Maka 

dalam hal ini, setiap anak akan berkemampuan 

untuk menentukan arah geraknya sesuai 

dengan naluri anak yang terlatih melalui 

bentuk latihan-latihan yaitu dalam 

pembelajaran alat musik drum. Pembelajaran 

dan latihan tersebut tentunya dapat 

meningkatkan perkembangan motorik anak 

down syndrome. 

dengan adanya dukungan, fasilitas dan 

lainnya dapat mampu mengembangkan 

perkembangan anak. Dengan adanya suatu 

fasilitas atau alat untuk mengembangkan serta 

menstimuli perkembangan anak, maka 

perkembangan anak akan semakin meningkat. 

Jika dikaitkan dengan penelitian ini, maka 

peneliti sebagai caregiver dan berada pada 

sistem lingkungan berusaha melakukan 

penelitian dan memberikan pembelajaran 

dalam meningkatkan perkembangan motorik 

anak melalui pembelajaran alat musik drum. 

Hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat 

disimpulkan bahwa dengan adanya stimulasi, 

pembelajaran dan sistem saling interaksi antara 

anak, orang tua, perawat dan selusuh elemen 

lainnya dapat mampu meningkatkan 

perkembangan motorik anak down syndrome. 

Hal Pembelajaran alat musik drum mampu 

meningkatkan perkembangan motorik anak 

down syndrome. 
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ABSTRAK 

Pendahuluan: Retardasi Mental Ringan disebut juga moron atau debil. Kelompok ini memiliki IQ antara 68-

52 menurut Binet, sedangkan menurut Skala Weschler (WISC) memiliki IQ 69-55. Anak Retardasi Mental 

memiliki beberapa keterbatasan salah satunya masalah gigi dan mulut. Salah satu metode yang dapat dilakukan 

untuk mengetahui kemampuan anak dalam menggosok gigi dapat menggunakan metode individual 

(bimbingan) agar anak dapat melakukan kebutuhannya secara mandiri. Tujuan: mengetahui pengaruh metode 

individual (bimbingan) terhadap kemampuan menggosok gigi pada anak dengan retardasi mental ringan di 

SLB Citeureup Cimahi Utara tahun 2017. Metode: pre eksperiment dengan rancangan one group pretest and 
posttest. Jumlah sampel adalah 12 responden. Teknik pengambilan sampel secara Consecutive Sampling. 

Analisa data dilakukan dengan dua tahap yaitu univariat dan bivariat ( uji t-dependent). Hasil: penelitian pada 

pretest nilai mean 5,25, hasil posttest nilai mean 10,67, hasil Uji t-dependent didapatkan nilai Pvalue = 0,001 

yang menunjukkan terdapat pengaruh metode individual (bimbingan) terhadap kemampuan menggosok gigi 

pada anak dengan retardasi mental ringan di SLB Citeurep Cimahi Utara Tahun 2017. Saran: dapat 

menerapkan metode individual (bimbingan) kepada anak retardasi mental ringan dan melaksanakan kegiatan 

sikat gigi bersama setiap harinya. 

Kata kunci : Metode Individual (Bimbingan), Kemampuan Menggosok Gigi,Retardasi Mental Ringan,  Pre 

Eksperimen 
 

ABSTRACT 

Background: Mild Mental Retardation is also called moron or debil. This group has IQ between 68-52 

according to Binet, whereas according to Weschler Scale (WISC) has IQ 69-55. Child Mental Retardation has 

some limitations of one of the problems of teeth and mouth, one of methods that can be done to determine the 

ability of children in brushing teeth can use individual methods (guidance) So that children can do their needs 

independently. Purpose of this study is to know influence individual method (guidance) to ability brushing 

teeth in children with mild mental retardation in SLB Citeureup North Cimahi 2017. Methods: pre experiment 

with one group pretest and posttest design. The sample in this research is 12 respondents. Technique of 
sampling Consecutive Sampling. Data analysis was done in two stages: univariate and bivariate (t-dependent 

test). Result : pretest mean score 5,25, score mean posttest 10,67 and result of t-dependent test obtained of 

Pvalue = 0,001 show influence of individual method (guidance) to brush ability of tooth in child with mild 

mental retardation at SLB Citeurep North Cimahi Year 2017. Recommendation : that schools be able to apply 

individual methods (guidance) to children with mild mental retardation and carry out daily toothbrushing 

activities. 

Keywords : Individual Method (Guidance), Ability Brushing Teeth, Mild Mental Retardation, Pre Eksperiment 

 

PENDAHULUAN 

American Assosiation Of Mental Deficiency 

(AAMD) mendefinisikan retardasi mental 

sebagai kekurangan pada kecerdasan teoritis 

yang bersifat congenital atau didapat diawal 

kehidupan. Tiga hal penting yang menyatakan 

definisi retardasi mental: (1) fungsi intelektual 

lamban yaitu IQ 70 ke bawah diukur dengan tes 

standar, (2) kekurangan  dalam perilaku 

adaptif, individu dalam memenuhi tanggung 

jawab sosial masih kurang dari usia dan 

kelompok, dan (3) terjadi pada masa 

perkembangan, batas usia dari masa 

perkembangan adalah 18 tahun (Sularyo, 

2014). Penyebab retardasi mental pada anak 

dapat disebabkan faktor pranatal seperti; 

Chromosomal Aberrastion, Sindrom Down, 
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Delesi, faktor perinatal seperti infeksi, asfiksia 

berat, dan faktor pascanatal seperti trauma 

kepala, masalah psikososial, dan infeksi 

(Sebastian, (2002 dalam  Soetjiningsih, 2013). 

Pengelompokkan anak dengan retardasi 

mental (RM) pada umumnya didasarkan pada 

taraf intellegensinya, yang terdiri dari 

keterbelakangan ringan, sedang dan berat. 

Kemampuan intelegensi anak retardasi mental 

kebanyakan diukur dengan tes Stanford Biner 

dan SKala Weschler (WISC). Pada umumnya 

manifestasi klinis anak retardasi mental tidak 

berbeda jauh dengan anak pada umumnya. 

Pada anak retardasi mental ringan tidak 

mengalami gangguan fisik, mereka tampak 

seperti anak normal, karena itu sukar 

membedakan secara fisik dengan anak normal 

(Somantri, 2012). 

Prevalensi  retardasi  mental (RM) pada  

anak-anak  dibawah umur 18 tahun di negara 

maju diperkirakan mencapai 0,5 - 2,5%, di 

negara berkembang berkisar 4,6%. Insidens 

retardasi mental di negara maju berkisar 3-4 

kasus baru per 1000 anak dalam 20 tahun 

terakhir. Angka kejadian anak retardasi mental 

berkisar 19 per 1000 kelahiran hidup. Menurut  

World  Health  Organization (WHO)  tahun  

2007,  jumlah anak berkebutuhan khusus di 

Indonesia sekitar 7% dari total jumlah anak 

usia 0-18 tahun (Kemenkes RI, 2014). 

Di Indonesia, jumlah Retardasi Mental 

(RM) tahun 2013 sebesar 100.000 penderita. 

Insiden tertinggi ada pada usia anak sekolah 

dengan puncak umur 10-14 tahun. Dari jumlah 

tersebut anak RM berat sebesar 2,5%, RM 

sedang sebesar 2,6%, dan RM ringan sebesar 

3,5%. Data statistik tahun 2007-2009 sebanyak 

290.837 jiwa atau sebesar 13,68%. Dari 33 

provinsi, tercatat 14 provinsi memiliki 

prevalensi tinggi anak retardasi mental, dimana 

Jawa Barat berada di urutan pertama sebesar 

15,41% dengan berbagai macam etiologi yang 

mengalami retardasi mental dan terdaftar di 

SLB tipe C, dimana angka retardasi mental 

yang terdata  paling besar di Kota Bandung 

sebesar 15,6% (Kemenkes RI, 2014). 

Anak yang mengalami retardasi mental 

ringan bersifat educable atau dapat didik, 

artinya anak tidak mampu mengikuti program 

sekolah biasa, tetapi masih dapat belajar, 

membaca, menulis, dan berhitung sederhana 

(Somantri, 2012). Anak dengan retardasi 

mental ringan memiliki beberapa masalah 

kebutuhan dasar manusia yang menjadi tugas 

yang penting untuk di selesaikan. Anak 

retardasi mental ringan masih dapat didik 

seperti mandi, makan, merapikan pakaian, 

menggosok gigi, tetapi tetap membutuhkan 

pengawasan yang terus menerus. Semakin 

meningkatnya jumlah anak yang mengalami 

retardasi mental, maka dibutuhkan materi 

pendidikan khusus anak retardasi mental salah 

satunya adalah bina diri (Casmini, 2007). 

Anak dengan  retardasi  mental akan terjadi  

keterbatasan dalam melakukan perawatan diri 

salah  satunya adalah menggosok gigi, karena 

hal tersebut menimbulkan dampak yang 

berpengaruh pada kesehatan anak yaitu 

gangguan pada pertumbuhan dan 

perkembangan anak yang memerlukan asupan 

makanan yang baik dan adekut, sehingga anak 

dengan retardasi mental beresiko terjadinya 

malnutrisi dan kesehatan gigi dan mulut yang 

buruk (Fasalwati, 2016).  Hal ini diperkuat 

dengan  penelitian  yang  dilakukan Ramawati  

(2011), tentang  kemampuan merawat diri anak 

tuna  grahita didapatkan bahwa anak  mampu  

latih, yang berarti diperlukan latihan  

menggosok  gigi pada anak retardasi mental 

(Ramawati, 2011). 

Upaya peningkatan  kemampuan 

menggosok  gigi  pada  anak  retardasi mental  

dapat  dilakukan  dengan  berbagai cara, 

seperti: metode demonstrasi, metode ceramah 

(bimbingan), dan metode latihan keterampilan. 

Kondisi  kesehatan  gigi  dan  mulut  yang  

buruk  merupakan  masalah  yang  banyak  

ditemui  pada penderita  retardasi  mental 

karena  ketidakmampuan penderita untuk 

menggosok gigi secara mandiri akibat 

gangguan fungsi intelektual dan disertai 

gangguan fungsi adaptif (Perwidananta, 2014). 
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Pada penelitian dengan judul Improving the 

oral health of residents with intellectual and 

developmental disabilities: An oral health 

strategy and pilot study, dengan pendekatan 

metode pilot study berfokus pada  pembuatan 

konsep penyuluhan kesehatan mengenai 

peningkatan kesehatan gigi dan mulut. Di 

dapatkan hasil bahwa oral hygiene penderita  

retardasi  mental  mengalami  peningkatan  

setelah  diberikan  pendidikan kesehatan gigi. 

Peran perawat dalam pemberian pendidikan 

kesehatan diantaranya yaitu sebagai edukator 

(pendidik), perawat sebagai koordinator, dan 

juga perawat sebagai peneliti. Perawat 

memberikan pendidikan kesehatan agar terjadi 

perubahan perilaku sasaran sesuai dengan yang 

diharapkan (Konsursium Ilmu Kesehatan 

dalam Hidayat 2008). 

Studi pendahulan yang peneliti lakukan 

pada tanggal 15 maret 2017 didapatkan data 

siswa secara keseluruhan pada SLB Citeureup 

Cimahi Utara Tahun 2016/2017 terdapat 19 

siswa SDLB dengan Retardasi Mental Ringan. 

Hasil wawancara dengan guru di SLB 

Citeureup didapatkan data bahwa di Sekolah 

diajarkan tentang program menggosok gigi 

kepada anak Retardasi Mental tetapi tidak 

diterapkan secara rutin dalam lingkungan 

sekolah, terdapat masih banyak anak yang 

memiliki gangguan gigi dan mulut, seperti 

anak dengan karies atau gigi berlubang, serta 

gangguan perawatan gigi yang kurang, 

dibuktikan dengan 4 dari 5 anak mengalami 

gigi berlubang. Upaya peningkatan 

kemampuan menggosok gigi pada anak yang 

diajarkan sekolah hanya dalam bentuk edukasi 

kepada orang tua dan diajarkan dalam 

pembinaan pengembangan diri pada anak. 

Berdasarkan hasil wawancara kepada 5 orang 

tua anak retardasi mental ringan yang 

dilakukan secara random kepada orang tua 

didapatkan bahwa orang tua telah 

mendapatkan edukasi dari sekolah tentang 

perawatan gigi dan mulut, 3 dari 5 orang tua 

tidak menerapkan hal tersebut dirumah dan 

jarang untuk membantu anak dalam 

menggosok gigi. Berdasarkan observasi yang 

dilakukan pada anak retardasi mental ringan 

didapatkan hasil 3 dari 5 anak kemampuan 

menggosok gigi masih kurang, dan sisanya 

mampu melakukan tetapi belum sesuai dengan 

langkah-langkah menggosok gigi yang benar.

 

METODE PENELITIAN 

Rancangan penelitian dalam penelitian ini 

menggunakan pre eksperimental dengan one 

group pre-post test design yaitu suatu 

penelitian yang mengungkapkan hubungan 

sebab akibat dengan cara melibatkan satu 

kelompok subjek. Kelompok subjek 

diobservasi sebelum dilakukan intervensi, 

kemudian diobservasi lagi setelah intervensi 

(Nursalam, 2013). Sebelum dilakukan 

intervensi, kelompok subjek dilakukan 

pengukuran awal (pretest) untuk menentukan 

kemampuan atau  nilai awal responden 

(kemampuan menggosok gigi), kemudian 

dilakukan intervensi dengan memberikan 

metode individual (bimbingan). Setelah 

dilakukan intervensi, kelompok subjek 

dilakukan pengukuran akhir (posttest) untuk 

menentukan pengaruh metode individual 

(bimbingan) terhadap kemampuan menggosok 

gigi pada anak retardasi mental ringan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua 

siswa SDLB Retardasi Mental Ringan  di SLB 

Citeureup sebanyak 19 siswa. Teknik sampling  

pada penelitian ini menggunakan consecutive 

sampling, pada consecutive sampling semua 

subjek yang datang dan memenuhi kriteria 

pemilihan dimasukkan dalam penelitian 

sampai jumlah subjek yang diperlukan 

terpenuhi. 

Perhitungan sampel berdasarkan rumus 

besar sampel penelitian analitis numerik 

berpasangan (Dahlan, 2013) dengan Zα = 5% 

(1.960), Zβ = 5% (1,645) serta nilai X1 adalah 

1,116, X2 adalah 0,183 dan dengan nilai 
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simpang baku adalah 0,837 (Pernawati, 2013), 

maka didapatkan jumlah sampel sebanyak 12 

responden. Pengambilan sampel dilakukan di 

SLB Citeureup Cimahi Utara pada anak 

retardasi mental ringan, dengan kriteria inklusi 

dan eklusi yang telah ditentukan. Kriteria 

inklusi antara lain anak retardasi mental ringan 

yang mampu diajak bekerja sama, anak 

retardasi mental ringan yang mampu diajak 

berkomunikasi. Adapun kriteria eklusi antara 

lain anak retardas mental sedang dan berat, 

anak RM yang malas datang ke sekolah, anak 

RM dalam kondisi sakit. 

 

Metode individual (bimbingan) dilakukan 

3kali pada anak retardasi mental ringan d SLB 

Citeureup Cimahi Utara, sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh 

Afany dan Medawati (2014) pengaruh 

pelatihan menyikat gigi terhadap keterampilan 

motorik menyikat gigi pada anak retardasi 

mental.  

Instrumen pada penelitian menggunakan 

lembar observasi, phantom gigi, leaflet, dan 

lembar balik. Lokasi penelitian dilakukan di 

SLB Citeureup Cimahi Utara pada tanggal 05 

– 13 Mei 2017.  

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis 

analisis yang digunakan, yaitu yang pertama 

analisis univariat dan yang kedua adalah 

bivariat, secara univariat berupa rerata nilai 

kemampuan mengoosok gigi dan analisis 

bivariat menggunakan uji t-dependent untuk 

melihat pengaruh metode invidual (bimbingan) 

terhadap kemampuan menggosok gigi pada 

anak retardasi mental ringan di SLB Citeureup 

Cimahi Utara tahun 2017.

  

HASIL PENELITIAN 

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut: 

Tabel 1. Kemampuan menggosok gigi sebelum dan setelah dilakukan metode Individual  

(Bimbingan) pada anak dengan retardasi mental ringan di SLB Citeureup Cimahi Utara Tahun 2017 

Variabel Pengukuran Mean SD Pvalue 

Kemampuan 

Menggosok Gigi 

Pretest 5,25 2,179 
0,001 

Posttest 10,67 1,670 

 

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa 

terjadi perbedaan hasil uji statistik sebelum dan 

setelah diberikan intervensi terlihat pada nilai 

mean sebelum diberikan intervensi 5,25 dan 

nilai mean setelah diberikan intervensi 

meningkat menjadi 10,67 dengan Uji-T 

Dependent  didapatkan nilai Pvalue = 0,0001 

dengan ketentuan alpha 5 % maka dapat 

disimpulkan bahwa pada kedua pengukuran 

terdapat perbedaan kemampuan menggosok 

gigi sebelum dan setelah dilakukan intervensi. 

yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan 

metode individual (bimbingan) terhadap 

kemampuan menggosok gigi pada anak dengan 

retardasi mental ringan di SLB Citeureup 

Tahun 2017. 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.3 

terlihat kemampuan menggosok gigi pada anak 

retardasi mental setelah dilakukan metode 

individual (bimbingan) sebanyak 3 kali dalam 

3 hari berturut-turut menunjukkan efektifitas 

metode individual (bimbingan) baik dalam 

meningkatkan kemampuan menggosok gigi 

pada anak retardasi mental ringan. Berdasarkan 

data statistik menggunakan Uji t dependen 

didapatkan hasil Pvalue = 0,001 < 0,05 maka H0 

ditolak artinya terdapat pengaruh metode 

individual (bimbingan) terhadap kemampuan 

menggosok gigi pada anak dengan retardasi 

mental ringan di SLB Citeureup Cimahi Utara 

Tahun 2017 
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Hasil penelitian ini didukung oleh 

penelitian yang dilakukan Afany & Medawati 

(2014) menjelaskan ada pengaruh yang 

signifikan pada pelatihan menyikat gigi 

keterampilan motorik gigi pada anak retardasi 

mental di SLB-C Dharma Rena Rig Putra II. 

Diperkuat pula dengan penelitian Pujiyasati, 

Hartini, & Nurullita (2014) terdapat pengaruh 

metode latihan menggosok gigi dengan 

kemandirian pada anak retardasi mental usia 

sekolah dengan data tidak berdistribusi normal, 

didapatkan hasil Pvalue 0,0001 sehingga 

menggunakan uji hasil Wilcoxon. Penelitian 

diatas mendukung dalam penelitian ini, yang 

menjadi perbedaan dengan penelitian ini 

adalah menggunakan desain pre eksperiment 

one grup pre-post test without control group 

dengan jumlah sampel 12 responden, dan hasil 

analisis data berdistribusi normal sehingga 

menggunakan analisis bivariat Shaphiro Wilk 

dengan Uji T Dependen (Paired T test).  

Promosi kesehatan tidak terlepas dari 

kegiatan atau usaha menyampaikan pesan 

kesehatan kepada masyarakat, kelompok, atau 

individu. Dengan adanya pesan maka 

diharapkan masyarakat, kelompok atau 

individu dapat memperoleh pengetahuan 

tentang kesehatan yang lebih baik. 

Pengetahuan tersebut akhirnya diharapkan 

dapat berpengaruh terhadap perilaku. Promosi 

kesehatan juga merupakan suatu kegiatan yang 

mempunyai masukan (input), proses dan 

keluaran (Notoatmodjo, 2012). 

Kegiatan promosi kesehatan guna mencapai 

tujuan yakni perubahan perilaku, dipengaruhi 

oleh banyak faktor, salah satunya adalah 

metode promosi kesehatan. Metodenya antara 

lain metode individual, kelompok, dan massa. 

Dasar digunakannya pendekatan individual 

karena setiap orang mempunyai masalah atau 

alasan yang berbeda-beda sehubungan dengan 

penerimaan atau perilaku baru tersebut. Agar 

petugas kesehatan mengetahui dengan tepat 

serta dapat membantunya maka perlu 

menggunakan metode atau cara ini. Bentuk 

pendekatannya yaitu bimbingan dan 

wawancara (Notoatmodjo, 2012 ).  

Pendekatan bimbingan perlu meninjau 

lebih khusus beberapa jenis dan ciri perbedaan 

itu, antara lain kecerdasan (Intellegensi), bakat 

(aptitude), keadaan jasmani (physicial fitness), 

penyesuaian sosial dan emosional, latar 

belakang keluarga, prestasi belajar (academic 

achievement). Adapun fungsi pengajaran 

individual terdiri dari empat tujuan minimum, 

antara lain mengajar bertitik tolak dari 

“kekeliruan” agar tidak melakukan dan tidak 

mengalami bahaya dari kekeliruan itu, 

Instructive error menggunakan kekeliruan 

untuk meningkatkan pengajaran agar siswa 

dapat memahami kekeliruan, Machines 

programmed for artificial intelegence 

(Hamalik, 2009). 

Anggapan ini didasarkan atas pendapat 

bahwa ruang perhatian itu terbatas, demikian 

pula ingatan, pengajaran bukan menyajikan 

materi dari beberapa materi mata pelajaran, 

melainkan menyajikan informasi dengan cara 

dan struktur tertentu sehingga siswa 

memperoleh maksimum regenerative travel 

dan materi yang telah ditunjukkan kepadanya 

(Hamalik, 2009). 

Keuntungan dari metode individual ini 

pembelajaran tidak dibatasi waktu, siswa dapat 

belajar secara tuntas, perbedaan - perbedaan 

yang banyak di antara para peserta 

dipertimbangkan, para peserta didik dapat 

bekerja sesuai dengan tahapan mereka dengan 

waktu yang dapat mereka sesuaikan, gaya-gaya 

pembelajaran yang berbeda dapat 

diakomodasi, hemat untuk peserta dalam 

jumlah besar, para peserta didik dapat lebih 

terkontrol mengenai bagaimana dan apa yang 

mereka pelajari (Hamzah, 2008).  

Dari teori tersebut peneliti melakukan 

penelitian menggunakan metode individual 

(bimbingan) dan hasilnya terdapat pengaruh 

dalam meningkatkan kemampuan menggosok 

gigi anak retardasi mental ringan. 
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KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan penelitian diatas disimpulkan 

bahwa penggunaan metode individual 

(bimbingan) memiliki pengaruh yang positif 

dalam meningkatkan kemampuan menggosok 

gigi anak retardasi mental ringan. 

Bentuk metode individual (bimbingan) ini 

sangat di rekomendasikan sebagai pilhan 

metode pembelajaran bagi anak berkebutuhan 

khusus yaitu tuna grahita. 
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ABSTRAK 

Kepuasan  merupakan suatu tingkat perasaan yang timbul sebagai akibat dari kinerja layanan kesehatan yang 

diperoleh setelah pasien membandingkan dengan apa yang diharapkan. Narapidana mengeluh perawat tidak 

menginformasikan cara perawatan dengan jelas, tidak mengkaji tanda gejala masalah kesehatan. Penelitian ini 
bertujuan  mengetahui hubungan pelayanan keperawatan terhadap kepuasan pasien di poliklinik lapas kelas 

IIB majalengka. Metode penelitian menggunakan  potong lintang. Populasi berjumlah 153  orang.  Sampel 

berjumlah 109 ,metode penelitian purposive sampling yaitu teknik sampling non random. Pengumpulan data 

dilakukan menggunakan  kuesioner dan observasi. Analisis data dilakukan secara univariat untuk melihat 

distribusi frekuensi dan bivariat untuk melihat hubungan dua variabel dengan analisis Chi-Square. Hasil 

penelitian didapatkan gambaran pelayanan keperawatan belum optimal (81,7%) dan kepuasan klien merasa 

puas (56,0%), diketahui ada hubungan yang signifikan antara pelayanan keperawatan dengan kepuasan klien 

dengan p-value ≤ 0,005. Disarankan kepada kepala lapas  untuk  pemanmbahan tenaga kessehatan , sarana 

prasarana, dan upaya kesehatan lainnya untuk  lebih meningkatkan kinerja kualitas pelayanan kesehatan 

dengan cara meningkatkan kinerja petugas melalui pelatihan atau seminar yang sesuai .   

Kata kunci : Kepuasan Pasien, Pelayanan Keperawatan 
 

ABSTRACT  

The satisfaction of the products used as the impact of service performance that is relevant to what is expected. 

Convicted prisoners do not allow treatment clearly, do not examine signs of symptoms of health problems. This 

study is to determine the relationship between nursing satisfaction and patient satisfaction in the IIB 

Majalengka prison clinic. Research methods using cross sectional. Population of 153 people. Sample 109, 

purposive sampling method is non-random sampling technique. Data collection was carried out using the 

questionnaire and observation. Data analysis was performed univariately to see frequency distribution and 

bivariate to see the relationship between two variables with Chi-Square analysis. The results of the study 

showed that nursing services were not optimal (81.7%) and client satisfaction was satisfied (56.0%), there was 

a significant relationship between nursing services and client satisfaction with p-value ≤ 0.005. For the head 

of the workforce, medical devices, and other health efforts to further improve the quality of health service 
performance by improving the performance of the appropriate training or seminar. 

Keywords: Patient Satisfaction, Nursing Services 

 
 

PENDAHULUAN  

Pelayanan kesehatan adalah upaya yang 

diselenggarakan sendiri atau secara bersama-

sama dalam suatu organisasi untuk memelihara 

dan meningkatkan kesehatan, mencegah, dan 

menyembuhkan penyakit serta memulihkan 

kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok, 

dan ataupun masyarakat (Levey & Loomba 

dalam Azwar, 2010). Syarat pokok pelayanan 

kesehatan menurut Azwar (2010), yaitu: 

pertama pelayanan kesehatan harus bersedia di 

masyarakat dan bersifat berkesinambungan, 

kedua dapat di terima oleh masyarakat serta 

bersifat wajar, ketiga mudah dicapai oleh 

masyarakat dilihat dari segi tempat, ke empat 

mudah dijangkau oleh masyarakat dilihat dari 

segi biaya.dan  bermutu. 

Pelayanan kesehatan yang diberikan di 

Lembaga Permasyarakatan tidak jauh berbeda 

dan pada prinsipnya sama dengan pelayanan 

kesehatan masyarakat secara umumnya. Oleh 

sebab itu kualitas pelayanan yang diberikanpun 

harus sama. Menurut Sedarmayanti (2014) hal 

mailto:Setiawatimkep@gmail.com
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yang harus diperhatikan dalam kualitas 

pelayanan, antara lain akurasi pelayanan, 

kesopanan dan keramahan dalam memberikan 

pelayanan, tanggung jawab, kelengkapan 

sarana dan prasarana, kemudahan dalam 

memanfaatkan pelayanan, variasi model 

pelayanan, pelayanan pribadi dan kenyamanan 

dalam memperoleh pelayanan.  

Pelayanan keperawatan menurut Pramono 

dalam (Triwibowo, 2013) merupakan sikap 

profesional perawat yang memberikan 

perasaan nyaman , terlindungi pada diri setiap 

klien yang sedang menerima proses pelayanan. 

Kualitas pelayanan dapat dilihat dari lima 

dimensi  yaitu Reliability (Keandalan), 

Responssiveness (Daya Tanggap), Assurance 

(Jaminan), Empathy (Empati), Tangibles 

(Bukti Fisik), sehingga  diharapkan  dapat 

memberikan perasaan puas pada klien.  

Kepuasan adalah tingkat perasaan 

seseorang setelah membandingkan kinerja 

(hasil) yang dirasakan dengan harapannya. 

Survei kepuasan klien menjadi penting dan 

perlu dilakukan bersamaan dengan pengukuran 

dimensi mutu pelayanan kesehatan yang lain. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepuasan/ketidakpuasan menurut Tjiptono 

(2015) yaitu kinerja (performance), fitur 

(features), keandalan (reliability), kesesuaian 

dengan spesifikasi (conformance to 

specifications), daya tahan (durability), 

seviceability, estetika, persepsi terhadap 

kualitas (perceived quality). 

Hasil penelitian yang dilakukan Arosmiati 

di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita 

Tangerang berdasarkan dimensi SERVQUAL 

dimensi Assurance mempunyai tingkat 

kepuasan yang paling rendah dan dimensi 

Tangible mempunyai tingkat kepuasan 

tertinggi. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang 

dilakukan terhadap narapidana di Lapas Kelas 

IIB Majalengka terhadap pelayanan 

keperawatan dan penunjang yang diberikan, 

tujuh orang narapidana mengatakan bahwa   

sikap dan tindakan perawat yang berikan 

kepada narapidana  tidak puas seperti 

mengabaikan kesehatan narapidana, tidak 

menginformasikan cara perawatan dengan 

jelas, tidak mengkaji tanda gejala masalah, 

sedangkan   tiga orang narapidana mengatakan 

puas. Berdasarkan hasil observasi di poliklinik 

perawat hanya ada satu orang, dokter satu 

orang itupun tidak datang setiap hari, sarana 

kesehatan kurang memadai.  

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka 

penulis tertarik melakukan penelitian tentang 

“Hubungan Pelayanan  Keperawatan dengan 

kepuasan pasien  di Poliklinik Lapas Kelas IIB 

Majalengka”.

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan rancangan 

cross sectional .  Populasi yang ada di Lapas 

berjumlah 153 orang, sampel berjumlah 109 

orang dengan tingkat kepercayaan 10%. 

Dengan cara pengambilan sample accidental 

sampling.  Pengumpulan data dengan 

menggunakan kuesioner kepuasan dan 

pelayanan keperawatan. Analisa data dengan 

menggunakan uni variat dan bivariate  
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Tabel 1 Definisi Operasional 

No Variabel Definisi Konseptual 
Definisi 

Operasional 

Cara Ukur 

dan Alat 

Ukur 

Hasil Ukur 
Skala 

Ukur 

1.  Pelayanan 

Keperawatan 

Pelayanan kepada klien 

yang berdasarkan standar 

keahlian untuk 

memenuhi kebutuhan dan 

keinginan klien sehingga 

klien dapat memperoleh 

kepuasan yang akhirnya 
dapat meningkatkan 

kepercayaan serta dapat 

menghasilkan 

keunggulan kompetitif 

melalui pelayanan yang 

bermutu, efisien, inofatif 

dan menghasilkan 

customer responsiveness 

(DepKes RI 1998). 

Tindakan 

keperawatan yang 

dilakukan: 

a) Fase Awal 

a. Salam 

b. Perkenalan 

c. Inform 
concern 

b) Fase Kerja 

a. Pengkajian 

b. Diagnosa 

keperawata

n 

c. Intervensi 

keperawata

n 

d. SOAP 

e. evaluasi 
c) Fase Akhir 

(discarge 

planning) 

Observasi 

Ceklis 

0.Belum Optimal  

(< 85%)* 

1.Optimal (≥ 85%)* 

* : Menurut standar 

pelayanan 

keperawatan 

akreditasi Rumah 
Sakit KARS. 

Ordinal 

 

 

 

 

 

2.  Kepuasan 

Klien 

Suatu tingkat perasaan 

yang timbul sebagai 

akibat dari kinerja 

layanan kesehatan yang 

diperolehnya setelah 

klien membandingkan 

dengan apa yang 

diharapkannya (Pohan, 

2003) 

Tingkat kepuasan 

klien berdasarkan 

dimensi reliabilitas 

(reliability), daya 

tanggap 

(responsiveness), 

jaminan 

(assurance), empati 

(empathy), dan 

bukti fisik 
(tangible) 

Kuesioner 0.Belum puas, jika (< 

70%)* 

1. Puas, jika (≥ 70%)* 

* : Standar kepuasan 

rawat jalan RS 

berdasarkan 

Kemenkes RI 

Ordinal 

 

HASIL PENELITIAN 

 

Tabel 2 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pelayanan Keperawatan 

di Poliklinik Lapas Kelas IIB Majalengka. 

Variabel pelayanan kep Jumlah Persentase (%) 

belum optimal 89 81,7 

 optimal 20 18,3 

Total 109 100 

 

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa pelayanan keperawatan belum optimal sebanyak 

81,7% (89). 
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Tabel 3 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kepuasan Klien di Poliklinik 

Lapas Kelas IIB Majalengka. 

 

Variabel 

Kepuasan  
Jumlah Persentase 

Belum Puas 48 44,0 

Puas 61 56,0 

Total 109 100 

 

Berdasarkan tabel 3  dapat diketahui bahwa responden  yang merasa puas sebanyak 56,0% (61). 

 

 

Tabel 4.Hubungan Pelayanan Keperawatan Terhadap Kepuasan kepuasan klien di 

Poliklinik Lapas Kelas IIB Majalengka. 

 

Pelayanan 

Keperawatan 

Kepuasan Klien 

P Value 
Tidak 

Puas 
Puas Total 

N % N % N % 

Belum Optimal 33 37,1 56 62,9 89 100 

0,005 Optimal 15 75,0 5 25,0 20 100 

Jumlah 48 44,0 61 56,0 109 100 

 

Berdasarkan analisis di atas hubungan 

antara Pelayanan Kepeawatan dengan 

kepuasan responden  menunjukan dari 89 

responden yang mengatakan belum optimal 

terhadap pelayanan keperawatan 56 (62,9%) 

mengatakan puas. Hasil uji statistik diperoleh 

p value 0,005 (p value ≤ 0,05) artinya, terdapat 

hubungan yang signifikan antara pelayanan 

keperawatan dengan kepuasan klien Hubungan 

tersebut menunjukkan hubungan yang 

negative. 

 

PEMBAHASAN  

Pelayanan Keperawatan diperoleh hasil 

belum optimal sebanyak 81,7%, dari data yang 

dikumpulkan yang belum opimal antara lain 

pada fase awal peraawat jarang memberikan 

salam, perkenalan, dan inform concent. . Pada 

fase kerja yang belum optimal dalam hal 

pengumpulan data subjektif dan  data focus. 

Pada fase akhiryang  belum optimal dalam hal 

edukasi, kolaborasi pemberian obat, dan 

informasi jadwal kontrol kembali . Pelayanan 

keperawatan adalah bagian integral dari 

pelayanan kesehatan di Rumah Sakit di mana 

mutu pelayanan keperawatan harus dikelola 

dengan sebaik-baiknya Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan oleh Sitorus (2000) 

menunjukkan bahwa gambaran mutu 

pelayanan keperawatan di berbagai Rumah 

Sakit Pemerintah di Indonesia belum 

memuaskan, dan terdapat beberapa faktor yang 

menyebabkan rendahnya mutu asuhan 

keperawatan, jika ditinjau dari aspek struktur 

dan proses (sistem) pemberian asuhan 

keperawatan. Sistem pemberian asuhan 

keperawatan (care delivery system) merupakan 

metode yang digunakan dalam memberikan 

pelayanan keperawatan kepada klien. 

Untuk mewujudkan pelayanan 

keperawatan yang bermutu memerlukan 
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sumber daya perawat yang didukung oleh 

komitmen, motivasi dan faktor eksternal lain 

seperti kebijakan organisasi, kepemimpinan, 

struktur organisasi, system penugasan dan 

pembinaan. Untuk dapat menjamin mutu 

pelayanan, keperawatan perlu dikelola secara 

professional berdasarkan pada standar yang 

telah ditetapkan. 

56,0% (61). Responden di lapas kelas IIB 

Majalengka sudah merasa puas dengan 

pelayanan yang diberikan meskipum kalau dari 

hasil penelitian tentang pelayanan yang 

diberikan belum optimal, hal ini disebabkan 

banyak factor yang mempengaruhi kepuasan . 

Menurut Kottler (2008) dalam Supranto (2011) 

Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa 

seseoarang yang muncul setelah 

membandingkan kinerja (hasil) produk yang 

dipikirkan terhadap kinerja yang diharapakan.  

Menurut hasil penelitian Assuari (2004) 

Tingkat kepuasan pelanggan merupakan fungsi 

dari perbedaan antar kinerja yang dirasakan 

dengan harapan. Bila kinerja dibawah harapan 

maka pelanggan akan merasa tidak puas. 

Kepuasan yang dirasakan oleh klien 

merupakan aspek yang sangat penting bagi 

kelangsungan suatu rumah sakit. Kepuasan 

klien adalah nilai subjektif terhadap kualitas 

pelayanan yang diberikan. Penilaian subjektif 

tersebut didasarkan pada pengalaman masa 

lalu, pendidikan, situasi psikis waktu itu, dan 

pengaruh lingkungan pada waktu itu (Firdaus, 

2015). Dalam penilaian kualitas pelayananan 

keperawatan dapat dilihat dengan lima dimensi 

kualitas pelayanan keperawatan dimana 

mencakup Reability (keandalan) yang 

berkaitan dengan kemampuan pemberi 

pelayanan umtuk memberi layanan yang akurat 

dan dapat diandalkan sejak pertama kali 

memberi pelayanan. Responsiveness (daya 

tanggap) yang berkenaan dengan kesediaan 

dan kemampuan perawat untuk membantu 

pasien dan merespon permintaan pasien dan 

menginformasikan kapan pelaynana secara 

cepat, cepat tanggap terhadap masalah yang 

timbul keluhan yang disampaikan oleh pasien, 

Assurance (jaminan) yang beratri perawat 

selalu bersikap sopan dan dapat menguasai 

pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan 

untuk meangani setiap pernyataan atau 

masalah pasien serta memeiliki kemampuan 

berkomunikasi secara efektif kepada pasien, 

Emphaty (empati) perawat memahami masalah 

pasien, serta memberikan perhatian personal 

kepada pasien, dan Tangible (bukti langsung) 

yang berkenaan dengan daya tarik, 

perlengkapan, kerapian, kebersihan serta 

penampilan perawat, salah satu kemungkinann 

hubungan yang banyak disepakati adalah 

bahwa kepuasan membantu pasien dalam 

merevisi persepsinya terhadap kualitas 

pelayanan.  

Ada 6 faktor timbulnya rasa tidak puas 

pelanggan dalam suatu produk, yaitu : tidak 

sesuai harapan dan kenyataan, layanan selama 

proses menikmati jasa tidak memuaskan, 

perilaku personel tidak memuaskan, suasana 

dan kondisi fisik lingkungan yang tidak 

menunjang, dan cost terlalu tinggi, karena jarak 

terlalu jauh, banyak waktu terbuang dan harga 

tidak sesuai promosi/ iklan tidak sesuai 

kenyataan. Menurut Budiastuti (2006) 

mengatakan faktor faktor yang mempengaruhi 

kepuasan seseorang diantaranya adalah 

karakteristik penerimaan jasa pelayanan 

termasuk di dalamnya adalah umur, dimana 

semakin dewasa seseorang semaik tinggi 

tuntutan pelayanan, hal ini juga dapat dijumpai 

oleh pengalaman mendapat pelayanaan 

sebelumnya.  

Pelayanan yang berkualitas membutuhkan 

sumber daya kesehatan yang professional. 

Pasien tentunya akan menuntut pelayanan yang 

berkualitas dan memiliki lebih banyak 

pengetahuan yang dimana merupakan peranan 

penting dalam penyampaian pelayanan 

kesehatan . 

Begitu juga pelayanan kesehatan yang 

diberikan di Lapas harus memperhatikan hak-

hak azasi manusia, sehingga pelayanan yang 

diberikan harus sesuai dengan aturan yang 

berlalu
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KESIMPULAN DAN SARAN  

Pelayanan Keperawatan yang belum 

Optimal lebih banyak daripada Pelayanan 

Keperawatan yang Optimal Yaitu 81,7% (89). 

Responden yang merasa Puas lebih banyak 

daripada Responden yang Merasa tidak Puas 

yaitu 56,0% (61), Ada hubungan yang 

signifikan antara pelayanan keperawatan 

dengan kepuasan responden di Poliklinik 

Lapas Kelas IIB Majalengka dengan P-Value 

0,005, Hubungan bersifat  negatif. Disarankan  

tenaga kesehatan yang ada harus lebih ber 

empaty kepada pasien saat memeberikan 

pelayanan misalnya dengan cara mengucapkan 

salam, mengenalkan diri dan melakukan 

informed consent. Untuk pengelola lapas agar  

lebih mengoptimalkan dalam dimensi tangible 

yaitu peralatan, kebersihan. Dan dimensi 

empati yaitu perhatian, ramah, dan tanggap 

terhadap kebutuhan para narapidana terutama 

dalam hal kesehatan.
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ABSTRAK 

Prevalensi emesis gravidarum di jawa barat pada ibu hamil yaitu sebesar 60-80%. Angka kejadian emesis 

gravidarum di Puskesmas Soreang diketahui hampir setengahnya dari ibu hamil mengalami emesis gravidarum. 

Upaya penanganan untuk emesis gravidarum dikelompokan menjadi terapi farmakologi dan non-farmakologi. 

Salah satu terapi non farmakologi yang digunakan adalah aromatherapy lemon. Jeruk lemon dapat mengurangi 

keluhan emesis gravidarum aroma yang di hasilkan akan merangsang kerja sel neuro kimia otak dan dapat 

menstabilkan sistem saraf. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh aromatherapy lemon terhadap 

emesis gravidarum pada ibu hamil trimester 1 di wilayah kerja Puskesmas Soreang. Metodelogi penelitian yang 
digunakan adalah Quasi Eksperiment dengan rancangan non-equivalent control group. Populasi dalam 

penelitian ini terdapat 98 orang ibu hamil yang mengalami emesis gravidarum. Sample dalam penelitian ini 

sebanyak 32 responden dengan pengambilan sampel dengan menggunakan teknik stratified random sampling. 

Instrument yang digunakan adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) pemberian aromatherapy lemon dan 

kuisioner PUQE SCORE. Analisis univariat menggunakan mean, analisis bivariat menggunakan t-independen. 

Hasil penelitian didapatkan nilai rata-rata pretest pada kelompok intervensi 10,13 dan rata-rata post test pada 

kelompok intervensi 7,38. Nilai rata-rata pretest kelompok kontrol 9,06 dan nilai rata-rata post test kelompok 

kontrol 8,81. Hasil uji statistik menunjukan terdapat pengaruh aromatherapy lemon terhadap emesis 

gravidarum pada ibu hamil trimester 1 dengan p value = 0,03 < a =0,05.  Berdasarkan hasil penelitian 

disarankan kepada seluruh ibu hamil yang mengalami emesis gravidarum bahwa dapat menggunakan 

aromaterapyl lemon sebagai pilihan alternative untuk mengurangi emesis gravidarum pada kehamilan. 
 

Kata Kunci : Aromatherapy Lemon, Emesis Gravidarum, Ibu Hamil 

 

PENDAHULUAN 

Kehamilan merupakan pertumbuhan dan 

perkembangan janin intra uteri mulai sejak 

konsepsi dan berakhir sampai permulaan 

persalinan. Masalah kehamilan pasti terdapat 

perubahan pada tubuh wanita baik perubahan 

fisik perubahan hormonal, maupun perubahan 

mood. Ada tiga tanda dan gejala kehamilan, 

tanda persumtif atau tidak pasti, tanda 

kemungkinan hamil dan tanda hamil. Untuk 

tanda persumtif atau tidak pasti adalah tanda 

yang dirasakan ibu (subjektif) yang timbul 

selama kehamilan seperti amenorhoe, mual 

dan muntah, ngidam, pingsan, kelelahan, tidak 

nafsu makan, sering buang air kecil dan 

sebagainya (Hani, et al 2010)  Tanda-tanda 

yang timbul tersebut merupakan hal wajar 

dalam kehamilan (Sulistyawati, 2009). 

Masalah yang terjadi masa kehamilan 

seperti halnya mual dan muntah (emesis 

gravidarum) yang sering di alami pada ibu 

hamil yang merupakan salah satu gejala 

paling awal kehamilannya (Tiran, 2008). 

Mual muntah merupakan hal yang normal 

selama kehamilan yang terjadi sekitar 50-90% 

wanita hamil mengalami mual pada trimester 

pertama. Hasil penelitian Depkes RI ditahun 

2009 menjelaskan bahwa lebih dari  80% 

perempuan hamil di Indonesia mengalami 

emesis gravidarum, hal ini bisa menyebabkan 

perempuan menghindari makanan tertetu dan 

biasanya membawa resiko baginya dan janin 

(Nengsih, 2014). Profil Kesehatan Jawa Barat 

Tahun 2014 dalam (Hilma, 2016) jumlah 

kejadian hiperemesis gravidarum lebih dari 

80%. Angka kejadian emesis gravidarum pada 
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Word Healt Organisation (WHO, 2010) 

memperkirakan bahwa sedikitnya 14% dari 

semua wanita hamil yang terkena emesis 

gravidarum, angka kejadian emesis 

gravidarum di Indonesia yang didapatkan dari 

2,203 kehamilan yang dapat di observasi 

secara lengkap adalah 543 orang ibu hamil 

yang terkena emesis gravidarum (Kia, et al 

2013).  

Pengaruh emesis gravidarum pada ibu dan 

janin sangat besar. gravidarum pada ibu dan 

janin sangat besar. Emesis gravidarum bila 

tidak segera ditangani dapat berdampak pada 

ibu hamil salah satunya adalah penurunan 

nafsu makan yang mengakibatkan perubahan 

keseimbangan elektrolit yakni kalium, 

kalsium, dan natrium sehingga menyebabkan 

perubahan metabolisme tubuh. Dampak bagi 

janin adalah janin kekurangan nutrisi dan 

cairan yang dibutuhkan oleh tubuh hal 

tersebut dapat menyebabkan bayi lahir dengan 

dengan berat badan rendah.  

Emesis gravidarum akan bertambah berat 

menjadi hiperimesis gravidarum 

menyebabkan ibu muntah terus menerus tiap 

kali minum maupun makan, akibatnya tubuh 

ibu  sangat lemah, muka pucat, dan frekuensi 

buang air kecil menurun drastis sehingga 

cairan tubuh semakin berkurang dan darah 

menjadi kental (hemokosentrasi) yang dapat 

memperlambat peredaran darah yang berarti 

konsumsi oksigen dan makanan ke jaringan 

juga ikut berkurang, kekurangan makanan dan 

oksigen akan menimbulkan kerusakan 

jaringan yang dapat membahayakan 

kesehatan ibu dan kesehatan janin yang 

dikandungnya (Hidayati, 2009). Berdasarkan 

presentase yang cukup besar dari emesis 

gravidarum serta dampak yang akan timbul 

dari kondisi tersebut tidak dapat di anggap 

gangguan yang “ringan” maka emesis 

gravidarum perlu penanganan.  

Upaya penanganan untuk emesis 

gravidarum dikelompokan menjadi terapi 

farmakologi dan non-farmakologi. Dalam 

penanganan farmakologi ada beberapa jenis 

obat, baik secara tunggal maupun kombinasi, 

obat yang lazim digunakan antara lain 

vitamin, antihistamin, antikkoligernik, 

antagonis dopamine, fenotiazin, butirofenon, 

antagonis serotin dan kortikosteroid. Upaya 

terapi non farmakologis diantaranya adalah 

mengubah pola diet, dukungan emosional, 

akupresur (Wiharja, et al 2011). Teknik 

akupuntur, acupressure, hipnoterapi, ekstrak 

jahe, aromaterapi lemon dari sekian upaya 

menangani emesis gravidarum pada ibu hamil 

secara non-farmakologis (Siti Cholifah, 2017) 

Ibu hamil sebagian besar masih 

menggunakan terapi farmakologis. Akan 

tetapi lebih baik jika ibu hamil mampu 

mengatsi masalah emesis gravidarum pada 

awal kehamilan dengan menggunakan terapi 

pelengkap non farmakologi dan 

komplementer terlebih dahulu, karena terapi 

perlengkap komplementer bersifat non 

instruktif, murah, sederhana, efektif dan tanpa 

efek samping yang merugikan.  Aromaterapi 

yang merupakan cabang dari ilmu herbal, 

adalah kumpulan metode untuk digunakan 

terampil dan dikendalikan dari minyak 

essensial untuk mempromosikan kesehatan 

fisik, emosional dan psikologis. Setiap 

minyak essential memiliki efek farmakologis 

yang unik seperti antibakteri, anti virus, 

vasodilator, penenang dan mempengaruhi 

adrenal. Lemon minyak essensial (Citrus 

lemon) adalah salah satu minyak herbal yang 

paling banyak digunakan dalam kehamilan 

dan dianggap sebagai obat yang aman pada 

kehamilan. Satu atau dua tetes minyak 

esensial lemon dalam kompor minyak atau 

diffuserdi kamar tidur membantu untuk 

menenangkan dan meredakan emesis 

gravidarum adapun menurut cara praktis ialah 

dengan menuangkan 2-3 tetes minyak tersebut 

pada kertas tisu atau saputangan selanjutnya 

tempelkan pada hidung dan hirup aromanya 

perlahan-lahan (Jaelani, 2009). Menurut 

sebuah penelitian 40% wanita telah 

menggunakan aroma lemon untuk meredakan 

emesis gravidarum  (Smith et al, 2013). 
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

(Astriana, 2015) di Lampung Selatan 

menunjukan bahwa frekuensi mual sebelum 

diberikan lemon inhalsi aromatherapy 

diperoleh frekuensi mual 4,53 kali dalam 

sehari dan frekuensi mual sesudah diberikan 

3,13 kali dalam sehari dengan nilai P-Value 

0.000<0.05. Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh (Dina Fithriana, 2013) setelah menghirup 

aromatherapy jeruk responden merasakan 

kenyamanan dan mutah yang sebelumnya 

mereka alami sekarang berkurang, tingkat 

emesis gravidarum ibu hamil di dua lokasi 

penelitian paling banyak pada tingkat sedang 

di wilayah labulia dan labuhan Lombok 

dengan nilai < a (0.000<0.05). 

Data profil Kesehatan Kabupaten Bandung 

tahun 2016 terdapat 31 kecamatan dan 62 

puskesmas jumlah ibu hamil paling banyak 

terdapat pada puskesmas Soreang dengan 

jumlah ibu hamil 1.794 orang, puskesmas 

Pasir Jambu dengan jumlah ibu hamil 1.123 

orang dan puskesmas Ciwidey dengan jumlah 

ibu hamil 1.091 orang (Dinas Kesehatan 

Kabupaten Bandung, 2016) 

Hasil wawancara dengan 10 ibu hamil, 

terdapat 8 ibu hamil mengatakan mual dan 

muntah, ibu-ibu mengatakan untuk 

penanganan emesis gravidarum mereka 

memilih beristirahat atau memakan buah yang 

asam tetapi tidak ada pengaruh apapun dan 

tidak mengetahui bahwa aromatherapy lemon 

dapat menurunkan frekuensi emesis 

gravidarum. 

Peran perawat sebagai perawat profesional 

pada penelitian ini peran peneliti sebagai 

edukator dan care giver, dimana peneliti 

memberikan pendidikan kesehatan kepada 

pihak puskesmas dan responden mengenai 

emesis gravidarum ibu hamil trimester 1 dan 

penatalaksanaan untuk menngurangi emesis 

gravidarum ibu hamil trimester 1 sedangkan 

care giver, peneliti memberikan intervensi 

berupa pemberian aromatherapy lemon untuk 

mengurangi emesis gravidarum yang di 

rasakan karena kehamilan.  

Perbedaan penelitian yang diteliti oleh 

(Astriana, Ratna Dewi, Herlina Aprilia) 

dengan judul “Pengaruh Lemon Inhalsi 

Aromatherapy Terhadap Mual dan Muntah 

pada Kehamilan” yaitu desain penelitian yang 

digunakan adalah Quasi Experiment, 

pengambilan sampling dengan total sampling 

sebanyak 15 ibu hamil, analisa data yang 

digunakan paired t test dan independed t test 

sedangkan penelitian yang akan di teliti yaitu 

desain penelitian yang digunakan adalah 

Quasi Experimen, pengambilan sampling 

dengan propotional stratified random 

sampling sebanyak 32 orang ibu hamil 

trimester 1, analis data yang digunakan yaitu 

independen t test 

 

METODOLOGI 

Rancangan penelitian ini menggunakan 

Quasi Experiment Design, dengan rancangan 

Non Equivalent Control Group yaitu 

penelitian yang dilakukan untuk 

membandingkan dua kelompok antara 

kelompok yang diberikan intervensi 

(kelompok intervensi) dan kelompok yang 

tidak diberikan intervensi (kelompok kontrol). 

Sebelum dilakukan intervensi, kelompok 

intervensi dan kelompok kontrol dilakukan 

pengukuran awal (pre test) untuk menentukan 

kemampuan atau nilai awal responden 

sebelum intervensi. Selanjutnya berikan 

intervensi pada kelompok intervensi saja 

sesuai prosedur yang telah disiapkan. Setelah 

itu kelompok intervensi yang sudah diberikan 

intervensi dan kelompok kontrol yang tidak 

diberikan intervensi dilakukan pengkuran 

kembali (post test).  

Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja 

Puskesmas Soreang terhadap 32 orang 

responden yang terdiri dari 16 responden 

kelompok intervensi dan 16 responden 

kelompok komtrol.
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HASIL PENELITIAN 

1. Tabel 4. 1 Rata-rata emesis gravidarum pre test dan post test pada responden kelompok intervensi 

di wilayah kerja Puskesmas Soreang 

Kelompok intervensi N Mean SD Minimal-Maxsimal 95%CI 

Pre Test 16 10,13 1,586 7-13 9,28-10,97 

Post Test 16 7,38 1,500 6-1 6,58-8,17 

 

Berdasarkan data yang terdapat pada 

tabel 4.1 disampaikan bahwa rata-rata 
emesis gravidarum pada kelompok 

intervensi adalah 10,13 dengan standar 

deviasi 1,586. Skor emesis gravidarum 

pada responden terendah yaitu 7 dan 
tertinggi 13. Dan estimasi interval 

menyimpulkan bahwa 95% diyakini rata-

rata emesis gravidarum pre test pada 
responden di wilayah kerja Puskesmas 

Soreang adalah 9,28-10,97. Dilihat dari 

nilai mean pre test pada kelompok 

intervensi maka dapat di kategorikan 

emesis gravidarum sedang. 
Didapatkan rata-rata emesis 

gravidarum post test adalah 7,38 dengan 

standar deviasi 1,500. Skor emesis 

gravidarum pada responden terendah yaitu 
6 dan tertinggi yaitu 10. Dan estimasi 

interval disimpulkan bahwa 95% yakni 

rata-rata skor emesis gravidarum pre test 
pada responden di wilayah kerja 

Puskesmas 

 
 

2. Table 4.2 rata-rata emesis gravidarum pretest dan posttest pada responden kelompok kontrol di 

wilayah kerja Puskesmas Soreang 
Kelompok control N Mean SD Minimal-Maxsimal 95%CI 

Pretest 16 9,06 1,289 7-12 8,38-9,75 

Posttest 16 8,81 2,073 6-12 7,71-9,92 

   

Berdasarkan data yang terdapat pada 

tabel 4.2 didapatkan bahwa rata-rata 

emesis gravidarum pada kelompok kontrol 

adalah 9,06 dengan standar deviasi 1,289. 

Skor emesis gravidarum pada responden 

terendah yaitu 7 dan tertinggi 12 dan 

estimasi interval menyimpulkan bahwa 

95% diyakini rata-rata emesis gravidarum 

pre test pada responden di wilayah kerja 

Puskesmas Soreang adalah 8,38-9,75. 

Dilihat dari nilai mean pre test pada 

kelompok kontrol maka dapat di 

kategorikan emesis gravidarum sedang. 

Pada kelompok didapatkan rata-rata 

emesis gravidarum post test adalah 8,81 

dengan standar deviasi 2,073. Skor emesis 

gravidarum pada responden terendah yaitu 

6 dan tertinggi yaitu 12. Dan estimasi 

interval disimpulkan bahwa 95% yakni 

rata-rata skor emesis gravidarum pre test 

pada responden di wilayah kerja 

Puskesmas Soreang adalah 7,71-9,92. 

Dilihat dari nilai mean post test pada 

kelompok kontrol maka dapat di 

kategorikan emesis gravidarum sedang.

3. Tabel 4. 1 Analisis perbedaan emesis gravidarum pada ibu hamil post test pada responden 

kelompok intervensi dan kelompok kontrol 
Kelompok N Mean  SD SE P 

Value 

Intervensi 16 7,37 1,500 0,375 0,03 

Kontrol 16 8,81 2,073 0,518 
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berdasarkan data yang terdapat pada 

tabel 4.3 didapatkan bahwa rerata emesis 

gravidarum pada ibu hamil post test pada 
kelompok intervensi adalah 7,37 dengan 

standar deviasi 1500 hasil uji statistik 

didapatkan p value 0,03 dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa secara statistik 

terdapat pengaruh aromatherapy lemon 

terhadap emesis gravidarum pada ibu hamil 
trimester 1 di wilayah kerja Puskesmas 

Soreang. 

PEMBAHASAN 

1. Hasil analisis emesis gravidarum pre test dan 

post test menunjukan bahwa nilai rata-rata 
pada responden kelompok intervensi pre test 

adalah 10,13 dengan skor emesis 

gravidarum terendah yaitu 7 dan yang 
teringgi yaitu 13. Rata-rata emesis 

gravidarum post test yaitu 7,38 dengan skor 

emesi gravidarum terendah 6 dan tertinggi 
yaitu 10. Selisih penurunan antara nilai 

mean pre test dan post tes pada kelompok 

intervensi adalah 2,75 terdapat penurunan 

yang signifikan karena kelompok intervensi 
telah diberikan aromatherapy lemon dimana 

di dalam kandungan aromatherapy lemon 

merupakan komponen utama yang dapat 
menghambat juga mencegah aktivitas 

prostaglandin dan mengurangi rasa sakit 

termasuk emesis gravidarum 

 Berdasarkan data yang di dapatkan oleh 
peneliti rata-rata emesis gravidarum pretest 

pada responden kelompok intervensi 

umumnya berada dalam rentang skor 6-10 
yaitu emesis gravidarum kategori sedang. 

Menurut (tan dkk 2006) dalam 

(hollingworth,2014) emesis graviarum pada 
kehamilan yang di alami oleh responden 

disebabkan karena defisiensi vitamin B6 

yang timbul karena perubahan metabolisme 

protein dalam kehamilan, dalam penelitian 
ini tidak ada ibu hamil yang difisiensi B6 

karena semua ibu hamil mendapatkan 

vitamin B6.  
Menurut (Tiran, 2009) emesis 

gravidarum biasanya disebabkan oleh 

perubahan dalam sistem endokrin yang 
terjadi selama kehamilan, terutama 

disebabkan oleh tingginya fluktuasi kadar 

hCG (Human Chorionic Gonadotrophin) 

khususnya karena priode emesis gravidarum 
paling umum adalah minggu pertama yang 

pada saat itu, hCG mencapai kadar 

tertingginya. hCG sama dengan LH ( 
Letenizing Hormone) yang di sekresikan 

oleh sel troboblas blastosit. Dalam penelitian 

ini semua responden dilapangan adalah ibu 

hamil dengan usia kehamilan 0-12 minggu 
dengan dominan usia 8 minggu dan 12 

minggu. 

Berdasarkan analisa peneliti terdapat 
penurunan emesis gravidarum setelah 

diberikan intervensi inhalasi aromatherapy 

lemon dikarenakan Jeruk lemon dapat 
mengurangi keluhan emesis gravidarum, 

sakit kepala dan menambah nafsu makan, 

selain itu juga minyak astiri yang terdapat 

dalam jeruk lemon mengeluarkan aroma 
yang khas sehingga respon bau/aroma yang 

di hasilkan akan merangsang kerja sel neuro 

kimia otak dan dapat menstabilkan sistem 
saraf selanjutnya menimbulkan efek tenang 

pada ibu hamil trimester 1 yang mengalami 

emesis gravidarum. 

Sebelum penelitian responden 
mengatakan bahwa mengalami emesis 

gravidarum yang sering terutama pada pagi 

hari, responden mengatakan upaya untuk 
menangani emesis gravidarum dengan cara  

beristirahat, makan permen dan makan 

buah-buahan yang masam namun tidak ada 
perubahan mual muntah tetap ada, selain itu 

responden rutin meminum vitamin B6 yang 

di berikan pihak puskesmas namun mual 

muntah tetap sering terjadi, setelah 
pemberian intervensi selama 4 hari setiap 

pagi responden merasa lebih nyaman dan 

frekuensi mual muntah berkurang  
2. Hasil analisis skor emesis gravidarum pre 

test menunjukan bahwa nilai rata-rata pada 

responden kelompok kontrol adalah 9,06 
dengan skor emesis gravidarum terendah 

yaitu 7 dan yang tertinggi 13. Rata-rata 

emesis gravidarum post test pada responden 

kelompok kontrol yaitu 8,81 dengan skor 
emesis gravidarum terendah yaitu 6 dan skor 

emesis gravidarum tertinggi 12. Selisih 

penurunan antara nilai mean pre test dan post 
tes pada kelompok kontrol adalah 0.23 

terdapat penurunan namun tidak signifikan. 
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 Pada penelitian ini faktor yang 

mempengaruhi emesis gravidarum pada 

responden diantaranya adalah peningkatan 
hormone HCG (Human Chorionic 

Gonadotropin) hormone plasenta ini dapat 

memicu pusat mual yaitu chemoreceptor 
tringger zone sehingga menyebabkan emesis 

gravidarum saat hamil. Peningkatan 

hormone estrogen dan penurunan hprmone 

TSH (Thyrotropin-Stimulating Hormone). 
Tiga hormone ini dipercaya merupakan 

beberapa faktor yang berpengaruh dalam 

mual muntah hebat atau yang lebih dikenal 
dengan istilah hiperimesis gravidarum pada 

kehamilan (Quinlan, 2003). 

  Berdasarkan analisa peneliti dari hasil di 

atas pada kelompok kontrol terjadinya 
penurunan emesis gravidarum namun tidak 

signifikan, penurunan emesis gravidarum di 

karenakan responden pada kelompok 
kontrol rutin meminum vitramin B6 yang di 

berikan puskesmas karena manfaat vitamin 

B6 adalah sebagai mengatasi kekurangan B6 
pada tubuh, mengatasi mual saat kehamilan, 

mengatasi anemia. Maka dapat dilihat dari 

manfaat B6 tersendiri dapat menurunkan 

mual. 
 

3. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan 

bahwa rata-rata skor emesis gravidarum 
pada responden kelompok intervensi adalah 

7,37 yaitu emesis gravidarum sedang dan 

rata-rata skor emesis gravidarum kelompok 
kontrol adalah 8,81 yaitu emesis gravidarum 

sedang didapatkan selisih antara skor emesis 

gravidarum kelompok intervensi dan 

kelompok kontrol adalah 1,44. Hasil uji 
statistik menunjukan terdapat pengaruh 

aromatherapy lemon terhadap emesis 

gravidarum pada ibu hamil trimester 1 (P-
Value 0,03 < 0,05).  

 Hal ini sesuai dengan penelitian Astriana 

tahun 2016 setelah di berikan aromatherapy 

lemon terdapat penurunan emesis 
gravidarum yang signifikan. Aromatherapy 

adalah salah satu pengobatan alternatif yang 

dapat diterapkan menggunakan minyak 
essensial tumbuhan dan herbal. Setiap 

minyak essensial memiliki efek 

farmakologis yang unik seperti antibakteri, 
antivirus, diuretic, vasodilator, penenang 

dan merangsang adrenal ketika minyak 

essensial dihirup, molekul masuk ke rongga 

hidung dan merangsang sistem limbik 

diotak. Sistem limbik langsung terkait 

dengan adrenal, kelenjar hipofisis, 
hipotalamus, bagian-bagian tubuh yang 

mengatur denyut jantung, tekanan darah, 

stress, memori, keseimbangan hormon dan 
pernapasan. Hal ini membuat efek langsung 

dari minyak atsiri dalam mewujudkan 

keseimbangan emosional fisiologi (Jaelani, 

2009). 
Ketika meghirup zat aromatik atau 

minyak essential memancarkan biomolekul, 

sel-sel reseptor dihidung untuk mengirim 
implus langsung kepenciuman diotak, 

daerah ini terkait erat dengan sistem lain 

yang mengontrol memori, emosi, hormon, 

seks dan detak jantung. Segera impuls 
merangsang untuk melepaskan hormon yang 

mampu menentramkan dan menimbulkan 

perasaan tentang serta mempengaruhi 
perubahan fisik dan mental seseorang 

sehingga bisa mengurangi mual muntah (Siti 

Cholifah, 2017).  
Aromatherapy lemon dipilih karena 

merupakan aromatherapy yang aman 

digunakan pada kehamilan. Dalam 

penelitian ini pemberian aromatherapy 
lemon menggunakan metode inhalasi 

menggunakan tisu yang diberikan 2-3 tetes 

essensial oil aromatherapy lemon (Jaelani, 
2009)   

 Perubahan emesis gravidarum yang 

terjadi pada responden penelitian ini dapat 
menunjukan bahwa penurunan emesis 

gravidarum pada masing-masing responden 

sangat bervariasi, hal itu sangat terkait erat 

dengan faktor-faktor yang mempengaruhi 
emesis gravidarum yang di bawa oleh 

responden baik dari diri sendiri maupun 

lingkungan luar, namun dilihat dari 
perubahan pengaruh aromatherapy lemon ini 

menunjukan hasil perubahan yang efektif. 

Pada penelitian ini peran peneliti sebagai 

edukator dan care giver, dimana peneliti 
memberikan pendidikan kesehatan kepada 

pihak puskesmas dan responden mengenai 

emesis gravidarum ibu hamil trimester 1 dan 
penatalaksanaan untuk menngurangi emesis 

gravidarum ibu hamil trimester 1 sedangkan 

care giver, peneliti memberikan intervensi 
berupa pemberian aromatherapy lemon 

untuk mengurangi emesis gravidarum yang 

di rasakan karena kehamilan.  
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Pada saat dilakukan pemberian 

aromatherapy lemon seluruh responden 

bersedia mengikuti hingga selesai. Hal ini 
dibuktikan dengan tidak adanya responden 

yang dropout. Oleh karena itu pemberian 

aromatherapy lemon dapat dijadikan 
alternatif tambahan untuk mengurangi 

emesis gravidarum ibu hamil pada 

responden di wilayah kerja Puskesmas 

Soreang. 
Berdasarkan analisa peneliti bahwa 

pemberian inhalasi aromatherapy lemon 

sangat bermanfaat untuk penurunan emesis 
gravidarum dapat dilihat dari nilai statistik 

yang menunjukan penurunan yang 

signifikan sebanyak 0,03. Selain itu setiap 

minyak essensial memiliki efek 

farmakologis yang unik seperti antibakteri, 

antivirus, diuretic, vasodilator, penenang 
dan merangsang adrenal ketika minyak 

essensial dihirup, molekul masuk ke rongga 

hidung dan merangsang sistem limbik 
diotak. Maka dari hal tersebut emesis 

gravidarum bisa tertangani dan responden 

merasa nyaman setelah pemberian 

aromatherapy. 
Dengan demikian dapat disimpulkan 

secara keseluruhan bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan pemberian aromatherapy 
lemon terhadap emesis gravidarum pada ibu 

hamil trimester 1 di wilayah kerja 

Puskesmas Soreang. 

 

KESIMPULAN   

1. Rata-rata skor emesis gravidarum pada ibu 

hamil trimester 1 pre test pada kelompok 

intervensi adalah 10,13 dan post test adalah 
7,38 dengan kategori emesis gravidarum 

sedang 

2. Rata-rata skor emesis gravidarum pada ibu 
hamil trimester 1 pre test pada kelompok 

kontrol adalah 9,06 dan post test adalah 8,81 

dengan kategori emesis gravidarum sedang 

3. Terdapat pengaruh Aromatherapy lemon 

terhadap emesis gravidarum pada ibu hamil 

trimester 1 di wilayah kerja puskesmas 
soreang         (p value 0,03 < 0,05) secara 

statistik penurunan emesis gravidarum 

signifikan, namun secara praktik kategorik 
emesis gravidarum tetap dalam kategorik 

sedang.  
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ABSTRAK 

Prevalensi tingginya kasus perilaku seksual pra nikah di kalangan remaja. tahun 2010 menghasilkan bahwa 10 

% remaja yang menikah telah melakukan hubungan seks sebelum menikah.Prevalensi penggunaan media 

jejaring sosial tahun 2011 menunjukkan terdapat 64% pengguna jejaring sosial di Indonesia adalah kelompok 

remaja, tingginya penggunaan jejaring sosial dikarenakan remaja begitu antusias dalam menggunakan media 

sosial untuk berkomunikasi.Perilaku ditentukan oleh 3 faktor yaitu faktor predisposisi, faktor pendukung, 
faktor pendorong.Tujuan penelitian untuk melihat hubungan menggunakan media jejaring sosial : konten video 

tentang pornografi dengan perilaku seksual remaja usia 14 – 16 tahun kelas x otomotif di SMK Kecamatan 

Anjatan Kabupaten Indramayu. Penelitian ini menggunakan metode analisis korelasi dengan pendekatan cross 

sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas x otomotif di SMK Kecamatan Anjatan 

Kabupaten Indramayu. Pengambilan sample dengan random sampling yang berjumlah 57 responden. 

Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner. Analisis data melalui dua tahapan, yaitu univariat 

untuk melihat distribusi frekuensi dan analisa bivariat untuk melihat hubungan (chi-square).  Hasil penelitian 

didapatkan bahwa 55 responden (96,5%) pernah mengakses konten video tentang pornografi, 34 responden 

(59,6%) dengan kategori perilaku seksual berat. Hasil uji statistik diperoleh PValue = 0,041 , PValue ≤ α (α=0,05), 

maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara media jejaring sosial : konten video 

tentang pornografi dengan perilaku seksual remaja.  Disarankan hendaknya institusi sekolah dapat 
meningkatkan pengawasan terhadap siswa – siswi khususnya sering malakukan kegiatan razia handphone pada 

siswa dan melakukan kegiatan – kegiatan yang bermanfaat salah satunya yaitu mengembangkan kegiatan 

keagamaan dan kegiatan ekstrakulikuler.  

 

Kata Kunci : Jejaring Sosial, Perilaku Seksual, Remaja.  

 

ABSTRACT 

The prevalence of high rates of premarital sexual behavior among adolescents.in 2010 resulted that 10% of 

married adolescents have had sex before marriage. The prevalence of social media usage in 2011 showed that 

there were 64% of social networking users in Indonesia are a group of teenagers, the high use of social 

networking because teens so enthusiastic in using social media to communicate. Behavior is determined by 

three factors: predisposing factors, enabling factors, factors pendorong.Tujuan research to see relationships 

using social networking media: video content of pornography to sexual behavior adolescents aged 14-16 years 

in the automotive class X SMK Anjatan District of Indramayu district. This study uses correlation analysis with 

cross sectional approach. The population in this study were all students of class X SMK automotive Anjatan 

District of Indramayu district. Sampling with random sampling which amounted to 57 respondents. Data 

collected through questionnaires. Analysis of the data through two phases, namely univariate to see a 

frequency distribution and bivariate analysis to examine the relationship (chi-square). The results showed that 
55 respondents (96.5%) had access video content on pornography, 34 respondents (59.6%) with severe sexual 

behavior category. Statistical test results obtained p value = 0.041, p value ≤ α (α = 0.05), it can be concluded 

that there is a significant relationship between social networking media: videos of pornographic content with 

adolescent sexual behavior. Suggested should school institution can improve its supervision of students - 

students in particular often malakukan mobile raid on student activities and activities - activities that benefit 

one of which is to develop religious activities and extracurricular activities. 

 
Keywords : The Social Network, Sexual Behavior, Youth.  
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 PENDAHULUAN 

Wliis (2008) Masa remaja adalah suatu 

tahap kehidupan yang bersifat peralihan dan 

tidak mantap.Di samping itu, masa remaja 

adalah masa yang rawan oleh pengaruh –

pengaruh yang negatif, seperti narkoba, 

kriminal dan kejahatan seks.(Kurniawan 2009) 

Salah satu fenomena kehidupan remaja yang 

sangat menonjol adalah terjadinya peningkatan 

minat dan motivasi terhadap seksualitas. 

Desmita (2005) menyatakana terjadinya 

peningkatan perhatian remaja terhadap 

kehidupan seksual ini sangat dipengaruhi oleh 

faktor perubahan –perubahan fisik selama 

pubertas.Terutama kematangan organ –organ 

seksual dan perubahan –perubahan hormonal, 

mengakibatkan munculnya dorongan –

dorongan seksual dalam diri remaja.Dorongan 

seksual remaja ini sangat tinggi, dan bahkan 

lebih tinggi dari dorongan seksual orang 

dewasa. Sehingga menimbulkan rasa keingin 

tahuan akan seksualitas. Sebagai anak muda 

yang belum memiliki pengalaman tentang 

seksual, tidak jarang dorongan –dorongan 

seksual ini menimbulkan ketegangan fisik dan 

psikis.Untuk melepaskan diri dari ketegangan 

tersebut,  

Desmita (2005) para remaja mencoba 

mengekspresikan dorongan seksualnya dalam 

berbagai bentuk tingkah laku seksual, mulai 

dari melakukan aktivitas berpacaran (dating), 

berkencan, bercumbu sampai dengan 

melakukan kontak seksual.Melakukan kontak 

seksual disebut juga dengan melakukan 

hubungan seksual atau perilaku 

seksual.Perilaku seksual atau pranikah adalah 

segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat 

seksual, mulai dari tahapan yang paling ringan 

sampai pada tahap intercourse dan dilakukan 

sebelum menikah. 

Masalah kesehatan reproduksi yang dialami 

remaja dari waktu ke waktu sangat 

memprihatinkan.  Berdasarkan data WHO 

diperkirakan setiap tahun ada 15 juta remaja 

mengalami kehamilan  dan 60% diantaranya 

adalah kehamilan tidak dikehendaki. Karena 

tidak ingin melanjutkan kehamilan maka 

menyebabkan remaja tersebut berupaya 

mengakhirinya dengan melakukan aborsi. 

Sedangkan berdasarkan hasil survey yang 

dilakukan UNICEF ada sebanyak 15% - 20% 

kasus aborsi di Indonesia (2,3 juta/ tahun) 

dilakukan oleh  remaja (BKKBN, 2009). 

Beberapa kalangan meyakini faktor 

pendorong melakukan aborsi adalah kehamilan 

yang tidak direncanakan akibat dari perilaku 

seks pranikah, perkosaan, dan kontrasepsi yang 

gagal. Pertama, seks pranikah dilakukan saat 

usia mereka diliputi rasa penasaran dan ingin 

mencoba, tapi tidak mau bertanya pada orang 

tua ataupun guru konseling, Akhirnya, mereka 

mendapatkan informasi dari sumber - sumber 

yang salah seperti film porno.  

Dari penelitian yang dilakukan oleh 

Wiradhana (2010) menjelaskan bahwa jumlah 

remaja yang beresiko berperilaku tidak 

sehat,Tiga permasalahan kesehatan reproduksi 

remaja (TRIAD KRR) menunjukkan 35,9 % 

remaja melakukan perilaku seksual pra nikah 

dan 49,5 % remaja mengidap AIDS dengan 

kelompok usia 20 - 29 tahun yang diakibatkan 

dari perilaku seksual remaja. Kondisi seperti 

ini didukung oleh penelitian yang dilakukan 

oleh Debuti di bidang keluarga sejahtera dan 

pemberdayaan keluarga menjelaskan bahwa 

tingginya kasus perilaku seksual pra nikah di 

kalangan remaja. Data The Greater Jakarta 

Transition to Adulthood tahun 2010 

menghasilkan bahwa 11% remaja belum 

menikah dan 10 % remaja yang menikah telah 

melakukan hubungan seks sebelum menikah, 

tingkat melakukan hubungan seksual pertama 

kali lebih tinggi pada usia 20 - 24 tahun 

dibandingkan dengan remaja yang berusia 25 - 

29 tahun.  

Menurut Sarwono (2013) salah satu faktor 

yang dapat mempengaruhi perilaku seksual 

pada remaja adalah media yang menyajikan 

informasi, rangsangan seksual melalui media 

seperti (majalah, internet, VCD dan lain-lain) 

melalui teknologi yang sudah canggih tidak 
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bisa dipungkiri lagi, bahwa banyak remaja 

yang sedang berada dalam periode ingin tahu, 

ingin mencoba dan ingin meniru apa yang 

dilihat atau didengarnya dari media tersebut. 

Semakin sering remaja mengakses atau 

menonton film ataupun situs porno maka 

mereka akan merasa tertantang untuk 

menirukannya setelah remaja tersebut mulai 

terangsang. 

Menurut Hariyanti (dalam Sri, 2013) data 

Kementerian Komunikasi dan Informasi RI 

tahun 2011 menunjukkan terdapat 64% 

pengguna jejaring sosial di Indonesia adalah 

kelompok remaja, tingginya penggunaan 

jejaring sosial dikalangan remaja menunjukkan 

bahwa remaja begitu antusias dalam 

menggunakan media jejaring sosial untuk 

melakukan komunikasi. Perkembangan 

internet di Indonesia cukup pesat, 

mengimbangi perkembangan diluar 

negeri.Menurut survei IPSOS selama periode 

Februari 2012, Indonesia merupakan negara 

dengan pengguna internet paling aktif di media 

sosial.Pengguna internet di Indonesia 

menggunakan jejaring sosial untuk 

bersosialisasi dengan teman dan keluarga, 

mencari teman baru, promo atau jualan, dan 

mencari kerja (Wayan, 2012). 

Kementrian komunikasi dan informasi 

Republik Indonesia telah melansir data 

tingginya transaksi dan jumlah pengakses 

situs-situs porno di Indonesia. Tingginya 

pengakses situs porno yang mencapai US 

3.673 per detik atau setara dengan Rp 33 juta 

lebih setiap detiknya membawa nama 

Indonesia yang menduduki peringkat tertinggi 

di dunia.Dari data tersebut pengakses terbesar 

dari kalangan siswa menengah pertama yang 

mencapai 4500 peng akses, sedangkan 97,2% 

siswa SMA pernah mengakses situs porno. 

Kementerian Komunikasi dan Informasi 

menyebut 62,1% siswa mengaku penah 

melakukan hubungan seks dan 21,1% pernah 

melakukan aborsi (JPNN,2013) 

Aliansi Selamatkan Anak (ASA) Indonesia 

menyatakan bahwa Indonesia mencatat rekor 

sebagai negara kedua setelah Rusia yang paling 

rentan penetrasi pornografi terhadap anak-anak 

(BKKBN, 2006). Survei Komnas 

Perlindungan anak di 33 provinsi, antara 

Januari s.d Juni 2008 menyimpulkan bahwa 

97% remaja SMP dan SMA pernah menonton 

film porno, 93,7 % remaja SMP dan SMA 

pernah ciuman, genital stimulation (meraba 

alat kelamin), dan oral sex, 62,7 % remaja SMP 

tidak perawan, serta 21,2% remaja mengaku 

pernah aborsi (Maristyawan et al., 2009). 

Sebagaimana dinyatakan oleh Arnal, 

Garcia, Llario dan Calvo (2015) menyatakan 

bahwa cybersex mayoritas lebih diminati oleh 

laki - laki daripada perempuan, ketika laki - 

laki terpapar pornografi, maka akan 

mengarahkan perilakunya pada cybersex, 

sedangkan perempuan yang terpapar 

pornografi akan mengarahkan pada perilaku 

seksual. Selanjutnya Schneider (2000) 

mengungkapkan dalam penelitian kualitatif 

bahwa 45 orang laki - laki melakukan cybersex 

dengan menonton dan mendownload konten 

pornografi, sedangkan 10 orang perempuan 

lebih menyukai cybersex yang interaktif, 

seperti chatting (Laier, 2012). Selanjutnya 

Cooper, Delmonico dan Mathy (2004) juga 

menyatakan bahwa 32% laki - laki lebih minat 

terhadap cybersex daripada perempuan yang 

hanya memiliki persentase sebesar 17%, dan 

laki - laki cenderung melakukan cybersex 

dalam keadaan stress dan rasa tidak percaya 

diri. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas 

Kesehatan Kabupaten Indramayu Bidang 

Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) periode 

Januari sampai dengan Oktober 2014 

didapatkan data tentang kasus-kasus yang 

berhubungan dengan perilaku seksual remaja 

dan akibat yang ditimbulkan, diantaranya yaitu 

perilaku seksual pranikah sejumlah 589, 

persalinan 34, abortus 66, kehamilan tidak 

diinginkan (KTD) 73, infeksi menular seksual 

235, HIV/AIDS 19. 

Dari hasil studi pendahuluan pada tanggal 8 

Januari 2018 di SMK Kecamatan Anjatan 



Hubungan Menggunakan Media Jejaring Sosial: Konten Video Tentang Pornografi Dengan Perilaku Seksual Remaja 
Usia 14 – 16 Tahun Kelas X Otomotif Di SMK Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu 

 

 

PINLITAMAS 1 |Vol 1, No.1 | Oktober 2018 | Halaman 219 

merupakan sekolah swasta yang berada di 

lingkungan pedesaan cukup ramai, terdapat 

beberapa tempat bermain berkumpulnya 

siswa/siswi, dekat dengan tempat bendungan 

air yang sering dipakai remaja untuk 

berkumpul atau berpacaran.Background 

sekolah tersebut adalah sekolah agama 

kurikulum pelajarannya banyak pelajaran 

keagamaan dan setiap minggunya sering 

melakukan kegiatan keagamaan.Hasil 

wawancara guru Bimbingan Konseling (BK) di 

SMK tersebut mengungkapkan bahwa 

sebagian besar muridnya sudah pernah 

mengakses pornografi dalam berbentuk video 

maupun gambar, dan hampir seluruh kelas 

otomotif pernah terkena hukuman penyitaan 

Handphone oleh guru BK karena terdapat 

video dan gambar Pornografi. Dari hasil 

wawancara dari 10 remaja laki – laki kelas 

otomotif 10 remaja tersebut mendapatkan 

video atau gambar pornografi dari hasil 

kiriman teman.Karena kasus – kasus perilaku 

seksual memang tidak pernah diekspos dan 

tidak tercatat oleh Dinas Kesehatan atau Dinas 

Pendidikan sehingga menurut keterangan dari 

Guru BK Kejadian hubungan seks bebas di luar 

nikah terjadi diluar lingkungan sekolah dan 

rata – rata terjadi karena tindakan perkosaan 

oleh pacarnya, sehingga beberapa siswa/siswi 

mengundurkan diri dari sekolah sebelum  pihak 

sekolah mengetahui kehamilannya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti 

tertarik untuk mengetahui “Hubungan 

menggunakan media sosial : Konten video 

tentang pornografi dengan perilaku seksual 

remaja usia 14 – 16 tahun kelas X otomotif di 

SMK Kecamatan Anjatan Kabupaten 

Indramayu” 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui hubungan antaramenggunakan 

media jejaring sosial : konten video tentang 

pornografi dengan perilaku seksual remaja usia 

14 – 16 tahun kelas X otomotif di SMK 

Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif dengan menggunakan metode studi 

analitik observatif dengan pendekatan Cross 

Sectional (potong lintang). Hipotesis dalam 

penelitian ini adalah Ada hubungan antara 

menggunakan media jejaring sosial: konten 

video tentang pornografi dengan perilaku 

seksual remaja usia 14 – 16 tahun kelas X 

otomotif di SMK Kecamatan Anjatan 

Kabupaten Indramayu. Variabel independen 

dalam penelitian ini yaitu Penggunaan Media 

Jejaring social content video porno. .variabel 

terikat atau variabel dependen penelitian ini 

adalah perilaku seksual remaja kelas X 

otomotif di SMK Kecamatan Anjatan 

Kabupaten Indramayu.  

Di definisikan Tidak pernah melakukan 

prilaku seksual jika semua jawaban tidak, 

melakukan perilaku seksual ringan jika 

menjawab Ya salah satu dari point 1 sd 3, dan 

perilaku seksual berat jika menjawab Ya untuk 

salah satu poit 4 sd 9  (Puspita sari, 2015). 

Yang termasuk point point tersebut adalah : 

1.Berpegangan tangan, 2.Berpelukan, 3.Cium 

kening, pipi, 4.Berciuman bibir, 5.Meraba 

bagian sensitif tubuh, 6.Mastrubasi/onani 

7.Oral seks, 8.Petting/menggesek gesekan 

bagian tubuh, 9.Berhubungan kelamin (sexual 

intercourse).  

Di definisikan meng akses jika menjawab 

Ya dari salah satu point 3 – 5. Di definisikan 

tidak meng akses jika menjawab Tidak untuk 
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semua point 3 - 5 (Nurdin, 2012). Pertanyaan 

pertanyaan yang termasuk point 3 – 5 sebagai 

berikut 3.Apakah anda pernah melihat gambar-

gambar porno melalui online?, 4.Apakah anda 

pernah menonton film porno di internet?., 

5.Apakah anda pernah mengirim/menerima 

film porno oleh teman anda? 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa 

kelas X  SMK Kecamatan Anjatan Kabupaten 

Indramayu kelas otomotif berjumlah  134 

orang. Tekhnik sampling yang digunakan 

proporsional random sampling. Dari Hasil 

perhitungan jumlah sampel pada penelitian ini 

berjumlah 57 orang dengan menggunakan 

rumus slovin (Nugrahaeni D.K, 2015) yaitu:  

=
𝑁

1 + 𝑁(𝑑)2
 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu menggunakan lembar kuisioner. 

Untuk Variabel media jejaring social 

menggunakan kuesioner dengan menggunakan 

kategori kritikal point berdasarkan teori dari 

Nurdin 2012, Sedangkan instrument untuk 

variable Perilaku Seksual, menggunakan 

kuesioner dengan menggunakn kategori 

kritikal point berdasarkan teori dari Puspitasari 

R.M, Wijayanti A.C & Nugroho F.S, 2015. 

Kuesioner tidak dilakukan uji validitas dan 

reabilitas secara statistic, tapi cukup dilakukan 

uji validitas sentence 

Analisis data univariat data yang telah 

diperoleh dari hasil pengumpulan data 

disajikan dalam bentuk table distribusi 

frekuensi. Berikut perhitungan rumus 

presentasi (Martono, 2010):  

𝑃 =
𝑓

𝑁
𝑥 100% 

Analisis bivariat yang digunakan adalah uji 

Chi-Square , dengan menggunakn uji 

kemaknaan P value ≤ α, alfa yang digunakan 

5% (0.05). Rumus yang digunakan 

untukmenghitung X2 yaitu: 

𝑥2  =  ∑
(𝑓𝑜 − 𝑓𝑒)2

𝑓𝑒
 

Dalam melakukan penelitian, peneliti tetap 

memperhatikan etika penelitian yang terdiri 

dari Menghormati harkat dan martabat 

manusia (respect for human dignity), Sebanyak 

57 responden menyetujui dan menandatangai 

inform consent., Menghormati privasi dan 

kerahasiaan subjek penelitian (respect for 

privacy and convidentiality), Keadilan dan 

inklusivitas/keterbukaan (respect for justice an 

inclusiveness), Memperhitungkan manfaat dan 

kerugian yang ditimbulkan (balancing harm 

dan benefits) 

Lokasi penelitian ini dilakukan di SMK 

Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, 

dan waktu Penelitian ini  dilakukan pada bulan 

Januari - Juni tahun 2018, sedangkan 

pengambilan data dilakukan pada bulan April 

tahun 2018. 
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3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

a. Distribusi Frekuensi Menggunakan 

Media Jejaring Sosial 

Menggunakan 

Media sosial 
Jumlah 

Presentase 

(%) 

Akses 

Tidak Akses 

55 

2 

96,5 

3,5 

Total 57 100 

 

Dari tabel di atas menjelaskan bahwa 

dari 57 responden, sebanyak 55 responden 

(96,5%) pernah mengakses media jejaring 

sosial: konten video tentang pornografi.  

Remaja mempunyai rasa ingin tahu 

yang besar, namun  remaja justru kurang 

mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan 

informasi dan pengetahuan yang cukup 

berkaitan dengan kesehatan reproduksi. 

Sebagai bentuk rasa keingintahuannya, maka 

remaja mencari informasi sebanyak - 

banyaknya. Remaja seringkali merasa tidak 

nyaman atau tabu untuk 

membicarakanmasalah seksualitas dan 

kesehatan reproduksinya. Akan tetapi karena 

factor keingintahuannya, mereka akan 

berusaha untuk mendapatkan informasi ini. 

Seringkali remaja merasa bahwa orangtuanya 

menolak membicarakan masalah seks sehingga 

mereka kemudian mencari alternatif sumber 

informasilain seperti teman atau media 

internet. (Darwisyah, 2009) 

Remaja masa kini tak bisa lepas dari 

teknologi. Hampir remaja saat ini memiliki 

gadget, dalam bentuk apapundan merek 

manapun dan dimanapun sebagian besar 

remaja sedang asik memainkan 

gadgetnya, entah untuk tujuan apapun, positif 

dan negatif.Tentunya gejala ini terlihat 

makinmeluas pada segmentasi remaja.Rasanya 

tak ada remaja saat ini yang tak memiliki 

gadget,seolah-olah gadget adalah barang wajib 

yang harus mereka miliki dan mereka bawa 

kemanapunmereka pergi. Memang kita tak 

lantas memungkiri bahwa gadget tersebut 

memberikan dampakpositif misalnya saja 

kemudahan dalam melakukan proses 

komunikasi, mudahnya 

mengaksespengetahuan baru yang mereka 

butuhkan saat itu dan dapat di akses setiap saat 

kala merekamembutuhkan, makin luasnya 

jaringan sosial yang bisa dijalin, dll. Namun 

dampak negatifnyapuncukup banyak yang 

pantas untuk diperhatikan.Terdapat berbagai 

perilaku negatif yang timbulpada remaja akibat 

pemakaian teknologi yang memudahkannya 

untuk akses internet.Perilakutersebut 

diantaranya adalah perilaku seksual.Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

dilapangan didapatkan bahwa di SMK 

Kecamatan Anjatan siswa kelas X otomotif di 

SMK Kecamatan Anjatan banyak yang 

mempunyai gadget dan mempunyai waktu 

luang menghabiskan waktu berjam – jam serta 

karakteristik remaja yang ingin mencoba - coba 

dan salah satunya yaitu mengakses konten 

video pornografi. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil 

penelitian Widyastuti(2011) didapatkan Faktor 

yang menyebabkan remaja ingin mengakses 

pornografi termasuk video porno yaitu 

tersedianya waktu luang yang tidak terarah, 

dan pergaulan antar teman sebaya, 

Ketersediaan fasilitas dan keterjangkauan. 

Menurut Hawari (2010) Akses video porno 

yang terus menerus akan mengakibatkan 

perlaku seksual pada remaja. 

 

b. Distribusi Frekuensi Perilaku Seksual Remaja 

Perilaku Seksual Jumlah Persentase (%) 

Tidak Pernah 14 24,6 

Ringan 9 15,8 

Berat 34 59,6 

Total 57 100 
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Dari tabel 4.2 menjelaskan bahwa dari 57 

responden, sebanyak 34 responden (59,6%) 

dengan kategori perilaku seksual berat. Bentuk 

perilaku seksual yang dilakukan remaja 

menurut Sarwono (2006) adalah bergandengan 

tangan (memegang lengan pasangan), 

berpelukan (memegang pinggang pasangan), 

bercumbu (cium pippi, cium kening, cium 

bibir), meraba bagian tubuh yang sensitif, dan 

memasukkan alat kelamin.Menurut Green 

dalam Notoatmodjo (2004).Hasil penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti dilapangan 

didapatkan bahwa di SMK Kecamatan Anjatan 

siswa kelas X otomotif di SMK Kecamatan 

Anjatan kabupaten Indramayu didapatkan 

bahwa data perilaku seksual diantaranya yaitu 

mulai dari beperpegangan tangan, berpelukan, 

bercium pipi/kening, bercium bibir, meraba 

bagian sensitif tubuh, masturbasi, oral seks, 

petting, hubungan seksual, tetapi data yang 

terbanyak yaitu pernah berciuman bibir, dan 

data perilaku seksual yang terberat yaitu siswa 

pernah melakukan hubungan seksual atau 

hubungan intim sebanyak 8 siswa. 

Perilaku ditentukan oleh 3 faktor yaitu 

faktor predisposisi, faktor pendukung, faktor 

pendorong.Faktor predisposisi (predisposing 

faktor) yaitu faktor – faktor yang dapat 

mempermudah terjadinya perilaku seseorang, 

antara lain: Pengetahuan, Sikap, Kepercayaan , 

dan Nilai – nilai. Faktor pendukung atau 

pemungkin (enabling factors) adalah faktor – 

faktor yang memungkinkan atau memfasilitasi 

perilaku atau tindakan yang terwujud dalam 

lingkungan fisik, tersedia  atau tidak 

tersediannya fasilitas – fasilitas atau sarana – 

sarana, seperti media massa. Faktor pendorong 

atau penguat (reinforcing factors) yaitu faktor 

yang memperkuat terjadinya perilaku antara 

lain tokoh masyarakat, teman atau kelompok 

sebaya, peraturan, undang – undang, surat 

keputusan dari para pejabat pemerintah daerah 

atau pusat.Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti dilapangan didapatkan bahwa di SMK 

Kecamatan Anjatan siswa kelas X otomotif di 

SMK Kecamatan Anjatan didapatkan bahwa 

faktor - faktor perilaku seksual salah satunya 

faktor pendukung atau pemungkin (enabling 

factors) yaitu semua siswa SMK Kecamatan 

Anjatan Kabupaten Indramayu memiliki 

Handphone (HP) dan kuota internet, 

pengawasan yang kurang dari pihak guru, 

tersedianya fasilitas wifi, kemudianFaktor 

pendorong atau penguat (reinforcing factors) 

yaitu teman atau kelompok sebaya. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Richo (2016) 

Yang berjudul paparan pornografi dari media 

sosial dan perilaku berpacaran pada siswa 

SMK X, kelurahan cempaka putih, kecamatan 

ciputat timur kota tangerang selatan tahun 

2015, menyatakan bahwa pengaruh teman 

sebaya cenderung menjadi sumber informasi 

yang baik sebesar 54.3%. Pengaruh teman 

sebaya dalam menonton video porno dapat 

dilihat dari seringnya responden mendengar 

informasi tentang masalah seks, diajak melihat 

dan mengakses video porno, menyaksikan 

adegan seks di VCD, mengejek teman yang 

tidak mau berhubungan seksual dan terbuka 

membicarakan masalah seksual. Besarnya 

pengaruh teman Sebaya terkait dengan 

masalah seksual ini akan mempengaruhi 

stimulus responden untuk melakukan tindakan 

perilaku seksual.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil 

penelitian Ikhsan (2009) kepemilikan 

handphone berpengaruh terhadap perilaku 

seksual remaja siswi SMA.Dalam penelitian 

ini didapatkanseluruh siswa memilihi 

smartphone. Dan didapatkan 43% memiliki 

fasilitas berupa smartphone, televisi, video dan 

game yang bisa digunakan dalam mengakses 

video porno. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil 

penelitian Widyastuti (2011) didapatkan 

Faktor yang menyebabkan remaja ingin 

mengakses pornografi termasuk video porno 

diantaranya ketersediaan atau dekatnya jarak 

dengan fasilitas untuk mengakses. Dalam 

penelitian ini didapatkan jarak mengakses 

<1km sebanyak 61,2%. Hal ini didukung 
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dengan penelitian Hilmi (2010) dimana 

ketersediaan fasilitas mengakses konten porno 

dan kedekatan tempat mengakses berpengaruh 

terhadap remaja untuk menggunakan fasilitas 

tersebut. 

 

c. Hubungan menggunakan media jejaring sosial dengan perilaku seksual remaja 

Media Jejaring 

Sosial 

Perilaku Seksual Remaja 

Total % p Berat Ringan Tidak pernah 

n % N % n % 

Akses 34 61,8 9 16,4 12 21,8 55 100 
0,041 

Tidak Akses 0 0 0 0 2 100 2 100 

Total 34  9  14  57 100  

 

Dari tabel di atas menjelaskan bahwa dari 

55 responden yang mengakses video konten 

porno, sebanyak 34 responden (61,8) memiliki 

perilaku seksual berat. Dan dari 2 orang yang 

tidak pernah mengakses, sebanyak 2 orang 

(100%) tidak pernah melakukan perilaku 

seksual.Hasil uji statistik diperoleh PValue = 

0,041 , PValue≤ α (α=0,05), maka dapat 

disimpulkan bahwa ada hubungan yang 

signifikan antara media jejaring sosial : konten 

video tentang pornografi dengan perilaku 

seksual remaja. 

Menurut Sarwono (2008), kecenderungan 

pelanggaran seksual yang dilakukan remaja 

semakin meningkat karena adanya penyebaran 

informasi dan rangsangan seksual melalui 

media massa yang dengan adanya teknologi 

canggih (video cassette, foto copy, satelit, 

VCD, telepon genggam, internet dan lain-lain) 

menjadi tidak terbendung lagi. Remaja yang 

sedang dalam periode ingin tahu, ingin 

mencoba dan meniru apa yang dilihat atau 

didengarnya dari media massa khususnya 

karena mereka pada umumnya belum pernah 

mengetahui masalah seksual secara lengkap 

dari orang tuanya. Adapaun Santrock (2003), 

menyatakan bahwa remaja yang terpapar 

media pornografi secara terus menerus 

semakin besar hasrat seksualnya. Remaja 

menerima pesan seksual dari media pornografi 

secara konsisten berupa kissing, petting, 

bahkan hubungan seksual pra nikah, tapi jarang 

dijelaskan akibat dari perilaku seksual yang 

disajikan seperti hamil di luar nikah atau 

kehamilan yang tidak diinginkan. Hal ini 

membuat remaja tidak berpikir panjang untuk 

meniru apa yang mereka saksikan. Remaja 

menganggap keahlian dan kepuasan seksual 

adalah yang sesuai dengan yang mereka lihat. 

Menurut Sarwono (2013) salah satu faktor 

yang dapat mempengaruhi perilaku seksual 

pada remaja adalah media yang menyajikan 

informasi, rangsangan seksual melalui media 

seperti (majalah, internet, VCD dan lain-lain) 

melalui teknologi yang sudah canggih tidak 

bisa dipungkiri lagi, bahwa banyak remaja 

yang sedang berada dalam periode ingin tahu, 

ingin mencoba dan ingin meniru apa yang 

dilihat atau didengarnya dari media tersebut. 

Semakin sering remaja mengakses atau 

menonton film ataupun situs porno maka 

mereka akan merasa tertantang untuk 

menirukannya setelah remaja tersebut mulai 

terangsang.Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti dilapangan didapatkan bahwa di 

SMK Kecamatan Anjatan siswa kelas X 

otomotif di SMK Kecamatan Anjatan sudah 

pernah mengakses konten video pornografi dan 

merupakan hal lumrah dan biasa terjadi di 

SMK tersebut  dan saat ini di lapangan 

memang terjadi hal tersebut padahal kondisi 

lingkungan SMK kecamatan anjatan adalah 

lingkungan yang sering melakukan kegiatan – 

kegiatan keagamaan dan dekat dengan masjid. 

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil 

penelitian Furwasyih (2011) tentanghubungan 

frekuensi keterpaparan informasi erotis di 

televisi dan internet dengan perilaku seksual 
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remaja dalam berpacaran di SMK Satya 

Widyakota Surabaya, mengatakan bahwa 47 

responden yang terpapar informasi 

erotisdengan frekuensi berat, sebagian besar 

(85,11%) memiliki perilaku seksual beresiko. 

Saat ini dimana akses informasi terbuka lebar, 

baik dari media cetak maupun media 

elektronik, sudah menyentuh seluruh lapisan 

masyarakat. Namun, pada kenyataannya 

informasi yang tersedia di media massa adalah 

berupa konten - konten dewasa yang isinya 

tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak 

mendidik, sehingga setiap harinya jumlah 

pengakses informasi erotis di media massa dari 

kalangan remaja semakinmeningkat, dengan 

tingkat keterpaparan yang semakin berat 

(Furwasyih, 2011).  

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil 

penelitian lain yang dilakukan oleh Ronika 

(2010) yang meneliti siswa SMA N 9 

Yogyakarta dengan mendapatkan hasil adanya 

hubungan antara konsumsi media pornografi 

dengan perilaku seksual. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Hasil penelitian ini memiliki kesimpulan 

yaitu: sebanyak 55 responden (96,5%) kelas X 

otomotif pernah mengakses media jejaring 

sosial : konten video tentang 

pornografi,sebanyak 34 responden (59,6%) 

kelas X otomotif memiliki perilaku seksual 

berat, Terdapat hubungan antara menggunakan 

media jejaring sosial : konten video tentang 

pornografi dengan perilaku seksual remaja usia 

14 – 16 tahun kelas X otomotif di SMK 

Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu 

dengan p value 0,041. 

Saran Bagi guru biologi dan juga guru 

Bimbingan Konseling melakukan penyuluhan 

padasiswa/siswi tentang kesehatan reproduksi 

pada remaja salah satunya adalah mengenai 

dampak dan bahaya dari perilaku seksual yang 

dilakukan sebelum menikah.
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ABSTRAK 

Arthritis rheumatoid adalah penyakit yang menyerang sendi dan tulang atau jaringan penunjang sekitar sendi. 
Penatalaksanaan nyeri arthritis rheumatoid ada 2 penatalaksanaan yaitu farmakologi dan non farmakologi. 

Relaksasi benson dan kompres hangat merupakan penatalaksanaan non farmakologi bagi lanjut usia yang 

menderita nyeri arthritis rheumatoid. Tujuan penelitian untuk mengetahui perbedaan efektifitas relaksasi 

benson dan kompres hangat dalam menurunkan nyeri  arthritis rheumatoid pada lanjut usia di Rumah 

Perlindungan Sosial Tresna Werdha (RPSTW) Karawang. Desain penelitian menggunakan quasi experiment 

pre-test post-test design. Intervensi dilakukan  2 hari sekali selama 2 minggu. Populasi lanjut usia dengan 

arthritis rheumatoid, teknik pengambilan sampel menggunakan consecutive sampling berjumlah 22 responden, 

11 responden intervensi relaksasi benson dan 11 responden intervensi kompres hangat. Analisis uji T 

independent. Hasil penelitian pada kelompok relaksasi benson terdapat rata-rata penurunan nyeri sebesar 3,00 

(S.D ± 1,342) sedangkan pada kelompok kompres hangat terdapat rata-rata penurunan nyeri sebesar 2,82 (S.D 

± 1,471). Hasil Uji t independent tidak terdapat perbedaan rata-rata selisih nyeri yang bermakna antara 

kelompok relaksasi benson dengan kompres hangat dalam menurunkan nyeri arthritis rhematoid 
(0,765>α=0,05). Disarankan Panti RPSTW Karawang dapat menjadikan relaksasi benson dan kompres hangat 

sebagai intervensi alternatif nonfarmakologi untuk mengurangi nyeri arthritis rheumatoid pada lanjut usia. 

 

Kata kunci: arthritis rheumatoid, relaksasi benson, kompres hangat 

 

ABSTRACT 

 
Rheumatoid arthritis is a disease that attacks the joints and bones or supporting tissues around the joint. There 

is two the pain managements of rheumatoid arthritis including pharmacology and non-pharmacology 

managements. Benson relaxation and warm compresses are non-pharmacological managements for elderly 

people suffering from rheumatoid arthritis pain. The purpose of the study is to know  a difference in the 

effectiveness of benson relaxation and warm compresses in reducing the pain of rheumatoid arthritis in the 

elderly at Rumah Perlindungan Tresna Werdha (RPSTW) Karawang. Quasi experiment was used in the 

reasearch with pre-test and post-test design. Interventions are performed twice daily for 2 weeks. The 

population in this study was elderly with rheumatoid arthritis and sampling technique used consecutive 

sampling with 22 respondents; 11 respondents with benson relaxation and 11 respondents with warm 
compresses interventions. The analysis used  independent T test.  The results showed that in the benson 

relaxation group the average decreasing of pain was 3,00 (S.D ± 1,342) whereas in the warm compress group 

the average of decreasing  pain was 2.82 (S.D ± 1.471). Independent t-test results showed no significant 

difference in mean between the benson relaxation group with warm compresses in decreasing rhematoid  

artritis pain (0.765> α = 0.05). It is suggested that panti RPSTW Karawang can give  benson relaxation and 

warm compress as an alternative intervention non-pharmacology to reduce rheumatoid arthritis pain in 

elderly. 

 

Keywords: rheumatoid arthritis, benson relaxation, warm compress 

 

 

PENDAHULUAN 

Dampak kemajuan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi,  di bidang kesehatan yaitu dengan 

menurunnya angka kematian bayi dan anak, 

perbaikan gizi dan sanitasi sehingga kualitas 

dan usia harapan hidup (UHH) meningkat. Hal 

ini berdampak kepada peningkatan jumlah 

penduduk lanjut usia, bahkan pertumbuhannya 

lebih cepat dan pesat (Nugroho, 2008). 
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World Population Prospects (2012), 

menjelaskan pertumbuhan penduduk Indonesia 

antara tahun 2015 – 2020 memiliki rata-rata 

usia harapan hidup sebesar 71,7%. Yang 

mengalami peningkatan 1% dari tahun 2010 – 

2015. Meningkatnya UHH, akan menyebabkan 

jumlah lanjut usia (lansia) dari tahun ketahun 

meningkat (Kemenkes RI, 2012). 

Data statistik Survei Penduduk Antar 

Sensus di Indonesia (2005) jumlah penduduk 

sebanyak 213.375.287 orang, dengan 

penduduk lanjut usia sebanyak 15.537.710 

orang. Sementara menurut Badan Pusat 

Statistik (BPS)  data sensus penduduk  pada 

tahun 2010 ada  peningkatan penduduk di 

Indonesia  dengan pesat menjadi sebanyak 

237.641.326 orang, dengan jumlah lanjut usia 

sebanyak 18.118.699 orang (BPS, 2010). 

Sedangkan pada tahun 2020-2025, Indonesia 

diprediksi akan menduduki peringkat teratas 

negara dengan struktur dan jumlah lanjut usia 

setelah RRC, India, dan Amerika Serikat, 

dengan UHH di atas 70 tahun (Nugroho, 2008). 

Lanjut usia merupakan tahap dari proses 

tumbuh kembang, yaitu berkembang dari bayi, 

anak-anak, dewasa dan akhirnya menjadi tua. 

Proses tersebut adalah hal yang normal, dengan 

perubahan fisik dan prilaku  yang dapat 

dipredikasi  pada semua orang. Lanjut usia 

merupakan proses yang alami ditentukan oleh 

Tuhan Yang Maha Esa. Dimasa ini seseorang 

mengalami kemunduran secara bertahap baik 

fisik, mental dan sosial. Batasan umur lanjut 

usia menurut WHO meliputi : usia pertengahan 

(middle age) dengan usia 45-59 tahun, lanjut 

usia (elderly) antara 60-74 tahun, lanjut usia 

tua (old) antara 75-90 tahun, dan sangat tua 

(very old) diatas 90 tahun (Azizah, 2011). 

Akibat proses alamiah yaitu proses menua 

(Aging), lansia pada umumnya banyak 

mengalami penurunan kondisi fisik, 

psikologis, dan sosial yang saling berinteraksi 

(Nugroho, 2000). Proses penuaaan tersebut 

memiliki keterkaitan dengan perubahan 

kondisi fisik pada lansia diantaranya adalah 

kemampuan muskoloskeletal mengalami 

penurunan ke arah yang lebih buruk. 

Perubahan fungsi system muskoskeletal akan 

menyebabkan perubahan secara degenaratif  

dengan dengan keluhan rasa nyeri, kekakuan 

pergerakan sendi, hilangnya gerakan dan 

munculnya tanda-tanda inflamasi seperti nyeri 

tekan, pembengkakkan yang mengakibatkan 

terjadinya gangguan mobilitas (Nugroho, 

2008).  

Salah satu masalah kesehatan yang sering 

dialami lanjut usia adalah arthritis rheumatoid 

(Azizah, 2011). Prevalensi arthritis 

rheumatoid mencapai 23,6% sampai 31,3% di 

Indonesia. Pada tahun 2009 terhadap 9 provinsi 

di Indonesia yang termasuk pada katagori 

kasus penderita arthritis rheaumotoid yaitu 

provinsi jawa tengah (38,6%) paling banyak,  

papua barat (38,2%), NTT (38,0%), 

Kalimantan selatan (35,8%), NAD (43,2%), 

NTB (33,6%), sumatera barat (33%), bali 

(32,6%), dan provinsi jawa barat (41,7%), 

merupakan prevalensi kedua tertinggi di 

Indonesia, sebanyak 22,3% dari 41,7% yang 

mengalami arthritis rheumatoid kebanyakan 

lanjut usia (Syafei, dalam Proceeding of 

Rheumatologi, 2010).  

Penyakit arthritis merupakan salah satu 

penyebab utama lanjut usia terjadinya 

disabilitas, selain stroke dan penyakit 

kardiovaskular (Darmajo & Martono, 2004). 

Penyakit arthritis rheumatoid merupakan 

sekelompok penyakit (gabungan untuk lebih 

dari seratus penyakit) yang memiliki 

manifestasi klinis seperti nyeri pada sistem 

musculoskeletal yang menahun, kekakuan 

pada sendi, serta bengkak jaringan sekitar 

tendon (Helmi, 2014). 

Rheumatoid adalah sindrom dan golongan 

penyakit sebagai perwujudan sindroma 

rematik lebih banyak. Arthritis adalah radang 

sendi yang mengakibatkan perubahan bentuk 

sendi. Arthritis rheumatoid adalah penyakit 

yang tidak diketahui penyebabnya yang 

mengakibatkan inflamasi sistemik kronis, 

dikarakteristik oleh kerusakan proliferasi 

membran sinovial yang menyebabkan 
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kerusakan pada tulang sendi ankilosis 

deformitas (Kushariyadi, 2010). 

Dampak Arthritis rheumatoid  pada lanjut 

usia yaitu kualitas harapan hidup seperti 

kelelahan yang demikian hebatnya mengalami 

penurunan, menurunkan rentang gerak tubuh 

dan nyeri pada pergerakan. Pada saat bangun 

tidur pagi hari kekakuan akan bertambah berat, 

disertai nyeri yang hebat pada awal gerakan 

tetapi kekakuan dirasakan tidak berlangsung 

lama yaitu seperempat jam. Kekakuan yang 

terjadi di waktu  pagi hari akan menyebabkan 

berkurangnya kemampuan gerak ekstensi, 

keterbatasan  dalam mobilitas fisik dan efek 

sistemik yang dapat menyebabkan kegagalan 

organ dan kematian (Prices, 2005). 

Nyeri pada Arthritis rheumatoid 

disebabkan karena terjadinya inflamasi 

sistemik kronis yang tidak diketahui 

penyebabnya, atau terjadinya kerusakan dan 

poliferasi pada membran sinovial yang 

menyebabkan kerusakan pada tulang sendi, 

ankilosis dan deformitas. Mekanisme 

imunologis tampak berperan penting dalam 

memulai dan timbulnya penyakit Arthritis 

rheumatoid. Arthritis rheumatoid adalah salah 

satu dari sekelompok penyakit jaringan 

penyambung difus yang diperantai oleh 

imunitas (Ningsih & Lukman, 2011). 

Nyeri kronis yang timbul apabila tidak 

diatasi secara adekuat akan menimbulkan efek 

membahayakan selain ketidaknyamanan. 

Nyeri yang terjadi dalam waktu lama sering 

mengakibatkan ketidakmampuan. 

Kemungkinan klien tidak mampu  melanjutkan 

aktivitas dan melakukan hubungan 

interpersonal sebelum nyeri berkurang atau 

hilang. Ketidakmampuan dalam aktivitas fisik 

sampai tidak mampu dalam memenuhi 

kebutuhan pribadi, seperti berpakaian atau 

makan (Smeltzer, 2013). 

Nyeri yang disebabkan Arthritis 

rheumatoid adalah nyeri kronis yang dapat 

menyebabkan ketidakmampuan untuk 

melakukan aktifitas sehari-hari dan dapat 

menyebabkan rasa ketidaknyamanan pada 

lanjut usia. Lanjut usia yang merasakan nyeri 

kronis seringkali mengalami periode remisi 

yaitu gejala nyeri hilang sebagian atau 

keseluruhan dan eksaserbasi. Sifat nyeri kronis 

yang tidak dapat diprediksi ini membuat lanjut 

usia frustasi dan seringkali cenderung 

mengarah pada depresi psikologis. Selain itu 

timbul suatu perasaan tidak aman karena tidak 

pernah tahu apa yang akan dirasakannya dari 

hari ke hari (Mutaqqin, 2008). 

Strategi penatalaksanaan nyeri mencakup 

pendekatan farmakologi dan non farmakologi, 

pendekatan farmakologi menggunakan obat-

obatan analgetik, anti inflamasi non steroid 

(NSAIDs), opoid. Beberapa obat analgetik 

memiliki efek samping pada ginjal dan hati. 

Perawat memiliki peran  untuk mengkaji 

keefektifannya dan melaporkan jika intervensi 

tersebut efektif atau menimbulkan efek 

samping (Smeltzer, 2013). 

Banyak lanjut usia dan anggota tim 

kesehatan cenderung menyakini obat sebagai 

satu-satunya cara untuk menghilangkan nyeri. 

Namun begitu banyak kompetensi perawat 

yang bersifat non farmakologis yang dapat 

membantu menghilangkan nyeri diantara yaitu 

dengan tekhik relaksasi, didalam teknik 

relakasasi terdapat berbagai teknik antaranya 

ada teknik relaksasi napas dalam, relaksasi otot 

progresif, dan relaksasi benson, lalu ada 

stimulasi kutaneus yaitu terapi kompres 

hangat, (Smeltzer, 2013). Relaksasi napas 

dalam adalah  metode menurunkan nyeri 

dengan cara pernapasan abdomen dengan 

frekuensi lambat, perlahan, berirama, dan 

nyaman sambil memejamkan mata. Distraksi 

atau pengalihan perhatian yaitu menstimulasi 

nyeri yang ditransmisikan ke otak melalui 

stimulasi sistem kontrol desenden, yaitu suatu 

sistem serambut yang berasal dari dalam otak 

bagian bawah dan bagian tengah dan terakhir 

pada serabut interneural inhibitor dalam kornu 

dorsalis dari medula spinalis, (Smeltzer, 2002 

dalam Setyoadi & Kushariyadi, 2011). Dalam 

terapi relaksasi napas dalam terdapat 

kontraindikasi yaitu tidak boleh diberikan 
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kepada klien yang mengalami sesak napas 

(Setyoadi & Kushariyadi, 2011). 

Selain relaksasi napas ada pula teknik 

relaksasasi otot progresif. Herodes (2010), 

mengatakan teknik relaksasi otot progresif 

adalah metode teknik relaksasi otot dalam yang 

tidak memerlukan imajinasi, ketekunan, dan 

sugesti. Berdasarkan konsep bahwa tubuh 

manusia dapat berespon pada kecemasan dan 

kejadian yang merangsang pikiran yang 

berdampak ketegangan otot (Davis, 1995). 

Teknik relaksasi otot progresif yaitu 

memusatkan perhatian pada suatu aktifitas otot 

dengan memfokuskan perhatian kepada otot 

yang tegang kemudian menurunkan 

ketegangan secara perlahan-lahan dengan 

melakukan teknik relaksasi dengan tujuan 

untuk mendapatkan perasaan relaks. Teknik 

relaksasi otot progresif merupakan terapi 

relaksasi yang diberikan kepada klien dengan 

teknik menegangkan otot-otot tertentu dan 

kemudian relaksasi. Relaksasi progresif 

merupakan salah satu cara teknik relaksasi 

dengan mengombinasikan latihan napas dalam 

dan serangkaian seri kontraksi dan relaksasi 

otot tertentu (Kustanti & Widodo, 2008 dalam 

Setyoadi & Kushariyadi, 2011). Dalam 

relaksasi otot progresif terdapat kontraindikasi 

yaitu lansia yang mengalami keterbatasan 

gerak, misalnya tidak bisa menggerakkan 

tubuhnya dan lansia yang menjalani perawatan 

tirah baring (Setyoadi & Kushariyadi, 2011). 

Selain kedua teknik diatas terdapat pula 

teknik relaksasi benson yang merupakan 

gabungan antara teknik respons relaksasi dan 

sistem keyakinan individu / faith factor 

(difokuskan pada ungkapan tertentu berupa 

nama-nama Tuhan, atau kata yang memiliki 

makna menenangkan bagi pasien itu sendiri) 

yang diucapkan berulang-ulang dengan ritme 

teratur disertai sikap pasrah (Benson & 

Proctor, 2000 dalam Kosasih, 2015). 

Menurut Benson (2000), menjelaskan 

formula-formula tertentu yang dibaca 

berulang-ulang dengan melibatkan unsur 

keyakinan, keimanan terhadap agama, dan 

kepada Tuhan yang diyakini akan 

menimbulkan respons relaksasi yang lebih kuat 

dibandingkan dengan sekadar relaksasi tanpa 

melibat unsur keyakinan terhadap hal-hal 

tersebut. Selain itu, efek penyembuhan 

menghilangkan rasa nyeri (Benson & Proctor, 

2000 dalam Kosasih, 2015). 

Menurut Datak (2008), hasil penelitiannya  

menunjukkan bahwa kombinasi teknik 

relaksasi benson dan terapi analgesik lebih 

efektif untuk menurunkan rasa nyeri pasca 

operasi  pada pasien TUR Prostat dibandingkan 

hanya terapi analgesik saja (ρ=0,019).  

Selain teknik relaksasi terdapat juga 

stimulasi kutaneus yaitu kompres hangat yang 

dapat membantu untuk menghilang nyeri. 

Tindakan pemberian kompres hangat dapat 

digunakan untuk mengurangi atau  meredakan 

rangsang pada ujung saraf atau memblokir arah 

impuls nyeri yang menuju ke otak. Pemberian 

kompres hangat pada daerah tubuh akan 

menimbulkan  sinyal ke hipotalamus melalui 

sumsum tulang belakang. Ketika adanya 

reseptor yang peka terhadap rangsangan panas 

di hipotalamus dirangsang, sistem efektor 

mengeluarkan sinyal yang memulai 

berkeringat dan vasodilastasi perifer. 

Perubahan ukuran pembuluh darah diatur oleh 

pusat vasomotor pada medulla oblongata dari 

batangi otak, dibawah pengaruh hipotalamus 

bagian anterior sehingga terjadi vasodilatasi. 

Hal ini akan menyebabkan aliran darah 

sehingga sulpai oksigen ke jaringan lancar dan 

metabolisme jaringan meningkat. jaringan 

khususnya yang mengalami radang dan nyeri 

diharapkan akan terjadi penurunan nyeri sendi. 

Suhu untuk kompres hangat 380 – 400 C 

(Tamsuri, 2007). 

Teori gate control mengatakan bahwa 

kompres hangat menyebabkan pelepasan 

endorfin suatu pembunuh nyeri alami yang 

berasal dari tubuh memblok transmisi stimulus 

nyeri, neuromodulator ini menutup mekanisme 

pertahanan dengan menghambat terhadap 

pelepasan sustansi P, mengaktifkan serabut 

saraf sensori A-beta yang lebih besar dan lebih 
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cepat, proses ini dapat menurunkan transmisi 

nyeri melalui serabut C dan delta-A 

berdiameter kecil, gerbang sinap menutup 

transmisi nyeri (Potter & Perry, 2010). 

Adapun menurut Hamranani (2015) dengan 

sampel yang ditemukan 22 responden di 

dapatkan ρ value 0,008 dimana ρ ≤  α 0,05, 

maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh 

yang signifikan pemberian teknik relaksasi 

benson terhadap penurunan nyeri sendi pada 

lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Abisoyo 

Yogyakarta. Penelitian yang sudah dilakukan 

oleh Wurangian (2014) dengan sampel 30 

responden di dapatkan ρ value 0,000 dimana ρ 

≤ α 0,05 maka dapat disimpulkan terdapat 

pengaruh yang signifikan pemberian kompres 

hangat terhadap penurunan skala nyeri sendi 

pada penderita gout arthritis di wilayah kerja 

puskesmas bahu manado. 

Peneliti telah melakukan studi pendahuluan 

pada Sub Unit Rumah Perlindungan Sosial 

Tresna Werdha Karawang (RPSTW) pada 

tanggal 13 Maret 2017. Dari hasil studi 

pendahuluan, didapatkan data jumlah penghuni 

adalah 65 orang pada tahun 2017 dengan 40 

lanjut usia perempuan dan 25 lanjut usia laki-

laki. Dari wawancara yang dilakukan terhadap 

salah satu tenaga kesehatan didapatkan 

keterangan bahwa banyak lansia penghuni 

RPSTW Karawang yang memiliki penyakit 

arthritis rheumatoid sebanyak 30 lanjut usia, 

adapun terapi yang diberikan pada lanjut usia 

yang mengalami arthritis rheumatoid 

diantaranya adalah obat-obat analgesik dan 

obat oles penghilang nyeri. Wawancara 

dilakukan kepada 10 orang lanjut usia 8 

diantaranya mengeluh pegal-pegal, ngilu, kaku 

pada daerah ektremitas bawah, dan nyeri saat 

akan digerakkan. Beberapa diantara mereka 

ada yang membiarkan rasa nyeri nya hingga 

hilang, ada yang meminum obat analgetik, ada 

yang memijit kakinya hingga nyeri sedikit 

berkurang, ada juga yang mengoleskan obat 

oles penghilang nyeri ke kaki mereka. 

Tujuan penelitian untuk mengetahui 

keefektifan relaksasi benson dan kompres 

hangat dalam menurunkan nyeri artritis 

rhematoid pada lanjut usia di Subunit Rumah 

Perlindungan Sosial Tresna Werdha Karawang 

(RPSTW). 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

Quasi Experiment dengan desain pre test post 

test designs yaitu dengan cara memberikan 

perlakuan pada lebih dari satu kelompok, 

dengan bentuk perlakuan yang berbeda. 

Rancangan penelitian ini, kedua kelompok 

diberikan perlakukan dan peneliti melakukan 

pengukuran nyeri arthritis rheumatoid 

sebelum (pre test) dan sesudah diberikan 

perlakuan (post test) relaksasi benson dan 

kompres hangat. Relaksasi benson dilakukan 2 

hari sekali dengan durasi waktu 10-20 menit 

selama 2 minggu. Sedangkan kompres hangat 

dilakukan satu kali sehari dengan durasi 20-30 

menit dalam 2 minggu.  

Populasi penelitian ini adalah seluruh lanjut 

usia yang menderita penyakit arthritis 

rheumatoid sebanyak 30 orang lanjut usia. 

Teknik pengambilan sampel penelitian ini 

adalah non probability sampling dengan 

metode consecutive sampling. Jumlah sampel 

peneliti menggunakan standar deviasi 

berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Sunarti, & Lestari (2014) dan Fanada (2012). 

Perbedaan rata-rata kelompok (X1 - X2) = 2,7 – 

2,25 dan standar deviasi untuk keseluruhan Sp 

= 0,3, zα dua arah dengan tingkat kesalahan 5% 

yaitu zα = 1,960, zβ dua arah dengan tingkat 

kesalahn 10% yaitu zβ = 1,645.  Besar sampel 

yaitu 11 responden, maka jumlah responden 

untuk intervensi relaksasi benson 11 responden 

dan 11 responden untuk kelompok intervensi 

kompres hangat. Jadi jumlah sampel 

keseluruhan adalah 22 responden. 

Instrumen yang digunakan yaitu lembar 

observasi standar operasional prosedur untuk 

perlakuan kepada klien dan alat ukur 

Numerical Rating Scale yang dikembangkan 
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oleh McCaffery, yaitu suatu alat yang meminta 

pasien untuk menilai rasa nyeri sesuai dengan 

level intensitas nyerinya dan memberi 

kebebasan penuh klien untuk mengidentifikasi 

keparahan nyeri pada skala numeral dari 0-10. 

Skala nyeri tersebut akan dikelompokan 

menjadi 2 pengukuran. Pengukuran pertama 

adalah pretest sedangkan pengukuran kedua 

adalah post test yang berdasarkan pada 

penilaian skor skala nyeri 0-10. 

Uji statistik yang dilakukan untuk 

mengukur kemaknaan efektivitas relaksasi 

benson dan kompres hangat dengan 

menggunakan uji t-test independen

 

  HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Rata-rata nyeri arthritis rheumatoid sebelum dilakukan relaksasi benson dan kompres 

hangat pada lanjut usia di RPSTW Karawang tahun 2017 

Tabel 1.1 Rata-rata nyeri arthritis rheumatoid sebelum dilakukan  relaksasi benson dan kompres 

hangat pada lanjut usia di RPSTW Karawang  

Variabel N  Mean SD Minimal - maksimal 

Nyeri arthritis rheumatoid sebelum 

relaksasi benson 

11 6,45 1,572 4-8 

Nyeri arthritis rheumatoid sebelum 

kompres hangat  

11 5,09 1,221 4-8 

 

Hasil pada tabel 1.1 didapatkan pada nyeri 

sebelum dilakukan relaksasi benson 

diperoleh rata-rata 6,45, dengan standar 

deviasi 1,572 dengan skala nyeri minimal 4 

dan maksimal 8. Dengan estimasi interval 

disimpulkan bahwa 95% diyakini bahwa 

rata-rata nyeri sebelum dilakukan relaksasi 

benson pada lanjut usia di RPSTW Karawang 

tahun 2017 adalah diantara 5,40 – 7,51. Nyeri 

sebelum dilakukan kompres hangat diperoleh 

rata-rata 5,91, dengan standar deviasi 1,221 

dengan skala nyeri minimal 4 dan maksimal 

8. Dengan estimasi interval disimpulkan 

bahwa 95% diyakini bahwa rata-rata nyeri 

sebelum dilakukan kompres hangat pada 

lanjut usia di RPSTW Karawang tahun 2017 

adalah diantara 5,09 – 6,73.

  

2. Rata-rata nyeri arthritis rheumatoid sesudah dilakukan relaksasi benson dan kompres 

hangat pada lanjut usia di RPSTW Karawang tahun 2017 

Tabel 1.2 Rata-rata nyeri arthritis rheumatoid sesudah dilakukan relaksasi benson dan kompres hangat 

pada lanjut usia di RPSTW Karawang  

Variabel N  Mean SD Minimal - maksimal 

Nyeri arthritis rheumatoid sesudah 

relaksasi benson 

11 3,00 1,342 1-5 

Nyeri arthritis rheumatoid sesudah 

kompres hangat  

11 2,82 1,471 1-5 

 

Hasil pada tabel 4.2 didapatkan pada 

nyeri sesudah dilakukan relaksasi benson 

diperoleh rata-rata 3,00, dengan standar 

deviasi 1,342 dengan skala nyeri minimal 1 

dan maksimal 5. Dengan estimasi interval 

disimpulkan bahwa 95% diyakini bahwa 

rata-rata nyeri sesudah dilakukan relaksasi 

benson pada lanjut usia di RPSTW 

Karawang tahun 2017 adalah diantara 2,10-

3,90. Nyeri sesudah dilakukan kompres 

hangat diperoleh rata-rata 2,00, dengan 

standar deviasi 1,471 dengan skala nyeri 

minimal 1 dan maksimal 5. Dengan 

estimasi interval disimpulkan bahwa 95% 
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diyakini bahwa rata-rata nyeri sesudah 

dilakukan kompres hangat pada lanjut usia 

di RPSTW Karawang tahun 2017 adalah 

diantara 1,83-3,81

.  

3. Perbandingan efektifitas relaksasi benson dan kompres hangat terhadap nyeri arthritis 

rheumatoid pada lanjut usia di RPSTW Karawang tahun 2017  

Tabel 1.3 Perbandingan efektifitas relaksasi benson dan kompres hangat terhadap nyeri arthritis 

rheumatoid pada lanjut usia di RPSTW Karawang 

Variabel N  Mean SD Pvalue  T hitung  

Relaksasi benson 11 3,00 1,342 0,765 0,303 

Kompres hangat  11 2,82 1,471 

 

Hasil pada tabel 1.3 didapatkan 

bahwa rata-rata nyeri arthritis rheumatoid 

dengan relaksasi benson pada lanjut usia 

adalah 3,00 dengan standar deviasi 1,342, 

sedangkan untuk kompres hangat rata-rata 

nyeri arthritis rheumatoid pada lanjut usia 

adalah 2,82 dengan standar deviasi 1,471.  

Hasil uji t pada bagian equal variance 

diperoleh p value = 0,765 (p<α = 5%) dan 

nilai Thitung 0,303 (Thitung ≤ Ttabel = 

2,074) artinya tidak ada perbedaan yang 

signifikan rata-rata nyeri arthritis rheumatoid  

dengan relaksasi benson dan kompres hangat 

pada lanjut usia di Rumah Perlindungan 

Sosial Tresna Werdha Karawang tahun 2017.

  

PEMBAHASAN 

Terdapat dua transmiter impuls nyeri di 

dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk 

menghantarkan sensasi nyeri dan sensasi lain 

seperti, rasa hangat, rasa dingin, sentuhan, dan 

sebagainya. Reseptor berdiameter kecil yaitu 

serabut A-delta dan serabut C dapat  berfungsi 

untuk mentranmisikan  nyeri yang keras dan  

reseptor ini berupa ujung saraf bebas yang 

berada di semua  permukaan kulit dan pada 

struktur tubuh yang lebih dalam yaitu endon, 

fasia, dan tulang serta organ-organ interna. 

Sedangkan implus yang berdiameter besar 

seperti serabut A-beta  memiliki reseptor  pada 

struktur permukaan tubuh dan fungsinya 

mentransmisikan sensasi lain seperti sensasi 

getaran, sentuhan, sensasi panas atau dingin, 

serta terhadap tekanan halus. Impuls A-beta 

memiliki  sifat inhibitori  atau penghambat 

yang ditransmisikan ke serabut C dan A-delta 

(Tamsuri, 2012). 

Menurut teori gate control theory, sensasi 

nyeri bergantung kepada kerja serat saraf besar 

dan kecil  dimana  keduanya berada di dalam 

akar ganglion dorsalis. Apabila ada rangsangan 

pada serat saraf besar maka akan meningkatkan 

aktivitas substansia gelatinosa yang  akan 

berdampak tertutupnya pintu mekanisme 

sehingga aktifitas sel T terhambat dan 

menyebabkan hantaran rangsangan ikut 

terhambat. Rangsangan serat besar akan 

langsung merangsang korteks serebri. Hasil 

persepsi ini selanjutnya akan dikembalikan ke 

dalam medulla spinalis melalui serat eferen dan  

reaksinya mempengaruhi aktivitas sel T. 

Adanya rangsangan terhadap serat kecil akan 

mengakibatkan terhambatnya aktivitas 

substansia gelatinosa dan akan membuka pintu 

mekanisme, sehingga dapat merangsang 

aktivitas sel T yang selanjutnya akan 

menghantarkan rangsangan nyeri (Hidayat, 

2005). 

Faktor yang mempengaruhi persepsi nyeri 

seperti tahap perkembangan, lingkungan dan 

individu pendukung, pengalaman nyeri 

sebelumnya, serta ansietas dan stress (Iqbal, 

2014). Seseorang yang pernah berhasil 

mengatasi nyeri dimasa lalu saat merasakan 

nyeri maka akan lebih mudah mengatasinya. 
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Mudah tidaknya seseorang mengatasi nyeri 

tergantung pengalaman dimasa lalu dalam 

mengatasi nyeri, sehingga untuk itu diperlukan 

hal dalam manajemen nyeri yaitu pendekatan 

farmakologi dan non farmakologi. Pendekatan 

farmakologi merupakan tindakan kolaborasi 

antara perawat dengan dokter yang 

menekankan pada pemberian obat yang 

mampu menghilangkan nyeri sedangkan 

pendekatan non-farmakologi tanpa memakai 

obat-obatan melainkan dari suatu terapi 

tertentu yang dapat menghilangkan nyeri 

(Tamsuri, 2007).  

Relaksasi merupakan terapi perilaku-

kognitif pada intervensi non farmakologis yang 

dapat mengubah persepsi pasien tentang nyeri, 

mengubah perilaku nyeri dan memberi pasien 

rasa pengendalian yang lebih besar terhadap 

nyeri (Potter & Perry, 2005).  

Relaksasi benson merupakan terapi 

komplementer untuk mengurangi nyeri. 

Konsep terapi relaksasi benson merupakan 

bagian dari teori self care yang dikemukakan 

oleh Orem. Teori self care menjelaskan bahwa 

merawat diri adalah suatu perilaku yang 

dipelajari setiap individu untuk 

mempertahankan hidup, kesehatan dan 

kehidupan maupun kehidupan agar lebih baik 

(Tommey & Aliigoog, 2006 dalam Datak, 

2008). 

Good (1999) menjelaskan bahwa 

mekanisme efek relaksasi terhadap nyeri yaitu 

dengan menghambat implus noxius pada 

sistem kontrol desending (gate control theory). 

Ketika relaksasi, thalamus secara selektif 

memilih dan merubah suara-suara ke prefrontal 

cortex dibagian otak mengirim sinyal pesan 

atau informasi yang menghambat implus nyeri 

secara langsung. Otak sebagai penghambat 

implus yang menutup pintu transmisi pada 

implus noxius, maka sebagai akibatnya terjadi 

aktifitas parasimpatik. Relaksasi akan 

menimbulkan respon fisiologis seperti 

penurunan denyut nadi, penurunan konsumsi 

oksigen, penurunan tegangan otot. Selain itu, 

relaksasi akan berdampak terhadap respon 

psikologis yaitu menurunkan stress, 

kecemasan, depresi, dan penerimaan terhadap 

kontrol nyeri (Benson, 2000 dalam Datak, 

2008). 

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil 

penelitian Hamranani (2015) dengan sampel 

yang ditemukan 22 responden di dapatkan ρ 

value 0,008 dimana ρ ≤  α 0,05, maka H0 

ditolak dan dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan pemberian relaksasi 

benson terhadap penurunan nyeri sendi pada 

lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Abisoyo 

Yogyakarta.  

Selain relaksasi benson terdapat pula 

kompres hangat hangat yang dapat digunakan 

untuk menurunkan nyeri. Hal ini didukung 

oleh hasil penelitian Wurangian (2014) dengan 

besar sampel 30 responden dengan hasil  ρ 

value 0,000 dimana ρ ≤ α 0,05 maka dapat 

disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan 

pemberian kompres hangat terhadap 

penurunan skala nyeri sendi pada penderita 

gout arthritis di wilayah kerja Puskesmas Bahu 

Manado. 

Tindakan kompres hangat dilakukan  untuk 

mengurangi dan meredakan rangsangan  pada 

ujung saraf atau memblokir arah berjalannya 

impuls nyeri ke otak. Pemberian kompres 

hangat pada daerah tubuh yang mengalami 

nyeri akan memberikan sinyal ke hipotalamus 

melalui sumsum tulang belakang. Ketika 

reseptor peka terhadap panas di hipotalamus 

dirangsang, dimana sistem efektor 

mengeluarkan sinyal yang memulai 

berkeringat dan vasodilastasi perifer. 

Perubahan ukuran diameter pembuluh darah 

diatur oleh pusat vasomotor yang berada di 

medulla oblongata di batang otak, dibawah 

pengaruh hipotalamus bagian anterior 

sehingga terjadi vasodilatasi. Vasodilatasi ini 

menyebabkan aliran darah sehingga sulpai 

oksigen ke jaringan lancar dan metabolisme 

jaringan meningkat. jaringan khususnya yang 

mengalami radang dan nyeri diharapkan akan 

terjadi penurunan nyeri sendi (Tamsuri, 2007). 
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Pemberian kompres hangat dapat 

menyebabkan terjadinya dilatasi pembuluh 

darah yang akan  mengakibatkan sirkulasi 

darah  meningkat. Secara fisilogis tubuh akan 

merespon terhadap panas yaitu dengan  

pelebaran pembuluh darah, menurunkan 

kekentalan darah, menurunkan ketegangan 

otot, meningkatkan metabolisme jaringan dan 

meningkatkan permeabilitas kapiler. Respon 

panas inilah yang dipergunakan untuk 

keperluan terapi pada berbagai kondisi dan 

keadaan yang terjadi dalam tubuh dalam hal ini 

dapat dipergunakan untuk mengurangi nyeri 

dan kekakuan pada persendian (Kozier et all, 

2010).  

Teori gate control mengatakan bahwa 

kompres hangat menyebabkan pelepasan 

endorfin suatu pembunuh nyeri alami yang 

berasal dari tubuh memblok transmisi stimulus 

nyeri, neuromodulator ini menutup mekanisme 

pertahanan dengan menghambat pelepasan 

sustansi P, mengaktifkan serabut saraf sensori 

A-beta yang lebih besar dan lebih cepat, proses 

ini menurunkan transmisi nyeri melalui serabut 

C dan delta-A berdiameter kecil, gerbang sinap 

menutup transmisi nyeri (Potter & Perry, 

2010). 

Hasil penelitian Wurangian (2014) dengan 

Sampel 30 responden di dapatkan ρ value 

0,000 dimana ρ ≤ α 0,05 maka disimpulkan 

terdapat pengaruh yang signifikan pemberian 

kompres hangat terhadap penurunan skala 

nyeri sendi pada penderita gout arthritis di 

wilayah kerja puskesmas bahu manado. 

Hasil penelitian ini dapat dianalisis bahwa 

dengan melakukan relaksasi benson dan 

kompres hangat dapat menurunkan nyeri 

arthritis rheumatoid pada lanjut usia. Akibat 

proses alamiah yaitu proses menua (Aging), 

lansia pada umumnya banyak mengalami 

penurunan termasuk sistem muskuloskeletal. 

Penurunan fungsi muskoskeletal akan 

menyebabkan terjadinya perubahan secara 

degenaratif yang dirasakan dengan keluhan 

nyeri, kekakuan, hilangnya gerakan dan tanda-

tanda inflamasi seperti nyeri tekan, disertai 

pula dengan pembengkakkan yang 

mengakibatkan terjadinya gangguan mobilitas.  

Relaksasi akan menimbulkan respon 

fisiologis seperti penurunan denyut nadi, 

penurunan konsumsi oksigen dan penurunan 

tegangan otot. Sedangkan kompres hangat 

dapat menyebabkan dilatasi pembuluh darah 

yang akan menjadikan adanya peningkatan 

sirkulasi darah. Secara fisilogis tubuh akan 

berespon terhadap panas yaitu menyebabkan 

pelebaran diameter  pembuluh darah, 

menurunkan kekentalan darah dan 

menurunkan ketegangan otot. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa relaksasi benson dan 

kompres hangat dapat membantu mengurangi 

atau meminimalkan nyeri. 

 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Rata-rata nyeri arthritis rheumatoid pada 

lanjut usia di RPSTW Karawang sebelum 

relaksasi benson (intervensi 1) adalah 6,45, 

sedangkan nyeri arthritis rheumatoid pada 

lanjut usia sebelum kompres hangat 

(intervensi 2) adalah 5,09. 

2. Rata-rata nyeri arthritis rheumatoid pada 

lanjut usia di RPSTW Karawang sesudah 

relaksasi benson (intervensi 1) adalah 3,00, 

sedangkan nyeri arthritis rheumatoid pada 

lanjut usia sesudah kompres hangat 

(intervensi 2) adalah 2,82. 

3. Tidak terdapat perbedaan penurunan nyeri 

arthritis rheumatoid antara relaksasi 

benson dan kompres hangat dengan nilai 

statistik p value = 0,765 (p>α=0,05) dan 

nilai Thitung 0,303 (Thitung ≤ Ttabel = 

2,074).
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SARAN  

1. Bagi institusi pendidikan  

Penelitian tentang perbedaan efektifitas 

relaksasi benson dan komperes hangat pada 

lanjut usia diharapkan dapat menjadi 

keterampilan dasar dalam intervesi 

menurunkan nyeri arthritis rheumatoid 

dalam asuhan keperawatan gerontik. 

2. Bagi RPSTW Karawang 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan dan masukan 

khususnya untuk membuat kebijakan 

standar operasional prosedur dalam upaya 

menangani nyeri pada lanjut usia dengan 

arthritis rheumatoid dengan menggunakan 

terapi relaksasi benson dan kompres hangat.  

3. Bagi perawat dan tenaga kesehatan  

 Penelitian ini diharapkan dapat 

menambah keterampilan dasar bagi perawat 

dan tenaga kesehatan lainnya dalam 

memberikan intervensi kesehatan pada 

pasien yang mengalami nyeri artritis 

rhematoid.
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ABSTRAK 

Keluarga dalam merawat anak dengan skizofrenia memiliki pengalaman psikologis yang berbeda. Skizofrenia 
hampir 75% terjadi pada umur 16 sampai  40 tahun. Pelayanan yang berpusat pada keluarga akan memberikan 

pelayanan keperawatan yang berkualitas melalui hubungan terapeutik antara perawat, anak, keluarga khusunya 

ibu. Salah satu peran ibu di dalam keluarga ialah merawat anak. Tujuan penelitian ini mengeksplorasi 

pengalaman psikologis ibu dalam merawat remaja skizofrenia pasca rawat inap di Rumah Sakit Jiwa Provinsi 

Jawa Barat. Metoda penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi deskriptif untuk mengeksplorasi 

pengalaman psikologis ibu dalam merawat rewaja skizofrenia. Penelitian ini dilaksanakan di daerah Cimahi 

dan Bandung. Sebanyak 7 partisipan dipilih secara purposive sampling dan data dikumpulkan dengan 

menggunakan wawancara mendalam pada masing-masing partisipan. Analisis data dengan menggunakan 

analisis Colaizzi. Hasil penelitian ini menunjukkan berbagai respon psikologis ibu selama merawat anak. 

Respon psikologis yang ditemukan dalam penelitian ini adalah perasaan marah, sedih, khawatir, menyangkal, 

putus asa, menerima. Berdasarkan penelitian ini disarankan kepada ibu yang merawat agar mengenal 
kebutuhan dasar diri sendiri sebagai orang yang merawat (caregiver) dan disarankan kepada perawat untuk 

menyediakan pelayanan untuk masalah psikologis yang dialami oleh ibu yang merawat anak dengan 

skizofrenia. 

Kata Kunci : Ibu, Merawat, Pengalaman, Remaja dengan Skizofrenia, Fenomenologi 

 

PENDAHULUAN 

Pike (2013) di Selandia Baru mengatakan 

bahwa keluarga memainkan peranan penting 

dalam pemulihan anggota keluarga yang 

mengalami skizofrenia. Keluarga harus 

memberikan kebebasan kepada anggota 

keluarga dengan skizofrenia dalam 

bersosialisasi dengan lingkungan sekitar 

selama tidak membahayakan atau menyakiti 

orang lain, sehingga tidak nampak terlalu 

mengekang penderita setelah keluar dari rumah 

sakit jiwa. 

Skizofrenia membutuhkan pengobatan 

seumur hidup (Gur & Johnson, 2006). Gejala 

skizofrenia biasanya dimulai pada usia remaja 

sampai pertengahan 30-an. Skizofrenia di masa 

anak-anak (< 12 tahun) jarang terjadi dan 

prevalensinya kurang dari 1/10.000. Insiden 

skizofrenia meningkat 0,23% pada usia antara 

13 sampai 18 tahun (Androutsos, 2012). 

Masalah yang akan muncul pada masa 

remaja dengan skizofrenia akan menunjukkan 

gangguan perkembangan, gangguan afektif 

yang ditandai dengan halusinasi pendengaran 

dan delusi (Androutsos, 2012). Kondisi 

skizofrenia yang tidak ditangani dengan baik 

berisiko menyebabkan bunuh diri (Hor & 

Taylor, 2010 dalam Stuart, 2013). 

Pada periode Agustus 2016 – Februari 2017 

didapatkan data sebanyak 94 remaja (13-18 

tahun) yang dirawat di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) 

Provinsi Jawa Barat dengan diagnosa 

skizofrenia.  

Zheng (2005) di China mengatakan bahwa 
salah satu peran perawat terhadap keluarga 

yang mempunyai anak dengan skizofrenia 

adalah memberikan edukasi. Di Indonesia 
belum banyak ditemukan penelitian yang 

menggali pengalaman ibu dalam merawat 

remaja dengan skizofrenia. Pengalaman 
psikologis selama merawat remaja dengan 

skizofrenia sangat mungkin bervariasi. 

Berbagai pengalaman ini dapat menjadi dasar 

bagi keluarga atau perawat untuk memahami 
permasalahan yang terjadi pada keluarga 

terutama ibu, sebagai caregiver. Peneliti 

merasa perlu menggunakan penelitian 
kualitatif dengan desain fenomenologi. 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif dengan pendekatan 

fenomenologi deskriptif. Fenomenologi 

deskriptif dapat menggali kedalaman 

pengalaman seseorang (Speizaile & Carpenter, 

2007). Fenomena merawat remaja skizofrenia 

tidak dapat digambarkan secara kuantitatif 

karena dialami secara berbeda oleh setiap 

individu. Partisipan dalam penelitian ini 

berjumlah 7 partisipan.  

Penelitian dilaksanakan di wilayah Cimahi 

dan Bandung. Rumah sakit Jiwa Provinsi Jawa 

Barat sebagai mediator dalam pengambilan 

data kemudian peneliti berkunjung ke rumah 

partisipan. Peneliti dalam mengimpulkan data 

dengan cara menggunakan tehnik wawancara 

mendalam. Peneliti mengajukan pertanyaan 

utama, yaitu “Bagaimana pengalaman ibu 

selama merawat anak remaja ibu yang 

menderita skizofrenia?”. Selanjutnya peneliti 

menggali lebih dalam pengalaman partisipan 

sesuai dengan tujuan penelitian yang telah 

dibuat.

 

HASIL DAN BAHASAN 

Analisis hasil wawancara mendalam yang 

dilakukan terhadap tujuh partisipan dengan 

menggunakan metode analisis Colaizzi (1978) 

menghasilkan beberapa tema, salah satunya 

adalah pengalaman psikologis selama merawat 

anak. 

Respon psikologis selama merawat anak 

Respon psikologis yang dialami partisipan 

dalam merawat remaja dengan skizofrenia 

hampir semua mengalami respon psikologis 

seperti marah, sedih, khawatir, menyangkal, 

putus asa, menerima.  Perasaan sedih dan 

marah yang dirasakan partisipan karena 

melihat kondisi anaknya yang belum sembuh-

sembuh dan perilaku anaknya yang tidak 

normal. Perasaan sedih dan marah dapat 

menggambarkan proses berduka yang dialami 

oleh ibu karena merasa kehilangan atas 

perubahan kondisi anaknya.  

Perasaan khawatir berupa takut akan hal 

yang tidak diinginkan anaknya dan takut 

meninggalkan anaknya yang harus dirawat 

inap di rumah sakit jiwa. Sebagian partisipan 

merasa tidak tega meninggalkan anaknya di 

rumah sakit jiwa. Sementara fasilitas 

perawatan jiwa membatasi kunjungan keluarga 

selama proses perawatan karena dikhawatirkan 

akan menyebabkan pasien gelisah dan ingin 

meninggalkan rumah sakit jiwa (pulang). 

Perasaaan menyangkal berupa tidak 

percaya dan kaget melihat perubahan yang 

terjadi pada anaknya. Perasaan putus asa yang 

dirasakan partisipan karena melihat perilaku 

anaknya dan belum sembuh-sembuh. Akan 

tetapi partisipan masih menerima kondisi 

anaknya karena beranggapan bahwa penyakit 

yang diderita anaknya sudah jalannya dan 

merupakan cobaan bagi partisipan. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Wiens 

(2005) bahwa keluarga yang merawat anak 

dengan skizofrenia akan mengalami kesedihan, 

distress dan kehilangan namun ibu tetap 

berjuang dan berkomitmen untuk membantu 

anaknya. Gerkensmeyer (2011) dan Chadda 

(2014) menyatakan bahwa keluarga yang 

merawat remaja dengan gangguan mental 

sering merasa tidak siap dan tidak didukung 

dalam menjalani peran tersebut sehingga 

mengalami depresi ringan sampai berat.  

Penelitian lain yang dilakukan oleh Dewi 

(2018) menggambarkan beban psikologis 

caregiver selama merawat anggota keluarga 

dengan skizofrenia. Berbagai beban psikologis 

itu adalah merasa terkejut, sedih, rendah diri, 

takut, stress, kesal dan malu. Beban psikologis 

pada masa-masa awal merawat dapat berupa 

merasa terkejut, sedih, stress dan malu. 

Perasaan lain yang terungkap adalah ketakutan, 

terutama menghadapi perilaku agresif dari 
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anggota keluarga yang mengalami skizofrenia. 

Masa awal ini dikelompokkan dalam 1-2 tahun 

pertama (Dewi, G.K., 2018).  

Berbagai pengalaman psikologis lain juga 

ditemukan oleh tim penelitian. Dalam jurnal 

tersebut dijelaskan pengalaman psikologis lain 

yaitu merasa kehilangan gairah seksual (libido) 

dan hilangnya selera makan. Perasaan bersalah 

akan kondisi yang dialami anggota keluarga 

juga ditemukan terjadi pada caregiver. Dan 

dapat disimpulkan bahwa partisipan dalam 

penelitian tersebut mengalami distress 

psikologis mayor dan ketidakefektifan koping 

(Mc-Hugh, Hepburn & Lindo, 2016).  

Masalah-masalah psikologis yang dialami 

oleh caregiver dapat berlanjut menjadi masalah 

kesehatan jiwa untuk caregiver itu sendiri. 

Penelitian yang dilakukan oleh Brain, Kyms 

dan Velligan (2018), menunjukkan bahwa 22% 

responden dalam penelitian tersebut 

menggunakan obat-obatan antidepresan atau 

ansiolitik untuk mengatasi depresi dan 

kecemasan yang mereka alami selama 

menjalankan peran sebagai caregiver 

seseorang dengan TRS (Treatment Resisten 

Schizophrenia). Perasaan yang tergambarkan 

pada responden terutama adalah perasaan 

ketakutan akan keselamatannya sendiri. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Ibu yang merawat remaja dengan 

skizofrenia memilki pengalaman berupa 
kesedihan, kemarahan, kekhawatiran, 

kecemasan, penyangkalan dan penerimaan 

terhadap kondisi anaknya.  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan acuan bagi perawat dalam 

memberikan asuhan keperawatan pada remaja 

skizofrenia, maupun kepada ibu yang 

merawat. Perawat diharapkan dapat 

melakukan pengabdian kepada masyarakat 

berupa kegiatan atau terapi untuk mengurangi 

beban psikologis ibu dalam merawat remaja 

dengan skizofrenia.
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ABSTRAK 

Era globalisasi saat ini, rumah sakit sangat  membutuhkan kualitas sumber daya manusia. Penerapan sistem 

Jenjang karir merupakan salah satu cara meingkatkan kualitas perawat dalam memberikan asuhan keperawatan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan gaya kepemimpinan kepala ruangan dengan penerapan 

program jenjang karir. Desain penelitian menggunakan korelasi deskriptif dengan pendekatan cross sectional. 

Sampel penelitian adalah perawat pelaksana PK I,II dan III yang berada di ruang C3 dan D3 RSUD Cibabat 
Cimahi. Jumlah sampel sebanyak  31 respoden dengan menggunakan  teknik incidental sampling. Analis 

penelitian ini menggunakan uji chi square. Instrumen yang di gunakan yaitu kusioner dan lembar observasi. 

Hasil penelitian ini yaitu sebanyak 29 responden (93,5%) mmenyatakan kepala ruangan cenderunng 

menmpilkan gaya kepemipinan partisipatif dan 16 (51,6%) responden melaksanakan tugas klinik tidak sesuai 

dengan penetapan kewenangan klinik. Hasil uji staistik tidak di dapatkan hubungan  antara gaya kepemimpinan 

kepala ruangan dengan penerapan program jenjang karir dengan nilai  p value (1,000)  yang berarti lebih dari  

besar ɑ = 0,05. Penelitian ini merekomendasikan bagi pihak rumah sakit untuk menjalankan fungsi  manajemen 

yaitu controlling yang mana kepala ruangan mengontrol bawahannya agar melalukan tugas klinik yang sesuai 

dengan kewenangan klinik, dan memberikan  kesempatan kepada para perawat untuk melanjutkan pendidikan, 

guna menambah pengetahuan mengenai jenjang  

 

Kata kunci: Gaya Kepemimpinan, Jenjang Karir Perawat, RS 
 

ABSTRACT 

The current era of globalization, hospitals are in desperate need of quality human resources. The 

application of the career path system is one way to improve the quality of nurses in providing nursing care. 

This study aims to determine the relationship between the leadership style of the head of the room with the 

application of a career level program. The research design used descriptive correlation with cross sectional 

approach. The research sample was nurses implementing PK I, II and III in the C3 and D3 rooms of Cibabat 

Cimahi Hospital. The number of samples is 31 respondents using incidental sampling technique. The analysis 

of this study uses the chi square test. The instrument used is questionnaire and observation sheet. The results 
of this study were as many as 29 respondents (93.5%) stated that the head of the room had a participatory 

leadership style and 16 (51.6%) respondents carried out the clinical duties were not in accordance with the 

determination of clinical authority. The staistic test results did not get the relationship between the leadership 

style of the head of the room with the application of a career level program with a value of p value (1,000) 

which means more than the size of ɑ = 0.05. This study recommends the hospital to carry out the management 

function which is controlling which the head of the room controls his subordinates to carry out clinical tasks 

that are in accordance with the clinical authority, and provides opportunities for nurses to continue their 

education, in order to increase knowledge about the ladder 

 

Keywords: Leadership Style, Nursing Career Level, Hospital 

 

PENDAHULUAN  

Rumah sakit merupakan sistem 

pengorganisasian yang baik untuk 

meningkatkan mutu pelayanan (UU RI no.44 

th.2009) dengan memilih seorang pemimpin 

yang berkualitas. Dengan adanya pemimpin 

yang berkualitas hal ini juga akan memberikan 

motivasi kepada bawahan untuk selalu bekerja 

secara professional, Serta berhasil atau bahkan 

gagalnya pelaksanaan suatu pekerjaan 

sebagian besar ditentukan oleh pemimpin. Mc 

Gregor dalam Nursalam 2013 menyatakan 

bahwa kepemimpinan merupakan hubungan 
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yang sangat kompleks yang selalu berubah 

dengan waktu seperti perubahan yang terjadi 

pada manajemen, serikat kerja, atau kekuatan 

dari luar. Jabatan kepemimpinan salah satunya 

yaitu sebagai kepala ruangan.  

Kepala ruangan merupakan salah satu 

pemimpin yang ada di rumah sakit khususnya 

di dalam unit pelayanan. Kepala ruangan 

bertugas untuk membantu pembinaan dan 

peningkatan kemampuan pihak dalam 

pengawasan agar perawat dapat melaksanakan 

tugas kegiatan yang telah ditetapkan secara 

efisien dan efektif (Nursalam, 2011). Dalam 

menghadapi persaingan pelayanan kesehatan 

antar Negara dan kemajuan teknologi maka 

perawat  harus meningkatkan kualitas 

pelayanan, karena perawat merupakan salah 

satu sumber daya penting di rumah sakit dan 

berinteraksi lebih banyak ke pasien. Dalam 

memberikan pelayan keperawatan, perawat 

sebagai tenaga professional harus memberikan 

pelayanan sesuai dengan kompotensi dan 

kewenangan yang dimiliki baik secara individu 

maupun sebagai bagian dari suatu tim. Salah 

satu upaya untuk meningkatkan kualitas 

keperawatan dalam memberikan pelayanan 

keperawatan perlu adanya jenjang karir.  

Jenjang karir perawat merupakan 

pengakuan terhadap pengalaman, keahlian dan 

kinerja dari perawat, juga merupakan suatu 

kesempatan bagi perawat untuk 

mengembangkan kinerja dan 

profesionalismenya sesuai dengan kompotensi 

yang ada. Dengan adanya penerapan jenjang 

karir di rumah sakit, maka hal ini  akan 

memberikan suatu perencanaan dan penerapan 

karir  untuk penempatan perawat pada jenjang 

yang sesuai dengan keahlian, serta 

menyediakan kesempatan yang lebih baik bagi 

perawat (Permenkes ,2017).  

Secara praktik pengembangan karir perawat 

masih berada pada posisi inferior, terutama di 

rumah sakit. Kenyataannya di tanah air, 

jenjang karir perawat belum sepenuhnya 

berbasis professional, sistem yang 

dikembangkan masih mengacu pada aturan 

yang diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil 

(PNS) berdasarkan SK Menpan No. 94/KEP/ 

M.PAN/11/2001 tentang jabatan fungsional 

perawat termasuk angka kreditnya. Beberapa 

rumah sakit telah menerepkan  sistem 

pengembangan karir perawat namun terdapat 

beberapa kendala  atau hambatan antara lain 

belum optimalnya dukungan pimpinan.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Tuti Afriani (2017) di salah satu rumah sakit 

yang ada di kabupaten Bogor terdapat 

hubungan dukungan atasan (p=0,000) dan 

dukungan teman sejawat (p=0,023) dengan 

ekspektasi perawat terhadap penerapan jenjang 

karir di rumah sakit. Dukungan atasan 

(OR=3,806) dan jenis kelamin (OR=2,278) 

merupakan faktor yang paling dominan dengan 

ekspektasi perawat terhadap penerapan jenjang 

karir di rumah sakit. 

Berdasarkan studi pendahuluan  yang di 

lakukan di ruang D3 dan C3 kepada 10 orang 

perawat pelaksana 5 orang diantaranya 

menyatakan  kepala ruangan  selalu melibatkan 

bawahan dalam pengambilan keputusan dan 

memberikan kesempatan kepada bawahan 

untuk memberikan saran, sedangkan 3 lainnya 

menyatakan keputusan selalu di buat oleh 

pemimpin dan pengawasan kegiatan dan 

tingkah laku bawahan dilakukan secara ketat. 

Hal ini diperkuat oleh  2 orang lainnya yang 

menyatakan pemimpin lebih banyak kritik dari 

pada pujian.  

Berdasarkan hasil   wawancara pada komite 

keperawatan, bahwa jenjang karir keperawatan 

di Rumah Sakit Umum Cibabat Cimahi telah 

dilaksanakan sejak tahun 2016 dan berjalan 

secara baik tetapi pada proses kredensial tidak 

dilaksanakan secara maksimal dan juga pada 

masa orientasi yang harusnya dilaksanakan 

selama 1 tahun, di percepat menjadi 4 bulan 

disebabkan karena kebutuhan Rumah Sakit 

akan tenaga perawat. Saat ini level jenjang 

karir yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah 

Cibabat Cimahi yaitu berada di level pra 

perawat klinik (PK), perawat klinik I sampai 

dengan perawat klinik  IV, dengan latar 
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belakang pendidikan mulai  dari D-III 

Keperawatan, S1 Keperawatan dan juga Ners. 

Selain itu juga, para perawat pelaksana 

memiliki latar belakang masa kerja yaitu 

selama 3 tahun. Adapun jumlah perawat yang 

berada pada level pra PK yaitu 16 orang PK I 

yaitu sebanyak 56 orang, PK II yaitu 53 orang,  

PK III yaitu 182 orang dan PK IV yaitu 37 

orang. tetapi di setiap  level jenjang karir yang 

ada  di Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat 

Cimahi tersebut,   secara praktik, kompetensi 

dan adanya ketidak kesesuaian kewenangan 

klinik dengan level PK, seperti perawat dengan 

level PK I melaksanakan proses asuhan 

keperawatan pada klien dengan tingkat 

ketergantungan  total care dimana tindakan 

tersebut merupakan kompetensi dari level PK 

II.  Adapun hasil wawancara dengan perawat 

palaksana diruang C3 dan D3 RSUD Cibabat 

Cimahi yaitu dimana perawat pelaksana 

mengatakan pemimpin tidak memberikan izin 

untuk melanjutkan pendidikan kepada pegawai 

honorer tetapi izin diberikan kepada yang 

berstatus pegawai Negeri sipil saja, selain itu 

juga kegiatan kegiatan pengawas klini tidak 

dilakukan setiap hari melainkan dilakukan 4 

kali dalam seminggu, dimana kegiatan tersebut 

seharusnya dilakukan setiap hari  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa 

tertarik untuk Mengetahui “Adakah hubungan 

gaya kepemimpinan kepala ruangan dengan 

penerapan program jenjang karir perawat 

Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat Cimahi.

  

METODE PENELITIAN  

Jenis penelitian ini adalah deskriptif 

korelasi, Rancangan penelitian ini 

menggunakan cross sectional, dimana jenis 

penellitan ini yang menekankan pada waktu 

pengukuran /observasi data variabel 

independen dan dependen hanya satu kali pada 

satu waktu (Nursalam, 2013; Dahlan, 2013; 

Sunyoto, 2012; Arikunto 2008). Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan teknik incidental sampling. 

incidental Sampling yaitu teknik penentuan 

sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja 

yang secara kebetulan /incedental bertemu 

dengan peneliti dapat digunakan sebagai 

sampel, bila dipandang orang yang kebetulan 

ditemui itu cocok sebagai sumber data 

(Sugiyono, 2017; Dahlan, 2010; Riduwan, 

2013; Riyanto A, 2014). 

Prosedur penelitian diawali dengan 

memberipenjelasan  pada responden sebelum 

melakukan pengumpulan data, responden di 

beri penjelasan tentang pelaksanaan penelitian 

sebagai bukti kesediaan responden responden 

di berikan lembar persetujuan (informed 

consent) atau membuat ketersediaan responden 

untuk menjadi subjek penelitian. Setelah itu 

responden di berikan kusioner yaitu kusioner 

tentang gaya kepemimpinan kepala ruangan, 

pada waktu pengisian kuesioner responden di 

dampingi oleh peneliti dan diberi waktu untuk 

mengisi kusioner kurang lebih 30 menit untuk 

setiap responden, dan apabila ada pertanyaan 

dapat langsung diberi penjelasan oleh peneliti. 

dan untuk penerapan jenjang karir perawat, 

dilakukan observasi oleh peneliti. Observasi 

dilakukan tiga kali untuk setiap sample. 

Instrumen dalam penelitian ini 

menggunakan kuesioner untuk gaya 

kepemimpinan yang berjumlah 20 item 

pertanyaan dengan rincian sebagai berikut: 

Gaya mengambil keputusan,  4 item 

pertanyaan, Hubungan antara atasan dengan 

bawah yaitu  4 item pertanyaan, Pandangan 

tentang tingkat kematangan atau kedewasaan 

yaitu  4 item pertanyaan, Orientasi dalam 

pemenuhan kebutuhan para bawahan yaitu 4 

item pertanyaan, Persepsi tentang pelaksanaan 

tugas yaitu 4 item pertanyaan, Alternative 

jawaban menggunakan semantic differential, 

dimana dapat berupa kata kata dan penilaian 

yang di gunakan untuk kecenderungan gaya 

kepemimpinan otoriter (20-49), gaya 

kepemimpinan partsipatif (50-79), gaya 

kepemimpinan demokratis (80-109), dan gaya 
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kepemimpinan bebas (110-140) (Naptali, 2013 

dalam sutrisno 2016), dan untuk penerapan 

jenjang karir menggunakan  lembar observasi. 

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, 

peneliti melakukan analisis univariat dan 

bivariat. analisis univariat dilakukan  untuk 

menganalisis data tentang gaya kepemimpinan 

kepala ruangan, dan  pelaksanaan jenjang karir 

perawat. Sedangkan analisis bivariat 

digunakan untuk menganalisis keterkaitan 

hubungan antara variabel gaya kepemimpinan 

dengan penerapan jenjang karir perawat di 

ruangan. Dalam analisis ini menggunakan uji 

statistic Chi-square. Berdasarkan uji statistik 

yag telah dilakukan maka diperoleh nilai p  > 

0,05  yang berarti tidak ada hubungan antara 

variabel independen dengan variabel 

dependen. 

Pada penelitian ini responden sebanyak 31 

responden. Peneliti menjaga kerahasiaan 

responden dengan tidak mencantumkan 

namanya (anonymity) pada lembar 

pengumpulan data. Kerahasian informasi 

responden akan dijamin oleh peneliti, hanya 

data yang diperlukan saja yang akan disajikan 

atau dilaporkan sebagai hasil penelitian. 

Peneliti melaksanakan penelitian sesuai 

dengan prosedur guna mendapatkan hasil yang 

bermanfaat, semaksimal mungkin bagi subjek 

penelitian. 

  

HASIL PENELITIAN 

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan 

oleh peneliti disajikan dalam bentuk tabel dan 
narasi berdasarkan hasil analisis univariat dan 

bivariat dengan menggunakan uji statistik pada 

perangkat lunak komputer. Berikut penyajian 
hasil dari penelitian tersebut: 

1. Gambaran Gaya Kepemimpinan 

Kepala Ruangan Diruang C3 Dan D3 

RSUD Cibabat Cimahi. 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Gaya 

Kepemimpinan Kepala Ruangan 

Diruang C3 Dan D3 RSUD Cibabat Cimahi 

Gaya 

Kepemimpinan 

N % 

Otoriter 2 6,5% 

Partisipatif 29 93,5% 

Total 31 100% 

Dari tabel 1 di atas menunjukkan 
bahwa dari 31 responden, sebanyak 29 

orang (93,5%) atau   sebagian besar dari 

responden menyatakan bahwa kepala 

ruangan cenderung menampilkan gaya 

kepemimpinan partisipatif.  
 

2. Gambaran Penerapan Program 

Jenjang Karir di ruang C3 Dan D3 

RSUD Cibabeat Cimahi. 

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Penerapan 

Program. Jenjang Karir di ruang C3 Dan D3 

RSUD Cibabat Cimahi 

Penerapan Jenjang 

Karir Perawat 

N % 

Sesuai 15 48,4% 

Tidak Sesuai 16 51,6% 

Total 31 100% 

Dari tabel 2 di atas menunjukkan 
bahwa dari 31 responden, sebanyak 16 

orang (51,6%) atau hampir setengah dari 

responden melaksanakan tugas klinis 
tidak sesuai dengan penetapan 

kewenangan klinik. 

 
3. Hubungan gaya kepemimpinan kepala ruangan dengan penenerapan program  jenjang 

karir di ruang C3 dan D3 Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat Cimahi.  
 

Tabel 3. Hubungan gaya kepemimpinan kepala ruangan dengan penenerapan program  jenjang karir di 

ruang C3 dan D3 Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat Cimahi. 

Gaya 

Kepemimpinan 

Kepala Ruangan 

penenerapan program jenjang karir 

Sesuai Tidak Sesuai 
Total 

% 

 

P 

value 

OR 95% CI 

n % n % 

Otoriter 1 50,0% 1 50,0% 2 100  1 

Partisipatif 14 48,3% 15 51,7% 29 100 1,000 1,071 (0,061-18,820) 

Total  15  16  31 100   
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Berdasarkan tabel 3 dapat disimpulkan 

bahwa analisis hubungan gaya kepemimpinan 

kepala ruangan dengan penenerapan program 

jenjang karir diperoleh 2 responden yang 

mempersepsikan gaya kepemimpinan kepala 

ruangan yang otoriter sebanyak 1 responden 

(50,0%) yang menyatakan sesuai dengan 

penetapan kewenangan klinik dan 1 responden 

(50,0%) yang menyatakan tidak sesuai dengan 

penetapan kewenangan klinik. Dari 29 

responden yang mempersepsikan gaya 

kepemimpinan kepala ruangan yang 

partisipatif sebanyak 15 responden (48,3%) 

yang menyatakan sesuai dengan penetapan 

kewenangan klinik dan 16 responden (51,7%) 

yang menyatakan tidak sesuai dengan 

penetapan kewenangan klinik.  Di lihat dari 

setiap  selnya  dapat disimpulkan bahwa  gaya 

kepemimpinan kepala ruangan memiliki 

korelasi yang positif dengan penerapan 

program jenjang karir. Adapun besar bedanya 

dapat dilihat dari nilai OR yang besarnya 1,071 

(95%CI :0,061-18,820). Artinya kepala 

ruangan dengan gaya kepemimpinan 

partisipatif mempunyai peluang menerapkan 

program jenjang karir sebesar 1,071 kali lebih 

besar dibandingkan dengan kepala ruangan 

dengan gaya kepemimpinan otoriter. Hasil 

statistik dengan didapatkan pvalue = 1,000 

lebih dari 𝛼 0,05 yang berarti tidak ada 

hubungan antara gaya kepemimpinan kepala 

ruangan dengan penenerapan program jenjang 

karir.

  
Pembahasan: 

1. Gaya kepemimpinan kepala ruangan  di ruang C3 dan D3 Rumah Sakit Umum Daerah 

Cibabat Cimahi.      
Hasil penelitian sebanyak 29 orang 

(93,5%) atau   sebagian besar dari responden 

menyatakan bahwa kepala ruangan 

cenderung menampilkan gaya kepemimpinan 

partisipatif. hal ini terjadi karena dalam 

pengambilan keputusan di ruangan tersebut 

cenderung ditentukan bersama antara 

bawahan dan pemimpin. Pemimpin dan 

bawahan saling tukar menukar ide dalam 

pemecahan masalah dan pembuatan 

keputusan. Tetapi kepala ruangan ini harus 

berhati hati dalam proes  pengambilan 

keputusan, karena gaya kepemimpinan 

partisipatif sangat rawan terjadi konflik 

karena banyaknya pendapat dan banyaknya 

perbedaan dalam setiap pemikiran. Ditunjang 

dari  teori Lippit dan White dalam 

Swansburg. (2001); Hasibuan, (2009); Irham, 

F. (2013):  Gaya kepemiminan partisipatif 

bahwa  dalam pengambilan keputusannya 

akan rawan memicu konflik apabila 

keputusan yang diambil  tidak sesuai dan 

apabila ego masing masing anggota tinggi. 

Maka dari itu kepala ruangan harus bisa  

menyeimbangkan hubungan antara orientasi 

penyelesaian tugas dan orientasi  hubungan 

dengan bawahan. Menurut Gillies, (1970) 

dalam Nursalam (2009); Ivancvich (2007); 

Mangkuprawira. (2014); Setiawati, (2015): 

gaya kepemimpinan partisipatif merupakan 

gabungan antara otoriter dan demokratis, 

yaitu pemimpin menyampaikan hasil analisa 

masalah dan kemudian mengusulkan 

tindakan tersebut ke bawahannya. Staf 

diminta saran dan kritiknya serta 

mempertimbangkan respon staf terhadap 

usulannya, dan keputusan akhir ada pada 

kelompok. 

     Sesuai dengan hasil  penelitian 

Qurratul  (2006)  yang melaporkan lebih dari 

setengah responden (69,4%) menyatakan 

bahwa kepala ruangan di RSUP dr. Soeradji 

Tirtoonegoro Klaten cenderung 

menampilkan gaya kepemimpinan 

partisipatif. Kepemimpinan merupakan unsur 

penting dan menentuka kelancaran 

pekayanan di Rumah Sakit, karena 

kepemimpinan merupakan inti dari 

manajemen organisasi. Di dalam organisasi 

Rumah Sakit, kepala ruangan adalah 



Hubungan Gaya Kepemimpinan Kepala Ruangan Dengan Penerapan Program Jenjang Karir  
Perawat Di RSUD Cibabat Cimahi 

 

 

PINLITAMAS 1 | Vol 1, No.1 | Oktober 2018 | Halaman 247 

pimpinan yang langsung membawahi 

perawat pelaksana, dan pelaksanaan tugas 

perawat di ruang rawat inap merupakan suatu 

unsur proses dalam manajemen Rumah Sakit.   

 

2. Penenerapan Program  Jenjang Karir di Ruang C3 Dan D3 Rumah Sakit Umum Daerah 

Cibabat Cimahi 

  

Berdasarkan hasil penelitian sebanyak 16 

responden (51,6%)  yaitu lebih dari  

setengah responden melaksanakan tugas 

klinis tidak sesuai dengan penetapan 

kewenangan klinik perawat di ruang C3 dan 

D3 RSUD Cibabat Cimahi. Jenjang karier 

merupakan pengakuan terhadap 

pengalaman, keahlian dan kinerja dari 

perawat, mengembangkan kinerja dan 

profesionalismenya sesuai dengan 

kompotensi yang ada. Adapun Kompetensi 

 perawat klinis  di Rumah Sakit 

dideskripsikan sesuai level jenjang karir 

perawat klinis (PK I – PK V). Kompetensi 

sesuai level pada perawat klinis yaitu 

Perawat klinis I adalah jenjang perawat 

klinis dengan kemampuan  melakukan 

asuhan keperawatan dasar dengan 

penekanan pada keterampilan teknis 

keperawatan dibawah bimbingan, Perawat 

klinis II adalah jenjang perawat klinis 

dengan kemampuan melakukan asuhan 

keperawatan holistik pada klien secara 

mandiri dan mengelola kli/sekelompoken 

klien secara serta memperoleh bimbingan 

untuk penanganan masalah lanjut/kompleks. 

Tim Perawat Klinis III adalah jenjang 

perawat klinis dengan kemampuan 

melakukan asuhan keperawatan 

komprehensif pada area spesifik dan 

mengembangkan pelayanan keperawatan 

berdasarkan bukti ilmiah dan melaksanakan 

pembelajaran klinis. Perawat klinis IV 

adalah jenjang perawat klinis dengan 

kemampuan melakukan asuhan keperawatan 

pada masalah klien yang kompleks di area 

spesialistik dengan pendekatan tata kelola 

klinis secara interdisiplin, multidisiplin, 

melakukan riset untuk mengembangkan 

praktek keperawatan serta mengembangkan 

pembelajaran klinis.  

Berdasarkan analisa peneliti, bahwa 

penerapan jenjang karir di  ruang C3 dan D3 

Rumah Sakit Umum daearah Cibabat 

Cimahi  yang diakukan oleh PK I dan PK II 

cenderung melakukan tugas klinik tidak 

sesuai  dengan kewenangan klinik seperti 

melakuan tindakan pemenuhan kebutuhan 

integritas jaringan, pengelolaan pasien 

dengan penyakit menular, pemenuhan 

kebutuhan nutrisi, serta tindakan pemberian 

obat yang aman dan tepat. Hal ini terjadi 

karena sistem kontroling yang kurang 

optimal dalam pelaksanaannya, dan faktor 

pengalaman serta pendidikan yang dimiliki 

oleh perawat diruang tersebut. hasil 

penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian 

yang dilakukan  oleh   Susanto P dan Sari D 

R (2013) yang menyatakan bahwa adanya 

hubungan antara  faktor pendidikan 

pelatihan dan Prestasi kerja dengan upaya  

pengembangan karir.

  

3. Hubungan Gaya Kepemimpinan Kepala Ruangan Dengan Penerapan Program Jenjang 

Karir Di Ruang C3 Dan D3 Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat Cimahi.  

Berdasarkan tabel 3 dapat disimpulkan 

bahwa analisis hubungan gaya 

kepemimpinan kepala ruangan dengan 

penenerapan program  jenjang karir diperoleh 

pvalue = 1,000 lebih dari 𝛼 0,05 yang berarti 

tidak ada hubungan antara gaya 

kepemimpinan kepala ruangan dengan 

penenerapan program  jenjang karir. Hasil 

penelitian ini tidak sesuai dangan hasil 

penelitian wiwin sulistiawaty (2015) di 

RSUD cengkreng  yang menunjukkan adanya 

hubungan penerapan jenjang karir,  penilaian 
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kompetensi dengan kewenangan klinik 

perawat (p=0,001). Penerapan sistem jenjang 

karir merupakan sistem untuk menempatkan 

perawat pada jenjang  yang  sesuai dengan 

keahliannya, serta menyediakan kesempatan 

yang lebih baik sesuai dengan kemampuan 

dan potensi perawat. Hal ini sesuai dengan 

teori yang dikemukan oleh (Edy Sutrisno 

2016), ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi penerapan program jenjang 

karir yaitu sikap atasan, rekan kerja, 

pengalaman, pendidikan, prestasi dan faktor 

nasib. 

Menurut teori Suwatno (2011) dalam 

Sutrisno.E (2016).   gaya kepemimpinan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya  

faktor genetis, faktor sosial, dan faktor bakat. 

Teori ini menjelaskan bahwa gaya 

kepemimpinan bisa terbentuk dari bakat 

sejak lahir dan latar belakang keturunannya, 

ataupun faktor sosial yaitu setiap orang 

berhak menjadi pemimpin dan tersalur sesuai 

lingkungannya. Sementara itu jenjang karir 

tidak semata –mata di pengaruhi oleh gaya 

kepemimpinan, tetapi masih terdapat faktor 

lain yaitu sikap rekan kerja, pengalaman, 

pendidikan, prestasi dan faktor nasib. Sesuai 

dengan teori Lippit & White dalam Nursalam 

(2009 ); Rivai, (2007); Kartono, K. (2008): 

bahwa gaya kepemimpinan  partisipatif 

merupakan gaya  kepemimpinan yang 

berupaya untuk meningkatkan kesadaran 

bawahan terhadap persolan –persoalan dan 

mempengaruhi bawahan untuk melihat 

perspektif baru. Melalui gaya ini, pemimpin 

terus merangsang kreativitas bawahan dan 

mendorong untuk menemukan pendekatan 

pendekatan baru terhadap masalah masalah 

lama. Bawahan di dorong untuk berpikir 

mengenai relevansi cara, sistem nilai, 

kepercayaan, harapan, dan bentuk organisasi 

yang ada. Dengan kata lain, bawahan diberi 

kesempatan untuk mengekspresikan dan 

mengembangkan dirinya melalui tugas tugas 

yang dihadapinya. Dalam pengambilan 

keputusannya akan rawaan memicu konflik 

apabila keputusan yang diambil  tidak sesuai 

dan apabila ego masing masing anggota 

tinggi. Maka dari itu kepala ruangan harus 

bisa  menyeimbangkan hubungan antara 

orientasi penyelesaian tugas dan orientasi  

hubungan dengan bawahan. Sedangkan gaya 

kepemimpinan otoriter merupakan 

kepemimpinan yang berorientasi pada tugas 

atau pekaryaan. Menggunakan kekuasaan 

posisi dan kekuatan dalam memimpin. 

Pemimpin menentukan semua tujuan yang 

akan dicapai dalam pengambilan keputusan. 

Informasi diberikan hanya pada kepentingan 

tugas. Motivasi dengan reward dan 

punishment. 

Berdasarkan asumsi dan hasil data 

kualitatif yang peneliti dapatkan    maka gaya 

kepemimpinan  yang sesuai dengan 

penerapan jenjang karir di RSUD Cibabat 

Cimahi  yaitu gaya kepemimpinan yang dapat 

menyesuaikan kapan harus otoriter, dan 

kapan harus  partisipatif yang dampaknya 

pada kesesuaian tugas klinik   perawat  

dengan kewenangan kliniknya.  Karena jika 

kepala ruangan bisa menyesuaikan sikapnya 

di ruangan, bawahan cenderung sesuai 

melaksanakan tugas kliniknya, ditunjang 

dengan faktor –faktor lain seperti  sikap rekan 

kerja, pengalaman, pendidikan, prestasi, 

Pemimpin harus bisa melihat beberapa faktor 

tersebut agar penerapan program jenjang 

karir perawat bisa berjalan sesuai dengan 

kewenangan klinik dan tugas klinik perawat. 

KESIMPULAN  
 

Penelitian ini menunjukan p value = 1,000 

> ɑ 0,05 artinya tidak adanya hubungan  antara 

gaya kepemimpinan kepala ruangan dengan 

penerapan program jenjang karir di ruang C3 

dan D3 Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat 

Cimahi. Dengan demikian maka saran yang 

diberikan adalah diuapayakan kepala ruangan 

bisa lebih mengoptimalkan peran dan fungsi 
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kontrolingnya sertas bisa menggunakan gaya 

kepemimpinan yang sesuai dengan penerapan 

jenjang karir di RSUD Cibabat Cimahi  yaitu 

gaya kepemimpinan yang dapat menyesuaikan 

kapan harus otoriter, dan kapan harus  

partisipatif yang dampaknya pada kesesuaian 

tugas klinik   perawat  dengan kewenangan 

kliniknya.  Karena jika kepala ruangan bisa 

menyesuaikan sikapnya di ruangan, bawahan 

cenderung sesuai melaksanakan tugas 

kliniknya, ditunjang dengan faktor –faktor lain 

seperti sikap rekan kerja, pengalaman, 

pendidikan, prestasi, Pemimpin harus bisa 

melihat beberapa faktor tersebut agar 

penerapan program jenjang karir perawat bisa 

berjalan sesuai dengan kewenangan klinik dan 

tugas klinik perawat.
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ABSTRAK 

Self Care Activity adalah suatu pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh individu itu sendiri untuk memenuhi 
kebutuhan guna mempertahankan kehidupan, kesehatan dan kesejahteraannya. Psikoedukasi adalah treatment 

yang diberikan secara profesional dimana mengintegrasikan intervensi psikoterapeutik dan edukasi. Diabetes 

adalah penyakit yang memengaruhi kemampuan tubuh dalam mengubah makanan menjadi energi. 

Penatalaksanaan diabetes mellitus terdiri atas 4 pilar diantaranya pengetahuan, diet, olahraga dan obat. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan rerata sebelum dan sesudah pelaksanaan terapi psikoedukasi 

terhadap self care activity pada penderita diabetes mellitus di RW 07 wilayah kerja Puskesmas Cimahi Tengah. 

Metode dalam penelitian ini menggunakan pre-eksperimen, dengan desain penelitian one grup pre test-post 

test. Sampel dalam penelitian ini adalah penderita diabetes millitus tipe 2. Penelitian ini menggunakan 

Consecutive Sampling  sebanyak 11 responden. Psikoedukasi terhadap self care activity diberikan selama 5 

kali pertemuan dalam 21 hari dengan pengambilan data menggunakan kuesioner SDSCA dan diolah dengan 

menggunakan analisa Univariat (mean, SD, 95%CI, dan Min-Max) dan Bivariat (Uji t-dependen). Hasil pretest 
terhadap self care activity adalah 10,63 dan setelah diberikan terapi psikoedukasi postest self care activity 

adalah 23,00 dan didapatkan nilai Pvalue 0.001 bahwa adanya pengaruh terapi psikoedukasi terhadap self care 

activity pada penderita diabetes mellitus di RW 07 Wilayah Kerja Puskesmas Cimahi Tengah. Dari hasil 

penelitan yang diperoleh, peneliti menyarankan kepada petugas Kesehatan Puskesmas Cimahi Tengah untuk 

mengaplikasikan pada saat Posbindu dengan diberikannya penyuluhan kesehatan mengenai psikoedukasi untuk 

self care activity yang lebih baik. 

Kata Kunci : Diabetes Millitus, Perawatan Diri, Psikoedukasi 

ABSTRACT 

Self Care Activity is an implementation of activities carried out by the individual himself to fulfill the need to 
maintain his life, health and welfare. Psychoeducation is a treatment that is given professionally which 

integrates psychotherapeutic and educational interventions. Diabetes is a disease that affects the body's ability 

to convert food into energy. Management of diabetes mellitus consists of 4 pillars including knowledge, diet, 

exercise and medicine. The purpose of this study was to determine the mean differences before and after the 

implementation of psychoeducation therapy for self-care activity in diabetics in the RW 07 wilayah kerja 

Puskesmas Cimahi Tengah. The method in this study uses pre-experiment, with one group research design pre-

post test. The sample in this study were patients with type 2 millitus diabetes. This study used Consecutive 

Sampling as many as 11 respondents. Psychoeducation of self-care activity is given for 5 meetings in 21 days 

with data collection using the SDSCA questionnaire and processed using Univariate analysis (mean, standard 

deviation, 95%CI, and Min-Max) and Bivariate (t-dependent test). The pretest result of self-care activity is 

10.63 and after giving post-psychoeducation therapy posttest self care activity is 23.00 and Pvalue is 0.001 

that there is an effect of psychoeducation therapy on self-care activity in diabetics in RW 07 wilayah kerja 
Puskesmas Cimahi Tengah. From the research results obtained, the researchers suggested to the Cimahi 

Tengah Health Center Health Officer to apply when Posbindu was given health education about 

psychoeducation for better self care activities. 

Keywords: Diabetes Millitus, Self Care, Psychoeducation 
 

PENDAHULUAN 

Diabetes adalah penyakit yang 

memengaruhi kemampuan tubuh dalam 

mengubah makanan menjadi energi. Insulin 

yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas tubuh 

membantu mendapatkan energi dari makanan. 

Sebagian dari makanan yang dikonsumsi 

berubah menjadi semacam gula yang 

dinamakan glukosa. Glukosa beredar 



Pengaruh Terapi Psikoedukasi Terhadap Self Care Activity Pada Penderita Diabetes Mellitus Di RW 07 Wilayah Kerja 
Puskesmas Cimahi Tengah 

 

 

PINLITAMAS 1 |Vol 1, No.1 | Oktober 2018 | Halaman 251 

keseluruh tubuh dalam darah, kemudian 

sebagian disimpan dalam sel tubuh untuk 

digunakan sebagai energi. Proses metabolisme 

glukosa diatur oleh insulin (Waspadji, 

soebekti, Yuniar, & Sukardji, 2012) 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 

2010, pasien diabetes mellitus tipe dua (kronis) 

di Indonesia naik dari 8,4 juta pada tahun 2000 

menjadi 21,3 juta pada tahun 2010. Sementara 

International Diabetes Federation 

memperkirakan pada tahun 2030 jumlah 

penderita diabetes di seluruh dunia mencapai 

450 juta orang. 

Data international Diabetes Federation 

(IDF) tahun 2014 menunjukkan total penderita 

diabetes mellitus di seluruh dunia berjumlah 

387 jiwa (8,3 %). Prevalensi diabetes mellitus 

di Indonesia mengalami peningkatan dari 1,1 

% pada tahun 2007 menjadi 2,1 % pada tahun 

2013 (Riset Kesehatan Dasar, 2013). 

Berdasarkan prevalensi tersebut yang terus 

meningkat penderita diabetes mellitus 

memerlukan pengelolaan secara ketat untuk 

mengontrol kadar glukosa. Untuk mengontrol 

kadar glukosa penyandang diabetes agar tetap 

stabil bisa dengan melakukan banyak terapi 

seperti terapi farmakologi dengan 

menggunakan insulin dan obat-obatan diabetes 

dan terapi non farmakologi adalah dengan 

ramuan herbal, dan mengatur pola hidup sehat, 

karena penyakit diabetes mellitus adalah 

penyakit kronis yang terjadi seumurhidup 

sehingga dibutuhkan self care. Disamping itu 

penderita diabetes juga perlu tahu dan 

menjalankan empat pilar atau self care karena 

self care sangat penting untuk penderita 

diabetes. Keperawatan mandiri (self care) 

menurut orem adalah suatu pelaksanaan 

kegiatan yang di prakarsai dan dilakukan oleh 

individu itu sendiri untuk memenuhi 

kebutuhan guna mempertahankan kehidupan, 

kesehatan dan kesejahteraannya sesuai 

keadaan, baik sehat maupun sakit. Pada 

dasarnya diyakini bahwa semua manusia itu 

mempunyai kebutuhan-kebutuhan self care 

dan mereka mempunyai hak untuk 

mendapatkan kebutuhan itu sendiri, kecuali 

bila tidak mampu. 

Penyakit diabetes mellitus jika tidak 

ditangani akan menyebabkan komplikasi, tidak 

hanya pada fisik saja tetapi dapat juga 

berdampak pada kesehatan psikologis 

penderita diabetes mellitus. Adapun dampak 

dari psikologis yang akan muncul seperti pada 

penderita yang memiliki luka kaki yang 

menyebabkan bau, akibatnya penderita dibetes 

akan menarik diri dari lingkungan keluarga, 

sosial dan masyarakat. Dampak lain yang akan 

dialami penderita diabetes diantaranya 

ketidakpatuhan diet, salah satunya diet rendah 

gula. Penderita diabetes yang sudah lama akan 

merasa jenuh dengan diet rendah gula, karna 

jenuh penderita bisa menjadi tidak patuh 

terhadap diet dan akan menimbulkan 

komplikasi.Untuk meningkatkan pengetahuan 

4 pilar agar penderita bisa melakukan self care 

penderita diabetes salah satunya dengan terapi 

psikoedukasi.  

Psikoedukasi adalah pendidikan kesehatan 

yang diberikan kepada klien yang tidak hanya 

mengalami gangguan secara fisik saja tapi 

edukasi ini diberikan kepada klien yang 

mengalami gangguan psikologis karena efek 

komplikasi penyakit yaitu diabetes mellitus. 

Terapi psikoedukasi ini bisa berupa pasif 

psikoedukasi seperti pemberian informasi 

dengan leaflet dan juga bisa berupa aktif 

psikoedukasi yaitu konseling atau pemberian 

pendidikan kesehatan secara individu atau 

kelompok untuk merubah perilaku. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti 

melakukan penelitian.

 
METODE PENELITIAN 

Pada penelitian ini peneliti 

menggunakan jenis penelitian pre-eksperimen 

dengan pendekatan one grup pre test-post test. 

Jenis sempel yang digunakan dalam pada 

penelitian ini adalah non-probability sampling 

dan pengambilan data dengan teknik 
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Consecutive Sampling Penelitian ini menarik 

12 penderita diabetes mellitus yang terdapat di 

RW 07 sebagai sampel. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk 

tabel sebagai berikut : 

Tabel 1 Rerata Self Care activity Pada 

Penderita Diabetes Mellitus Sebelum Dilakukan 

Terapi Psikoedukasi Di RW 07 Wilayah Kerja 

Puskesmas Cimahi Tengah 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang terdapat 

pada tabel 1 menunjukan bahwa dari 11 

responden  diperoleh  nilai rerata self care 

activity sebelum dilakukan intervensi terapi 

psikoedukasi 10,63 yang bermakna bahwa 

responden memiliki self care Activity yang 

buruk. Hal ini disebabkan faktor tenaga 

kesehatan yang kurang mengenal sikap dan 

kebiasaan sehari-hari penderita dan keluarga, 

perawatan penderita yang mengalami diabetes 

mellitus dan komplikasinya membutuhkan 

waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit 

sehingga dapat menimbulkan beban pasien dan 

keluarga, kurangnya informasi dan fasilitas 

kesehatan yang belum terjangkau. Data 

tersebut adalah data sebelum diberikan terapi 

psikoedukasi tehadap perilaku self care pada 

penderita diabetes millitus di rw 07 wilayah 

kerja puskesmas Cimahi Tengah dengan 

jumlah responden 11 orang. 

Psikodukasi adalah treatment yang di 

berikan secara profesional dimana 

mengintegrasikan intervensi psikoterapeutik 

dan edukasi (Raudhoh, 2014). Terapi 

pikoedukasi keluarga dapat meningkatkan 

kemampuan kognitif karena dalam terapi 

mengandung unsur untuk meningkatkan 

pengetahuan keluarga tentang penyakit, 

mengajarkan teknik yang dapat membantu 

keluarga untuk mengetahui gejala-gejala 

penyimpangan perilaku, serta peningkatan 

dukungan bagi anggota keluarga itu sendiri 

(Supratiknya, 2011). Pada dasarnya diyakini 

bahwa semua manusia itu mempunyai 

kebutuhan-kebutuhan self care dan mereka 

mempunyai hak untuk mendapatkan 

kebutuhan itu sendiri, kecuali bila tidak 

mampu. 

Hasil penelitian yang dilakukan 

Siswoaribowo didapatkan hasil penelitian yang 

menunjukkan rerata kemampuan caregiver 

sebelum dilakukan intervensi sebesar 35,96. 

Sedangkan setelah dilakukan intervensi rerata 

kemampuan cargiver meningkat menjadi 

36,04. Hasil uji independent t test didapatkan 

signifikasi (p-value) sebesar 0,001 ≤ 0.05 yang 

berarti menunjukkan bahwa psikoedukasi 

dapat meningkatkan kemampuan cargiver 

dalam perawatan penderita diabetes mellitus. 

Pemberian psikoedukasi diyakini mampu 

memberikan efek peningkatan kemampuan 

cargiver  pada perawatan diabetes mellitus 

terbukti dengan peningkatan rerata yang dari 

40,30 menjadi 67,04. Hal tersebut juga 

didukung dari hasil uji independent t test 

didapatkan signifikansi (pvalue) sebesar 0,001 

≤ 0,05. Berdasarkan analisa diatas dapat 

disimpulkan bahwa psikoedukasi berpengaruh 

terhadap kemampuan cargiver  dalam 

perawatan penderita diabetes mellitus. 

Berdasakan hal diatas analisa peneliti 

psikoedukasi terhadap perilaku self care pada 

penderita diabetes militus sangat dibutuhkan 

karena dapat membantu penderita untuk hidup 

lebih sehat dan peduli terhadap penyakit yang 

dialami, selain itu psikoedukasi tidak hanya 

dibutuhkan oleh penderita diabetesmillitus 

namun keluarga pun membutuhkan untuk 

dapat membantu memotivasi penderita 

diabetes militus untuk menjaga segala faktor-

faktor penyebab diabetes militus.Dari hasil 

tersebut didapatkan perilaku self care pada 

Variabel N Mean SD Min-Max 

Pretest self 
care 

11 10,63 2,34 5,5-13,5 
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penderita diabetes millitus masih kurang 

karena masi banyak pasien yang belum 

mengetahui tentang pentingnya kepatuhan 

meminum obat pada penderita diabetes millitus 

dan masih kurangnya keinginan responden 

untuk mengecek kadar gula darah sendiri mau 

pun datang ke tenaga kesehatan. 

Hasil dilapangan peneliti mendapatkan 

bahwa sebelum diberikan psikoedukasi 

responden banyak yang makan tidak teratur 

seperti ada beberapa responden yang memakan 

nasi sesuai takaran namun lauk yang 

dikonsumsi masih tidak sesuai anjuran dan 

masih banyak responden yang mengkonsumsi 

teh manis dan sirup atau minuman-minuman 

yang tinggi gula, banyak responden yang 

masih mengkonsumsi roti di pagi hari dengan 

kopi sashcetan, karena penelitian dilakukan 

pada saat bulan ramadhan banyak responden 

yang tidak peduli makanan berbuka yang 

dikonsumsi seperti kolak dan sop buah yang 

tinggi glukosa mereka konsumsi setiap hari 

saat berbuka. 

Saat sebelum penelitian banyak responden 

tidak patuh meminum obat dikarenakan tidak 

rutin kontrol ke tenaga kesehatan, alasan 

responden tidak rutin kontrol karena fasilitas 

kesehatan jauh dari rumah dan tidak ada 

keluarga yang mengantar, selain itu ada 

beberapa responden yang mengatakan bosan 

meminum obat karena suadah terlalu lama 

meminum obat. kurangnya pengetahuan 

masyarakat tentang diabetes millitus 

dikarenakan kurangnya penyuluhan yang 

diberikan oleh tenaga kesehatan kepada 

masyarakat sehingga peneliti menemukan 

masyarakan yang masi tidak peduli akan 

penyakitnya selain itu juga peneliti 

mendapatkan 2 responden yang memiliki luka 

dan responden merasa malu sehingga menutup 

diri hal ini bisa diakibatkan kuranya sosialisasi 

dari tenaga kesehatan yang menjelaskan 

kepada penderita diabetes millitus dan 

keluarga bahwa penyakit ini tidak menular dan 

luka bisa disembuhkan aslakan penderita rajin 

menganti balutan dan patuh menkonsumsi obat 

juga menghindarkan faktor-faktor terjadinya 

luka.  

Banyak pasien yang malas melakukan olah 

raga karena rerata responden adalah lansia 

yang mudah lelah sehingga mereka malas 

untuk berolah raga, selain itu tidak ada 

dukungan dari keluarga untuk memotivasi 

responden agar memiliki keinginan berolah 

raga. Maka oleh sebab itu peneliti memberikan 

psikoedukasi agar penderita diabetes militus 

memiliki self care activity yang baik. 

Tabel 2 Rerata Self Care Activity Pada Penderita 

Diabetes Mellitus Sebelum Dilakukan Terapi 

Psikoedukasi Di RW 07 Wilayah Kerja Puskesmas 

Cimahi Tengah 

 

Berdasarkan tabel didapatkan hasil 

penelitian bahwa dari 11 responden diperoleh 

nilai rerata self care activity 23,00 yang 

bermakna bahwa responden memiliki self care 

activity yang baik. Hasil ini di dapatkan setelah 

responden diberikan intervensi terapi 

psikoedukasi yang dilakukan oleh peneliti 

selama 5 hari. Setalah di berikan psikoedukasi 

banyak self care activity responden menjadi 

lebih baik dari self care activity responden 

sebelum diberikan psikoedukasi. 

Menuru Townsend (2012) dalam jurnal 

Siswoaribowo (2017) Terapi psikoedukasi 

keluarga ( Family psychoeducation therapy) 

merupakan program utama dalam terapi 

edukasi kepada keluarga dan program yang 

lebih luas dengan mengikutsertakan keluarga  

untuk mengurangi manifestasi konflik dan 

merubah pola komunikasi keluarga dalam 

penyelesaian masalah. Terapi yang berbasis 

keluarga sangat dibutuhkan untuk perubahan 

perilaku terkait kepatuhan diet, kontrol 

glukosa, peningkatan pengetahuan diabetes 

dan kontrol glukosa. 

Hasil penelitian ini didukung penelitian 

yang dilakukan oleh  Kamalah dan kawan-

kawan  menunjukkan hasil psikoedukasi 

keluarga dalam menurunkan ansiates  pada 

Variabel N Mean SD Min-max 

Posttest 11 23,00 4,73 12,0-28,0 
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penderita diabetes militus, hal tersebut terjadi 

disebabkan oleh bertambahnya informasi yang 

di dapatkan oleh keluarga dan responden. 

Psikoedukasi keluarga  memberikan informasi 

kepada keluarga,  tidak hanya terkait penyakit 

akan tetapi didukung dengan pengelolahan 

ansietas yang dialami oleh keluarga selama 

merawat pasien ulkus diabetes mellitus. Hasil 

tesebut dilihat dari hasil uji t berpasangan 

antara ansietas sebelum dan sesudah 

psikoedukasi, dengan nilai p = 0,000. Hal ini 

berarti bahwa terdapat perbedaan skor ansietas 

yang signifikan atau bermakna sebelum dan 

setelah dilakukannya psikoedukasi. Hasil ini 

menunjukan psikoedukasi efektif dalam 

menurunkan ansietas. 

Faktor lain yang bisa menyebabkan self 

care activity menjadi lebih baik selain 

psikoedukasi adalah konsep diabetes Self 

management Education (DSME) yaitu 

perawatn mandiri yang baik dan benar pada 

pasien diabtes mellitus yang di dalamnya 

adalah mengendalikan faktor risiko, 

mengendalikan terjadinya komplikasi dan 

kematian (Sutandi, 2012). Family caregaver  

adalah keikutsertaan keluarga dalam 

melaksanakan tugas merawat keluarga yang 

menderita diabetes millitus dalam hal ini 

keluarga bisa ikut serta dalam pengaturan diet, 

memotivasi penderita untuk rajin melakukan 

aktivitas fisik dan dalam perawatan luka 

(Siswoaribowo, Adi, & Muin, 2017).  

Berdasarkan analisa peneliti maka 

psikoedukasi sangat dibutuhkan oleh penderita 

diabetes millitus agar responden memiliki self 

care activity yang baik, disini diharapkan 

setelah pemberian psikoedukasi responden 

memiliki kepatuhan untuk menjalankan empat 

pilar, yaitu  pengetahuan tentang diabetes 

militus, lebih patuh terhadap pengobatan 

diabetes miliitus, memperhatiakan diet yang 

dianjurkan oleh dokter, dan diharapkan 

responden dapat melakukan oleh raga yang 

dianjurkan untuk penderita diabetes militus. 

Hasil dilapangan setelah pemberian 

psikoedukasi banyak responden yang sudah 

lama berhenti pengobatan sudah mulai kembali 

untuk rutin kontrol, banyak responden yang 

sudah mulai memiliki keinginan untuk lebih 

sehat dengan cara berolahraga, namun 

responden belum melakukan olahraga sesuai 

anjuran yaitu 3 kali seminggu selama 30 menit, 

hal ini diakibatkan karena responden rerata 

adalah lansia dan memiliki luka sehingga jika 

olah raga terlalu lama merasa sakit pada kaki 

dan lelah. Banyak responden yang mulai diet 

karena responden sudah mematuhi aturan yang 

dianjurkan pleh tenaga kesehatan setelah 

kembali rutin berobat. 

Tabel 3 Perubahan Self Care Activity Pada 

Penderita DiabetesMellitus Sebelum Dan Setelah 

Dilakukan Terapi Psikoedukasi Di RW 07 Wilayah 

Kerja Puskesmas Cimahi Tengah 

 

 

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan dari 11 

responden didapatkan nilai rerata self care 

activity sebelum dilakukan intervensi terapi 

psikoedukasi adalah 10,63, dan nilai rerata self 

care activity sesudah dilakukan terapi 

psikoedukasi adalah 23,00. Dan didapapatkan 

hasil uji statistik dengan p value 0.001 hal ini 

berarti p value < α (0,05) (Dalimartha & Adrian, 

2012)yang artinya Ho ditoloak dan Ha diterima 

maka menandakan adanya pengaruh terapi 

psikoedukasi terhadap self care activity pada 

penderita diabetes mellitus di RW 07 Wilayah 

Kerja Puskesmas Cimahi Tengah. 

Peran perawat dalam penelitian ini 

memiliki peranan yang strategis dalam 

memberikan kemampuan kepada keluarga dan 

pasien dalam melakukan penanganan secara 

mandiri. Dalam hal ini perawat dapat 

memberikan pemahaman yang benar dan 

memberdayakan keluarga dan pasien dalam 

berpartisipasi untuk dapat melakukan 

perawatan diri secara mandiri (selfcare), 

berbagai komplikasi yang mungkin akan 

muncul dapat dikendalikan. 

Variabel N Mean SD Pvalue 

Pretest 11 10,63 2,34 
0,001 

Posttest 11 23,00 4,73 
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Penelitian ini didukung hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Huzaimah dan kawan-

kawan (2018) Pemberian Modifikasi 

Psikoedukasi (MP) meningkatkan perilaku 

pengelolaan diabetes smandiri. Hasil penelitian 

ini sesuai dengan beberapa penelitian 

sebelumnya yang menyatakan bahwa Self 

Management Intervention, pemberian motivasi 

dan edukasi dengan pendekatan Model 

Behavioral System Dorothy E. Johnson, dan 

HAPA meningkatkan kepatuhan atau perilaku 

pasien dalam tatalaksana. Pengalaman dari 

penelitian sebelumnya terbukti bahwa perilaku 

yang didasari oleh pengetahuan akan lebih 

langgeng dari pada perilaku yang tidak didasari 

oleh pengetahuan. 

Pemberian Modifikasi Psikoedukasi 

meningkatkan perilaku pengelolaan diabetes 

mandiri dan dukungan keluarga, serta 

menurunkan kadar glukosa darah acak 

penderita DMT2 di Poli Penyakit Dalam 

RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep. Model 

pendidikan diabetes seperti Modifikasi 

Psikoedukasi yang melibatkan aspek kogniti, 

emosi (psikologis) dan sosial budaya klien 

perlu diterapkan di pelayanan kesehatan 

sehingga dapat mengefektifkan pendidikan 

kesehatan yang diberikan kepada penderita 

DMT2. 

Dalam jurnal Huzaimah juga menerangkan 

beberapa pengembangan program edukasi 

diabetes yang pernah diteliti di luar negeri 

antara lain adalah Diabetes Self Management 

Education (DSME), tele-health, program Point 

of Service Diabetes Education, konseling, 

program psikoedukasi internet, program 

edukasi kelompok terstruktur, Problem 

Solving-Based Diabetes SelfManagement 

Training, dan program Study of Women’s 

Emotions and Evaluation of a 

Psychoeducational (Miller et al., 2002; 

Gallegos, Berumen & Gomez-Meza, 2006; 

Davies et al., 2006; Grey et al., 2013; Hill-

Briggs et al., 2011; Penckofer et al., 2012; 

Fitzner et al., 2014; Siminerio et al., 2008). 

Beberapa penelitian tentang pengembangan 

program edukasi diabetes juga dilakukan di 

Indonesia, antara lain adalah pemberian 

supportive educative programe, self 

management intervention, tatalaksana diabetes 

dengan pendekatan teori model Behavioral 

System Dorothy E. Johnson, dan penerapan 

Health Action Process Approach. Beberapa 

penelitian tersebut berhasil meningkatkan 

pengetahuan, pemahaman, efikasi diri, 

perawatan diri, regulasi diri, kepatuhan, dan 

menurunkan kadar glukosa darah penderita 

DMT2. Psikoedukasi merupakan salah satu 

dari bentuk edukasi, yang dapat dilakukan pada 

individu, keluarga, dan kelompok yang fokus 

pada mendidik respondennya mengenai 

tantangan signifikan 

Psikoedukasi dalam peneltian ini dilakukan 

selama 5 hari dalam 5 hari peneliti memberikan 

materi mengenai edukasi yang isinya dimana 

saja penderita dapat mendapatkan pelayanan 

kesehatan, dampak diabetes yang dapat terjadi 

bila tidak diberikan obat,faktor risiko 

terjadinya diabetes millitus. Sebelum 

pemebrian materi psikoedukasi peneliti 

melakukan pre test yang isinya terdapat 25 soal 

tentang perilaku responden dalam kehidupan 

sehari-hari. Pemberian psikoedukasi dilakukan 

1 minggu setelah pre test.  

Hasil analisa diatas terapi psikoedukasi 

sangatlah penting bagi penderita diabetes 

millitus karena dapat meningkatkan 

pengetahuan penderita  tentang diabetes 

millitus,pentingnya pengobatan yang teratur, 

diet  rendah gula dan oleh raga teratur. Hal ini 

dapat dilihat dari hasil uji statistik adanya 

perubahan yang signifikan sebelum dan 

sesudah pemberian terapi psikoedukasi 

terhadap self care actifity pada penderita 

diabetes millitus. Selain itu peneliti juga dapat 

melihat bahwa banyak responden yang mulai 

melalukan kembali rutin memeriksakan gula 

darah ke tenaga kesehatan serta mulai 

mengetahui pentingnya Kpengetahuan tengan 

diabetes millitus, diet serta oleh raga yang 

teratur.
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KESIMPULAN  

Terdapat pengaruh terapi psikoedukasi 
terhadap self care activity pada penderita 

diabetes mellitus  dengan hasil p value 0.001 

(<0.05) yang artinya Ho ditoloak dan Ha 

diterima. 
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ABSTRAK 

Indramayu  merupakan jalur utama pantura, di mana terdapat banyaknya penderita HIV karena banyaknya 

prostitusi. Bagaimana nasib anak-anak yang tertular penyakit HIV dan bagaimana kebutuhan keperawatan anak 

dengan HIV di mana keluarga tersebut juga menderita HIV. Tujuan penelitian ini adalah memahami tentang 

kebutuhan keperawatan anak HIV-AIDS yang sedang mendapatkan pengobatan antiretroviral (ARV) di 

Kabupaten Indramayu. Metode : Penelitian ini menggunakan metode deskritif kualitatif phenomenologi 

dengan teknik wawancara semi terstruktur dengan delapan responden dan menggunakan teknik purposive 

sampling. Analisis data yang digunakan model Cresswel. Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya 

kebutuhan keperawatan pada anak dengan HIV yang tergambar dalam empat tema yaitu 1) kebutuhan 

keperawatan konsep diri keluarga dalam menerima kenyataan bahwa anaknya positif HIV/AIDS, 2) kebutuhan 

keperawatan spiritual ODHA dalam keyakinannya untuk sembuh, 3) kebutuhan keperawatan pemenuhan peran 

keluarga dalam masalah ekonomi yang di hadapi ODHA selama menjalani pengobatan pada anak dengan 
HIV/AIDS (ADHA), 4) kebutuhan keperawatan penerimaan masyarakat pada keluarga ODHA dalam 

menghadapi stigma di masyarakat. Kesimpulan bahwa kebutuhan keperawatan keluarga terutama ibu sangat 

dibutuhkan dalam menjaga kesehatan anaknya. Saran penelitian ini perlunya pendekatan keperawatan dalam 

memberikan asuhan keperawatan keluarga dengan anak menderita HIV/AIDS. 

 

Kata Kunci : anak  HIV/AIDS, kebutuhan keperawatan keluarga, pengobatan ARV 

 

ABSTRACT 

Indramayu is the main route of Pantura, where there are many HIV sufferers because of the large number of 

prostitutes. The purpose of this study was to understand the needs of nursing children with HIV-AIDS who 

were receiving antiretroviral (ARV) treatment in Indramayu Regency. Method: This study uses qualitative 

phenomenological descriptive method with eight respondents and uses purposive sampling technique. Data 

analysis used by Cresswel model. The results showed that the need for nursing in children with HIV is reflected 

in four themes, namely 1) nursing needs of family self-concept in accepting the fact that their children are HIV 

/ AIDS positive, 2) spiritual nursing needs of PLWHA in their beliefs to recover, 3) fulfillment nursing needs 

the role of the family in the economic problems faced by PLWHA during treatment for children with HIV / 

AIDS (ADHA), 4) the need for nursing community acceptance to the families of PLWHA in the face of stigma 

in the community. The conclusion that family nursing needs, especially mothers, are needed in maintaining the 
health of their children. The suggestion of this study is the need for a nursing approach in providing family 

nursing care with children suffering from HIV / AIDS. 

 

Keywords:ARV treatment, family nursing process need, HIV / AIDS children 

           

PENDAHULUAN  

Keluarga yang memiliki anak dengan 

HIV/AIDS (ADHA) harus menjalani terapi 

pengobatan ARV seumur hidup dapat 

mengalami fase kejenuhan dalam menjalankan 

pengobatan dengan berhenti minum obat maka 

timbul efek samping seperti infeksi 

oportunistik dan beban yang tidak sedikit akan 

berpengaruh terhadap anggota keluarga 

lainnya.   Semua kondisi tersebut memerlukan 

adanya dukungan dan motivasi yang baik 

dalam keluarga, jika status HIV diketahui oleh 

keluarga maka dampak yang ditimbulkan 

menjadi baik terhadap hubungan di antara 

keluarga.  

Orang tua pada umumnya merasa bersalah 

atau merasa cemas karena mereka merasa 

bertanggung jawab pada apa yang menimpa 

anak, atau di dalam kesedihannya mereka 

berharap bisa menggantikan si anak untuk 

menanggung penyakit HIV/AIDS yang didapat 
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dari dirinya. Orang tua memerlukan bantuan 

yang simpatik dan dukungan dari semua pihak 

yang terlibat, baik bagi kesejahteraan orang tua 

itu sendiri maupun bagi upaya mereka untuk 

memberikan perawatan bagi si anak. Sunaryo 

(2004) dan Friedman (2010) mengatakan 

bahwa fungsi perawatan kesehatan adalah 

fungsi untuk melaksanakan praktik asuhan 

kesehatan, yaitu untuk mencegah terjadinya 

gangguan kesehatan dan merawat anggota 

keluarga yang sakit. 

Beberapa orang tua merasa stres merawat 

anak mereka yang menderita HIV/AIDS. 

Mereka akan kesulitan untuk memahami 

perasaan dan kondisi yang dialami. 

Ketidaktahuan kebutuhan dan perawatan 

finansial keluarga dan kehidupan sosial juga 

mempengaruhi psikologis dan fisik orang tua 

khususnya ibu dalam merawat anak dengan 

HIV/AIDS.  

Keluarga khususnya ibu akan menghadapi 

tantangan dalam menerima dan menyesuaikan 

diri dengan anak-anak mereka seperti stress 

tidak percaya, perubahan pola hidup ibu dan 

keluarganya serta tekanan finansial. Selain 

beradaptasi dengan kondisi anak, ibu juga 

berjuang untuk mampu menghadapi tekanan 

dalam menjalani pengobatan dan kebingungan 

dalam menghadapi masa depan dan tumbuh 

kembang anaknya. 

Peran ibu dalam perkembangan sangat 

penting, karena dengan keterampilan ibu yang 

baik maka diharapkan pemantauan anak dapat 

dilakukan dengan baik. Orang tua (ibu) adalah 

orang pertama yang mengajak anak untuk 

berkomunikasi, sehingga anak mengerti 

bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain 

menggunakan bahasa. Lingkungan (keluarga) 

adalah salah satu faktor yang mempengaruhi 

tumbuh kembang anak (Hidayat, 2006). 

Kurangnya peran ibu dalam pemenuhan 

kebutuhan dasar anak tentunya memiliki 

dampak yang kurang baik bagi perkembangan 

anak itu sendiri. Apabila peran ibu tidak 

berhasil maka anak akan mengalami gangguan 

pertumbuhan dan perkembangan, serta apabila 

anak mengalami keterlambatan dalam 

pertumbuhan dan perkembangannya akan sulit 

terdeteksi dan apabila peran ibu berhasil maka 

anak dapat bertumbuh dan berkembang sesuai 

dengan usianya. Hal ini yang membuat peran 

seorang ibu sangat berpengaruh dalam tumbuh 

kembang anak khususnya pada anak dengan 

HIV/AIDS, karena adanya perbedaan yang 

akan dirasakan anak setelah beranjak remaja, 

di mana dirinya merasa berbeda dengan teman 

sebayanya, seperti halnya harus rutin 

mengkonsumsi obat secara terus menerus dan 

hal ini yang akan menjadi kendala peran 

seorang keluarga terutama orangtua dalam 

memberikan pengetahuan dan informasi yang 

jelas sehingga anak paham terhadap kondisi 

yang dialaminya.  

Penelitian yang dilakukan oleh Nsheha 

(2014) menunjukkan bahwa ADHA yang 

berhasil mematuhi regimen pengobatan 

mampu bertahan hidup sampai usia remaja, 

sedangkan anak yang tidak patuh terhadap 

regimen pengobatan meningkatkan resiko 

kegagalan virology dan resistensi virus. Ketika 

anak dengan HIV mulai untuk melakukan 

pengobatan, keluarga atau pengasuh sudah 

harus mempersiapkan diri terlebih dahulu 

kesiapannya untuk memulai pengobatan, 

sehingga dampak yang ditimbulkan dari 

pengobatan bisa di hadapi dan dengan begitu 

kualitas hidup anak tetap terjamin. Kepatuhan 

ADHA (Anak dengan HIV/AIDS) merupakan 

suatu tantangan khusus yang merupakan 

hubungan dari tiga faktor yaitu, anak, orangtua 

atau pengasuh, dan obat. Beberapa faktor 

lainnya yang mempengaruhi masalah 

kepatuhan diantaranya dalam mengkonsumsi 

obat antara lain dosis yang tidak memadai, 

jumlah pil yang terlalu banyak, anak yang tidak 

mau minum obat baik obat berupa sirup 

maupun dalam bentuk puyer karena rasa yang 

tidak enak dan efek samping obat tersebut, 

kondisi anak yang lemah, jarak fasilitas 

kesehatan yang jauh, dan biaya obat yang 

sangat mahal, (WHO, 2010). 
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Dalam kondisi anak dengan HIV/AIDS 

sangat dibutuhkan peran ibu dalam 

menjalankan rutinitas anak sehari-hari, 

sehingga anak tidak akan merasa terbebani 

dengan harus minum obat sehari-hari. Peran 

ibu dalam pemenuhan kebutuhan dasar anak, 

dikelompokan menjadi 3 yaitu : kebutuhan 

asih, asuh dan asah. Kebutuhan asih dalam 

pemenuhan kebutuhan fisik meliputi, 

memberikan kasih sayang, perhatian, rasa 

aman, kehangatan kepada keluarga sehingga 

mereka tumbuh dan berkembang sesuai usia 

dan kebutuhannya. Kebutuhan asuh dalam 

pemenuhan kebutuhan emosi atau kasih sayang 

meliputi memenuhi kebutuhan pemeliharaan 

dan perawatan anak agar kesehatannya 

terpelihara, sehingga diharapkan mereka 

menjadi anak – anak yang sehat baik fisik, 

mental, sosial dan spiritual. Kebutuhan asah 

dalam pemenuhan stimulasi mental meliputi 

memenuhi kebutuhan pendidikan anak, 

sehingga menjadi anak yang mandiri dalam 

mempersiapkan masa depan (Anime, 2011) 

Kebutuhan asah, asih dan asuh yang 

diberikan orangtua pada anak dengan 

HIV/AIDS sangat berdampak pada 

pertumbuhan dan perkembangannya. Anak 

akan tumbuh baik secara fisik, psikologis dan 

sosial anak pada masa depan anak. Apabila 

kebutuhan tersebut menjadi kendala pada 

peran ibu terutama, maka dampak  yang 

ditimbulkan seperti gangguan fisik, psikologis, 

dan sosial anak dapat terhambat. Upaya 

mengatasi masalah yang timbul pada anak 

dalam upaya perawatan di rumah sakit, 

difokuskan pada intervensi keperawatan 

dengan meminimalkan stressor, 

memaksimalkan manfaat hospitalisasi dan 

memberi dukungan psikologis pada anggota 

keluarga (Wong, 2009).  

 

Ketika anak menderita penyakit kronis 

seperti HIV/AIDS, tugas dan tanggung jawab 

yang secara normal dihadapi oleh seorang ibu 

akan bertambah dan kemungkinan akan 

menyulitkan anggota keluarga yang lain untuk 

menghadapinya dengan normal. Oleh karena 

adanya perubahan kondisi , maka ibu sebagai 

manusia harus mampu menyesuaikan diri 

dengan kehidupan yang berubah-ubah dalam 

keluarganya sebagaimana interaksi antara 

jasmani, rohani dan lingkungannya (Sunaryo, 

2004). Ibu tidak mampu memenuhi semua 

kebutuhan anaknya secara mandiri dalam hal 

biaya, dukungan, tenaga, dan pemenuhan 

informasi. Oleh karena itu ibu akan mencari 

pihak-pihak yang dianggap mampu 

memberikan bantuan. Keluarga adalah orang 

yang paling dekat untuk dimintai pertolongan, 

namun tidak semua bisa diharapkan 

memberikan bantuan karena setiap keluarga 

memilik stress masing- masing dan juga 

adanya keterbatasan ekonomi. 

Hasil penelitian oleh Naik, et al (2009) 

dikatakan bahwa biaya (75%) merupakan 

kendala terbesar yang menghambat mereka 

untuk rutin melakukan pengobatan ke fasilitas 

kesehatan, karena kondisi jarak yang tidak 

memungkinkan mereka harus rutin berobat 

setiap bulannya ke tempat fasilitas kesehatan. 

Biaya merupakan salah satu faktor penyebab 

ketidakpatuhan ODHA dalam pengobatan 

karena membutuhkan waktu lama dengan 

konsekuensi biaya yang harus dikeluarkan 

menjadi besar termasuk biaya pemeriksaan 

laboratorium dan pengobatan infeksi 

oportunistik yang berkembang, sehingga 

banyak ODHA yang harus mencari pinjaman 

dana atau menjual harta benda berharga 

miliknya. Kebutuhan finasial yang tinggi akan 

mendorong keluarga juga ikut merasakan 

perubahan dalam roda perputaran ekonominya, 

oleh sebab itu adanya dukungan dari keluarga 

dalam hal finansial sangat membantu ODHA 

dalam meringankan beban biaya pengobatan 

yang begitu besar.  

 

Dukungan finansial juga merupakan bentuk 

dukungan yang sangat membantu ODHA 

dalam hal pembiayaan obat, biaya perjalanan 

dan makan selama di tempat pelayanan fasilitas 

kesehatan. Hal tersebut dapat mengurangi 
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stress ODHA dan secara tidak langsung, 

dirinya bisa menemukan solusi dari 

masalahnya yang berhubungan dengan 

finansial. Hasil penelitan Basanti & 

Nomathemba (2010) menggambarkan bahwa 

salah satu dukungan yang dibutuhkan orang 

dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk menjalani 

perawatan adalah dukungan keuangan karena 

tidak mempunyai pekerjaan, mahalnya biaya 

pengobatan dan perawatan. Maka hal ini 

adanya peran dan fungsi keluarga dalam 

kaitannya ekonomi yang baik dapat menunjang 

keberhasilan ODHA dalam menjalani 

kehidupannya dengan baik terutama dalam hal 

kepatuhannya dalam pengobatan terapi ARV 

 Pada penelitian Li (2009) diketahui juga 

bahwa orang yang hidup dengan HIV/AIDS 

sangat membutuhkan bantuan dan dukungan 

dari keluarga karena penyakit ini bersifat 

kronis dan membutuhkan penanganan yang 

komprehensif. 

Hal yang sama juga dikemukakan oleh 

Miler (2004) bahwa dampak penyakit kronis 

tidak mempengaruhi ibu saja, tetapi seluruh 

keluarga yang ada di dalamnya. Bila salah satu 

anggota keluarga menderita penyakit kronis 

maka secara tidak langsung keluarga tersebut 

juga berada dalam keadaan kronis. 

 

 METODE 

Tujuan penelitian ini adalah 

mengeksplorasi secara deskritif kualitatif 

fenomenologi untuk menggali dan memahami 

kebutuhan keperawatan keluarga terhadap 

anak HIV-AIDS yang sedang mendapatkan 

pengobatan Antiretroviral (ARV) di kabupaten 

Indramayu”, sehingga teridentifikasi 

hambatan-hambatan paling mendasar 

kebutuhan keluarga dalam melakukan 

pengobatan ARV pada anak dengan 

HIV/AIDS. 

Penelitian ini dilakukan pada delapan 

responden dengan ADHA (anak dengan 

HIV/AIDS) di wilayah kabupaten Indramayu. 

Sampel diambil secara purposive, diantaranya 

; a) Keluarga atau pengasuh utama dari anak 

usia sekolah 6-12 tahun dengan HIV/AIDS 

yang sedang menjalani pengobatan ARV, dan 

minimal telah merawat atau mendampingi 

anak dengan HIV/AIDS selama lebih dari 6 

bulan. b) Keluarga dalam keadaan sehat baik 

secara fisik, mental dan kooperatif dalam 

mengikuti wawancara, c) Mampu memahami 

bahasa Indonesia, d) Bersedia menjadi 

partisipan dan bersedia menceritakan 

pengalamannya. Teknik yang digunakan 

wawancara semi terstruktur dengan analisa 

data Cresswel.

  

HASIL PENELITIAN 

Partisipan dalam penelitian ini berusia 

antara 30 tahun sampai 67 tahun. Karakteristik 

tingkat pendidikan orangtua atau pengasuh 

bervariasi dari tidak tamat Sekolah Dasar (SD), 

tamat SD, tidak tamat SMP , tamat SMP. 

Karakteristik jenis pekerjaan dari partisipan 

juga bervariasi mulai dari pekerja tenaga kasar 

(buruh bangunan), ibu rumah tangga dan 

pekerja tuna susila. Delapan (8) partisipan 

berasal dari asli orang Indramayu dan mereka 

bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan 

jelas. Karakteristik usia anak yang mengalami 

HIV memiliki rentang usia 6 -14 tahun. 

Karakteristik dari jenis kelamin diantaranya 7 

orang berjenis kelamin perempuan dan 1 orang 

laki-laki. 

Setelah data di reduksi kemudian data 

disajikan maka proses selanjutnya mereduksi 

data untuk memperoleh tema-tema sebagai 

berikut : 

Tema yang pertama adalah kebutuhan 

keperawatan konsep diri keluarga dalam 

menerima kenyataan bahwa anaknya positif 

HIV/AIDS. Rentang respons perasaan ODHA 
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dan anaknya ADHA ketika diketahui 

terdiagnosis postif HIV tergambar dalam satu 

tema yaitu respon emosional. Respon 

emosional yang ditunjukkan oleh partisipan 

mulai dari shock dan penolakan terhadap 

diagnosis, kesedihan seperti pernyataan 

partisipan: “…setelah tahu kalau anak 

saya terkena virus ini rasanya dunia mau 

runtuh.. ga bisa dibayangin..ga percaya .. ya 

sedih campur aduk menjadi satu ..yang saya 

tau kalu tidak mengkonsumsi ya 

wassalam..meninggal..(P4)”. 

“…yang pasti kaget, sedih, hancur ga 

karuan seakan tidak percaya ko bisa anak 

sekecil itu baru lahir sekitar 2 atau 3 bulan 

sudah tertular HIV…tapi ya mau bagaimana 

sehancur-hancurnya ..sesedih-sedihnya tetap 

harus diselamatkan (P1)”. 

 Respon selanjutnya adalah marah yang 

ditunjukkan partisipan dengan tidak percaya 

dan rasa menyalahkan diri sendiri yang 

dianggap telah menulari ke anaknya, seperti 

pernyataan dibawah ini: 

 “perasaan saya terkecamuk, sakit ya 

perih ya, ya campur aduk rasanya..sedih.. 

takutnya bagaimana anak saya masa 

depannya..sampe ga bisa tidur ga bisa makan, 

tapi ya gimana ya sudah nasib, mau dipikirin 

juga ya sudah nasib..(P3)” 

Tema kedua adalah kebutuhan keperawatan 

spiritual ODHA dalam keyakinannya untuk 

sembuh. Mencari pertolongan di sini tergambar 

dua tema yaitu perubahan pola spiritual dan 

merancang masa depan. Perubahan pola 

spiritual diwujudkan dalam bentuk kedekatan 

dengan Tuhan melalui sikap kepasrahan, 

perilaku bertobat dan rajin berdoa, seperti 

pernyataan dibawah ini : 

 “la mau gimana lagi…karena dia 

memang cucu saya…(P6)….. “Saya sering 

berdoa minta sama gusti Allah mudah-

mudahan anak saya sehat terus ga seperti 

nasib saya..(P3)”.  

 Merancang masa depan merupakan 

wujud kesadaran ODHA mengambil pelajaran 

dari pengalaman dengan menjaga kesehatan 

dan harapan masa depan keluarga. Harapan 

masa depan keluarga merupakan harapan 

terhadap keberlangsungan masa depan ODHA 

dan ADHA, seperti pernyataan partisipan 

dibawah ini : 

 “..,biarpun hidup seperti itu tetap bisa 

hidup sehat bisa berbuat sesuatu seperti 

layaknya anak yang lain,…  

(P1)”…..”..Harapannya seh ya ada obat yang 

nyembuhin, terus ga minum setiap hari, biar 

masa depannya cerah (P3)”. 

 Harapan terhadap bantuan dari 

Pemerintah yang membuat ODHA yakin 

terhadap masa depannya, seperti pernyataan 

berikut ini : 

 “..Harapannya sih ya pemerintah 

tetap memperhatikan anak dengan HIV /AIDS 

yang berhak juga untuk hidup sehat , berhak 

mendapatkan pendidikan kelak juga 

mendapatkan pekerjaan (P1)”. 

Dengan adanya program bantuan BPJS 

(Badan Penyelenggara jaminan sosial 

kesehatan) partisipan merasa terbantu dalam 

hal pengobatan ARV, seperti pernyataan di 

bawah ini :  

“..untungnya ada bantuan pemerintah itu 

neng..JS ..JS neng..jadi ga berat 

ngurusnya..BPJS..maklum neng..(P8)”. 

Tema ketiga adalah kebutuhan keperawatan 

pemenuhan peran keluarga dalam masalah 

ekonomi yang di hadapi ODHA selama 

menjalani pengobatan pada anak dengan 

HIV/AIDS (ADHA. Keterbatasan ekonomi 

yang menjadi hambatan partisipan dalam 

merawat anaknya yang menjalani pengobatan 

ARV, seperti pernyataan di bawah ini : 

 “…kendalanya harus ke sana 

seminggu sekali terus buat ongkos buat makan 

di sana… ya terpaksa saya hutang (P1)”……. 

terpaksa saya jualan kue bu..tapi tidak di sini 

soalnya kalau mereka tau saya yang jualan 

mana ada yang mau beli nanti..pada takut 

tertular katanya..(P3). 

Tema keempat adalah kebutuhan 

keperawatan penerimaan masyarakat pada 

keluarga ODHA dalam menghadapi stigma di 
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masyarakat. Identifikasi dukungan sosial 

ODHA diperoleh gambaran tema tentang 

dukungan dalam sumber dukungan dan bentuk 

dukungan. Sumber dukungan yang diperoleh 

berasal dari lingkungan keluarga dan 

masyarakat. Sumber dukungan dari keluarga 

dan masyarakat, seperti berikut pernyataan 

dibawah ini : 

 “.. kalau tidak ada bantuan dari 

masyarakat disini mungkin..ini anak sudah 

mati terlantar..karena saya sendiri sudah tua 

neng....saya tidak bekerja neng.. (P7)”……   

“..saya sudah tidak bekerja bu..karna ibu saya 

juga melarang saya bekerja..udah urus aja 

anakmu..biar ibu yang bantu makan dan obat 

anakmu..(P4)”. 

 Bentuk dukungan sosial yang diterima 

ODHA berupa dukungan informasi dari 

pelayanan kesehatan dan emosional. 

Dukungan informasi merupakan dukungan 

yang diterima partisipan dalam bentuk 

pendidikan kesehatan berupa perawatan dan 

kepatuhan dalam pengobatan ARV, berikut 

pernyataannya dibawah ini: 

 “Seperti yang sudah saya baca dan 

sudah saya dapatkan dari para konselor 

ataupun dokter kalau sakit seperti ini tidak 

akan tertular dengan berdekatan ataupun 

berjabat tangan.. jadi mereka sekarang lebih 

mengerti (P1)”. 

Peran dari masyarakat juga sangat 

membantu partisipan dalam halnya dukungan 

dalam pengobatan terhadap ADHA, berikut 

pernyataannya:  

“..paling diingetin ma tetangga..nek..si siti 

udah berobat belum..? mereka yang 

mengingatkan saya untuk cucu saya. (P7)”. 

 Dukungan emosional yang diterima 

ODHA dalam memberikan motivasi saling 

menguatkan satu sama lain dan pemberian 

perasaan yang menunjukkan empati baik dari 

keluarga dan masyarakat, berikut 

pernyataannya dibawah ini : 

 “orang-orang sudah tahu semua, 

mereka ya justru kasihan. Mungkin mereka 

tahu kalau saya hanya korban penularan dari 

suami..(P3)”…….”.. karena ibunya 

meninggal... dan bapaknya tidak bertanggung 

jawab, pergi tidak tahu kemana, mungkin juga 

sudah mati. Kebetulan anak mudah, sehingga 

tidak merasa berat.. (P7)”.

 

PEMBAHASAN  

Pada umumnya, seseorang yang 

terdiagnosis HIV akan mengalami dampak 

psikologis seperti stress, penolakan, 

ketidakpercayaan, kemarahan hingga 

keinginan untuk bunuh diri (UNICEF, 2009).  

Dari hasil penelitian ini pada umumnya 

perasaan sedih dialami oleh partisipan. Hal ini 

disebabkan adanya ketidak sesuaian antara 

harapan dan kenyataan yang dialami ibu dan 

keluarga karena penyakit yang diderita anak 

mereka (Kozier et al, 2004). Partisipan 1 

sampai tidak percaya anak yang baru lahir 

sudah harus menanggung beban akibat 

kesalahan orangtuanya dan harus memikul 

beban tersebut selama hidupnya, hal tersebut 

terlihat saat di wawancara ada perasaan 

emosional dan depresi (marah, stress dan 

menangis) yang dialami keluarga.  

Pada ODHA dengan tahap infeksi HIV 

positif, kondisi fisik yang tidak stabil dan 

cenderung menurun diikuti dengan munculnya 

gejala-gejala fisik seiring dengan perjalanan 

penyakit serta tekanan sosial yang begitu hebat 

yang didapatkan dari lingkungan dapat 

menjadi sumber stres yang dapat menyebabkan 

ODHA mengalami depresi (Kusuma, 2011). 

Depresi merupakan fase terberat yang 

dialami oleh partisipan. Kondisi di mana 

keadaan sulit menerima akan kenyataan yang 

telah terjadi. Fase depresi ini menunjukkan 

bahwa partisipan merasakan kesedihan. 

Penerimaan memiliki anggota keluarga yang 

terdiagnosis HIV/AIDS adalah ketika 

partisipan berserah kepada Tuhan. Partisipan 

meyakini bahwa keadaan yang terjadi sudah 

ditakdirkan untuk dijalani dan percaya akan 
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selalu ada makna dan hikmah dibalik setiap 

kejadian. Keyakinan ODHA untuk sembuh 

dibutuhkan adanya pengetahuan agama yang 

baik dan dalam hal hubungan dengan Maha 

Penciptanya, di mana dirinya harus yakin akan 

kesembuhan yang diberikan oleh Tuhan Yang 

Maha Esa. Seperti tergambar pada sikap 

partisipan 6 yang dalam hal ini peran keluarga 

tergantikan terutama sosok seorang ibu beralih 

kepada neneknya yang hal ini akan menjadi 

perubahan peran ibu yang berpengaruh 

terhadap pertumbuhan dan perkembangan 

anak.  

Membawa anggota keluarga yang sakit ke 

fasilitas kesehatan adalah tugas dan tanggung 

jawab keluarga termasuk memilih fasilitas 

kesehatan yang tepat (Friedman, 2010). 

Namun hal itu tidak semua keluarga akan 

memberikan fasilitas yang baik terhadap 

anggota keluarga yang sakit dengan 

memberikan kelayakan selama menjalankan 

pengobatan, karena beban biaya pengobatan 

yang dirasakan begitu besar akan berdampak 

dalam perekonomian keluarga. Hal tersebut 

ditunjukkan oleh 2 orang partisipan yang 

sangat kesulitan dalam melakukan rutinitas 

setiap bulannya harus berobat ke pelayanan 

kesehatan, di mana peran seorang ayah yang 

seharusnya mencari dan memberikan nafkah 

kepada anggota keluarganya karena 

ketidakcukupan ekonomi maka mencari 

pinjaman kepada orang lain, demikian juga 

peran seorang ibu yang seharusnya hanya 

mengurus rumah tangga, merawat dan 

mendidik anaknya harus membantu suami 

dalam hal mencari tambahan penghasilan 

keluarga dengan cara berjualan kue keliling. 

Beban ekonomi juga sangat dirasakan oleh 

keluarga karena dua alasan. Alasan pertama, 

menurunnya pendapatan keluarga karena 

sebagian besar penderita HIV/AIDS berada 

pada kelompok usia produktif dan berperan 

sebagai pencari nafkah dalam keluarga, Alasan 

kedua adalah besarnya biaya kesehatan yang 

harus dikeluarkan oleh keluarga untuk 

perawatan atau pengobatan HIV/AIDS dalam 

jangka waktu yang lama (Oluwagbemiga, 

2007). 

Fungsi ekonomi yang berperan dalam 

memenuhi dukungan instrumental/fasilitas 

dalam pemenuhan kebutuhan (karena 

mahalnya pengobatan dan kepala keluarga 

kehilangan pekerjaan), fungsi sosialisasi yang 

berperan dalam memberikan dukungan 

jaringan sosial dalam hal ini dukungan anggota 

keluarga yang sakit agar tetap beraktivitas 

sosial (karena rasa malu akibat stigma buruk 

yang ada di masyarakat akibatnya keluarga 

lebih cenderung untuk mengisolasi pasien), 

serta fungsi perawatan kesehatan yang 

berfungsi untuk memberikan dukungan baik 

bantuan langsung dalam perawatan sehari-hari, 

akses layanan kesehatan, dan informasi tentang 

hal-hal yang harus dilakukan ODHA untuk 

tetap menjaga kestabilan fisik dan mental.  

Pada anak dengan HIV/AIDS yang 

menjalani terapi ARV perlu mempersiapkan 

keluarga baik secara sosial, psikologi dan 

finansial bagi anak dalam memberikan obat, 

untuk itu perlu pertimbangan baik dari pihak 

keluarga, tim kesehatan, dan faktor-faktor 

sosial lainnya untuk mengambil keputusan 

memulai terapi ARV, sehingga hambatan atau 

kendala yang akan dihadapi selama menjalani 

pengobatan dapat ditangani bersama keluarga. 

Persiapan orangtua atau pengasuh sangat 

penting mengingat terapi ARV ini diberikan 

seumur hidup, diberikan setiap hari dan pada 

jam yang sama, sehingga untuk mendapatkan 

efek maksimal dari terapi ARV, dibutuhkan 

lebih dari 95% untuk menekan replikasi virus 

dan menghindari terjadinya resistensi terhadap 

obat (Shah, 2007; ANECCA, 2011).

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dapat disimpulkan bahwa peran keluarga 

terutama peran ibu sangat berperan besar 

dalam menjaga kesehatan anaknya. Ibu dengan 

anak menderita HIV/AIDS harus terus 
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membawa anaknya untuk melakukan kontrol 

ke rumah sakit. Untuk itu, ibu yang 

bertanggung jawab untuk membawa anak 

berobat sesuai dengan jadwal dan ibu jugalah 

yang mengetahui tanda-tanda kekambuhan 

penyakit anaknya, bila anak tidak 

mengkonsumsi obat secara rutin dan patuh 

terhadap regimen pengobatan. Maka anak 

dengan HIV/IDS tidak pernah lepas dari 

perhatian orang tua khususnya oleh seorang 

ibu. Keluarga terutama peran ibu sebagai 

support system utama yang dibutuhkan anak 

dengan HIV/AIDS  untuk mengembangkan 

koping yang efektif dan mampu beradaptasi 

menghadapi stressor terkait penyakitnya, dan 

beradaptasi baik psikologis maupun sosial di 

masayarakat pada masa pertumbuhan dan 

perkembangannya kelak. Disarankan pada 

perawat dalam merawat anak dengan HIV juga 

memberikan asuhan keperawatan keluarga 

dengan HIV. 

 

DAFTAR PUSTAKA  

Basanti & Namathemba. (2010). The 
experiences of people living with 

HIV/AIDS and of their direct informal 

caregivers in a resource-poor setting, 
Journal of the International AIDS Society 

2010, (Online), 

(http://www.jiasociety.org/ 

content/13/1/20 
Elisa.,Parwati, D.M., Sriningsih, I., (2012). 

Pengalaman ibu yang terdeteksi HIV 

tentang dukungan keluarga selama 
persalinan. Jurnal kesehatan masyarakat. 

http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/k

emas 
Friedman. 2010. Keperawatan Keluarga. 

Jakarta: EGC 

Kusuma, K. (2011). Metode penelitian 

keperawatan. Jakarta: CV. Trans Info 
Media 

Li li., Sheng, W., Zunyou, W., Stephani, S., 

Halxia, C & Manhong, C. 2009. Stigma, 
social support, and depression among 

people living with HIV in Thailand. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles

/P MC2584319 
Naik, E., Casanas, B., Pazare, A., Wabale, G., 

Sinnott, J.,et al. (2009). Cost of treatment: 

The single biggest obstacle to HIV/AIDS 
treatment adherence in lower-middle class 

patients in Mumbai, India. Indian Journal 

Sex Transm Dis AIDS. 2009 Jan-Jun; 
30(1): 23–27. doi:  10.4103/2589-

0557.55476 

Nsheha, A.K, et al. (2014). Adherence to 

antiretroviral therapy among HIV-infected 
children receiving care at Kilimanjaro 

Christian Medical Centre (KCMC), 

Northern Tanzania: A cross- sectional 
analytical study. Department of Paediatrics 

and Child Health, Kilimanjaro Christian 

Medical University College, Pan African 
Medical Journal. 2014; 17:238 

Oluwagbemiga. (2007). A Situation Analysis 

of People Living with HIV/AIDS in Lagos 

State. Journal of Social Aspects of 
HIV/AIDS. HIV/AIDS and Family Support 

Systems. (3 ed) Oxford: Community;. p. 

668-77 
Potter,P.A & Perry, A.G. (2005). 

Fundamental of nursing: Consepts, 

process and practice. (6th ed). 
Philadelphia. Mosby 

Shah, C.A. (2007). Adherence to high activity 

antiretroviral therapy (HAART) in 

pediatric patients infected witth HIV : 
Issue and interventions. Indian Journal of 

Pediatric, 74, 55-58 

Tchamba, G. & Joseph, D. (2008). Informal 
Support Among HIV Positive Women in 

Trinidad. International AIDS Society. 

http//www.asociety.org/Abstracts/A20071

3797.aspx.  
UNICEF. (2009). Children and AIDS : fourth 

stocktaking report 2009, (Online), 

http://www.unicef.org/aids/f iles/B230 
 

World Health Organization(WHO). (2010). 

Antiretroviral theraphy for HIV infection 
in infant and children: Towards universal 

access.Geneva:WHO.  

Yvonne S. (2014). Influence of Depression to 

Quality of Life People Living with 
HIV/AIDS after Antiretroviral Treatment. 

Edisi No 02 Vol XL, Hal: 96–101.  



Prosiding Pertemuan Ilmiah Nasional Penelitian & Pengabdian Masyarakat (PINLITAMAS 1) 

Dies Natalis ke-16 STIKES Jenderal Achmad Yani Cimahi 

PINLITAMAS 1 | Vol 1, No.1 | Oktober 2018 | ISSN 2654-5411 

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Achmad Yani Cimahi                            Halaman 266 

Jl.Terusan Jenderal Sudirman – Cimahi 40533 

Tlp: 0226631622 - 6631624 

Pelatihan Model AKRJI berpengaruh terhadap Pengetahuan dan Keterampilan 

Asuhan Keperawatan Rawat Jalan  

  
Iin Inayah1, Budi Anna Keliat2, Rr. Tutik Sri Haryati2, Besral3 
1 Program Magister Keperawatan, Stikes Jenderal Achmad Yani Cimahi 

2 Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia 
3 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia 

 

ABSTRAK 

Pelayanan keperawatan dan kepuasan klien rawat jalan saat ini belum optimal. Diagnosis keperawatan 

umumnya belum ditegakkan. Self care klien rawat jalan masih belum optimal. Hal ini membutuhkan pelatihan 

asuhan keperawatan rawat jalan (AKRJI) di rumah sakit. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi 

pelaksanaan pelatihan asuhan keperawatan rawat jalan (AKRJI) di rumah sakit. Penelitian ini menggunakan 

metode kuantitatif deskripsi frekuensi. Eksplorasi dilakukan pada 9 perawat pelaksana di rawat jalan medikal 

bedah dan 100 klien. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelatihan asuhan keperawatan rawat jalan 

(AKRJI) di rumah sakit meningkatkan pengetahuan (p Value = 0,0001) dan keterampilan (p Value = 0,0001) 

perawat dalam melakukan asuhan keperawatan di rawat jalan secara significant. Disarankan untuk perawat 

rawat jalan rumah sakit umum dan diklat RS untuk melakukan pelatihan asuhan keperawatan rawat jalan 
(AKRJI) di rumah sakit.  

 

Kata kunci: asuhan keperawatan rawat jalan, keterampilan, pelatihan AKRJI, pengetahuan  
 

ABSTRACT 

Nursing services and outpatient client satisfaction are currently not optimal. Nursing diagnosis is generally 

not yet established. Self care for outpatient clients is still not optimal. This requires outpatient nursing care 

(AKRJI) training in hospitals. This study aims to identify the implementation of outpatient nursing care 

(AKRJI) training in hospitals. This study uses quantitative methods of frequency description. Exploration was 

carried out on 9 nurse nurses in medical surgical outpatients and 100 clients. The results showed that 

outpatient nursing care (AKRJI) training in hospitals increased knowledge (p Value = 0,0001) and skills (p 

Value = 0,0001) nurses in performing nursing care were outpatient significantly. It is recommended for 

outpatient nurses in general hospitals and hospital training centers to conduct outpatient nursing care (AKRJI) 

training in hospitals. 

 

Keywords: AKRJI training, knowledge, outpatient nursing care, skills,  

 

              PENDAHULUAN 
Pelayanan rawat jalan layanan umum 

adalah pelayanan yang berbentuk poliklinik 

yang merupakan tempat penyelenggaraan 

pelayanan medis, pelayanan keperawatan dan 

pelayanan lainnya yang tidak memerlukan 

rawat inap, bahwa pelayanan rawat jalan 

adalah pelayanan medis dan keperawatan yang 

tidak harus menginap di rumah sakit. Dalam 

standar Kemkes RI ditetapkan pelayanan rawat 

jalan rumah sakit adalah berbagai pelayanan 

medis dan keperawatan termasuk di dalamnya 

penyuluhan kesehatan yang seharusnya 

diberikan pada saat dibutuhkan klien sebagai 

bentuk pelayanan rawat jalan rumah sakit 

(DPR RI, 2009). Berdasar uraian di atas maka 

pelayanan rawat jalan adalah pelayanan medis 

dan pelayanan keperawatan yang diberikan 

tanpa harus menginap di rumah sakit. 

Kepuasan Pelayanan Keperawatan di 

Rawat Jalan adalah kesenjangan antara kualitas 

pelayanan keperawatan ideal di rawat jalan 

dengan kualitas pelayanan keperawatan aktual 

(Asefa, 2014; Anjaryani, 2009). Kepuasan 

klien pada pelayanan keperawatan adalah 

indikator yang signifikan dalam menilai 

kualitas perawatan klien oleh perawat di rawat 

jalan (Hill, 2008). Kepuasan klien pada 

pelayanan keperawatan di rawat jalan adalah 

ukuran penting kualitas pelayanan 

keperawatan di rawat jalan. Kualitas pelayanan 

rawat jalan sangat berhubungan dengan 

kepuasan klien, yaitu pada dimensi 
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lingkungan, hubungan perawat klien, 

informasi kesehatan dan kualitas pelayanan 

keperawatan (Leonardy, 2015).  Peran perawat 

rawat jalan sangat diperlukan untuk 

memberikan pelayanan keperawatan yang 

berkualitas dan memberikan pendidikan 

kesehatan.  Berdasarkan uraian tersebut, maka 

kepuasan pelayanan keperawatan di rawat 

jalan adalah perbandingan antara harapan klien 

dengan kenyataan dari pelaksanaan standar 

pelayanan keperawatan di rawat jalan yang 

merupakan pengukuran yang penting dalam 

menilai kualitas pelayanan keperawatan di 

rawat jalan. 

Hasil penelitian yang dilakukan Supradi 

(2008) tentang kepuasan klien di Bandung 

Santosa Hospital sebanyak 54% responden 

merasa puas, dan 46% menyatakan tidak puas 

terhadap pelayanan perawat di unit 

Emergency.  Tingkat kepuasaan berdasarkan 

dimensi tangible 96%, reliability 75%, 

responsiveness 67%, assurance 79% dan 

emphaty 76%. Hasil penelitian menunjukan 

adanya hubungan yang signifikan antara umur 

klien dengan tingkat kepuasaan terhadap 

pelayanan perawat Unit Emergency. Hasil 

penelitian yang dilakukan Rudiansyah  (2010) 

di Rumah Sakit Umum Cibabat Cimahi yaitu   

menunjukan ada perbedaan tingkat kepuasaan 

antara klien Jamkesmas, Askes, dan Umum.  

Kecenderungan kurang puas adalah pada klien 

umum, lalu pada klien askes dan 

kecenderungan puas adalah pada klien 

jamkesmas. Hal ini menunjukkan bahwa 

karakteristik klien dapat berbeda dalam 

kepentingan dan kepuasan klien dalam 

pelayanan keperawatan. 

Perlu adanya upaya untuk meningkatkan 

kepuasan klien rawat jalan rumah sakit sebagai 

customer eksternal melalui pelayanan 

keperawatan, yaitu pelayanan keperawatan 

profesional. Profesional dalam keperawatan 

adalah penggunaan pengetahuan secara terus 

menerus dengan tanggung jawab dalam proses 

keperawatan (ANA, 2010).  Perawatan adalah 

suatu bentuk pelayanan profesional yang 

merupakan bagian integral dari pelayanan 

kesehatan yang di dasarkan ilmu dan kiat 

keperawatan, berbentuk pelayanan bio-psiko-

sosio-spritual komprehensif serta ditujukan 

kepada individu, keluarga, dan masyarakat 

baik sakit maupun sehat yg mencakup seluruh 

siklus kehidupan manusia dalam praktik 

keperawatan (UU Keperawatan, 2014) 

Keperawatan profesional mengaplikasikan 

keilmuan keperawatan, standar, kebijakan dan 

kode etik secara profesional dalam praktik 

keperawatan. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan pada 

pelayanan rawat jalan rumah sakit di Jawa 

Barat, diperoleh keluhan klien yang 

mengatakan belum tahu cara perawatan diri di 

rumah dan kekambuhan berulang. Klien juga 

mengeluh belum mendapatkan informasi 

kesehatan tentang cara perawatan diri di rumah 

dengan masalah kesehatan yang dialaminya. 

Demikian halnya perawat rawat jalan pun 

menyampaikan belum adanya pemetaan 

diagnosis keperawatan dan belum dapat 

melaksanakan asuhan keperawatan di rawat 

jalan.  

Berdasarkan hal tersebut diperlukan adanya 

pelatihan pengembangan model asuhan 

keperawatan rawat jalan di rumah sakit. 

 
TUJUAN PENELITIAN 
 

Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi pelaksanaan pelatihan asuhan keperawatan rawat jalan di 

rumah sakit umum. 

DESAIN  

Metoda penelitian ini dengan metoda kuantitatif, menggunakan deskriptif frekuensi (Sudigdo, 2011) 

dalam eksplorasi pelatihan asuhan keperawatan rawat jalan (AKRJI) di rumah sakit.
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HASIL PENELITIAN  
Sebelum dan setelah pelatihan, perawat 

rawat jalan dikaji pengetahuan dan 

kemampuannya dalam menjalankan 

perangkat-perangkat asuhan keperawatan 

rawat jalan (AKRJI).  Gambar 1 menunjukkan 

pengetahuan perawat pelaksana pada 

pengukuran 1, 2, dan 3 kali pada 9 perawat 

pelaksana di rawat jalan rumah sakit.  

Berdasar Gambar 1 dari 9 perawat 

pelaksana di rawat jalan umum dan medikal 

bedah dewasa RS Umum Terpadu Bogor, yang 

dilakukan uji pengetahuan sebelum, setelah  

pelatihan  dan  sebulan  setelah  intervensi  

diperoleh  bahwa  pada sebelum pelatihan nilai 

terendah yaitu 44 dan nilai tertinggi yaitu 76. 

Nilai setelah pelatihan terendah 64 dan nilai 

tertinggi 80. Nilai setelah 1 bulan intervensi, 

terendah 90 dan tertinggi 94.  Pengaruh 

pelatihan pada perubahan per item 

pengetahuan perawat pelaksana dalam asuhan 

keperawatan rawat jalan ruang umum dan 

medikal bedah dewasa RS Terpadu Parung 

Bogor dapat  dilihat pada Tabel 1. 

Berdasar hasil penelitian pada tabel 1, 

terlihat pengaruh yang signifikan pelatihan 

terhadap perubahan pengetahuan perawat 

pelaksana dalam asuhan keperawatan rawat 

jalan rumah sakit. Ditandai dengan p-value < α 

, yaitu < 0,0001. Sebelum intervensi, dilakukan 

pre test dengan hasil nilai minimal 44 dan 

tertinggi 77, dengan rata-rata 57. Nilai batas 

lulus pengetahuan adalah 80. Maka setelah 

perawat melakukan intervensi selama 1 bulan, 

nilai tersebut diperoleh dengan nilai minimal 

88 dan nilai maksimalnya 100, dan rata-rata 93. 

 
Gambar 1  Pengetahuan Perawat Pelaksana Rawat Jalan 

Tabel 1  Pengaruh Pelatihan pada Perubahan Pengetahuan Perawat Pelaksana dalam Asuhan 

Keperawatan Rawat Jalan (n 9) 

Variabel Mean Perbedaan Min – Max p-value N 

Pengetahuan 

Perawat 
     

Pre Test 58 32 44 – 76 < 0,0001 9 

Post Test 70 16 64 – 80  9 

>1 bln 
intervensi 

92 4 90 – 94   
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No Pengetahuan  
            Pre 

 

Intervensi 

(n 9) 

Post >1bln 

1 Tugas perawat rajal 77 88 100 

2 Peran perawat rajal 77 88 100 

3 Edukator di rajal 77 88 100 

4 Rehabilitasi keperawatan setelah dari  rajal 66 77 88 

5 Preventif di rajal 77 77 100 

6 Intervensi keperawatan di rajal 66 77 88 

7 Diagnosis keperawatan terbanyak di rajal 44 66 88 
8 Waktu rata-rata askep di rajal 44 66 100 

9 Fokus intervensi keperawatan di Rajal 44 66 88 

10 Rujukan setelah rawat jalan 44 66 88 

11 Pendekatan perawatan mandiri 66 77 100 

12 Self Efikasi 44 66 88 

13 Self Defisit 44 66 88 

14 Self Agency 44 66 88 

15 Standar Kemenkes untuk kepuasan klien di rajal  44 77 88 

16 Self Esteem 66 88 100 

17 Standar Asuhan Keperawatan di Rajal 44 77 100 

18 Standar Prosedur Operasional di Rajal 44 66 100 

19 Alat Edukasi  44 66 100 
20 Manajemen Nyeri 66 77 100 

21 Intervensi untuk gangguan bersihan nafas 55 66 88 

22 Intervensi untuk hiperthermi 66 77 88 

23 Intervensi untuk mobilitas 55 66 88 

24 Intervensi untuk kecemasan 66 77 88 

25 Intervensi untuk penurunan perfusi jaringan 55 66 88 

Skor Rata-Rata 57 73 93 

Perbedaan   16    20 

Variabel Mean Perbedaan Min - Max p-value N 

Pengetahuan 

Perawat 

     

Pre Test 57 44 44 – 77 < 0,0001 9 

>1 bln 

intervensi 

93  88 – 100  9 

 
Dalam item pengetahuan, nilai lebih tinggi 

pada peran dan tugas perawat di rawat jalan, 

tetapi pada item pelaksanaan asuhan 

keperawatan dan edukasi perawatan diri serta 

standar kepuasan di rawat jalan mendapatkan 

nilai yang lebih kecil pada saat sebelum 

pelatihan atau sebelum intervensi. Setelah 

intervensi 1 bulan nilai asuhan keperawatan 

dan edukasi perawatan diri serta standar 

kepuasan di rawat jalan mendapatkan nilai 

melebihi batas lulus dengan nilai 88 sampai 

100. 

Kedua data pengetahuan sebelum dan 

setelah intervensi keduanya normal, 

ditunjukkan dengan bentuk histogram yang 

simetris dan hasil analisis rasio skewness 

kedua data normal, di bawah 2. Nilai analisis 

rasio skewness pre test pengetahuan perawat 

adalah 1,37 dan analisis rasio skewness post 

test pengetahuan perawat adalah 1,21, artinya 

di bawah 2 yang menunjukkan data normal.  

Intervensi juga menunjukkan adanya pengaruh 

yang signifikan terhadap perubahan 

keterampilan perawat pelaksana dalam asuhan 

keperawatan rawat jalan rumah sakit, yang 

ditunjukkan Gambar 2 dan Tabel 2. Pada 

gambar 2 menunjukkan peningkatan yang 

signifikan perubahan keterampilan asuhan 

keperawatan di rawat jalan dengan p-value < 

0,0001 (p-value < α). Di mana pada pre test 
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sebelum intervensi nilai minimal keterampilan 

perawat yaitu 64 dan nilai maksimalnya 69. 

Pada 1 bulan setelah intervensi, keterampilan 

asuhan keperawatan perawat pelaksana di 

rawat jalan memperoleh nilai minimal 83 dan 

nilai maksimal 90. Perubahan keterampilan 

asuhan keperawatan perawat pelaksana rawat 

jalan dapat dilihat pada tabel 2. 

 

 
Gambar 2  Keterampilan Perawat Pelaksana dalam Penerapan Asuhan Keperawatan 

 

Tabel 2  Pengaruh Pelatihan pada Perubahan Keterampilan Perawat Pelaksana dalam Asuhan 

Keperawatan Rawat Jalan Rumah Sakit (n 9) 

Variabel Mean Perbedaan Min – Max p-value N 

Keterampilan 

Perawat 

     

Pre Test 58 5 64 – 69 < 0,0001 9 

Post Test 70 10 76 – 86  9 

>1 bln 

intervensi 

92 7 83 – 90   

 

No Pengetahuan  
Pre 

 

Intervensi 

Post >1 bln 

1 Salam Pembuka 88 100 100 

2 Mengenalkan diri 66 88 100 

3 Menyampaikan tujuan pelayanan keperawatan 44 66 88 

4 Cuci tangan 66 88 100 

5 Pakai APD lengkap  88 100 100 

 a.      masker 55 66 88 

6 b.      handscoon 44 66 88 

7 c.      barakshort 44 66 88 
8 Mulai Fase Kerja : Melakukan pengkajian focus 55 66 88 

9 Mengkaji patient safety 33 66 88 

10 Menentukan Diagnosis Keperawatan 33 66 88 

11 Menentukan Intervensi Keperawatan 33 66 88 

12 a.      Melaksanakan Implementasi Keperawatan  33 66 88 

13 b.      Mengutamakan patient safety 55 66 88 

14 Membuang limbah medis pada tempatnya 66 88 100 

15 Cuci tangan 66 88 100 
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16 Memberikan Pendidikan Keperawatan 44 66 88 

17 Melakukan Evaluasi Klien dalam Kemampuan 

Mengulang yang telah diajarkan 
44 66 88 

18 Mengucap salam penutup 66 88 100 

19 Melakukan pencatatan di dokumentasi asuhan 

keperawatan terintegrasi lengkap 
44 66 88 

20 Lamanya Asuhan Keperawatan 15 - < 30 menit 33 66 88 

21 Menuliskan Legal Aspek Dokumentasi lengkap     

 a.      Nama Perawat,  66 88 100 

22 b.      Tanda Tangan Perawat 66 88 100 

23 c.       Waktu Perawatan 66 88 100 
24 d.      Lamanya Perawatan 0 66 88 

25 e.      Rencana Tindak Lanjut 44 66 88 

Skor Rata-Rata 50 73 89 

Perbedaan 23 16  

 

Variabel Mean Perbedaan Min - Max p-value N 

Skill Askep 

Perawat 

     

Pre Test 50 49 0 – 88 < 0,0001 9 

>1bln 

intervensi 

89  88 – 100  9 

 
Berdasar hasil penelitian pada tabel 2, 

terlihat pengaruh yang signifikan pelatihan 

terhadap perubahan keterampilan askep 

perawat pelaksana dalam asuhan keperawatan 

rawat jalan rumah sakit. Ditandai dengan p-

value < α , yaitu < 0,0001. Sebelum intervensi, 

dilakukan pre test dengan hasil nilai minimal 0 

dan tertinggi 88, dengan rata-rata 50. Nilai 

batas lulus keterampilan adalah 80. Maka 

setelah perawat melakukan intervensi selama 1 

bulan, nilai tersebut diperoleh dengan nilai 

minimal 88 dan nilai maksimalnya 100, dan 

rata-rata 89. Dalam item keterampilan, nilai 

lebih tinggi pada salam, memanggil nama 

klien, mengkaji tanda vital, menggunakan 

APD dan membuang limbah klien, tetapi pada 

item keterampilan pelaksanaan asuhan 

keperawatan dan edukasi perawatan diri 

mendapatkan nilai yang lebih kecil pada saat 

sebelum pelatihan atau sebelum intervensi. 

Setelah intervensi 1 bulan nilai keterampilan 

asuhan keperawatan dan edukasi perawatan 

diri di rawat jalan mendapatkan nilai melebihi 

batas lulus dengan nilai 88 sampai 100. 

Kedua data keterampilan perawat sebelum 

dan setelah intervensi keduanya normal, 

ditunjukkan dengan bentuk histogram yang 

simetris dan hasil analisis rasio skewness 

kedua data normal. Nilai analisis rasio 

skewness pre test keterampilan askep perawat 

adalah 0,92 dan analisis rasio skewness post 

test skill askep perawat adalah 0,94, di bawah 

2 yang menunjukkan data normal. Kemampuan 

perawat dalam menerapkan asuhan 

keperawatan setelah proses pendampingan 

terlihat seperti pada grafik 4.7. 

Kemampuan perawat dalam menerapkan 

asuhan keperawatan setelah pelatihan dan 

setelah proses pendampingan terlihat seperti 

pada Gambar 5.6 yang memperlihatkan seluruh 

perawat primer pada pengukuran ke tiga telah 

memiliki skor kemampuan menerapkan asuhan 

keperwatan di rawat jalan rumah sakit yang 

dipersyaratkan yaitu > 80. Setelah seluruh 

perawat memiliki kompetensi dalam 

melaksanakan asuhan keperawatan rawat jalan, 

perawat menerapkan asuhan keperawatan 

rawat jalan ini dengan fokus penerapan asuhan 

keperawatan pada 10 diagnosis keperawatan 

yang telah dibuat sebelumnya.
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KESIMPULAN DAN SARAN  

Pelatihan Model Asuhan Keperawatan Rawat 

Jalan (AKRJI) di rumah sakit meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan perawat dalam 

memberikan asuhan keperawatan rawat jalan 

di rumah sakit. Disarankan pada diklat rumah 

sakit untuk memberikan pelatihan asuhan 

keperawatan rawat jalan (AKRJI) pada 

perawat rawat jalan di rumah sakit. 
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ABSTRAK 

Diabetes mellitus menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat global. Salah satu pilar dari diabetes 

mellitus adalah aktivitas fisik (olahraga) diantaranya senam aerobik dengan intensitas ringan yaitu low impact 

yang berperan sebagai glycemic control yaitu mengatur dan mengendalikan kadar gula darah. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh senam aerobik low impact terhadap kadar gula darah puasa 

pada klien diabetes mellitus. Metode penelitian yang digunakan adalah pre eksperimen dengan rancangan one 

group pretest-posttest design. Subjek penelitian ini adalah klien diabetes mellitus di Wilayah Kerja Puskesmas 

Cimahi Tengah sebanyak 10 responden dengan teknik purposive sampling. Intevensi yang diberikan adalah 

senam aerobik low impact dilakukan 3 kali selama 1 minggu. Analisis data menggunakan ini uji t dependen.  

Hasil penelitian didapatkan rerata kadar gula darah puasa sebelum dilakukan senam aerobik low impact sebesar 

145,00 mg/dl, selanjutnya rerata kadar gula darah puasa sesudah perlakuan sebesar 106,70 mg/dl. Hasil 
penelitian dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan senam aerobik low impact terhadap kadar gula 

darah puasa pada klien diabetes mellitus dengan nilai p value 0,001 < α (0,05).  Peneliti menyarankan agar 

responden yang sudah mengikuti senam aerobik low impact dapat sharing pengalaman dengan responden DM 

lainnya yang belum terpapar senam aerobik low impact ini. 

Kata kunci : Diabetes Mellitus, kadar gula darah, Senam aerobik low impact. 

 
ABSTRACT 

Diabetes mellitus became one of the global health problems. One of the pillars of diabetes mellitus is a physical 

activity (training) such as low intensity aerobic exercise that acts as a glycemic control that regulates and 

controls blood sugar levels. The purpose of this research is to determine the effect of low impact aerobic 

exercise on fasting blood sugar level in diabetes mellitus client. The research method used was pre-experiment 

with one group pretest-posttest design. The subjects of this research were diabetes mellitus clients at 

Puskesmas Cimahi Tengah Working Area as many as 10 respondents with purposive sampling technique 

applied. The low impact aerobic gymnastics was performed 3 times in 1 week. Data analysis use this t test 

dependent. The result showed that the mean fasting blood sugar level before the low impact aerobic gymnastic 
was 145,00 mg/dl and after the intervention was 106,70 mg/dl. From this study it can be concluded that there 

is a significant effect of low impact aerobic gymnastic on fasting blood sugar level of diabetes mellitus clients. 

Researchers suggest that respondents who have followed low impact aerobic gymnastics their experiences with 

other DM clients who have not been exposed to low impact aerobics gymnastics.  

Keywords: Diabetes Mellitus, blood sugar level, Low impact aerobic gymnastics 

PENDAHULUAN  

Diabetes mellitus dapat diartikan 

sekelompok kelainan sistem organ tubuh yang 

mengganggu kemampuan tubuh untuk 

menggunakan sari-sari makanan secara 

efesien. Dalam keadaan normal, hormon 

insulin yang  diproduksi oleh pankreas akan 

membantu tubuh untuk mengubah makanan 

menjadi energi, sedangkan pada penderita 

diabetes mellitus terjadi salah satu dari dua 

kondisi berikut yaitu gagal memproduksi 

insulin, atau tubuh tidak dapat menggunakan 

insulin yang telah diproduksi pankreas. 

Diabetes mellitus merupakan sekumpulan 

gangguan metabolik yang ditandai dengan 

peningkatan kadar glukosa darah 

(hiperglikemia) akibat kerusakan pada sekresi 

insulin, kerja insulin, atau keduanya. Diabetes 

juga dikaitkan dengan peningkatan insidensi 

penyakit makrovaskular, seperti penyakit arteri 

koroner (infark miokard), penyakit 

serebrovaskular (Smeltzer, 2015). Adapun 

klasifikasi dari diabetes mellitus tipe 1 
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(Insulin-Dependent Diabetes Mellitus), tipe 2 

(Non-insulin Dependen Diabetes mellitus), 

diabetes yang terjadi pada saat kehamilan 

(gestational), diabetes mellitus tipe yang lain.  

Faktor risiko pada diabetes tipe 1 yaitu 

faktor genetis, imunologi, dan lingkungan. 

Untuk faktor risiko yang berhubungan dengan 

proses terjadinya DM tipe 2 diantaranya 

disebabkan oleh penurunan sensitivitas 

terhadap insulin (resistansi insulin) atau akibat 

jumlah insulin yang diproduksi, diabetes tipe 2 

ditangani dengan diet, olahraga, dan juga 

dengan agens hipoglikemik oral sesuai 

kebutuhan, diabetes tipe 2 paling sering 

dialami oleh usia di atas 30 tahun dan pasien 

yang obes (Smeltzer, 2015). Menurut 

International Diabetes Federation (IDF) 

(2015), diabetes mellitus menjadi salah satu 

masalah kesehatan masyarakat global, tingkat 

prevalensi global penderita DM pada tahun 

2012 sebesar 8,4% dari populasi penduduk 

dunia, dan mengalami peningkatan dari 382 

juta kasus tahun 2013, meningkat menjadi 387 

juta kasus pada tahun 2014. Indonesia 

merupakan negara urutan ke-4 setelah India, 

China, Amerika dengan kejadian diabetes 

mellitus tertinggi di dunia dengan jumlah 8,4 

juta jiwa dan diperkirakan akan terus 

meningkat sampai 21.3 juta pada tahun 2030. 

Peningkatan penderita diabetes mellitus di 

Indonesia terjadi dari 1,1 % di tahun 2007 

meningkat menjadi 2,1% di tahun 2013 dari 

keseluruhan penduduk di Indonesia dengan 

jumlah 250 juta jiwa (Riskesdas, 2013). Kota 

Cimahi merupakan salah satu Kota yang 

berada di Jawa Barat serta diabetes mellitus 

menjadi salah satu masalah kesehatan 

masyarakat di Kota Cimahi. Diperoleh data 

dari dinas kesehatan Kota Cimahi mengenai 

kasus diabetes mellitus di seluruh Puskesmas 

Kota Cimahi yaitu Cimahi Tengah dengan 

tingkat prevalensi 573, Cimahi Utara 375, 

Cimahi Selatan 320, Melong Asih 291, 

Padasuka 213, Cibeber 170, Cigugur 163, 

Cipageran 153, Cibereum 111, Leuwi Gajah 

95, dan Citeureup 63 (Dinkes Kota Cimahi, 

2017). Perubahan pola penyakit ada 

hubungannya dengan cara hidup yang berubah 

yang sesuai bertambahnya kemakmuran.  

Pola makan tradisional yang banyak 

mengandung karbohidrat dan serat dari 

sayuran ke pola makanan yang terlalu banyak 

mengandung protein, lemak, gula dan garam. 

Orang dengan pola makan yang 

mengkonsumsi tinggi protein, lemak, gula, dan 

rendah serat insiden terhadap diabetes lebih 

tinggi dari pada orang dengan konsumsi 

makanan yang menggandung tinggi 

karbohidrat, hormone penggunaan obat yang 

menaikan kadar gula, tidak adanya kesempatan 

berolahraga merupakan faktor-faktor yang 

mungkin ikut dalam menimbulkan penyakit 

diabetes mellitus (Riyadi, 2008).  

Penatalaksanaan diabetes mellitus 

bertujuan untuk menormalkan aktivitas insulin 

dan kadar glukosa darah dalam upaya 

mengurangi terjadinya komplikasi lebih lanjut. 

Literatur lain menyebutkan 5 komponen 

penatalaksanaan DM yaitu diet, aktivitas fisik, 

pamantauan, pengobatan, pendidikan tentang 

DM. Penanganan DM akan bervariasi karena 

terjadinya perubahan gaya hidup, keadaan fisik 

dan mental. Perawat berperan dalam 

memodifikasi gaya hidup, pengaturan glukosa 

darah, pengaturan terapi obat serta dalam 

melakukan aktivitas fisik (Ghoffar, 2012).  

Olahraga yang teratur, tidak hanya akan 

memperbaiki peredaran darah, bahkan dapat 

meningkatkan pembakaran kalori dalam tubuh 

yang tertumpuk sehingga terhindar dari 

kegemukan. Olahraga yang cukup dapat 

memperbaiki kerja insulin sehingga insulin 

dapat bekerjadengan baik dan mendorong 

pembakaran glukosa yang ada dalam darah. 

Jenis olahraga yang dianjurkan adalah olahraga 

yang bersifat aerobik. Dengan melakukan 

olahraga yang bersifat aerobiik pembakaran 

glukosa dapat terjadi secara menyeluruh dalam 

tubuh dan dapat menjaga aliran darah.  

Olahraga secara umum adalah suatu 

aktivitas yang dapat menyehatkan diri dari luar 

maupun dari dalam atau lebih dikenal dengan 
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nama sehat jasmani rohani (Hidayat, 2015). 

Program aktivitas fisik yang bersifat aerobik 

yang disusun oleh Kenneth H Cooper bertujuan 

untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi 

yang kurang sempurna, apabila seseorang 

bergerak dan berolahraga maka akan terjadi 

proses biokimia di dalam tubuh untuk 

memperoleh energi. Energi dapat diperoleh 

dengan kerja fisik dalam jangka waktu lama 5-

6 menit. Proses memperoleh energi jangka 

lama dengan pembakaran oksigen inilah yang 

dikenal dengan istilah aerobik. Jenis  latihan 

aerobik yang dapat dilakukan yaitu jalan kaki, 

berenang, bersepeda dan senam (Anies, 2017).  

Senam aerobik merupakan aktivitas fisik yang 

dapat mencapai sasaran utama kesehatan yang 

tepenting yaitu memelihara atau meningkatkan 

kapasitas aerobik. Senam aerobik adalah 

aktivitas fisik yang mudah dilakukan dengan 

biaya yang cukup terjangkau.  

Bila dilakukan selama total 30 menit, 

olahraga kesehatan bertingkat sasaran III 

(olahraga aerobik) akan memelihara atau 

meningkatkan kapasitas denyut nadi yang 

wujudnya adalah gerakan-gerakan senam yang 

terdiri dari 3 tahap yakni pertama pemanasan, 

inti, dan pendinginan. Biasanya olahraga ini 

dilakukan dengan intensitas yang lebih rendah 

(Low Impact) dan lebih lambat dibandingkan 

dengan gerakan aerobik lain, meskipun ada 

juga yang gerakannya cepat.  

Karena karakteristiknya, olahraga ini sangat 

ideal bagi mereka yang membutuhkan olahraga 

seperti manula, penderita kegemukan, dan 

penderita diabetes mellitus (Giriwijoyo & 

Sidik, 2013). Manfaat senam aerobik untuk 

penderita DM dapat memperbaiki kerja insulin 

sehingga insulin akan bekerja dengan baik dan 

mendorong pembakaran glukosa dalam darah, 

membantu melancarkan metabolisme 

karbohidrat yang terganggu. Sehingga 

penumpukan gula dalam darah bisa terkurangi, 

serta pembakaran lemak yang tersimpan dalam 

tubuh untuk membantu menurunkan berat 

badan (obesitas) yang merupakan salah satu 

faktor yang mempermudah munculnya DM 

(Wiarto 2013). Diduga bahwa dampak jika 

tidak melakukan senam aerobik memiliki 

resiko langsung bagi perkembangan resistensi 

terhadap insulin pada diabetes tipe 2, dan 

kemampuan fisik yang tetap aktif selama hidup 

merupakan salah satu sasaran bagi 

perlindungan dan pencegahan penyakit. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Astuti, 

Safitri, dan Rachmawati (2016) dengan judul 

“Pengaruh Senam Aerobik Terhadap Kadar 

Gula Darah Puasa Penderita Diabetes Mellitus 

Tipe 2 Pada Kelompok Prolanis UPT 

Puskesmas Wonogiri 1”. Pengelolaan yang 

dilakukan Prolanis untuk mengatasi hal 

tersebut adalah dengan pengelolaan 

farmakologis berupa pemberian obat 

hipoglikemik oral dan pengelolaan non 

farmakologis berupa senam aerobik.  

Kegiatan ini menunjukan hasil pengkuran 

kadar gula darah puasa sebelum perlakuan 

didapatkan dan rerata sebesar 183,17 mg/dl 

dan hasil pengukuran kadar gula darah puasa 

sesudah perlakuan didapatkan data rerata 

sebesar 161,68mg/dl. Dengan hasil tersebut 

menunjukkan bahwa ada pengaruh yang 

signifikan senam aerobik terhadap kadar gula 

darah puasa penderita diabetes mellitus tipe 2 

pada kelompok prolanis UPT Puskesmas 

Wonogiri 1 (p-value =0,000). (Perkeni dalam 

jurnal Astuti, 2016). Berdasarkan studi 

pendahuluan tanggal 22 Januari 2018  yang 

dilakukan oleh peneliti dengan melakukan 

observasi dan wawancara pada penderita 

diabetes mellitus di wilayah Puskesmas 

Cimahi Tengah didapatkan dari rekam medik 

pasien, rerata glukosa darah sewaktu >130 

mg/dl dan glukosa darah post prandial >200 

mg/dl.  

Berdasarkan hasil wawancara 8 dari 10 

orang penderita diabetes mellitus tidak 

mengetahui tentang senam aerobik low impact 

yang dapat menurunkan kadar glukosa darah 

dan 2 dari 10 orang penderita diabetes mellitus 

mengetahui bahwa senam aerobik low impact 

dapat menurunkan kadar glukosa darah. 

Kurangnya pendidikan kesehatan pada 
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masyarakat Cimahi Tengah terhadap aktivitas 

fisik dengan melakukan olahraga senam 

aerobik untuk peningkatan kapasitas kesehatan 

serta kebugaran dan menurunkan kadar 

glukosa darah pada penderita diabetes mellitus 

menjadi alasan utama masyarakat tidak 

melakukan senam aerobik. Penelitian ini 

dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

“pengaruh senam aerobik low impact terhadap 

penurunan kadar glukosa darah puasa pada 

klien diabetes mellitus di wilayah kerja 

Puskesmas Cimahi Tengah”.

   

 METODOLOGI PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian pre eksperimen dengan memberikan 

perlakuan atau intervensi pada subjek 

penelitian yang bertujuan untuk mengetahui 

gejala atau pengaruh yang timbul. Dari 

perlakuan tersebut diharapkan terjadi 

perubahan atau pengaruh dari variabel 

independen terhadap variabel dependen 

(Notoatmojo, 2012). Rancangan penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

rancangan one group pretest-posttest design 

yaitu suatu model penelitan yang digunakan 

untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu 

terhadap yang lain dalam kondisi yang 

terkendalikan. Dalam penelitian ini peneliti 

ingin melihat pengaruh senam aerobik low 

impact terhadap kadar gula darah puasa pada 

klien diabetes mellitus. Dari konsep diatas 

penelitian membuat suatu konsep penelitian 

sesuai dengan rancangan penelitian pre 

eksperimen dengan rancangan one group 

pretest-posttest design.  

Variabel adalah ukuran atau ciri yang 

dimiliki oleh anggota-anggota suatu kelompok 

yang berbeda dengan yang dimiliki oleh 

kelompok lain yang memiliki ciri, sifat atau 

ukuran yang dimiliki atau didapatkan oleh 

suatu penelitian tentang suatu konsep yang 

mempunyai variasi nilai. Berdasarkan 

hubungan fungsional antara variabel-variabel 

satu dengan yang lainya, variabel dibedakan 

menjadi dua, yaitu variabel independen atau 

variabel bebas dan variabel dependen atau 

variabel terikat (Notoatmodjo, 2012).  

Populasi merupakan seluruh objek yang 

ditetapkan oleh peneliti yang akan diteliti dan 

mempunyai karakteristik yang ditentukan 

(Sugiyono, 2017). Populasi penelitian adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan 

subjek yang mempunyai kuantitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini 

adalah Klien diabetes mellitus di Puskesmas 

Cimahi Tengah, yang sudah didiagnosis 

mengalami diabetes mellitus sebanyak 573 

klien.  

Sampel adalah merupakan bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Sebab itu sampel yang 

diambil dari populasi harus betul-betul 

representatif (mewakili) untuk menentukan 

sampel yang diambil digunakan teknik 

sampling (Sugiyono, 2017). Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan 

teknik nonprobality sampling dengan 

rancangan purposive sampel. Purposive 

sampel adalah teknik penentuan sampel yang 

didasarkan atas pertimbangan tertentu yang 

dibuat oleh peneliti sendiri dengan tujuan 

tertentu, berdasarkan ciri-ciri, sifat-sifat, atau 

karakteristik tertentu (Notoatmodjo, 2012).  

Sampel diambil berdasarkan kriteria inklusi 

dan eksklusi yaitu : klien menderita penyakit 

diabetes mellitus dengan kadar glukosa plasma 

puasa lebih besar atau sama dengan >126 

mg/dl. klien yang menggunakan Obat 

Hipoglikemik Oral (OHO) atau insulin. 

Kriteria ekslusi :sebelum melakukan senam 

aerobik kadar gula diatas 250 mg/dl dan klien 

sebelum melakukan senam aerobik kadar gula 

di bawah 100 mg/dl (hipoglikemik). Luka di 

kaki atau di ekstremitas bawah.  
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Berdasarkan kriteria tersebut dengan 

perhitungan besar sampel menggunakan 

analisis numerik berpasangan maka jumlah 

sampel dan untuk menghindari kriteria drop 

out sebesar 10%, maka sampel dalam 

penelitian ini sebanyak 10 responden.  

Teknik pengumpulan data adalah sebagai 

berikut : peneliti melakukan pengukuran kadar 

glukosa darah puasa  sebelum diberikan 

intervensi menggunakan glucometer 

(autocheck). Peneliti memberikan intervensi 

senam aerobik low impact sesuai dengan 

standar oprasional prosedur (SOP) yang telah 

ditetapkan oleh peneliti selama 30 menit 

sebanyak 3 kali dalam 1 minggu. Peneliti 

mengevaluasi kadar glukosa darah puasa 

setelah diberikan intervensi dengan cara 

melakukan pengukuran kadar glukosa 

menggunakan glucometer (auto-check).  

Instrumen penelitian adalah alat atau benda 

yang digunakan untuk mengumpulkan data 

(Notoatmodjo, 2012). Instrumen penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

alat pengukuran kadar gula darah dalam 

penelitian ini menggunakan glucometer (auto-

check) dalam keadaan baru sesuai dengan 

standar publik. Perhitungan waktu terapi 

menggunakan stopwatch.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pada penelitian yang dilakukan di RW 08 

Kelurahan Karang Mekar Wilayah Kerja 

Puskesmas Cimahi Tengah  terhadap 10 

responden diabetes mellitus didapatkan hasil 

penelitian adalah sebagai berikut. Rerata 

kadar gula darah puasa (GDP) sebelum 

melakukan senam aerobik low impact di RW 

08 Kelurahan Karang Mekar Wilayah Kerja 

Puskesmas Cimahi Tengah.  

 

Tabel 1. Rerata kadar gula darah puasa sebelum melakukan senam aerobik low impact di RW 08 

Kelurahan Karang Mekar Wilayah Kerja Puskesmas Cimahi Tengah. 

Variabel Mean SD Min-Maks N 

GDP sebelum aerobik 145 14,57 129-147 10 

 

Dari tabel 1 menunjukkan bahwa hasil 

analisa didapatkan rerata gula darah puasa 

sebelum melakukan senam aerobik low impact 

adalah 145,00 mg/dl,  dengan standar deviasi 

14,568 mg/dl. 

 

Tabel 2. Rerata kadar gula darah puasa sesudah melakukan senam aerobik low impact di RW 08 

Kelurahan Karang Mekar Wilayah Kerja Puskesmas Cimahi Tengah. 
Variabel Mean SD Min-Maks N 

GDP sebelum aerobik 106,7 111.25 93-125 10 

 

Dari tabel 2 menunjukkan bahwa hasil analisa 

didapatkan rerata gula darah puasa sesudah 

melakukan senam aerobik low impact adalah 

106,70 mg/dl dengan standar deviasi 11,225 

mg/dl.  

 

Tabel 3. Pengaruh senam aerobik low impact terhadap kadar gula darah puasa pada klien diabetes 

mellitus di RW 08 Kelurahan Karang Mekar Wilayah Kerja Puskesmas Cimahi Tengah. 

Variabel Mean SD Min-Maks 95%CI 

GDP sebelum aerobik 145 14,57 129-147 10 
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Dari tabel 3 menunjukkan bahwa hasil 

analisa didapatkan rerata kadar glukosa darah 

puasa sebelum melakukan senam aerobik low 

impact adalah 145,00 mg/dl sedangkan 

sesudah melakukan senam aerobik low impact 

106,70 mg/dl. Hasil uji statistik didapatkan p 

value 0,001 berati pada α 5%  terlihat ada 

pengaruh senam aerobik low impact terhadap 

kadar gula darah puasa klien diabetes mellitus 

di RW 08 Kelurahan Karang Mekar Wilayah 

KerjaPuskesmas Cimahi Tengah. Didapatkan 

rerata kadar gula darah puasa sebelum 

melakukan senam aerobik low impact adalah 

145,00 mg/dl sedangkan sesudah melakukan 

senam aerobik low impact 106,70 mg/dl. Hasil 

uji statistik didapatkan p value = 0,001 maka 

kriteria pengujian adalah bila p value ≤ α (0,05) 

sehingga secara statistik menunjukkan senam 

aerobik low impact berpengaruh terhadap 

kadar glukosa darah pada klien diabetes 

mellitus. Data di atas menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan antara 

senam aerobik low impact terhadap  kadar gula 

darah puasa pada klien diabetes mellitus di RW 

08 Kelurahan Karang Mekar Wilayah Kerja 

Puskesmas Cimahi Tengah. Olahraga 

merupakan komponen penatalaksanaan DM 

adalah program olahraga teratur yang terdiri 

atas setidaknya 150 menit per minggu. Manfaat 

olahraga sama bagi setiap orang, dengan atau 

tanpa DM yaitu dapat meningkatkan 

kebugaran fisik, memperbaiki keadaan 

emosional, pengendalian berat  

badan, dan meningkatkan kapasitas kerja, 

pada penyandang DM, olahraga meningkatkan 

ambilan glukosa oleh sel otot, yang 

kemungkinan mengurangi kebutuhan insulin. 

Olahraga juga mengurangi kolestrol dan 

trigliserida, yang mengurangi risiko penyakit 

kardiovaskular.  

Penyandang DM harus berkonsultasi 

dengan tenaga kesehatan primernya sebelum 

memulai atau mengganti program olahraga. 

Kemampuan untuk mempertahankan program 

olahraga dipengaruhi oleh banyak faktor yang 

berbeda, termasuk keletihan dan kadar 

glukosa. Mengkaji gaya hidup yang lazim pada 

orang tersebut sebelum menetapkan program 

olahraga sama pentingnya dengan sebelum 

merencanakan diet (LeMone, Burke & 

Bauldoff, 2016). Aerobik adalah salah satu 

olahraga yang berhubungan dengan sistem 

kerja aliran oksigen dalam tubuh yang 

melakukannya. Selain itu senam aerobik 

adalah serangkaian gerak dengan sengaja 

dilakukan yang mengikuti irama musik yang 

dipilih, dengan kata lain adalah serangkaian 

gabungan antara gerak dan musik yang 

sehingga terbentuk keselarasan dan keserasian 

demi terbentuknya tubuh yang sehat dan bugar 

(Wiarto, 2013). Manfaat efek latihan senam 

aerobik low impact pada HbA1C tidak 

tergantung pada efek perubahan yang terjadi 

pada berat badan. Oleh karena itu program 

latihan fisik yang terstruktur secara klinis dan 

statistik memberikan pengaruh dan bermanfaat 

terhadap kontrol kadar gula darah, dan efek 

tersebut tidak didahului terjadinya penurunan 

berat badan.   

Hal ini sejalan dengan apa yang dianjurkan 

Soegondo (2013), bahwa bagi diabetesi 

dianjurkan untuk melakukan olahraga senam 

aerobik low impact secara teratur (3-5 kali 

dalam seminggu) sehingga dapat mengontrol 

kadar glukosa dalam darah dikarenakan 

sensitivitas reseptor insulin menjadi bertambah 

sejalan dengan bertambahnya kontraksi otot 

akibat olahraga, yang akhirnya dapat 

meningkatkan keseimbangan glukosa dengan 

cara molekul-molekul glukosa tadi dapat 

dengan mudah melalui sel-sel otot. Hal 

tersebut diperkuat oleh Astuti Dyah (2016), 

yang menyatakan bahwa hasil pengukuran 

kadar gula darah puasa sebelum perlakuan 

didapatkanrerata sebesar 183,17 mg/dl, dan 

hasil pengukuran kadar gula darah puasa 

sesudah perlakuan didapatkan data rerata 

sebesar 161,68 mg/dl. Penelitian ini 

menyebutkan perlu diketahui bahwa beberapa 

manfaat senam aerobik diantaranya yaitu 

meningkatkan fungsi jantung, meningkatkan 

kinerja paru-paru dan meningkatkan stamina 
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serta kekuatannya, meningkatkan kekebalan 

tubuh mencegah berbagai penyakit termasuk 

diabetes, kolestrol, tekanan darah dan lainnya. 

Adanya kegiatan aktivitas fisik yang dilakukan 

secara teratur akan dapat menurunkan kadar 

gula darah pada pasien diabetes mellitus tipe 2, 

begitu sebaliknya apabila kegiatan aktivitas 

fisik kurang atau tidak dilakukan secara teratur 

maka akan dapat meningkatkan kadar gula 

darah pada pasien diabetes mellitus tipe 2.  

Hasil statistik menunjukkan bahwa ada 

pengaruh yang signifikan senam aerobik 

terhadap kadar gula darah puasa penderita 

diabetes mellitus tipe 2 pada kelompok 

prolanis UPT Puskesmas Wonogiri 1 (p value 

= 0,000).  Olahraga berperan penting dalam 

pengaturan kadar glukosa darah agar berada di 

dalam batas normal. Olahraga secara umum 

dapat bermanfaat bagi penatalaksanaan 

diabetes mellitus, akan tetapi peran dari ketiga 

pilar lainya sangat penting sehingga peran 

olahraga tidak dapat dipisahkan  dari ketiga 

pilar yaitu perencanaan diet, pemantauan dan 

edukasi agar hasil yang didapatkan lebih 

optimal. Keutungan olahraga senam aerobik 

low impact bagi pasien diabetes mellitus selain 

membantu mengontrol kadar glukosa darah 

adalah mempertahankan berat badan dan 

lemak tubuh, serta meningkatkan kekuatan 

serta fleksibilitas otot. Selain itu olahraga juga 

dapat menguragi gejala stress, depresi dan 

meningkatkan harga diri (Soegondo, 2013).  

Hal ini di perkuat oleh penelitian Berawi 

(2013), yang menyatakan bahwa senam 

aerobik merupakan aktivitas fisik yang mudah 

dilakukan dengan biaya yang cukup 

terjangkau. Ketika melakukan aktivitas fisik, 

kepekaan insulin meningkat dan menyebabkan 

penurunan kadar glukosa plasma. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh 

senam aerobik terhadap kadar glukosa darah 

puasa pada peserta senam aerobik.  

Hasil penelitian menunjukkan adanya 

perbedaan bermakna antara kadar glukosa 

darah puasa pada responden sebelum dan 

setelah mengikuti senam aerobik. Rerata kadar 

glukosa darah puasa sebelum senam adalah 

81,66 mg/dl, sedangkan rerata kadar glukosa 

darah setelah senam adalah 67,81 mg/dl. 

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah 

terdapat pengaruh senam aerobik terhadap 

kadar glukosa darah puasa pada peserta senam 

aerobik di pusat kebugaran Sonia Bandar 

Lampung dapat menyebabkan penurunan 

kadar glukosa darah puasa.  

Pengaruh latihan fisik terhadap penurunan 

kadar gula darah yaitu pada otot-otot yang aktif 

bergerak tidak diperlukan insulin untuk 

memasukan glukosa ke dalam sel karena pada 

otot yang aktif sensitivitas reseptor insulin 

menjadi meningkat sehingga ambilan glukosa 

meningkat 7-20 kali lipat. Mekanisme regulasi 

ambilan glukosa oleh otot pada waktu aktif 

bergerak disebabkan oleh insulin memacu 

pelepasan muscle activating factor (MAF) 

pada otot yang sedang bergerak, sehingga 

menyebabkan ambilan oleh otot yang tidak 

berkontraksipun ikut meningkat. Adanya 

peningkatan penyediaan glukosa dan insulin, 

karena adanya peningkatan aliran darah ke 

daerah otot yang aktif bergerak. Dengan 

latihan fisik yang rutin, maka sel akan terlatih 

dan lebih sensitif terhadap insulin sehingga 

asupan glukosa yang dibawa glukosa 

transporter ke dalam sel meningkat. Aktivitas 

fisik ini pula yang kemudian menurunkan 

kadar glukosa puasa. Selain pada glukosa 

darah, penurunan juga dapat terjadi pada lemak  

badan.  

Kelebihan atau pembeda dari penelitian ini 

tentang pengaruh senam aerobik low impact 

terhadap kadar gula darah puasa klien  diabetes 

mellitus dengan penelitian sebelumnya, pada 

penelitian ini klien yang diberikan intervensi 

belum terpapar dengan senam aerobik 

intensitas ringan (low impact) yaitu yang 

mengacu pada pencapaian olahraga kesehatan 

dengan pelatihan otot tertentu. Sedangkan pada 

penelitian Dyah (2016) dan Berawi (2013), 

klien yang diberikan intervensi sudah terpapar 

dengan senam aerobik pada klien diabetes 

mellitus. Berdasarkan uraian tersebut dapat 
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disimpulkan bahwa senam aerobik low impact 

dapat menurukan secara signifikan pada kadar 

gula darah puasa klien diabetes mellitus di RW 

08 Kelurahan Karang Mekar Wilayah Kerja 

Puskesmas Cimahi Tengah.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

1. Rerata kadar gula darah puasa sebelum 

melakukan senam aerobik low impact 

145,00 mg/dl, dengan standar deviasi 

14,568 mg/dl.  

2. Rerata kadar gula darah puasa sesudah 

melakukan senam aerobik low impact 

106,70 mg/dl, dengan standar deviasi 

11,225 mg/dl.  

3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara 

senam aerobik low impact  terhadap kadar 

gula darah puasa pada klien diabetes 

mellitus (p value = 0,001).  
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ABSTRAK 

Untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak usia pra sekolah berdasarkan  piramida gizi seimbang 
adalah membiasakan konsumsi sayuran yang berfungsi  sebagai zat pengatur. Kebutuhan konsumsi sayuran 

untuk anak pra sekolah adalah 75 gram/hari. Kekurangan konsumsi sayuran dapat berakibat buruk bagi tumbuh 

kembang anak. Faktor penyebab anak kurang mengkonsumsi sayuran adalah tidak tersedia sayuran, menu yang 

disajikan kurang bervariatif dan tidak disajikan dalam keadaan menarik. Tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui pengaruh mendongeng terhadap konsumsi sayuran anak pra sekolah di TK Anima Bandung Barat. 

Metode penelitian yang digunakan quasi eksperimen dengan one grup pre-post test. Populasi penelitian usia 

prasekolah dengan sampel penelitian diambil dari responden usia 4-6 tahun dengan jumlah sampel 16 dengan 

teknik consecutive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui Food Weighing. Analisis  data melalui dua 

tahapan, yaitu univariat  dan bivariat untuk mengetahui pengaruh mendongeng terhadap konsumsi sayuran 

anak pra sekolah (uji wilcoxon).  Hasil penelitian bahwa terdapat pengaruh mendongeng terhadap konsumsi 

sayuran anak pra sekolah sebelum dan setelah dilakukan intervensi (p value 0,001).  Disarankan bagi TK Anima 

Bandung Barat agar mendongeng dilakukan secara rutin untuk memotivasi konsumsi sayuran anak didiknya. 
 

Kata kunci     : Konsumsi Sayuran, Mendongeng, Prasekolah 

 

PENDAHULUAN 

Anak pra sekolah merupakan golongan 

yang mempunyai karakteristik yang banyak 

melakukan aktivitas fisik di luar rumah, 

dimana anak mulai mencoba mengembangkan 

kemandirian dan menentukan batasan-batasan 

norma. Pertumbuhan dan perkembangan, pola 

aktivitas, perkembangan kepribadian yang 

positif, salah satu didukung oleh kebutuhan zat 

gizi serta asupan makanan yang seimbang 

(Yuniarti, 2015). 

Anak usia pra sekolah merupakan salah satu 

kelompok usia yang  paling rentan pada masa 

pertumbuhan dan kematangan manusia. Hal ini 

disebabkan karena anak sudah dapat memilih-

milih makanan yang disukainya, hanya mau 

makan makanan tertentu saja dan cenderung 

menghindari makan sayur (Fitriani et al., 

2009). Salah satu indikator piramida gizi 

seimbang pada anak usia prasekolah adalah 

membiasakan konsumsi sayuran yang 

berfungsi  sebagai zat pengatur. Sayuran yang 

dikonsumsi diutamakan yang berwarna hijau 

dan kuning jingga, seperti brokoli, jagung, 

kentang dan wortel, serta kacang-kacangan, 

seperti buncis. Sayuran yang berfungsi sebagai 

zat pengatur, mengandung zat gizi seperti 

vitamin dan mineral yang memiliki kadar air 

tinggi, memiliki sumber serat makanan, dan 

sebagai antioksidan. Selain itu kurangnya 

konsumsi sayur dapat mengakibatkan dampak 

yaitu menurunnya imunitas atau kekebalan 

tubuh seperti mudah terkena flu, gangguan 

pencernaan seperti sembelit, gusi berdarah, 

sariawan, gangguan mata, kulit keriput dan 

kelebihan berat badan (Kartasapoetra, 2006). 

Gunanti (2000) dalam penelitiannya 

mengatakan rata-rata konsumsi sayur pada 

anak pra sekolah masih kurang dari anjuran, 

yaitu 50,9 gram/hari. Padahal angka anjuran 

konsumsi sayuran anak pra sekolah adalah 75 

gram/hari. Masalah tersebut dapat berakibat 

buruk bagi tumbuh kembang anak. 

Kekurangan konsumsi sayur pada anak pra 

sekolah dapat menimbulkan berbagai penyakit 

dikemudian hari. Rendahnya konsumsi sayur 

ini berkaitan dengan meningkatnya resiko 

terjadinya penyakit-penyakit kronik seperti 

penyakit jantung dan diabetes  (Nurmahmudah, 

2016). Kekurangan sayuran juga dapat 

memberikan dampak buruk pada mata, dapat 
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menyebabkan anemia dengan gejala seperti 

lemah, letih, lesu dan kurang konsentrasi. 

Konstipasi akan menjadi penyakit yang akan 

dialami bila anak kurang mengkonsumsi sayur 

(Yuniarti, 2015). 

Permasalahan utama yang dihadapi dalam 

konsumsi sayur di Indonesia adalah bahwa 

secara Nasional konsumsi sayur penduduk 

Indonesia masih berada di bawah konsumsi 

yang dianjurkan. Usia 10 tahun keatas, 

kurangnya konsumsi sayur menurut prevalensi 

Nasional sebesar 93,6% (Mohammad & 

Madanijah, 2015). Menurut Krolner et al., 

(2011), bahwa proporsi anak di dunia cukup 

besar yang tidak memenuhi rekomendasi 

WHO dalam mengkonsumsi sayuran, yaitu 400 

gram/hari. Sebanyak 80% anak-anak di dunia, 

tidak menyukai sayur-mayur, sedangkan 

sayur-mayur merupakan penyumbang utama 

untuk nutrisi dan diet seimbang pada anak-

anak dan dewasa (Maryam, 2012). 

Kebiasaan orang tua dalam menyajikan 

sayuran dalam keluarga, adalah salah satu 

indikator anak untuk suka makan sayur. 

Pemilihan sayuran, pengolahan masakan, 

dihidangkan dalam keadaan hangat dan 

disajikan dalam keadaan menarik, 

meningkatkan rasa makanan yang anak sukai, 

menu yang disajikan lebih bervariatif, 

menyajikan sayuran yang berbeda, menyajikan 

sayuran pada saat makan pagi, siang dan 

malam, dan memberikan perilaku konsumsi 

sayur orang tua yang baik dapat meningkatkan 

konsumsi sayur pada anak pra sekolah  

(Kementrian Kesehatan, 2011).  

Faktor-faktor yang mempengaruhi 

konsumsi sayur anak pra sekolah salah satunya 

adalah faktor lingkungan, baik itu lingkungan 

rumah maupun diluar rumah. Jika di dalam 

rumah, faktor yang paling berperan antara lain, 

faktor orang tua, yaitu keterlambatan dalam 

mengenalkan sayuran saat pemberian MP-ASI, 

ketidakmampuan orang tua dalam memberikan 

contoh yang baik dalam mengkonsumsi sayur, 

rendahnya status sosial ekonomi, dan 

keterbatasan sayuran di rumah, orang tua yang 

kurang terampil dalam penyajian menu 

makanan dan menu yang disajikan juga kurang 

bervariatif demi kepraktisan. Faktor 

lingkungan diluar rumah seperti guru yang 

mengajar disekolah, teman bermain serta iklan-

iklan dimedia masa (Mak, 2012). 

Menurut Riskesdas 2007, 2010, 2013 

menunjukan bahwa Indonesia masih memiliki 

permasalahan gizi akibat tidak mengkonsumsi 

sayur, kecenderungan prevalensi kurus 

(wasting) dari 13,6% menjadi 13,3% dan 

menurun 12,1%, kecenderungan prevalensi 

anak pendek (stunting) sebesar 36,8%, 35,6% 

37,2%, prevalensi gizi kurang (underweight) 

berturut-turut 18,4%, 17,9% dan 19,6% 

(Kemenkes, 2013). 

Agar anak memahami manfaat sayur, orang 

tua harus melakukan beberapa cara. Salah satu 

untuk meningkatkan minat anak terhadap sayur 

adalah mendongeng. Mendongeng merupakan 

metode yang sesuai dengan karakteristik anak 

pra sekolah dengan perkembangan kognitif dan 

afektifnya. Mendongeng ini bisa dilakukan 

orang tua pada saat anak sedang istirahat atau 

saat mau tidur (Smith, 2009).  

 Menurut Asfandiyar (2007) 

mendongeng merupakan sebuah seni bercerita 

yang dapat digunakan sebagai sarana untuk 

menanamkan nilai-nilai pada anak yang 

dilakukan tanpa perlu menggurui sang anak. 

Melalui kegiatan mendongeng, nilai atau pesan 

dapat disampaikan dengan baik. Keuntungan 

dari mendongeng, orangtua dapat memasukan 

nilai-nilai pada anak, tanpa tekanan, bebas 

berekspresi karena cerita, lebih merangsang 

imajinasi anak. Mendongeng dapat 

menggunakan beberapa media diantaranya 

adalah dengan media boneka tangan. 

Kelebihan dari mendongeng menggunakan 

media boneka tangan adalah anak lebih suka 

memperhatikan bonekanya atau perbedaan 

suara yang disampaikan pendongeng sehingga 

alur ceritanya menjadi menarik. 

Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian  

Asy'ariyah, (2015), yaitu setelah dilakukan 

mendongeng anak pra sekolah di TK Nitasari 
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Mojo Gubeng Surabaya mengalami 

peningkatan konsumsi sayuran, karena dengan 

menggunakan media flash card dapat menarik 

minat siswa karena terdapat gambar-gambar 

menarik didalamnya. Hal ini juga diperkuat 

mendongeng  berpengaruh dalam peningkatan 

pengetahuan dan sikap konsumsi sayur anak 

pra sekolah di TK Nitasari Mojo Gubeng 

Surabaya karena dalam mendongeng 

menggunakan media flash card yang 

disesuaikan dengan perkembangan kognitif 

dan afektif fase anak pra sekolah yang mampu 

mengasah imajinasi, membuka pemahaman 

dan belajar pada pengalaman-pengalaman sang 

tokoh dalam dongeng tersebut.  

Taman kanak-kanak (TK) Anima adalah 

TK yang berada di daerah yang padat 

penduduk , dilingkungan pesantren serta  

pabrik industri.Salah satu program yang 

dilakukan oleh TK Anima adalah setiap hari 

Sabtu anak-anak diwajibkan untuk membawa 

makan dan makan bersama di kelas. Menu 

yang dibawa oleh anak-anak  dibebaskan 

kepada orangtua. Hasil observasi menu 

makanan yang dibawa oleh anak-anak seperti 

nasi goreng dan mie. Program yang dilakukan 

oleh sekolah sudah baik, tetapi alangkah 

baiknya, pada saat menjalankan program 

tersebut guru dan orangtua dapat bekerjasama 

dalam menanamkan kebiasaan makan yang 

baik pada anak, khususnya dalam memenuhi 

gizi seimbang diantaranya sayur-sayuran. 

Hasil wawancara yang dilakukan pada 10 

orangtua, 7 orangtua menyampaikan anaknya 

tidak menyukai sayuran, dan hanya menyukai 

sayuran tertentu saja seperti wortel dan 

kangkung. Melihat kondisi ini orangtua harus 

berusaha untuk menimbulkan minat pada anak 

untuk mengkonsumsi sayur. 

Mendongeng menggunakan boneka tangan 

merupakan salah satu metode yang dapat 

dijadikan salah satu intervensi yang dapat 

dilakukan untuk mengatasi kesulitan dan 

ketidak sukaan anak terhadap sayuran. Pesan-

pesan, nilai-nilai yang disampaikan orangtua 

melalui mendonggeng diharapkan  dapat 

berpengaruh   terhadap konsumsi sayuran pada 

Anak Pra Sekolah di TK Anima Bandung 

Barat.

 

METODE PENELITIAN 

Desain penelitian ini adalah quasi 

eksperimen dengan rancangan one grup pre-

post test design. Tujuan  penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh mendongeng 

terhadap konsumsi sayur pada anak pra sekolah 

sebelum diberikan intervensi, kemudian 

konsumsi sayur di observasi setelah diberikan 

mendongeng. Teknik pengambilan sampel 

yang digunakan adalah consecutive sampling, 

dengan kriteria inklusi adalah;1).Anak mampu 

berkomunikasi secara verbal maupun non 

verbal, 2).Anak mau mengikuti prosedur 

mendongeng sampai selesai, 3).Tidak 

memiliki alergi terhadap semua jenis sayuran, 

4). Tidak memiliki gangguan pendengaran dan 

penglihatan, 5). Anak yang tidak  mengalami 

gangguan absorbsi serat, 6).Anak yang tidak 

mengalami gangguan pencernaan  

Sampel dalam penelitian ini adalah anak pra 

sekolah siswa TK Anima sebanyak 16 

responden. Pengumpulan data dilakukan 

dengan menggunakan teknik Food Weighing  

berdasarkan (Supariasa, 2016) yaitu semua 

makanan dan sisa makanan ditimbang 

menggunakan timbangan yang disediakan 

peneliti.  Pelaksanaan food weighing yaitu 

siapkan masing-masing untuk setiap menu, 

semua bahan makanan ditimbang, dicatat 

untuk mendapatkan berat kotor, dikupas bahan 

makanan atau dipisahkan dari bagian-bagian 

yang tidak dapat dikonsumsi, dicatat untuk 

mendapatkan berat yang dapat dikonsumsi, 

bahan makanan dimasak kemudian ditimbang 

berat matang dan dicatat hasil penimbangan. 

Saat penyajian makanan untuk anak pra 

sekolah menggunakan alas untuk memudahkan 
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saat penimbangan dari sisa makanan yang 

tercecer dari tempat penyajian. Berdasarkan 

hasil penelitian Asy’ariyah, (2015) dengan 

judul Storytelling Sebagai Upaya 

Meningkatkan Konsumsi Sayuran,  

mendongeng dilakukan selama 1 minggu 

dengan 2 kali pertemuan dengan waktu 

mendongeng antara 15-20 menit.

 

HASIL PENELITIAN 

Tabel 1.1. Pengaruh Mendongeng Terhadap Konsumsi Sayuran  

Pada Anak Pra Sekolah (n=16) 

Variabel  Mean  SD P Value 

Konsumsi sayuran sebelum 

diberikan mendongeng 

  40,94 21,773  

Konsumsi sayuran setelah 

diberikan mendongeng 

  69,06 11,434 0,001 

 

Berdasarkan  tabel diatas,  didapatkan 

bahwa rata-rata konsumsi sayuran pada 16 

responden sebelum diberikan mendongeng 

adalah cukup baik yaitu 40,94 gram dengan 

standar deviasi 21,773, sedangkan konsumsi 

sayuran pada 16 responden setelah diberikan 

mendongeng adalah baik yaitu 69,06 gram, 

standar deviasi 11,434. Terdapat  peningkatan 

konsumsi sayuran pada anak pra sekolah 

setelah  mendongeng. Hasil uji statistik dengan 

menggunakan uji non parametric ( uji  

wilcoxon ) didapatkan nilai p value 0,001 

(α<0,05) , dapat disimpulkan bahwa ada 

pengaruh yang signifikan pada konsumsi 

sayuran sebelum dan setelah diberikan 

mendongeng. 

PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini tidak jauh berbeda 

dengan penelitian Istiqomah, (2015) dengan 

judul Pengaruh Penggunaan Boneka Tangan 

Terhadap Kemampuan Menyimak Dongeng 

Siswa Kelas II SD Negeri Kotagede 3 

Yogyakarta bahwa mendongeng dapat 

meningkatkan kemampuan menyimak 

dongeng siswa kelas II dengan  p value = 0,012 

(α < 0,05), bahwa ada pengaruh penggunaan 

boneka tangan terhadap kemampuan 

menyimak dongeng. Hal ini menunjukan 

bahwa melalui mendonggeng merupakan 

media yang efektif untuk menambahkan 

berbagai nilai untuk merubah kebiasaan pada 

anak, seperti pentingnya berdoa setiap 

beraktivitas, makan sayur, makan buah, dan 

menggosok gigi. Anak juga diharapakan dapat 

lebih mudah menyerap berbagai nilai tersebut, 

karena dongeng dan cerita tidak bersikap 

memerintah atau menggurui, sebaliknya para 

tokoh dalam dongeng dan cerita tersebutlah 

yang diharapkan menjadi contoh atau teladan 

bagi anak ( Latif, 2012). 

 Melalui kegiatan mendongeng, nilai atau 

pesan dapat disampaikan dengan baik. 

Mendongeng dapat menggunakan beberapa 

media diantaranya dengan media boneka 

tangan yang dapat meningkatkan konsumsi 

sayuran pada anak pra sekolah. Menurut 

Simanjuntak (2008), boneka tangan dapat 

digunakan sebagai alat peraga untuk 

membawakan cerita kepada anak-anak karena 

boneka merupakan objek yang dekat dengan 

mereka. 

Pada penelitian ini, setelah  mendongeng 

peneliti mengumpulkan responden untuk 

melakukan post test untuk melihat  konsumsi 

sayuran pada anak pra sekolah. Peneliti 

berserta kedua observer memberikan konsumsi 

sayuran dengan jumlah 75gram/hari dengan 

menu sayur sop. Kemudian ditimbang untuk 

mengertahui konsumsi sayuran yang 
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dihabiskan oleh anak. Dari 16 responden 

terdapat 2 orang responden yang konsumsi 

sayurannya belum sesuai dengan konsumsi 

sayuran anak pra sekolah 75gram/hari, hal ini 

disebabkan karena anak takut dengan ulat yang 

menempel disayuran dan trauma dengan 

sayuran. 

Dari hasil penelitian setelah diberikan 

intervensi mendongeng konsumsi sayur 

meningkat sesuai konsumsi anak pra sekolah 

75gram/hari. Hal ini membuktikan bahwa 

mendongeng merupakan  salah satu 

komunikasi dengan anak pra sekolah yang 

lebih efektif karena dapat meningkatkan 

imajinasi, memasukan nilai-nilai pada anak 

dan berekspresi karena cerita. Ketika anak 

mulai termotivasi untuk mengkonsumsi sayur, 

anak akan mengkonsumsi sayur tanpa memilih 

sayuran yang disukainya dan mau menerapkan 

konsumsi sayuran dirumah. Anak berlajar 

bahwa rasa ingin tahu anak yang luar biasa itu 

akan meningkatkan perkembangan 

kognitifnya. Anak juga akan belajar 

pentingnya konsumsi sayuran , agar terhindar 

dari berbagai penyakit. Oleh karena itu sangat 

penting memberikan stimulus pada anak pra 

sekolah, karena menurut Abdurahman (2009) 

bahwa pada anak pra sekolah sedang berada 

dalam fase aktif dan berimajinasi. Anak juga 

sedang mengalami perkembangan kognitif 

(daya pikir) yang sangat pesat (Isjoni, 2011). 

Stimulasi dapat diberikan dalam berbagai 

bentuk, yaitu salah satunya dengan 

memberikan metode mendongeng sehingga 

anak akan lebih mudah memahami apa yang 

diberikan dan membentuk kepribadian anak 

menjadi generasi unggul dimasa depan. 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian rata-rata 

konsumsi sayuran anak para sekolah di TK 

Anima sebelum diberikan mendongeng adalah 

cukup yaitu 40,94 gram dan setelah diberikan 

mendongeng dengan media boneka tangan 

adalah baik yaitu 69,06 gram, dan ada 

pengaruh mendongeng terhadap konsumsi 

sayuran pada anak pra sekolah di TK Anima 

dengan p value = 0,001 (α<0,05), ada pengaruh 

yang signifikan konsumsi sayuran anak pra 

sekolah sebelum dan setelah diberikan 

mendongeng. Disarankan Orang tua dapat 

mengenalkan metode mendongeng atau 

metode lain untuk meningkatkan minat anak 

terhadap sayuran, agar dengan mengkonsumsi 

sayuran anak terhindar dari masalah gangguan 

pertumbuhan dan perkembangan dan guru 

menyediakan menu sayur yang bermacam-

macam saat makan bersama, guru dapat 

memanfaatkan mendongeng dengan boneka 

tangan sebagai metode pembelajaran didalam 

kelas untuk membiasakan mengkonsumsi 

sayuran pada anak pra sekolah. 
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ABSTRAK 

Imunisasi diberikan secara rutin untuk mencegah penyakit berbahaya, sehingga imunisasi merupakan dasar 

kesehatan masyarakat. Imunisasi yang diberikan pada bayi merupakan suatu tindakan yang dapat 

menyebabkan trauma selama penyuntikan karena dapat menimbulkan nyeri. Tujuan dalam penelitian ini 

adalah untuk mengetahui gambaran nyeri bayi saat penyuntikan imunisasi. Desain penelitian menggunakan 

deskriptif univariat. Sampel penelitian adalah bayi yang dilakukan penyuntikan imunisasi sebanyak 18 orang 

dengan teknik pengambilan sampel accidental sampling. Instrumen respon nyeri menggunakan skala 

FLACC. Hasil uji tingkat nyeri bayi merupakan nyeri bayi  berat (100%).  Berdasarkan hasil penelitian 

dibutuhkan berbagai kajian analisis manajemen nyeri dalam mengatasi nyeri pada bayi yang dilakukan 

imunisasi, serta dapat memberikan asuhan keperawatan khususnya dalam menurunkan tingkat nyeri dan 
meningkatkan kenyamanan bayi pada saat diimunisasi. 

 

Kata kunci : asuhan keperawatan pada bayi, imunisasi, nyeri 

 

ABSTRACT 
Immunization is given routinely to prevent dangerous diseases, so that immunization is the basis of public 

health. Immunization given to babies is an action that can cause trauma during injection because it can 

cause pain. The purpose of this study was to find out the pain picture of babies when injecting 

immunizations. The research design uses univariate descriptive. The research sample was infants who were 

injected with 18 people with accidental sampling. Pain response instruments using the FLACC scale. The 

baby's pain level test results are severe infant pain (100%). Based on the results of the study needed a variety 

of pain management analysis studies in dealing with pain in infants who are immunized, and can provide 

nursing care, especially in reducing pain levels and increase the comfort of the baby when immunized. 

 
Keywords: immunization, nursing care for babies, pain 

 

PENDAHULUAN 

Anak-anak di semua negara secara rutin 

telah mendapat imunisasi untuk mencegah 

penyakit berbahaya, sehingga imunisasi 

merupakan dasar kesehatan masyarakat. 

Imunisasi yang diberikan pada bayi 

merupakan suatu tindakan yang dapat 

menyebabkan trauma selama penyuntikan 

karena dapat menimbulkan nyeri. Sebagian 

besar imunisasi dasar yang diberikan, seperti 

BCG, Hepatitis B, DPT, dan Campak 

dilakukan dengan cara injeksi intrakutan, 

subkutan, dan intramuskular. Nyeri yang 

timbul akibat injeksi merupakan nyeri akut 

yang dirasakan anak sebagai pengalaman 

sensori dan emosional yang tidak 

menyenangkan akibat dari kerusakan jaringan 

(Hockenberrry & Wilson, 2007). Salah satu 

efek samping penyuntikan imunisasi yang 

dapat menimbulkan distress pada yaitu nyeri 

(Chambers, Taddio, Uman, et., al, 2010). 

Nyeri pada bayi hanya bisa ditunjukkan 

dengan cara ekspresi wajah dan gerakan 

anggota tubuh yang tampak menolak dan 

memberontak saat akan dilakukan tindakan. 

Terdapat  berbagai tindakan yang dapat 

dilakukan untuk mengurangi nyeri pada bayi 

(Prasetyo, 2010). Tindakan tersebut berupa 

tindakan farmakologi dan non farmakologi 

Menyusui mengurangi rasa sakit dan 

merupakan cara yang efektif dalam 

menghilangkan rasa sakit saat mendapatkan 

suntikan vaksin hepatitis B (Modarres, 

Rahnama, et., al., 2013). Obeidat dan 

Shuriquie (2015) menjelaskan, kombinasi dari 

menyusui dan pelukan ibu  efektif  
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mengurangi respon nyeri pada bayi saat 

ditusuk jarum dalam pengambilan darah. 

Pemberian ASI memiliki banyak manfaat  

bagi ibu dan bayi sebagai bentuk manajemen 

nyeri, dan dan juga sebagai terapi non 

farmakologis. ASI mengandung laktosa, 

laktosa merupakan gula susu dalam ASI. 

Laktosa dapat menginduksi analgesik jalur 

opioid endogen yang menyebabkan transmisi 

nyeri tidak sampai ke otak, sehingga persepsi 

dan sensasi nyeri tidak dirasakan bayi saat 

penyuntikan imunisasi. Saat ibu memberikan 

ASI kepada bayi, hal tersebut merupakan 

distraksi pengalihan nyeri, dan meningkatkan 

trust antara ibu dan bayi, sehingga 

menimbulkan bounding attachment yang 

dapat membuat bayi merasa nyaman.

 

METODE PENELITIAN 

Desain yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah penelitian kuantitatif. Jumlah 

Populasi bayi yang mendapatkan suntikan 

imunisasi berjumlah 189 bayi. Desain 

penelitian yang digunakan pada penelitian ini 

adalah deskriptif univariat. 

Jalannya Penelitian 

- Dalam pengumpulan data, peneliti tidak 

melibatkan perawat atau petugas kesehatan 

lainnya dalam mengkaji respon nyeri pada 

bayi saat dilakukan penyuntikan imunisasi. 

peneliti hanya membawa asisten peneliti 

dalam proses pengambilan gambar dan 

rekaman saat penyuntikan imunisasi. dan 

penilaian respon nyeri murni dilakukan 

peneliti sendiri. 

- Pengumpulan data dilakukan sesuai 

dengan pelaksanaan imunisasi di 

puskesmas. Pelaksanaan imunisasi di 

puskesmas dilakukan selama  2 minggu 

pada delapan kelurahan. 

- Selama pelaksanaan penelitian, 

pengunjung yang datang mengisi daftar 

hadir, dan melakukan pendaftaran,  bayi di 

timbang, dan petugas kesehatan atau kader 

mengisi buku KMS. 

- Peneliti melakukan pemilihan responden 

sesuai dengan kriteria inklusi. 

- Peneliti memperkenalkan diri kepada 

reponden, menjelaskan tentang maksud 

dan tujuan penelitian, serta prosedur 

penelitian kepada responden dan 

memberikan kesempatan untuk bertanya. 

- Peneliti memberikan lembar informed 

consent pada responden yang bersedia 

berpartisipasi, dan meminta responden 

menandatangani informed consent tersebut. 

- Sebelum prosedur dimulai, peneliti akan 

menanyakan beberapa pertanyaan untuk 

melengkapi data demografi responden. 

- Perawat petugas Imunisasi mempersiapkan 

vaksin.  Jenis imunisasi yang diberikan 

adalah imunisasi combo dan campak.  

- Tahapan yang dilakukan adalah : 

a) Bayi tidak digendong oleh ibunya, 

dan tidak diberi ASI sebelum 

penyuntikan, bayi dipegangi oleh 

tenaga keperawatan atau kader saat 

diberikan suntikan 

b) Peneliti mendokumentasikan 

menggunakan kamera digital, sejak 

bayi mulai dipegang oleh perawat 

(sebelum penyuntikan), selama 

prosedur berlangsung dan sampai 1 

menit setelah injeksi. 

c) Peneliti menjaga jarak dengan bayi 

dan melihat keadaan respon bayi. 

d) Pengkajian nyeri dilakukan saat 

penyuntikan imunisasi dengan 

menggunakan skala nyeri FLACC. 

e) Setelah tingkat nyeri dinilai, ibu 

dipersilahkan menyusui bayinya. 

f) Peneliti mengecek kelengkapan data 

isian, memberikan souvenir dan 

mengucapkan terima kasih kepada 

responden yang berpartisipasi dalam 

penelitian. 
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Analisa Data 

Analisa univariat bertujuan untuk membuat 

gambaran data secara terstruktur yang bersifat 

faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta 

hubungan antar fenomena yang diteliti 

(Riyanto, 2011).  Analisis univariat pada 

penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan 

atau membuat gambaran data terkait variabel 

dependen yaitu tingkat nyeri dan data 

karakteristik responden meliputi usia, jenis 

kelamin dan suku. Data kategorik (variabel 

berskala nominal atau ordinal) penyajiannya 

dalam bentuk distribusi frekuensi dengan 

presentase, sedangkan untuk data numerik 

(variabel berskala interval atau rasio) 

penyajiannya dalam bentuk mean, median, 

standar deviasi, nilai minimal, nilai maksimal 

dan 95% CI (confidents interval). Pada 

penelitian ini, variabel usia, jenis kelamin dan 

berat badan penyajian datanya dalam bentuk 

distribusi frekuensi dengan presentase 

(proporsi). Sedangkan untuk intensitas nyeri 

merupakan jenis data numerik apabila 

tujuannya ingin melihat perbedaan nilai mean, 

median, standar deviasi, nilai minimal, nilai 

maksimal dan 95% CI antara intensitas nyeri 

pada kedua kelompok

 

HASIL PENELITIAN 

Dalam pembahasan ini akan dijelaskan 

mengenai interpretasi data dan diskusi dari 

hasil penelitian. Pengumpulan data dilakukan 

pada 6 agustus 2018 sampai dengan 16 

agustus 2018, kemudian dianalisa dengan 

menggunakan analisa univariat.  

Gambaran Karakteristik  Demografi  

Berdasarkan Tabel 1 Hasil penelitian 

didapatkan umur responden yang paling 

banyak dari kelompok intervensi adalah bayi 

berumur 3 bulan yaitu  6 bayi (16,7%), 

sedangkan yang paling sedikit yaitu berumur 

7 dan 10 bulan sebanyak 1 bayi (2,8%). Umur 

bayi pada kelompok kontrol paling banyak 

adalah umur 3 bulan berjumlah 5 bayi 

(13,9%) dan paling sedikit berumur 1, 10 dan 

11 bulan sebanyak 1 bayi. Tabel dibawah 

menunjukkan bahwa dari 36 responden bayi 

yang dilakukan penyuntikan imunisasi, 

proporsi terbanyak pada karakteristik jenis 

kelamin, pada kelompok intervensi adalah 

laki-laki 67,7%, dan 61,1% adalah perempuan 

pada kelompok control. Dan untuk berat 

badan pada bayi, responden yang paling 

banyak dari kelompok intervensi bayi dengan 

berat 6 dan 7 kg berjumlah 6 bayi (16,7%), 

dan yang paling sedikit yaitu bayi dengan 

berat badan 8 dan 9 kg sebanyak 1 bayi 

(2,8%). Sedangkan berat badan bayi pada 

kelompok kontrol paling banyak adalah 5 kg 

yaitu berjumlah 6 bayi (16,7%) dan paling 

sedikit berat badan 10 kg sebanyak 1 bayi 

(2,8%). 

 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Responden – Usia, Jenis Kelamin dan Berat Badan Bayi  (n = 36) 

Karakteristik Responden 

 

Bayi yang diberikan imunisasi  (n = 18) 

F % 

Usia  

 

1 bulan 1 5,6 

2 bulan 4 22,2 

3 bulan 5 27.8 

4 bulan - - 

5 bulan 

7 bulan 

9 bulan 

3 

- 

3 

16.7 

- 

16,7 
10 bulan  

11 bulan 

1 

1 

5,6 

5,6 

Total 18 100 
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Jenis kelamin 
Laki-laki 7 38,9 
Wanita  11 61,1 

Total 18 100 

Berat badan 5  

6 

7 

8 

9 

10 

6 

4 

3 

2 

2 

1 

33,3 

22,2 

16,7 

11,1 

11,1 

5,6 

Total 18 100 

 

 

Gambaran Nyeri pada Bayi saat Imunisasi 

Berdasarkan Tabel 2,  hasil analisis 

didapatkan rata-rata tingkat nyeri pada 

kelompok kontrol adalah 7,94 (95% CI : 7,63 

-8,26), dengan standar deviasi 0,639. Tingkat 

nyeri terendah 7 dan tingkat nyeri tertinggi 9. 

Dari hasil estimasi interval dapat disimpulkan 

bahwa 95% diyakini bahwa rata-rata tingkat 

nyeri bayi pada kelompok intervensi adalah di 

antara 7 sampai dengan 9.

Tabel 2. Gambaran nyeri bayi saat diberikan imunisasi (N = 18) 

Variabel Mean SD Min-Max 95%CI 

Level of Pain 7,94 0.639 7-9 7,63 – 8,26 

 

PEMBAHASAN 

Dari hasil penelitian didapat bahwa 

seluruh bayi mengalami nyeri tingkat berat 

ketika diberi perlakuan dekapan dan ASI. Hal 

ini ditunjukkan saat dilakukan penyuntikan 

imunisasi, di mana  bayi tampak meringis atau 

mengerutkan dahi, tidak tenang, gelisah, 

tegang, menggeliat, merintih atau merengek, 

ditenangkan dengan sentuhan sekali-kali, 

pelukan dan berbicara, ataupun dialihkan pada 

benda kesayangan. Hal ini menunjukkan 

perlunya manajemen nyeri pada bayi sebelum 

dan saat imunisasi, seperti teknik relaksasi, 

distraksi maupun teori gate kontrol. Berdasar 

penelitian Harrison, et al (2016) mengatakan 

menyusui dapat membantu mengurangi rasa 

sakit selama vaksinasi, dan mengurangi 

respon perilaku menangis selama dan setelah 

vaksinasi bayi. Hal yang sama dikatakan oleh 

Taddio, et al. (2010), menyusui terbukti 

memiliki efek analgesik, karena adanya 

beberapa aspek dari menyusui, seperti 

memeluk anak, kontak kulit ke kulit, susu 

yang terasa manis dan tindakan menghisap, 

dapat mengurangi respon nyeri secara 

individual. 

Perasaan nyaman akan muncul akibat 

dekapan ibu mampu merangsang tubuh bayi 

untuk mengeluarkan hormon endorphin. 

Peningkatan endorphin dapat mempengaruhi 

suasana hati dan dapat menurunkan 

kecemasan, hormon ini menyebabkan otot 

menjadi rileks, dan tenang sehingga tingkat 

nyeri yang dialami bayi dapat menurun 

(Haruyama, 2011). Sentuhan merangsang 

ujung saraf taktil pada kulit, sehingga 

dilepaskannya hormon endorfin, oksitoksin 

dan serotonin sehingga menghaislkan 

perasaan yang menyenangkan (Barlow & 

Brown, 2010). Dekapan dapat mengurangi 

respon nyeri karena prosedur yang 

menyakitkan (Uman et al , 2013; Yamada et 

al, 2008). Menyusui mengurangi persepsi 

intensitas rasa sakit dari bayi saat disuntik, 

juga efektif dalam mengurangi tangisan bayi 

(Kaur, Kaur, Kalia, Bharti, 2009).  
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Sentuhan ibu yang diberikan selama 

mendekap bayinya merupakan salah satu dari 

manajemen nyeri non-farmakologi dalam 

praktik keperawatan. Intervensi tersebut 

dikemukakan dari beberapa literature 

penelitian yang dikumpulkan dari Medline, 

Cinahl, dan Cochrane Library, periode 1984- 

2004, yang mencatat ada 12 studi random 

kontrol dan dua studi metaanalisis mengenai 

metode manajemen nyeri non-farmakologi 

dalam praktik keperawatan. Sama hal nya 

dengan penelitian Shah, Taddio, McMurty,  et 

al (2015), keefektifan dan keamanan dari 

farmakoterapi dan kombinasi intervensi 

(menyusui, larutan manis, anestesi topikal) 

selama vaksinasi, merupakan intervensi yang 

efektif yang dapat digunakan pada bayi dan 

anak-anak untuk mengurangi nyeri saat 

injeksi vaksin. 

Hasil penelitian didapat bahwa seluruh 

bayi mengalami nyeri tingkat berat ketika 

tidak diberi perlakuan dekapan dan ASI. Hal 

ini tampak pada bayi yang  mengerutkan dahi 

secara terus menerus, mengatupkan rahang, 

dagu bergetar, menendang, menarik kaki, 

menyentak, menangis terus-menerus, 

berteriak, terisak-isak, sulit untuk dihibur. 

Saat penelitian tampak beberapa bayi tidak 

tenang atau bahkan mulai gelisah, ada juga 

yang terlihat tegang. Saat bayi tidak dipeluk 

ibunya, dan akan disuntik bayi tampak mulai 

gelisah dan menangis, bahkan saat disuntik 

dan setelah disuntik bayi masih menangis 

terisak-isak dan memerlukan waktu beberapa 

menit untuk menenangkan bayi. 

Pemberian ASI dengan cara menyusui 

juga menggunakan sentuhan terapeutik, 

stimulasi kulit dan relaksasi. Rasa manis dari 

laktosa pada ASI seperti rasa manis dari 

sukrosa yaitu dapat merangsang pengeluaran 

opioid endogen yang dapat membantu 

mengurangi rasa nyeri. Pelukan yang 

diberikan saat menyusui akan memberikan 

kontak kulit antara ibu dan bayinya, akan 

merangsang tubuh untuk melepaskan hormone 

oksitosin (hormon yang berhubungan dengan 

perassan damai dan juga cinta) sehingga akan 

mempengaruhi dari psikologi dari bayi itu 

sendiri. Sentuhan yang diberikan saat 

menyusui dapat merangsang pengeluaran 

encephalin yang juga merupakan opioid 

endogen (Maulana, dkk, 2014).

  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian, bayi yang 

diimunisasi 100% menunjukkan ekspresi 

nyeri berat. Disarankan adanya analisis dan 

intervensi manajemen nyeri pada bayi saat 

imunisasi seperti dekapan ibu dan pemberian 

ASI sebelum imunisasi dapat mengurangi 

nyeri pada bayi saat dilakukan penyuntikan 

imunisasi.
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ABSTRAK 

Pengelolaan sampah rumah sakit yang tidak benar akan menyebabkan masalah seperti timbulnya penyakit pada 

manusia, rusaknya estetika, pencemaran lingkungan (air, tanah dan udara), breeding pleaces dan bencana atau 

kecelakaan. Salah satu cara pencegahan masalah tersebut adalah dengan pembuatan kompos. Pembuatan 

kompos dapat dipercepat dengan menambahkan bioaktivator ragi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh tiga jenis bioaktivator ragi terhadap karakteristik fisik kompos sampah organik di Rumah Sakit 

Cahya Kawaluyan. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan posttest only control group desain. 

Populasi penelitian yaitu seluruh sampah organik dengan sampel sampah organik dari kegiatan Rumah Sakit 

Cahya Kawaluyan yang terdiri dari sampah sisa sayuran, buah-buahan dan dedaunan. Perlakuan yang diberikan 

penelitian ini yaitu tiga jenis bioaktivator ragi tape, tempe dan roti dengan dosis 17 gram selama 28 hari. Data 

di analisis secara univariat untuk mendeskripsikan masing-masing variabel yang diteliti, Rancangan acak 

lengkap untuk mengatahui jenis bioaktivator yang paling berpengaruh terhadap suhu, volume akhir dan berat 

serta bivariat (friedman test) untuk melihat adanya pengaruh bentuk fisik kompos.Hasil penelitian terdapat 

pengaruh dari tiga jenis bioaktivator ragi terhadap karakteristik fisik kompos sampah organik. Uji pH kompos 

bioaltivator ragi tape, tempe memenuhi syarat (pH=7) dan aktivator tempe tidak memenuhi syarat (pH=6.5). 

Uji (LSD) dan Uji Duncan terjadi penurunan terhadap hasil suhu, volume akhir dan berat kompos sampah 

organik yang sangat nyata (P<0.01) dari perlakuan bioaktivator ragi tape, tempe. roti sehingga tanpa 
perlakuan/kontrol. Hasil uji friedman test didapatkan nilai P ≤ α (0,05) yang menyatakan bahwa terdapatnya 

pengaruh tiga jenis bioaktivator ragi terhadap bentuk fisk kompos sampah organik. 

 Kata kunci : Sampah Organik, Rumah Sakit, Kompos, Bioaktivator ragi 

 

ABSTRACT 

 

Improper management of hospital waste will cause problems such as disease in humans, damage to aesthetics, 

environmental pollution (water, soil and air), breeding places and disasters or accidents.  One way to prevent 

this problem is by making compost. Composting can be accelerated by adding a  yeast bioactivator. This study 

aims to determine the effect of three types of yeast bioactivators on the physical characteristics of organic 

waste compost at Cahya Kawaluyan Hospital. This research is an experimental study with posttest only control 

group design. The study population was all organic waste with organic waste samples from the activities of 

the Cahya Kawaluyan Hospital which consisted of leftover vegetables, fruits and leaves. The treatment given 
in this study is three types of bioactivator yeast tape, tempeh and bread with a dose of 17 grams for 28 days. 

The data were analyzed univariately to describe each of the variables studied, a completely randomized design 

to determine the type of bioactivator that most influenced the temperature, final volume and weight and 

bivariate (friedman test) to see the effect of the physical form of compost. The results of this study are the 

influence of three types of yeast bioactivators on the physical characteristics of organic waste compost. PH 

test of yeast tape bioaltivator compost, tempe fulfilled the requirements (pH = 7) and the tempe bioactivator 

did not meet the requirements (pH = 6.5). Test (LSD) and Duncan Test there was a significant decrease in the 

results of temperature, final volume and weight of organic waste compost (P <0.01) from the bioactivator 

treatment of yeast tape, tempe. bread so without treatment / control. Friedman test test results obtained P ≤ α 

(0.05) which states that there is an effect of three types of yeast bioactivators on the physical form of organic 

waste compost. 

Keywords : Organic Waste, Hospital, Compost, yeast bioactivator 
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PENDAHULUAN 

Menurut data Sistem informasi Pengolahan 

Sampah Nasional Kementrian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan sampah di Kota Bandung 

tahun 2017 – 2018 jumlah sampah yang 

ditimbun di TPA sebesar 1120,00 ton/hari dan 

jumlah sampah yang tidak terkelola sebesar 

264.09 ton/hari. Jumlah timbunan sampah 

tersebutberasal dari berbagai sumber bukan 

berasal dari masyarakat tetapi dipengaruhi oleh 

sarana tempat umum salah satunya yaitu rumah 

sakit.  

Timbunan sampah rumah sakit dipengaruhi 

oleh kenikan BOR setiap harinya, semakin 

banyak jumlah tempat tidur yang terisi, maka 

semakin besar timbunan sampah yang 

dihasilkan. Hal yang sama terjadi di Rumah 

sakit Cahya Kawaluyan yang setiap hari 

menghasilkan timbunan sampah domestik 

sebesar 231.94 kg/hari terdiri dari jenis sampah 

basah (bekas makanan, sayuran, buahbuahan) 

dan sampah sampah kering (kertas, tissue, 

plastik, kardus). 

Permasalahan sampah akan menimbulkan  

permasalahan lingkungan, sampah yang 

menumpuk akan menyebabkan masalah estetika 

sehingga menjadi tempat berkembang biaknya 

nyamuk, lipas, lalat dan tikus. Sampah sangat 

potensial sekali menimbulkan penyakit pada 

manusia antara lain penyakit perut, pes, tifus 

perut, leptospirosis yang disebabkan oleh lalat 

dan tikus, keracunan karena mencemari sumber 

air dan gangguan pernapasan/penglihatan 

karena asap akibat pembakaran sampah (Suyono 

and Budiman 2014). Untuk mengurangi 

timbulnya dampak tersebut harus dilakukan 

pengelolaan sampah yang baik dengan 

pengomposan salah satunya. 

Pengomposan menjadi alternatif pengelolaan 

sampah untuk sampah organik karena 

pertimbangan, pembuatan kompos tidak 

berdampak negatif terhadap lingkungan. Bahkan 

dengan menggunakan aktivator proses dapat 

dipercepat dan tidak menimbulkan aroma yang 

tidak sedap. Di samping itu kompos bisa dijual 

sebagai produk yang bernilai ekonomi cukup 

tinggi (Soeryoko 2010). 

Pada proses pengomposan dikenal adanya 

biokativator (stater atau bioaktivator) yaitu 

bahan yang terdisi dari enzim, asam humat 

bahan, dan mikroorganisme seperti kultur 

bakteri. biokativator mengandung 

mikroorganisme yang merupakan faktor 

terpenting dalam proses pengomposan, Pada 

penelitian sebelumnya peneliti mencoba 

menaikan dosis biokativator ragi yaitu 17 gr dan 

menambahkan jenis ragi lainnya yaitu ragi roti.  

Tujuan Penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh tiga jenis biokativator ragi 

terhadap karakteristik fisik kompos sampah 

organik di Rumah Sakit Cahya Kawaluyan. 

 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian ini adalah eksperimen 

dengan desain penelitian The Randomized 

Postests Only Control Group Desain yang 

hasilnya akan dianalisa secara deskriptif dan 

analitik. opulasi penelitian ini adalah sampah 

organik basah dan kering yang dihasilkan di 

instalasi gizi dan halaman Rumah Sakit Cahya 

Kawaluyan setiap hari tidak menentu akan 

berubah-rubah terus. Sampel penelitian ini 7% 

(2kg) sampah organik basah yang berasal 

darikegiatan di Rumah Sakit Cahya Kawaluyan, 

Padalarang dengan kriteria inklusi yaitu sampah 

organik yang berasal dari limbah sayuran, buah-

buahan dan sampah tanamtanaman. 

Penelitian menggunakan Rancangan acak 

kelompok (RAK) dengan perlakuan 3 (tiga) 

jenis biokativator ragi tape, tempe dan roti 

disetiap pengulangannya sebanyak 3 kali., 

sehingga besar sampel sampah organik yang 

diperlukan adalah 16 kg. Teknik yang digunakan 

untuk mengetahui karaktaristik fisik kompos 

dengan melalui pengukuran dan pengamatan 
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terhadap pearameter pengomposan. Parameter 

dalam penelitian ini adalah suhu, volume akhir, 

bentuk fisik, pH dan berat akhir kompos sapah 

organik. Alat yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah pisau besar, komposter box plastik 

berukuran 45x22x30 cm, timbangan, saringan, 

kertas indicator, spayer dan penggaris. 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu sampah organik yang terdiri dari sisa 

sayuran, buahbuahan dan dedauanan dari 

halaman Rumah Sakit Cahya Kawaluyan, ragi 

tape, ragi tempe, ragi roti, gula dan air. Data 

yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisa 

dengan menggunakan program computer SPSS 

for windowa pada taraf siginifikansi 0,05. 

Pengujian menggunakan uji friedman test untuk 

mengetahui pengaruh tiga jenis biokativator ragi 

terhadap karakteritik fisik kompos sampah 

organik. 

 

 

HASIL PENELITIAN 

 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini 

adalah karakteristik fisik kompos sampah 

organik dengan melalui pengukurna dan 

pengamatan. kritertia kompos yang memenuhi 

syarat yaitu suhu kompos mengalami perubahan 

suhu, volume kompos berkurang sebesar 30-

40% dari volume awal, pH kompos memenuhi 

standar yaitu 6.80-7.49 berat kompos berkurang, 

bentuk fisik warna hitam kecoklatan, berbau 

tanah dan tenstur hancur. 

 
Tabel 1. Suhu kompos selama pengukuran 

Jenis Bioaktivator Mean Subset Nilai p 

1 2 3  

Tape 26.113 26.1133   0.0000 

Tempe 23.333  23.2133   

Roti 23.213  23.3333   
Kontrol 20.943   20.9433  

Sig.  1.000 0.398 1.000  

 

Secara Statistik, diperoleh bahwa jenis 

bioaktivator ragi berpengaruh sangat nyata 

(P<0,01) terhadap suhu kompos sampah 

organik, hal ini dapat diperhatikan dari nilai sig 

0.00 (P<0,01). Dari uji (LSD) dan Uji Duncan 

terjadi penurunan terhadap hasil suhu kompos 

sampah organik yang sangat nyata (P<0.01) dari 

perlakuan bioaktivator ragi tape, tempe. roti 

hingga tanpa perlakuan/kontrol, hal ini dapat 

dilihat dari sig. pada uji LSD yaitu 0.00 (P<0.01) 

dan subset pada uji Duncan dimana semua rata-

rata terletak pada sunset yang berbeda, dimana 

bioaktivator ragi tape merupakan yang paling 

berpengaruh karena subset pertama yaitu 

26,1133. Syarat proses pengomposan sampah 

organik bahwasuhu kompos harus berbeda atau 

suhu menjadi naik/ thermofilik dan akan kembali 

suhu normal/mesofilik.Apabila suhu dalam 

proses pengomposan tidak terjadi fase 

thermofilik maka proses pengomposan tidak 

berhasil.

 
Tabel 2. Volume akhir kompos 

Jenis 

Bioaktivator 

Mean Subset Nilai 

P 1 2 3 

Tape 17820 17820,00   0.0000 

Tempe 20790  20790.0   

Roti 22110   22110.0  

Kontrol 26554   20.9433  

Sig.  1.000 1.000 1.000  
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Dari uji (LSD) dan Uji Duncan terjadi  

penurunan terhadap hasil volume akhir kompos 

sampah organik yang sangat nyata (P<0.01) dari 

perlakuan bioaktivator ragi tape, 

tempe. roti hingga tanpa perlakuan/kontrol, 

hal ini dapat dilihat dari sig. pada uji LSD yaitu 

0.00 (P<0.01) dan subset pada uji Duncan 

dimana semua rata-rata terletak pada sunset  

yang berbeda, dimana bioaktivator ragi tape 

merupakan yang paling berpengaruh karena 

terdapat di subset pertama yaitu 17820,00.

 
Tabel 3. pH kompos 

Pengulangan ke - Tape Ket Tempe Ket Roti Ket Kontrol Ket 

1 7 MS 7 MS 6.5 TMS 5.5 TMS 

2 7 MS 7 MS 6.5 TMS 5.5 TMS 

3 7 MS 7 MS 6.5 TMS 5.5 TMS 

Rata-rata 7 MS 7 MS 6.5 TMS 5.5 TMS 

 

Pengukuran pH kompos sampah  

organik yang memenuhi syarat pada perlakuan 

biokativator ragi tape dan tempe sedangkan  

pada ragi roti dan kontrol tidak memenuhi syarat 

karena hasil pengukuran pH di bawah nilai 

ambah batas. 

 
Tabel 4. Berat akhir 

Pengulangan Tape (kg) Tempe (kg) Roti (kg) Kontrol (kg) 

1 1.55 1.70 1.70 1.80 

2 1.50 1.50 1.70 1.80 

3 1.55 1.60 1.60 1.85 

Rata-rata 1.53 1.60 1.67 1.82 

 

Berat awal kompos sampah organik 

seluruh sampel disetiap pengulangganya sama 

yaitu sebesar 2 kg. Terlihat hasil berat akhir 

kompos sampah organik yang tertinggi terjadi 

pada biokativator ragi tape menjadi 1.53 kg, 

berat akhir kompos sampah organik biokativator 

ragi tempe sebesar 1.60 kg, berat akhir 

biokativator ragi roti sebsar 1.67 kg dan berat 

kompos sampah organik pada kontrol menjadi 

1.82 kg. 

 
Tabel 5. Hasil Pemeriksaan Bentuk Fisik Kompos Berdasarkan Warna Bau Dan Tekstur 

Kompos Sampah Organik. 

Pengulangan Ke-  Perlakuan Warna Bau Tanah Tekstur 

1 Kontrol - - - 

Ragi Tape √ √ √ 

Ragi Tempe √ √ √ 

Ragi Roti √ √ - 

2 Kontrol - - - 

Ragi Tape √ √ √ 

Ragi Tempe √ √ √ 

Ragi Roti √ √ - 

3 Kontrol - - - 

Ragi Tape √ √ √ 

Ragi Tempe √ √ √ 

Ragi Roti √ √ - 

 

Dapat diketahui dari setiap pengulang 

pada kontrol tidak terdapat perubahan sama 

sekali terhadap bentuk fisik warna kompos 

belum mancapai warna kompos yaitu warna 

kompos coklat agak kekuningan, bau kompos 

masih tercium bau asam dan tekstur kompos 

masih utuh belum hancur menyerupai tanah. 

Bentuk fisik kompos setelah diberikan 
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perlakuan biokativator ragi tape dan tempe 

selama 28 hari telah memenuhi syarat 

karakteristik fisik kompos yaitu warna sudah 

berubah menjadi coklat kehitaman, bau kompos 

sudah tercium mendekati bau tanah dan tektur 

kompos sudah mulai hancur. Bentuk fisik 

kompos stelah diberikan perlakuan biokativator 

ragi roti terdapat 1 karakteristik fisik yang tidak 

berubah yaitu tekstur kompos belum 

sepenuhnya hancur, tekstur kompos masih kasar 

sedangkan untuk warna dan bau sudah 

memenuhi syarat, karena warna kompos sudah 

mendekati waran tanah yaitu coklat pekat dan 

bau sudah muali tercium bau tanah, bau kompos 

perlakuan biokativator ragi sudah tidak tercium 

bau asam/ragi.

 
 

PEMBAHASAN 

 

Masing-masing biokativator ragi 

memliki komposisi mikroorganisme pengurai 

yang berbeda-beda, semakin banyak 

mikroorganisme pengurai bahan organik dalam 

suatu biokativator akan semakin cepat waktu 

penguraian bahan organik. Proses kematangan 

kompos sampah organik akan cepat karena 

mikroorganisme yang bekerja untuk mengurai 

bahan organik banyak.  biokativator ragi tape 

memiliki kandungan  mikroorganisme yang 

beragam untuk   mengurai bahan organik yang 

komplek dibandingkan dengan biokativator ragi 

tempe dan roti. 

 Pengamatan suhu dilakukan untuk 

mengetahui perubahan aktivitas 

mikroorganisme karena suhu merupakan salah 

satu indikator dalam mengurai bahan organik. 

Pengamatan dilakukan pada pertengahan titik 

dari tumpukan kompos agar memastikan 

kestabilan suhu kompos. Rentan suhu kompos 

sampah organik dari perlakuan tiga jenis 

biokativator ragi dan kontrol pada masing 

masing perlakuan yaitu 25.13 – 31,30 oC 

(Widarti dkk, 2015). Kurang tingginya suhu 

kompos disebabkan karena jumlah limbah yang 

dikomposkan tidak cukup memberikan insulasi 

panas. sejumlah energi dilepaskan dalam bentuk 

panas pada perombakan bahan organik sehingga 

mengakibatkan naik turunnya tempertur. 

Peningkatan suhu adanya aktivitas bakteri dalam 

mendekomposisi bahan organik. Kondisi 

mesofilik lebih efektif karena aktivitas 

mkroorganisme didominasi protobakteri dan 

fungsi. Pembalikan yang dilakukan dalam 

proses pengomposan mengakibatkan temperatur 

turun dan kemudian naik lagi (Widarti dkk, 

2015). Penyusutan volume akhir kompos 

tertinggi yaitu pada biokativator ragi tape, 

biokativator ragi tape memiliki kandungan 

beragam mikroorganisme dibandingkan dengan 

biokativator ragi tempe dan roti. biokativator 

ragi tape memiliki mikroorganisme khamir 

Saccharomyces cereviciae, kapang Rhizopus sp, 

khamir Saccharomycopsis fibuligera, 

Saccharomy- copsis Malanga, mikroorganisme 

tersebut mempunyai peran aktif terhadap proses 

pengomposan sampah organik. biokativator ragi 

tempe hanya memiliki mikroorganisme yang 

aktif adalah Rhizopus sp dan biokativator roti 

memilki mikroorgnaisme aktif adalah 

Saccharomyces cerevisiae (Guntoro, 2013), jika 

dibandingkan dengan kontrol yang tidak 

mempunyai mikroorganisme aktif tambahan 

menjadikan volume akhir kompos belum pada 

proses maksimal. Volume kompos terjadi 

penyusutan disebabkan karena proses 

dekomposisi atau penguraian bahan organik 

kompleks menjadi sederhana oleh 

mikroorgnisme yang sangat aktif. Mikroba-

mikroba di dalam kompos dengan menggunakan 

oksigen akan menguraikan bahan organik 

menjadi oksigen, uap, air dan panas. Setelah 

sebagian besar bahan telah terurai maka suhu 

akan berangsur mengalami penurunan. Pada saat 
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ini terjadi pematangan kompos tingkat lanjut 

yaitu pembentukan kompos akan terjadi 

penyusutan volume maupun biomasa bahan. 

Derajat keasaman umumnya asam samapi netrai 

(pH 6.0-7.0), derajat keasaman pada awal proses 

pengomposan akan mengelami penurunan 

karena jumlah yang terlibat dalam pengomposan 

mengubah bahan organik menjadi asam organik. 

pada proses selanjutnya mikroorganisme dari 

jenis lain akan mengkonversi asam organik yang 

telah terbentuk sehingga bahan memilki derajat 

keasaman yang tinggi dan mendekati netral. pH 

kompos berfungsi sebagai indicator proses 

dekomposisi kompos. Mikoorganisme kompos 

akan bekerja melakukan aktivitasnya dan 

tumbuh pada keadaan pH anatar 5.5 sampai 8 

(Hadisumarno, 1992 dalam Allo dkk, 2014). 

Hasil analisa berat kompos yang dihasilkan 

dilakukan pengukuran dan dibandingkan dengan 

berat awal sebelum dilakukan pengomposan, 

berat awal kompos semua sempel komposter 

sama yaitu 2 kg. Selama proses pengomposan 

kompos mengalami dekomposisi atau 

penguraian menjadikan berat kompos berkurang 

dari berat awal. Proses dekomposisi yang 

dilakukan oleh mikroba-mikroba di dalam 

kompos dengan menggunakan oksigen akan 

menguraikan bahan organik menjadi CO2, uap 

air dan panas. selama proses pengomposan akan 

menjadi penyusutan berat atau bobot bahan 

(Sudiana, 2005). Perubahan warna kompos 

menunjukan adanya bakteri yang melakukan 

aktivitas dekomposisi, pada proses 

pengomposan akan terjadi pengurian bahan 

organik oleh aktivitas mikroba yang mengambil 

air oksigen dan nutrisi bahan organik, kemudian 

akan mengamai pengurian dan membebaskan 

CO2 dan O2. Hal ini terjadi karena pengaruh 

bahan akativator yaitu inculant ragi untuk 

mempercepat (Allo, 2014). Proses 

pengomposan berjalan dengan normal, maka 

tidak boleh menghasilkan bau yang menyengat 

(bau busuk). Kompos berubah menajdi berbau 

tanah karena telah selesai atau terhentinya 

proses dekomposisi atau penguraian bahan 

organik yang dilakukan oleh mikroba. Kompos 

yang beraroma asam atau berbau ammonia 

disebabkan proses fermentasi sampah organik 

masih dalam berlangsung oleh mikroba serta 

proses aerasi terhambat sehingga akan terjadi 

proses anaerob yang menghasilkan bau yang 

tidak sedap (Widarti, 2015). Tekstur kompos 

yang sudah matang akan menajdi hancur dan 

halus seperti tanah karena hasil 

penguraian/dekomposisi dari aktivitas 

mikroorganisme yang aktif. Semua produk 

kompos yang dihasilkan sudah terdekomposisi 

sempurna sehingga bentuk atau tekstur kompos 

sudah hancur atau halus dan dapat dijadikan 

sumber hara bagi tanaman (Sahwan, 2011).

KESIMPULAN  

 

Penggunaan biokativator ragi tape lebih 

berpengaruh dibandingkan dengan penggunaan 

biokativator ragi tape dan roti terhadap 

karakteritik fisik kompos sampah organik. 

 

SARAN  

Adapun saran terhadap Rumah Sakit 

Cahya Kawaluyan dalam hal pengelohan 

sampah organik menjadi kompos dalam waktu 

yang cepat dan efisien dapat menggunakan 

bioaktivator buatan sendiri yaitu biokativator 

ragi tape dan tempe yang murah dan mudah di 

dapat. Bagi Penelitian Selanjutnya Perlu adanya 

penelitian lebih lanjut melakukan pemelitian 

dengan menambah parameter pengujian C/N 

ratio, kelembaban kompos serta parameter 

standar kompos lainnya. 
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ABSTRAK 

Tekanan darah merupakan faktor penting dalam sistem sirkulasi darah manusia. Peningkatan tekanan darah 

secara terus menerus akan menyebabkan terjadinya risiko  komplikasi penyakit stroke, serangan jantung, dan 

gagal ginjal. Beberapa karyawan yang bekerja di lapangan JOB Pertamina Talisman Jambi Merang banyak 

yang mengalami peningkatan tekanan darah, sehingga menjadi faktor risiko terhadap terjadinya hipertensi. 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor–faktor yang mempengaruhi status tekanan darah pada 

pekerja di JOB Pertamina Talisman Jambi Merang Tahun 2017. Rancangan penelitian yang digunakan adalah 

cross-sectional. Populasi penelitiannya adalah seluruh pekerja dan kontraktor di JOB Pertamina Talisman 

Jambi Merang, dengan tehnik propotional random sampling diperoleh sampel sebanyak 84 pekerja. Instrumen 

yang digunakan dalam bentuk kuesioner, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara univariat dan bivariat. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa gambaran karyawan yang mengalami tekanan darah tidak normal 

sebanyak 56%. Terdapat hubungan antara tekanan panas (p=0,0001) dengan PR 8,381 (95% CI: 2,971-23.642), 

masa kerja (p=0,006) dengan PR 6,422 (95% CI: 1,712-24,087), umur (p=0,0001) dengan PR 7,062 (95% 
CI:2,685-18,570) dan kebiasaan merokok (p=0,039) dengan PR 2,800 (95% CI:1,145-6.845).Pihak perusahaan 

diharapkan melakukan perbaikan lingkungan kerja pada (bahaya fisik) dengan cara promotif dan preventif 

salah satunya safety talk, health talk, health bulletin, poster dan leaflet tentang faktor risiko tekanan darah 

untuk menambah wawasan pengetahuan bagi pekerja.  

Kata kunci : cross-sectional, faktor risiko, tekanan darah 

 

ABSTRACT 

Blood pressure is an important factor in the human blood circulation system. Increased blood pressure 

continuously will cause a risk of complications of stroke, heart attack, and kidney failure. Some workers who 

work on the JOB Pertamina Talisman field in Jambi, Merang, was experience an increase in blood pressure 

so that it becomes a risk factor for hypertension. The aims of the study is to determine the factors that influence 

blood pressure in workers at JOB Pertamina Talisman Jambi Merang in 2017. The study design used was 

cross-sectional. The study population was all workers and contractors in JOB Pertamina Talisman Jambi 

Merang, which a technique of proportional random sampling obtained a sample of 84 worker. The instrument 

used  a questionnaire, so that the data were analyzed by univariate and bivariate. The results showed that the 

percentage of workers who experienced abnormal blood pressure was 56%. There was a relationship between 

heat pressure (p = 0.0001) with PR 8,381 (95% CI: 2,971-23,642), lenght of job (p = 0,006) with PR 6,422 

(95% CI: 1,712-24,087), age (p = 0,0001) with PR 7,062 (95% CI: 2,685-18,570) and smoking habit (p = 
0,039) with PR 2,800 (95% CI: 1,145-6,845). The company is expected to improve the work environment on 

(physical hazards) by means of promotive and preventive one of which is safety talk, health talk, health 

bulletins, posters and leaflets about risk factors for blood pressure to increase knowledge for workers. 

Key Words : Cross Sectional, Risk factor, blood pressure 

 

PENDAHULUAN 

Tekanan darah merupakan faktor  penting 

pada sistem sirkulasi darah manusia. 

Peningkatan atau penurunan tekanan darah 

akan mempengaruhi homeostatsis di dalam 

tubuh manusia. Peningkatan tekanan darah 

(hipertensi) secara terus menerus akan 

menyebabkan terjadinya risiko terhadap 

komplikasi penyakit stroke, serangan jantung, 

dan gagal ginjal. 

Menurut data WHO, di seluruh dunia, 

sekitar 972 juta orang atau 26,4 % penghuni 

bumi mengidap hipertensi, angka ini 
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kemungkinan akan meningkat menjadi 29,2% 

di tahun 2025. Dari 972 juta pengidap 

hipertensi, 333 juta berada di negara maju dan 

639 sisanya berada di negara sedang 

berkembang, termasuk Indonesia (Ana, 2007). 

Berdasarkan penyebabnya, hipertensi dibagi 

dua golongan yaitu hipertensi esensial yang 

tidak diketahui penyebabnya dan hipertensi 

sekunder yang diketahui penyebabnya seperti 

gangguan ginjal, gangguan hormon, dan 

sebagainya. Jumlah penderita hipertensi 

esensial sebesar 90-95%, sedangkan jumlah 

penderita hipertensi sekunder sebesar 5-10% 

(Budiyanto,2002).  

Proporsi penderita penyakit kardiovaskuler 

yang dirawat di rumah sakit di Indonesia terus 

meningkat dari 2,1% di tahun 1990 menjadi 

6,8% di tahun 2001. Penelitian yang dilakukan 

Misbach (2001) dalam melihat faktor risiko 

penyakit kardiovaskuler akibat hipertensi, 

menunjukan tekanan darah 120-139 mmHg 

meningkatkan risiko hingga 16,3%, 140- 159 

mmHg sebanyak 22,7%, dan ≥ 160 mmHg bisa 

menaikkan risiko hingga 8 kali lipat yakni 

49,2%. Adanya peningkatan kejadian 

hipertensi, secara teori tidak terlepas dari 

faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya 

hipertensi, sehingga diperlukan upaya analisis 

lebih lanjut terhadap faktor-faktor yang 

berhubungan dengan kejadian hipertensi. 

Banyak faktor yang dapat memperbesar 

risiko seseorang menderita hipertensi terutama 

di tempat kerja, diantaranya disebabkan oleh 

faktor lingkungan dan individu. Faktor 

lingkungan seperti kebisingan, getaran, 

tekanan panas (heat stress), lama kerja, posisi 

kerja dan beban kerja. Sedangkan faktor 

individu seperti aktifitas fisik, stres, umur, jenis 

kelamin, riwayat keturunan, status gizi 

(obesitas), merokok dan minum alkohol 

Beavers, (2008) dan Safyan (2014). 

Penelitian yang dilakukan oleh Hastuti, dkk 

(2005), diperoleh hasil ada hubungan yang 

bermakna antara masa kerja dengan kenaikan 

tekanan darah pekerja. Pekerja yang masa 

kerjanya lebih dari 8 tahun mempunyai risiko 

kenaikan tekanan darah sebesar 2,150 kali 

lebih besar dibandingkan dengan pekerja yang 

masa kerjanya kurang atau sama dengan 8 

tahun. 

Penelitian Prayitno (2012) tentang 

hubungan antara usia dengan tekanan darah 

dimana ditemukan kecenderungan peningkatan 

prevalensi menurut peningkatan usia dan 

biasanya pada usia ≥ 40 tahun (Bustan, 1997 

dalam Dian, 2005). Hal ini disebabkan karena 

tekanan arterial yang meningkat sesuai dengan 

bertambahnya usia, terjadinya regurgitasi 

aorta, serta adanya proses degeneratife, yang 

lebih sering pada usia tua. Seperti yang 

dikemukakan oleh Muniroh, Wirjatmadi & 

Kuntoro (2007), pada saat terjadi penambahan 

usia sampai mencapai tua, terjadi pula risiko 

peningkatan penyakit yang meliputi kelainan 

syaraf, kelainan jantung dan pembuluh darah 

serta berkurangnya fungsi panca indera dan 

kelainan metabolisme pada tubuh. 

Nikotin dan karbondioksida yang 

terkandung dalam rokok akan merusak lapisan 

endotel pembuluh darah arteri, elastisitas 

pembuluh darah berkurang sehingga 

menyebabkan tekanan darah meningkat 

(Depkes,2007). Mekanisme ini menjelaskan 

responden yang merokok setiap hari memiliki 

risiko untuk menderita hipertensi. Berdasarkan 

hasil penelitian Febby dan Nanang (2012), 

didapat ada hubungan yang bermakna antara 

kebiasaan merokok dengan tekanan darah (p = 

0,000) sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Siburain (2004). 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan 

menyimpulkankan bahwa tekanan panas di 

tempat kerja dapat memberikan dampak yang 

buruk pada kesehatan. Pada penelitian Dian 

(2011) menunjukan hubungan yang signifikan 

antara tekanan panas degan tekanan darah pada 

tenaga kerja di PT. Ind Acidatma. Tbk. Kemiri, 

Kebakramat, Karanganyar, yaitu setelah 

terpajan tekanan panas 12 orang memiliki 

tekanan darah tinggi dan 8 orang lainnya  

memiliki tekanan darah normal. Hal ini berarti 

bahwa semakin tinggi tekanan panas, maka 
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semakin tinggi pula tekanan darah karyawan 

tersebut.  

Iklim kerja panas atau tekanan panas dapat 

menyebabkan beban tambahan pada sirkulasi 

darah dan tekanan darah. Pada waktu 

melakukan pekerjaan fisik yang berat di 

lingkungan panas,maka jantung akan 

memompa lebih kuat dan darah akan mendapat 

beban tambahan karena harus membawa 

oksigen ke bagian otot yang sedang bekerja. 

Disamping itu harus membawa panas dari 

dalam tubuh ke permukaan kulit. Hal demikian 

juga merupakan beban tambahan bagi jantung 

yang harus memompa darah lebih banyak lagi. 

Akibat dari pekerjaan ini, maka frekuensi 

denyut nadi dan tekanan darah akan meningkat 

(Santoso, 2004). 

Menurut ketentuan yang ditetapkan oleh 

pemerintah yang berkaitan dengan iklim di 

tempat kerja, yaitu Peraturan Menteri Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia 

No.Per.13/Men/X/ 2011 tentang nilai ambang 

batas faktor fisika dan faktor kimia di tempat 

kerja untuk iklim kerja dan nilai ambang batas 

untuk temperatur tempat kerja, ditetapkan: nilai 

ambang batas (NAB) untuk iklim kerja adalah 

situasi kerja yang masih dapat dihadapi oleh 

tenaga kerja dalam pekerjaan sehari-hari yang 

tidak mengakibatkan penyakit atau gangguan 

kesehatan untuk waktu kerja terus menerus 

tidak melebihi dari 8 (delapan) jam sehari dan 

40 (empat puluh) jam seminggu. NAB terendah 

untuk iklim kerja ISBB (Indeks Suhu Bola dan 

Basah) ruang kerja adalah 28°C dan NAB 

tertinggi adalah 32,2°C, tergantung pada beban 

kerja dan pengaturan waktu kerja 

(Depnakertrans, 2011).  

Lingkungan kerja dengan suhu yang tinggi 

dapat mengganggu kesehatan tenaga kerja 

seperti dehidrasi,heat cramps, heat strain, heat 

exhaustion, dan heat stroke. Heat cramps 

dialami dalam lingkungan yang suhunya tinggi 

sebagai akibat bertambahnya keringat yang 

menyebabkan hilangnya garam natrium (Na) 

dari tubuh sebagai akibat dari minum banyak 

air tapi tidak diberi garam untuk mengganti 

garam natrium yang hilang. Heat cramps 

mengakibatkan kejang otot pada tubuh dan 

perut yang sakit. Disamping kejang tersebut 

terdapat pula gejala yang biasa terjadi pada 

heat stress yaitu pingsan, kelemahan dan 

muntah. Heat exhaustion biasanya ditandai 

dengan penderita berkeringat banyak, suhu 

tubuh normal atau subnormal tekanan darah 

menurun dan denyut nadi bergerak lebih cepat.  

Selain itu tekanan panas dapat menyebabkan 

terjadinya vasodilatasi pembuluh darah perifer, 

sehingga keseimbangan peredaran darah akan 

terganggu (Beavers, 2008). 

Hasil studi pendahuluan terhadap kondisi 

lingkungan kerja pada tanggal 19 November 

2016, dengan mengambil sampel pengukuran 

tekanan darah sebelum dan sesudah bekerja 

pada pekerja yang terpajan tekanan panas yang 

melebihi Nilai Ambang Batas sebanyak 10 

orang sampel. Dari 10 sampel tersebut, 7 

sampel diantaranya mengalami kenaikan 

tekanan darah setelah bekerja. Berkaitan 

dengan studi pendahuluan tersebut, peneliti 

ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang 

faktor – faktor yang mempengaruhi kenaikan 

tekanan darah pada pekerja di JOB Pertamina 

Talisman Jambi Merang tahun 2017.  

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut 

diatas maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah faktor – faktor apa 

saja yang mempengaruhi status tekanan darah 

pada pekerja di JOB Pertamina Talisman Jambi 

Merang tahun 2017. 

Adapun Tujuan Umum penelitian ini adalah 

untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang 

mempengaruhi status tekanan darah pada 

pekerja di JOB Pertamina Talisman Jambi 

Merang Tahun 2017. Tujuan khususnya dapat 

dijabarkan sebagai berikut : 

a. Mengetahui gambaran tekanan darah, 

tekanan panas, masa kerja,  umur dan 

merokok pada pekerja di JOB Pertamina 

Talisman Jambi Merang. 

b. Mengetahui hubungan antara tekanan panas 

tehadap tekanan darah pada pekerja di JOB 

Pertamina Talisman Jambi Merang. 
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c. Mengetahui hubungan masa kerja dengan 

tekanan darah pada pekerja di JOB 

Pertamina Talisman Jambi Merang. 

d. Mengetahui hubungan antara umur dengan 

tekanan darah pada pekerja di JOB 

Pertamina Talisman Jambi Merang. 

e. Mengetahui hubungan antara kebiasaan 

merokok dengan tekanan darah pada 

pekerja di JOB Pertamina Talisman Jambi 

Merang. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode survey 

observational dengan rancangan penelitian 

analitik - cross sectional study (studi potong 

melintang). Sesuai dengan tujuan penelitian 

adalah  untuk mengetahui hubungan antara 

tekanan darah dengan faktor – faktor yang 

dapat mempengaruhinya, dengan melakukan 

pengambilan data pada variabel dependen 

(tekanan darah) dengan variabel independen 

(tekanan panas, umur, kebiasaan merokok dan 

masa kerja) pada satu waktu.  

1. Alat dan Bahan 

 Instrumen atau alat pengumpulan data yang 

digunakan pada penelitian ini antara lain: 

a. Kuesioner 

Lembar kuesioner berisi pertanyaan 

tentang variabel penelitian, yaitu tekanan 

darah sebelum dan sesudah bekerja, umur, 

masa kerja, kebiasaan merokok dan tekanan 

panas. Kuesioner terdiri dari 6 pertanyaan.  

b. Sphygmomanometer Reister 

Merupakan alat untuk pengukuran 

tekanan darah pekerja secara manual dan 

telah dilakukan kalibrasi alat.  

 
Gambar 1. Sphygmomanometer Reister 

c. Alat ukur Quest Temp  

Merupakan alat untuk mengukur suhu 

basah, suhu kering, suhu radiasi dan suhu 

panas.  Berikut gambar alat WBGT / ISBB 

Quest Temp yang digunakan pada 

penelitian ini :  

  
Gambar 2. Quest Temp (WBGT) 

 

2. Langkah pengukurannya : 

a. Tahap persiapan  

Pada tahap ini, disiapkan alat-alat yang 

diperlukan dalam proses pengukuran, antara 

lain : kain katun, akuades dan alat ukurnya. 

b. Tahap Pengukuran 

 Letakkan alat pada titik pengukuran 

tripot kamera di area kerja dan sesuaikan 

ketinggian sensor dengan kondisi pekerja. 

Buka tutup termometer suhu basah alami 

dan tutup ujung thermometer dengan kain 

katun yang sudah disediakan. Basahi kain 

katun dengan aquadest secukupnya sampai 

pada wadah tersedia cukup aquadest untuk 

menjamin agar termometer tetap basah 

selama pengukuran. 

Nyalakan alat dan biarkan alat selama 

beberapa menit untuk proses adaptasi 

dengan kondisi titik pengukuran.  

Setelah melewati masa adaptasi, 

aktifkan tombol untuk logging atau proses 

penyimpanan data dan data temperatur 

lingkungan akan disimpan di dalam memori 

alat berdasarkan kelipatan waktu yang 

digunakan (logging rate). Waktu 

pengukuran mulai dihitung sejak proses 

logging berjalan. 

Biarkan alat dititik pengukuran sesuai 

dengan waktu pengukuran yang diinginkan. 
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Bila telah selesai, non aktifkan fungsi 

logging dan kemudian alat bisa pindah ke 

titik pengukuran yang lain atau data yang 

ada sudah bisa dipindahkan ke komputer 

atau di cetak/print. 

Bila pengukuran dilanjutkan ke titik 

pengukuran yang lain tanpa harus 

melakukan pemindahan data, maka langkah 

pengukuran diulang dari langkah ketiga. 

 

3. Jalannya Penelitian  

 Tehnik pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan data primer 

yang diambil langsung dari responden 

menggunakan metode angket berupa 

kuesioner yang sudah baku yaitu dengan 

cara diisi langsung oleh responden dan 

pengukuran lingkungan kerja (kadar debu 

total, suhu, kelembaban atau ISBB). 

Pengumpulan data dengan menyebarkan 

dan mengisi lembar kuesioner pada pekerja 

JOB Pertamina Talisman Jambi Merang. 

Pengukuran tekanan darah karyawan 

dilakukan sebelum dan sesudah bekerja. 

Pengukuran lingkungan kerja (kadar 

debu, suhu dan kelembaban) dilakukan oleh 

peneliti dan operator syslab di area central 

gas plant untuk menentukan titik sampel. 

Penentuan titik pengukuran kadar suhu dan 

kelembaban dilakukan dengan 

pertimbangan bahwa titik tersebut 

merupakan tempat yang terdekat dengan 

hazard. Pengukuran suhu dan kelembaban 

pada titik 1 ke titik lain diukur selama 15 

menit, kemudian mencatat hasilnya.  

  

 

 

4. Analisa Data 

Analisa data dilakukan secara bertahap, 

dimulai dengan analisa univariat 

dilanjutkan analisa bivariat. 

a. Analisis Univariat 

Analisis univariat untuk mendapatkan 

gambaran distribusi dan frekuensi dari 

variabel independen (masa kerja, umur 

status merokok dan tekanan panas) dan 

variabel dependen (tekanan darah). Hasil 

analisa data disajikan dalam bentuk tabel 

dan diinterpretasikan. 

 

b. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat untuk mengetahui 

faktor – faktor yang berhubungan dengan 

status tekanan darah, analisis yang 

dilakukan dengan menggunakan uji 

statistik  Chi Square. Rumus menghitung 

Chi-Square (Riyanto, 2011). 

𝑥2 =  ∑
(𝑓𝑜 − 𝑓𝑒)2

𝑓𝑒
 

Keterangan : 

f_o = frekuensi observasi (frekuensi empiris) 

f_e = frekuensi harapan (frekuensi teoritis) 

∑ = jumlah semua pertanyaan 

x 2 =nilai Chi-Square 

 

Hasil perhitungan statistik antara dua 

variabel bebas dan terikat dengan 

menggunakan taraf signifikansi α = 0,05 

dan Confidence Interval (CI) 95%, dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

 p-value > 0,05 berarti H0 ditolak 

(p>α). Uji statistik menunjukkan tidak ada 

hubungan yang bermakna 

p-value ≤ 0,05 berarti Ha diterima (p≤α). 

Uji statistik menunjukkan ada hubungan 

yang bermakna. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Gambaran Tekanan Darah, Masa Kerja, Umur, Kebiasaan Merokok dan Tekanan Panas 

Pada Pekerja di JOB Pertamina Talisman Jambi Merang Tahun 2017 

 
Tabel 1. Distribusi Frekuensi Tekanan Darah, Masa Kerja, Umur, Kebiasaan Merokok dan Tekanan 

Panas pada Pekerja di JOB Pertamina Talisman Jambi Merang Tahun 2017 

Variabel Kategori 
Frekuensi 

(n) 

Persentase 

(%) 

Umur 
> 40 tahun 44 52,4 

≤ 40 tahun 40 47,6 

Masa kerja 
> 8 tahun 20 23,8 

≤ 8 tahun 64 76,2 

Kebiasaan merokok 
Ya 48 57,1 

Tidak 36 42,9 

Tekanan panas 

Tidak memenuhi 

syarat 
55 65,5 

Memenuhi syarat 29 34,5 

Tekanan darah 

Tidak Normal 47 56 

Normal 37 44 

Total 84 100 

Sumber : data primer 

 

Berdasarkan Tabel 1. dapat diketahui 

bahwa dari 84 pekerja di JOB Pertamina 

Talisman Jambi Merang pekerja dengan usia > 

40 tahun (52,4%), memiliki masa kerja ≤ 8 

tahun (76,2%), memiliki kebiasaan merokok 

(57,1%), tekanan panas yang tidak memenuhi 

syarat (65,5%) dan memiliki tekanan darah 

tidak normal (56%).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 56% 

pekerja di JOB Pertamina Talisman Jambi 

Merang memiliki tekanan darah tidak normal. 

Hal ini disebabkan karena banyaknya mesin 

dan kondisi lingkungan kerja yang 

mengeluarkan panas sehingga akan 

mempengaruhi sistem kardiovaskuler termasuk 

tekanan darah meningkat, selain itu tekanan 

darah yang meningkat disebabkan oleh 

aktivitas fisik dari mulai sedang hingga berat 

dilihat dari pekerjaan yang membutuhkan 

kekuatan fisik seperti mendorong pipa-pipa 

sambungan jalur migas dari sumur minyak ke 

area central gas plant, memutar valve pipa dan 

valve kompresor untuk mengatur aliran 

kondensat dan gas, mengangkat pipa besi, pipa 

baja, mesin dan mengemudi forclip, crane, dan 

juga mobil angkutan barang. 

Hasil penelitian  menunjukkan bahwa 

76,2% pekerja di JOB Pertamina Talisman 

Jambi Merang memiliki masa kerja ≤ 8 tahun. 

Hal ini karena tenaga kerja yang masuk kerja di 

bagian operation dan maintenance harus 

memiliki skill yang baik, sehingga karyawan 

yang masuk dibagian tersebut banyak yang 

masa kerjanya kurang dari 8 tahun, selain itu 

operational perusahaan di bidang migas masih 

baru sehingga tenaga kerja yang bekerja di JOB 

PTJM banyak yang kurang dari 8 tahun. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 52,4% 

pekerja di JOB Pertamina Talisman Jambi 

Merang memiliki usia > 40 tahun. Hal ini 

karena kebanyakan responden merupakan 

praktisi yang memerlukan keahlian (skill) yang 

sangat baik untuk menunjang pekerjaan yang 

memerlukan ketelitian sehingga, perekrutan 

karyawan baru yang diambil adalah karyawan 

yang telah berpengalaman bekerja di sektor 

Migas dari perusahaan sebelumnya. Sehingga 

kecendrungan tenaga kerja yang ada di bagian 
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operation dan maintenance rata- rata memiliki 

usia yang cenderung lebih dari 40 tahun. 

Berdasarkan hasil penelitian, sebanyak 

57,1% pekerja di JOB Pertamina Talisman 

Jambi Merang memiliki kebiasaan merokok. 

Hal ini disebabkan semua pekerja berjenis 

kelamin laki-laki sahingga menjadikan rokok 

sebagai hal yang dianggap biasa. Hal tersebut 

didukung oleh adanya ruang khusus smoking 

area yang membuat para pekerja sulit berhenti 

merokok. Merokok merupakan faktor yang 

menyebabkan meningkatnya denyut jantung 

dan tekanan darah sementara yang disebabkan 

oleh nikotin dalam peredaran darah. Pada 

prinsipnya kebiasaan merokok akan memicu 

terjadinya penyempitan pembuluh darah dan 

meningkatkan tekanan darah (Marvyn, 2001).  

Hasil penelitian didapatkan bahwa 

sebanyak 60,7% pekerja di JOB Pertamina 

Talisman Jambi Merang bekerja di area dengan 

tekanan panas rata-rata tidak memenuhi syarat. 

Hal ini disebabkan sebagian besar pekerja 

bekerja di luar ruangan (outdor) dimana 

paparan panas yang berasal dari matahari, 

mesin boiler, mesin turbin, mesin kompresor, 

genset pengering condensat dan pipa minyak 

dan gas yang bertekanan tinggi sehingga 

menghasilkan panas, sementara itu di dalam 

ruangan (indor) tekanan panas berasal dari area 

workshop seperti gerinda, lasting, cuting, dan 

putaran dan gesekan dari mesin-mesin 

bergerak yang mengeluarkan panas dari 

prosesnya

. 

b. Hubungan antara Tekanan Panas tehadap Tekanan Darah pada Pekerja di JOB Pertamina 

Talisman Jambi Merang tahun 2017 

 
Tabel 2. Hubungan Antara Tekanan Panas Tehadap Tekanan Darah Pada Pekerja di JOB Pertamina 

Talisman Jambi Merang tahun 2017 

Tekanan panas 

Tekanan darah 

Total PR  

(95% CI) 

P 

Value 

Tidak 

Normal  
Normal  

N % N % N % 

Tidak memenuhi syarat 40 72,7 15 27,3 55 100 
 

8,381 
0,0001 

Memenuhi syarat 7 24,1 29 75,9 29 100 2.971 -

23.642 Total 47 56 84 44 84 100 

Sumber: Data Primer 

Berdasarkan Tabel II. didapatkan bahwa 

dari 55 pekerja di JOB Pertamina Talisman 

Jambi Merang 40 pekerja diantaranya bekerja 

dengan tekanan panas tidak memenuhi syarat 

dan memiliki tekanan darah tidak normal 

sebanyak 72,7%. Hasil uji statistik didapatkan 

p value = 0,0001 < α (0,05), sehingga Ho 

ditolak artinya terdapat hubungan antara 

tekanan panas tehadap status tekanan darah 

pada pekerja di JOB Pertamina Talisman Jambi 

Merang. Hasil analisis diperoleh nilai PR 8,381 

(95% CI: 2,971-23.642) artinya pekerja yang 

bekerja dengan tekanan panas tidak memenuhi 

syarat memiliki risiko 8,3 kali lebih tinggi 

untuk mengalami peningkatan tekanan darah 

dibandingkan dengan pekerja yang bekerja 

dengan tekanan panas yang memenuhi syarat. 

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Aperos dkk (2015) dimana 

terdapat hubungan yang signifikan antara 

tekanan panas dengan tekanan darah pada 

pekerja di PT Perkebunan Nusantara IV Kebun 

Bah Butong.  

Hal ini juga sejalan dengan hasil 

penelitian Puspitasari (2011) yang 

menggunakan uji statistik korelasi diperoleh 

data hasil p-value 0,000 ≤ 0,001 yang 

menyatakan hasil uji signifikan hubungan 

tekanan panas dengan denyut nadi dan tekanan 

darah pada pekerja bagian Weaving PT 
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Tyfountex Indonesia, Sukoharjo yaitu semakin 

tinggi tekanan panas maka semakin tinggi pula 

denyut nadi dan tekanan darah pekerja.  

Terdapat beberapa cara untuk 

menetapkan besarnya tekanan panas menurut 

Suma’mur (2009) yaitu suhu efektif, yaitu 

indeks sensoris tingkat panas (rasa panas) yang 

dialami oleh seseorang tanpa baju dan bekerja 

ringan dalam berbagai kombinasi suhu, 

kelembaban dan kecepatan aliran udara. Indeks 

Suhu Bola dan Basah atau (Wet Bulb-Globe 

Temperature Index), prediksi kecepatan keluar 

keringat selama 4 jam (predicted – 4 –hour 

sweat rate disingkat P4SR), yaitu banyaknya 

prediksi keringat keluar selama 4 jam sebagai 

akibat kombinasi suhu, kelembaban dan 

kecepatan aliran udara serta panas radiasi. 

Indeks Belding-Hacth, yaitu kemampuan 

berkeringat orang standar yaitu orang muda 

dengan tinggi 170 cm dan berat badan 154 pon, 

dalam keadaan sehat memiliki kesegaran 

jasmani, serta beraklimatisasi terhadap iklim 

kerja panas. 

Terjadinya tekanan panas melalui 

kombinasi dari beberapa faktor (lingkungan, 

pekerjaan dan pakaian) dan cenderung untuk 

meningkatkan suhu inti tubuh, detak 

jantung/denyut nadi, dan keringat (Bernard, 

2002). Sedangkan menurut OSHA, tekanan 

panas adalah ketika terdapat suatu pekerjaan 

yang berhubungan dengan temperatur udara 

yang tinggi, radiasi dari sumber panas, 

kelembaban udara yang tinggi, pajanan 

langsung dengan benda yang mengeluarkan 

panas, atau aktifitas fisik secara terus menerus 

yang mempunyai potensi tinggi untuk 

menimbulkan tekanan panas. 

Sesuai dengan teori Grandjean (1993) 

yang menyatakan jika suhu lingkungan 

meningkat, maka efek fisiologis yang terjadi 

adalah peningkatan kelelahan, peningkatan 

denyut nadi, peningkatan tekanan darah, 

mengurangi akitifitas organ pencernaan, 

peningkatan aliran darah melalui kulit, dan 

peningkatan produksi keringat menjadi 

berlebih. 

 

c. Hubungan antara Masa Kerja tehadap Tekanan Darah pada Pekerja di JOB Pertamina 

Talisman Jambi Merang tahun 2017 
Tabel 3. Hubungan Antara Masa Kerja Tehadap Tekanan Darah Pada Pekerja di JOB Pertamina 

Talisman Jambi Merang tahun 2017 

Masa kerja 

Tekanan darah 
Total PR 

(95% CI) 

P 

Value 
Tidak Normal Normal  

N % N % N % 

 > 8 tahun 17 85,0 3 15,0 20 100 6.422 

 (1.712 – 

24.087) 

0,006 ≤ 8 tahun 30 46,9 34 53,1 64 100 

Total 47 56 84 44 84 100 

Sumber: Data Primer 

Berdasarkan Tabel 3. didapatkan bahwa 

dari 20 pekerja di JOB Pertamina Talisman 

Jambi Merang, 17 orang diantaranya memiliki 

masa kerja > 8 tahun dan memiliki tekanan 

darah tidak normal sebanyak 85%. Hasil uji 

statistik didapatkan p value = 0,006 < α (0,05), 

maka Ho ditolak artinya terdapat hubungan 

antara masa kerja terhadap tekanan darah pada 

pekerja di JOB Pertamina Talisman Jambi 

Merang. Hasil analisis diperoleh nilai PR 6,422 

(95% CI: 1,712-24,087) artinya pekerja dengan 

masa kerja > 8 tahun memiliki risiko 6,4 kali 

lebih tinggi untuk mengalami peningkatan 

tekanan darah dibandingkan dengan pekerja 

yang masa kerjanya kurang dari 8 tahun.  

Menurut Joyce dkk (2008) tekanan darah 

dipengaruhi oleh aktivitas fisik, dimana akan 

lebih tinggi pada saat melakukan aktivitas dan 

lebih rendah ketika beristirahat. Tekanan darah 

dalam satu hari berbeda, paling tinggi di waktu 

pagi atau siang hari tergantung dari aktifitas 
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fisik yang dilakukan dan paling rendah pada 

saat tidur malam hari. 

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Hastuti, Setiani dan Nurjazui 

(2005) hasil uji statistik hubungan antara masa 

kerja dengan tekanan darah diperoleh p value 

= 0,013 yang berarti ada hubungan yang 

bermakna antara masa kerja dengan kenaikan 

tekanan darah pada pekerja. Dengan demikian, 

masa kerja merupakan faktor risiko terjadinya 

kenaikan tekanan darah pada pekerja. Pekerja 

yang masa kerjanya melebihi 8 tahun 

mempunyai risiko kenaikan tekanan darah 

sebesar 2,150 kali lebih besar dibandingkan 

dengan pekerja yang masa bekerja kurang atau 

sama dengan 8 tahun

 

d. Hubungan antara Umur tehadap Tekanan Darah pada Pekerja di JOB Pertamina 

Talisman Jambi Merang tahun 2017 

 
Tabel 4. Hubungan Antara Umur Tehadap Tekanan Darah Pada Pekerja di JOB Pertamina Talisman 

Jambi Merang tahun 2017 

Umur  

Tekanan darah 
Total PR  

(95% CI) 

P 

Value 
Tidak Normal  Normal  

N % N % N % 

> 40 tahun 34 77,3 10 22,7 44 100 7.062 

(2.685-

18.570) 
0,0001 ≤ 40 tahun 13 32,5 27 67,5 40 100 

Total 47 56 84 44 84 100 

Sumber: Data Primer 

Berdasarkan Tabel 4. didapatkan bahwa 

dari 44 pekerja di JOB Pertamina Talisman 

Jambi Merang, 34 pekerja diantaranya berumur 

> 40 tahun dan memiliki tekanan darah tidak 

normal sebanyak 77,3%. Hasil uji statistik 

didapatkan p value = 0,0001 < α (0,05), maka 

Ho ditolak artinya terdapat hubungan antara 

umur tehadap status tekanan darah pada 

pekerja di JOB Pertamina Talisman Jambi 

Merang. Hasil analisis diperoleh nilai PR 7,062 

(95% CI: 2,685-18,570) artinya pekerja dengan 

umur > 40 tahun memiliki risiko 7 kali lebih 

tinggi untuk mengalami peningkatan tekanan 

darah dibandingkan dengan pekerja yang 

umurnya kurang dari 40 tahun. 

Umur berkaitan dengan aspek secara 

fisiologis semakin tua umur seseorang maka 

fungsi kerja sistem kardiovaskulernya akan 

semakin menurun, salah satu diantaranya 

berkaitan dengan tekanan darah yang tidak 

normal akibat terjadi perubahan elastisitas 

pembuluh darah yang menyebabkan tekanan 

darah naik atau meningkat. Umur yang 

melebihi 40 tahun secara fisiologis termasuk 

dalam dewasa akhir dan transisi menjadi lansia 

sehingga fungsi kerja sistem kardiovaskuler 

akan mengalami penurunan. Penelitian yang 

dilakukan oleh Lisrianti (2014) diperoleh 

bahwa ada hubungan antara umur dengan 

tekanan darah pada pekerja dengan p value = 

0,023 < α (0,05), sehingga Ho ditolak yang 

artinya terdapat hubungan antara umur dengan 

tekanan darah pekerja. 

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Aris (2007), Ekowati (2009), 

Julianty (2010) dan Marianti (2013) yang 

menyatakan bahwa terdapat hubungan yang 
bermakna antara umur dengan kenaikan 

tekanan darah dan umur memiliki faktor risiko 

terhadap kenaikan tekanan darah. Bahkan 
dalam penelitian Aris (2007), dinyatakan 

bahwa umur 45 – 55 tahun mempunyai risiko 

terjadinya tekanan darah meningkat atau 
hipertensi sebesar 2,22 kali dibandingkan 

dengan umur 25 – 35 tahun, dan meningkatnya 

risiko sejalan dengan bertambahnya umur 

responden. 
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e. Hubungan antara Kebiasaan Merokok tehadap Status Tekanan Darah pada Pekerja di 

JOB Pertamina Talisman Jambi Merang tahun 2017 

 
Tabel 5. Hubungan Antara Kebiasaan Merokok Tehadap Status Tekanan Darah Pada Pekerja di JOB 

Pertamina Talisman Jambi Merang tahun 2017 

Kebiasaan 

merokok 

Tekanan darah 
Total PR 

(95% CI) 

P 

Value 
Tidak Normal Normal 

N % N % n % 

Ya 32 66,7 16 33,3 48 100 2.800 

(1.145-

6.845) 

0,039 Tidak 15 41,7 21 58,3 36 100 

Total 47 56 84 44 84 100 

Sumber: Data Primer 

Berdasarkan Tabel V. didapatkan bahwa 

dari 48 responden di JOB Pertamina Talisman 

Jambi Merang, 32 pekerja diantaranya 

memiliki kebiasaan merokok dan memiliki 

tekanan darah tidak normal sebanyak 66,7%. 

Hasil uji statistik didapatkan p-value = 0,039 < 

α (0,05), maka Ho ditolak artinya terdapat 

hubungan antara kebiasaan merokok tehadap 

status tekanan darah pada pekerja di JOB 

Pertamina Talisman Jambi Merang. Hasil 

analisis diperoleh nilai PR 2,800 (95% CI: 

1,145-6.845) artinya pekerjayang memiliki 

kebiasaan merokok memiliki risiko 2,8 kali 

lebih tinggi untuk mengalami peningkatan 

tekanan darah dibandingkan dengan pekerja 

yang tidak merokok. 

Merokok merupakan perilaku tidak sehat 

yang lazim ditemui dalam kehidupan sehari-

hari. Merokok dapat meningkatkan tekanan 

darah dan denyut jantung karena merokok 

merangsang saraf simpatis untuk melepaskan 

norepineprin  melalui saraf dan meningkatkan 

produksi catecolamine  yang dikeluarkan 

melalui madula adrenal. Merokok dapat 

merangsang kemoreseptor di arteri karotis dan 

aorta bodies dalam meningkatkan denyut 

jantung dan tekanan darah, dan secara langsung 

melalui otot jantung yang mempunyai efek 

inotropic (+) dan efek conotropik. (Triwibowo, 

2013). 

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh  Prayitno (2013), bahwa ada 

hubungan yang bermakna antara kebiasaan 

merokok dengan tekanan darah  dengan p value  

= 0,001. 

KESIMPULAN 

Gambaran umum karyawan di JOB 

Pertamina Talisman Jambi Merang yaitu 

karyawan yang berumur > 40 tahun (52,4%), 

masa kerja ≤ 8 tahun (76,2%), kebiasaan 

merokok (57,1%), tekanan panas tidak 

memenuhi syarat (65,5%) dan tekanan 

darahnya tidak normal (56%).  Terdapat 

hubungan antara tekanan panas (p=0,0001) 

dengan PR 8,381 (95% CI: 2,971-23.642), 

masa kerja (p=0,006) dengan PR 6,422 (95% 

CI: 1,712-24,087), umur (p=0,0001) dengan 

PR 7,062 (95% CI:2,685-18,570) dan 

kebiasaan merokok (p=0,039) dengan PR 

2,800 (95% CI:1,145-6.845).
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ABSTRAK 

Remaja mengalami periode pertumbuhan  pesat sehingga menyebabkan kebutuhan asupan zat besi meningkat. 

Sebagian besar remaja putri telah mendapatkan periode menstruasi menyebabkan  kehilangan darah setiap 

bulan. Kondisi ini membutuhkan asupan zat besi dua kali lebih banyak daripada pria. Kondisi ini menjadi salah 

satu penyebab remaja putri lebih berisiko mengalami Anemia Gizi Besi (AGB). Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kejadian AGB di kalangan remaja putri di SMPN 9 

Cimahi pada tahun 2018. Penelitian ini menggunakan desain potong lintang, dengan jumlah sampel 149 siswi. 

Teknik pengambilan data menggunakan purposive sampling. Analisis data meliputi univariat dan bivariate 

(Chi Square). Penelitian ini menunjukkan bahwa 24,8% siswi menderita AGB. Terdapat hubungan signifikan 

antara asupan zat besi (P=0,0001, PR= 4,456; 95% CI:1,977-10,044), asupan protein (P=0,0001, PR=4,021; 

95%CI: 2,042-7,917), asupan vitamin C (P=0,009, PR 2,243;95% CI:1,256-4,003), gangguan menstruasi 

(P=0,002, PR=1.410; 95% CI:1,883-5,267), dengan kejadian AGB. Penelitian ini belum berhasil menemukan 

hubungan antara frekuensi asupan zat inhibitor (P=0,400) dan kejadian AGB. Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat dijadikan referensi untuk mengatasi AGB pada siswinya. SMPN 9 Cimahi diharapkan dapat melakukan 

pendidikan kesehatan gizi secara berkala (setiap 3 bulan) dan pemeriksaan HB secara berkala (setidaknya sekali 

setahun) untuk mengevaluasi hasil kegiatan pencegahan dan penanggulangan AGB. 
        

Kata kunci: Anemia Gizi Besi (AGB), remaja putri, potong lintang 

 

 

ABSTRACT 

Adolescent experience a period of rapid growth which causes the need for increased iron intake. Most girls 

have had menstrual periods causing blood loss every month. This condition requires twice as much iron intake 

as boys. This condition is one of the causes of adolescent girls more at risk of experiencing Iron Deficiency 

Anemia (IDA). This study aims to determine the factors that contribute to the incidence of IDA among 
adolescent girls in Junior High School 9 Cimahi in 2018. This study used a cross-sectional design, with a 

sample of 149 female students. Data collection techniques using purposive sampling. Data analysis includes 

univariate and bivariate (Chi Square). This study shows that 24.8% of students suffer from IDA. There was a 

significant relationship between iron intake (P = 0,0001, PR = 4,456; 95% CI: 1,977-10,044), protein intake 

(P = 0,0001, PR = 4,021; 95% CI: 2,042-7,917), vitamin C intake (P = 0.009, PR 2,243; 95% CI: 1,256-

4,003), menstrual disorders (P = 0,002, PR = 1,410; 95% CI: 1,883-5,267), with AGB incidence. This study 

has not succeeded in finding a relationship between the frequency of inhibitor intake (P = 0.400) and the 

incidence of IDA. The results of this study are expected to be used as a reference for overcoming IDA in their 

students. Cimahi Senior High School 9 is expected to be able to conduct nutritional health education regularly 

(every 3 months) and HB examination periodically (at least once a year) to evaluate the results of IDA 

prevention and control activities.  
 

Keywords: Iron Deficiency Anemia (IDA), adolescent girls, cross sectional  

 

PENDAHULUAN 

WHO menyebutkan bahwa anemia gizi besi 

merupakan 10 masalah kesehatan terbesar di 

abad modern ini. Menurut Briawan (2013) 

kelompok yang berisiko tinggi menderita 

anemia adalah Wanita Usia Subur (WUS), ibu 

hamil, anak usia sekolah dan remaja putri 

(rematri). Seseorang dikatakan anemia gizi 

besi (AGB) apabila kadar haemoglobin (Hb) 

dalam darah lebih rendah dari normal. Titik 

cut-off point untuk menentukan anemia pada 

wanita dewasa yang tidak hamil dan menyusui 

termasuk remaja adalah 12 g/dl (WHO, 2011). 
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Masa remaja mengalami pertumbuhan 

terpesat kedua setelah tahun pertama 

kehidupan (Briawan, 2013). Pertumbuhan 

yang cepat sejalan dengan peningkatan 

kebutuhan zat gizi, termasuk kebutuhan zat 

besi. Kebutuhan zat besi meningkat dari 

kebutuhan saat sebelum remaja sebesar 0,7-0,9 

mg Fe/ hari menjadi 2,2 mg Fe/ hari atau 

mungkin lebih saat menstruasi berat. Rematri 

yang sudah mengalami haid akan kehilangan 

darah setiap bulannya. Terkadang rematri juga 

mengalami gangguan haid seperti haid yang 

lebih panjang dari biasanya atau darah haid 

yang keluar lebih banyak dari biasanya. Hal ini 

mengakibatkan perempuan lebih rawan 

terhadap anemia gizi besi dibanding laki-laki 

(Kemenkes, 2016a). 

       Selain hal tersebut gaya hidup seorang 

remaja saat ini memiliki kebiasaan makan yang 

kurang baik, dimana pada umumnya jajanan 

remaja memiliki kandungan zat besi, vitamin 

dan serat yang rendah. Setiap harinya remaja 

cenderung lebih banyak makan di luar rumah 

dengan makan makanan junk-food seperti soft 

drink, fast food dan makanan kemasan. 

Rematri juga sering melakukan diet yang salah 

untuk menurunkan berat badan dengan 

membatasi apa yang mereka makan, 

mengurangi asupan protein hewani padahal 

protein hewani dibutuhkan untuk pembentukan 

hemoglobin darah (Badriah, 2011). 

Seseorang yang mengalami AGB dapat 

menunjukan gejala seperti lelah, lesu, lemah, 

letih, lunglai, mudah mengantuk, bibir tampak 

pucat, denyut jantung meningkat kadang-

kadang pusing, napas pendek (Arisman, 2009). 

Anemia gizi besi pada rematri mempunyai 

dampak yang merugikan bagi kesehatan 

berupa gangguan tumbuh kembang, penurunan 

daya tahan tubuh dan daya konsentrasi, serta 

penurunan kemampuan belajar, sehingga 

menurunkan prestasi di sekolah juga kurang 

bugar dalam melakukan aktivitas 

(Citrakesumasari, 2012). Penelitian Dumilah 

dan Sumarni (2017) menunjukan hasil bahwa 

terdapat hubungan signifikan antara kejadian 

anemia dengan prestasi belajar siswi (P 

value=0,026). Rematri  dengan AGB akan 

beresiko menjadi ibu yang melahirkan berat 

bayi lahir rendah (BBLR) dan bayi dengan 

kelainan bawaan lahir serta meningkatkan 

risiko kematian ibu dan anak (Kemenkes, 

2016b). 

Data prevalensi global anemia 2011 

menunjukkan bahwa WUS yang mengalami 

anemia di dunia mencapai 29,4% atau 

sebanyak 528,7 juta dengan rata-rata 

konsentrasi hemoglobin darah pada WUS 

adalah 126 g/L hal ini menunjukan bahwa 

kelompok populasi tersebut berada di ambang 

batas untuk anemia ringan. Prevalensi anemia 

di Asia pada wanita usia 15-45 tahun mencapai 

191 juta orang, dan Indonesia menempati 

urutan ke 8 dari 11 negara di Asia setelah 

Srilanka, dengan prevalensi anemia sebanyak 

7,5 juta orang pada usia 10-19 tahun (WHO, 

2011).  

Berdasarkan Survei Kesehatan Rumah 

Tangga (SKRT) prevalensi anemia sebesar 

63,5% pada tahun 1992, menurun menjadi 

50,9% pada tahun 1995 dan terus menurun 

menjadi sekitar 40% pada tahun 2001. Data 

Riset Kesehatan Dasar menunjukan bahwa 

prevalensi pada wanita usia 15 tahun ke atas 

sebesar 19,7% pada tahun 2007, dan sebesar 

22,7% pada tahun 2013 (Riskesdas 2013). 

Prevalensi anemia ini merupakan masalah 

kesehatan masyarakat tingkat sedang dan 

masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-

rata prevalensi anemia di negara-negara maju 

(Kemenkes, 2016a). 

Anemia terjadi karena beberapa faktor yang 

dapat diidentifikasi melalui trias epidemiologi 

(host, agent, environment). Faktor agent adalah 

asupan zat besi yang rendah dan penyerapan 

yang tidak adekuat, peningkatan kehilangan 

darah, serta peningkatan kebutuhan zat besi 

yang diakibatkan oleh menstruasi dan penyakit 

infeksi. Indonesia merupakan negara 

berkembang, dimana sebagian besar anemia 

terjadi karena kekurangan zat besi sebagai 

akibat dari kurangnya asupan makanan sumber 
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zat besi khususnya sumber pangan hewani 

(besi heme) (Brain, 2014). Penyerapan zat besi 

yang tidak adekuat menyebabkan kurangnya 

asupan zat besi. Penyerapan zat besi dapat 

dipengaruhi oleh inhibitor Fe meliputi tannin, 

kalsium fosfat, bekatul, asam fitat dan 

polifenol, dan enhacer zat besi seperti vitamin 

C. 

Masalah anemia pada rematri ini 

merupakan masalah penting yang harus 

ditanggulangi sejak  dini. Masalah ini 

membawa efek terbesar dalam hal gangguan 

kesehatan, kematian dan premature (Gibney 

dkk, 2008). Kekurangan besi sejak tiga puluh 

tahun terakhir diakui  akan berpengaruh 

terhadap produktivitas kerja, penampilan 

kognitif dan sistem kekebalan (Grober, 2012).  

Kota Cimahi merupakan kota yang 

berdampingan langsung dengan kota besar 

Bandung dimana akses untuk mendapatkan 

jajanan dan makanan-makanan seperti junk 

food yang disukai oleh remaja begitu mudah. 

Belum lagi kantin sekolah yang menyediakan 

makanan yang kurang sehat dimana kandungan 

zat gizi dalam makanannya tidak sesuai dengan 

kebutuhan remaja. Pada pemeriksaan awal 

program Tablet Tambah Darah (TTD) tahun 

2017 di Kota Cimahi. Angka kejadian anemia 

rematri Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

lebih tinggi sebanyak 35,5% dibandingkan 

rematri di Sekolah Menengah Atas (SMA) 

sebanyak 31,72%.  

SMPN 9 merupakan sekolah yang ada di 

tengah kota dengan akses yang mudah dan 

besarnya kemungkinan untuk melakukan gaya 

hidup remaja di perkotaan. Angka kejadian 

anemia di SMP 9 Cimahi adalah yang tertinggi 

di wilayah Cimahi Selatan dengan angka 

kejadian sebesar 68,3%. Hal tersebut 

menunjukan bahwa kejadian anemia di SMP 9 

Cimahi termasuk kategori masalah kesehatan 

masyarakat yang parah (Dinkes Kota Cimahi, 

2017). 

Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui 

faktor yang berhubungan dengan kejadian 

anemia gizi besi pada remaja putri di SMPN 9 

Cimahi pada tahun 2018. Variabel independen 

pada penelitian ini meliputi asupan zat besi, 

asupan protein, asupan vitamin C, asupan zat 

inhibitor Fe, dan gangguan menstruasi.

 

METODE

Penelitian ini menggunakan desain studi 

potong lintang (cross sectional). Populasi 

penelitian ini adalah siswi kelas 8 berjumlah 

236 orang. Besar sampel yang digunakan 

adalah 149 responden. Lokasi penelitian adalah 

SMPN 9 Cimahi. Penelitian dilakukan pada 

bulan April 2018. Pengambilan sampel 

menggunakan teknik purposive sampling. 

Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah 

siswi yang sedang mengikuti program 

suplementasi Tablet Tambah darah (TTD). 

Instrumen penelitian menggunakan kuesioner 

dan tabel Semi Quantitative Food frequency 

Questionnaire (SQFFQ). Analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi 

univariat dan biavariat (chi square).

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian menunjukan bahwa 

remaja putri yang mengalami anemia dengan 

kadar Hb <12 mmHg sebanyak 24.8% (Tabel 

1). Angka ini menunjukkan masalah 

kesehatan masyarakat tingkat moderat 

(prevalensi anemia 20-39.9%).  

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi 

Responden Berdasarkan Status Anemia 

Gizi Besi pada Remaja Putri di SMPN 9 

Cimahi Tahun 2018 
Status Anemia 

Gizi Besi 

Frekuensi Persentase 

(%) 

Anemia 37 24.8 

Tidak Anemia 112 75.2 

Total 149 100 
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Anemia pada rematri menyebabkan 

dampak yang merugikan bagi kesehatan 

berupa gangguan tumbuh kembang, 

penurunan daya tahan tubuh dan daya 

konsentrasi serta penurunan kemampuan 

belajar. Anemia pada rematri juga berdampak 

terhadap kesehatan reproduksinya, ketika 

menjadi seorang ibu akan berisiko melahirkan 

berat bayi lahir rendah, bayi dengan kelainan, 

serta meningkatkan risiko kematian ibu dan 

anak (Kemenkes, 2016). 

Penelitian ini menunjukkan sebagian besar 

remaja putri dengan asupan protein, asupan 

zat besi dan asupan vitamin C kurang (<80% 

AKG). Sebanyak 53.7% rematri memiliki 

asupan zat besi kurang, sebanyak 43,6% 

rematri memiliki asupan protein kurang dan 

sebanyak 42.3% rematri memiliki asupan 

vitamin C kurang (Tabel 2). 

 
Tabel 2 Distribusi Frekuensi Responden 

Berdasarkan Asupan Zat Besi, Asupan 

Protein, Asupan Vitamin C, Frekuensi Asupan 

Inhibitor, Gangguan Menstruasi dan 

Konsumsi TTD pada Remaja Putri di SMPN 9 

Cimahi Tahun 2018 
Variabel Kategori f (%) 

Asupan Zat 

Besi 

Kurang 61 40.9 
Baik 88 56.4 

Asupan 

Protein 

Kurang 65 43.6 

Baik 84 56.4 

Asupan 

Vitamin C 

Kurang 63 42.3 

Baik 86 57.7 

Frekuensi 

Asupan Zat 

Inhibitor 

Selalu 5 3.4 

Sering 97 65.1 

Jarang 47 31.5 

Gangguan 

Menstruasi 

Ya 12 8.1 

Tidak 137 91.9 

Konsumsi TTD 

Tidak 
Pernah 

5 3.4 

Jarang 110 73.8 

Sering 22 14.8 

Selalu 12 8.1 

 

WHO menyebutkan bahwa anemia gizi 

besi merupakan 10 masalah kesehatan 

terbesar di abad modern ini. Penyebab utama 

anemia karena defisiensi zat besi, khususnya 

di negara berkembang adalah konsumsi gizi 

yang tidak memadai. Banyak orang yang 

bergantung pada makanan nabati dari pada 

hewani sedangkan kandungan protein dan 

absorpsi zat besi non heme lebih kecil dari 

pada sumber besi dari heme, mereka belum 

mampu menghadirkan bahan makanan 

tersebut di meja makannya (Gibney dkk, 

2008). 

Zat besi merupakan komponen utama 

hemoglobin dan sel darah merah.  Di dalam 

tubuh, zat besi tidak terdapat bebas, tetapi 

berasosiasi dengan molekul protein. Berbagai 

jenis asam amino membangun sel dan 

jaringan tubuh yang sangat spesifik seperti 

haemoglobin dalam sel darah merah (FKM 

UI, 2010).  

       Rendahnya asupan zat besi responden 

pada penelitian ini kemungkinan disebabkan 

karena kurangnya pengetahuan rematri 

tentang manfaat zat besi, makanan sumber zat 

besi, kebiasaan rematri mengkonsumsi 

jajanan yang rendah zat besi, rendah protein 

dan rendah vitamin C. Kantin sekolah juga 

kurang mendukung dalam upaya penyediaan  

makanan sehat dan bergizi di sekolah, padahal 

sebagian besar waktu rematri dihabiskan di 

sekolah. 

       Kebiasaan rematri mengkonsumsi  

makanan yang mengandung inhibitor 

menyebabkan asupan zat besi tidak adekut. 

Kebiasaan mengkonsumsi teh dan kopi 

bersamaan dengan makanan yang 

mengandung zat besi dapat menghambat 

penyerapan zat besi oleh tubuh. Hasil 

penelitian menunjukan sebanyak 26.2% 

remaja putri sering mengkonsumsi zat 

inhibitor. 

Asupan zat gizi terutama zat besi yang 

tidak adekuat ditambah dengan gangguan 

menstruasi meliputi hipermenorea dan 

polymenorea yang mengakibatkan kehilangan 

darah lebih banyak dari normal dapat 

menyebabkan AGB. Penelitian ini 

menunjukan bahwa 8.1% siswi mengalami 

gangguan menstruasi. 

Tabel 3 memperlihatkan bahwa 42.6% 

remaja putri yang memiliki asupan zat besi 
kurang dan mengalami AGB, dan 21.9% 

remaja putri yang memiliki asupan zat besi 
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baik dan mengalami anemia gizi besi. Remaja 

putri yang memiliki asupan zat besi kurang 

dan tidak anemia gizi besi sebanyak 45.9%. 
 
Tabel 3 Hubungan Asupan Zat Besi dengan 

Kejadian Anemia Gizi Besi pada Remaja Putri 

di SMPN 9 Cimahi 

Asupan 

Zat Besi 

AGB 

Tida

k 

AGB 

Jumla

h P 

Value 
N 

% 

n 

% 

n 

% 

Kuran

g 

26 

42.6 

35 

57.4 

61 

10

0 

0.000

1 

Baik 

11 
12.5 

77 
87.5 

88 
10

0 

Total 

37 

24.8 

112 

75.2 

14

9 

10

0 

 

     Kelompok responden dengan asupan 

zat besi kurang proporsi tidak AGB lebih 

besar daripada AGB, hal ini kemungkinan 

disebabkan karena penyerapan zat besi oleh 

tubuhnya sudah baik selain itu asupan gizi 

yang lain seperti protein dan vitamin sudah 

memenuhi AKG. 

        Zat besi termasuk zat gizi esensial 

sehingga harus disuplai dari makanan. 

Didalam tubuh zat besi terutama terdapat 

sekitar 70% zat besi dalam haemoglobin dan 

20% dalam ferritin. Ketidakcukupan zat besi 

terus menerus dalam jangka waktu yang 

panjang dapat mengurangi simpanan zat besi 

dalam tubuh. Pada saat zat besi dalam tubuh 

habis maka terjadilah anemia 

(Citrakesumasari, 2012). Kurangnya asupan 

zat besi yang sebagian besar terjadi pada 

rematri di jenjang SMP kemungkinan dapat 

disebabkan karena kebiasaan jajan dan makan 

makanan yang rendah gizi termasuk zat besi, 

juga dapat disebabkan karena sebagian besar 

responden jarang mengkonsumsi 

suplementasi Fe yang diberikan oleh sekolah 

setiap minggu. Hal ini dapat menjadi faktor 

pemungkin kurangnya asupan zat besi. 

Konsumsi protein yang rendah dapat 

disebabkan karena protein lebih banyak 

didapatkan dari protein nabati daripada 

hewani yang harusnya berimbang. Tabel 4.2 

menunjukan sebanyak 56.4% asupan protein 

remaja putri di SMPN 9 sudah baik. 

 
Tabel 4 Hubungan Asupan Protein dengan 

Kejadian Anemia Gizi Besi pada Remaja Putri 

di SMPN 9 Cimahi. 

Asupan 

Protein 

AGB 
Tidak 

AGB 
Jumlah 

P 

Value n 
% 

n 
% 

n 
% 

Kurang 
28 

41.3 

37 

56.9 

65 

100 

0.0001 Baik 
9 

10.7 

75 

89.3 

84 

100 

Total 
37 

24.8 

112 

75.2 

149 

100 

 

 

Tabel 4 menunjukkan bahwa kelompok 

rematri dengan asupan protein kurang dan 

mengalami AGB sebesar 43.1%, sedangkan 

rematri dengan asupan protein baik dan 

mengalami AGB sebesar 10.7%. Adapun  

rematri dengan asupan protein kurang dan 

tidak mengalami anemia sebesar 56.9%. 

Kebutuhan protein meningkat pada masa 

remaja karena proses tumbuh kembang yang 

cepat. Protein akan digunakan sebagai energi 

jika asupan energi kurang. Makanan sumber 

protein hewani lebih bernilai biologis tinggi 

dibandingkan sumber protein nabati. Sumber 

protein seperti daging merah, daging putih, 

susu, kedelai, kacang-kacangan (Susilowati & 

Kuspriyanto, 2016).  

Hasil penelitian ini menunjukkan 

kelompok rematri dengan asupan protein 

kurang lebih banyak yang tidak mengalami 

anemia. Hal ini kemungkinan disebabkan 

karena asupan makanan yang lainnya sudah 

baik, seperti asupan zat besi, disamping 

absorbsi sudah baik, sehingga meskipun 

asupan protein kurang namun zat besi dalam 

tubuhnya sudah mencukupi kebutuhan tubuh 

sehingga tubuh masih bisa membentuk 

hemoglobin darah. Hasil uji statistik p value = 
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0.0001 dan PR= 4.021, artinya terdapat 

hubungan signifikan antara asupan protein 

dengan kejadian AGB pada remtri di SMPN 9 

Cimahi. 

       Penelitian Agustina, dkk (2017) pada 

rematri di Kabupaten Kebumen menyatakan 

terdapat hubungan signifikan antara asupan 

protein dan kejadian anemia (p value= 

0,0001), protein juga merupakan faktor yang 

paling dominan terhadap kejadian anemia 

dengan OR=4,255, 95%CI=1,850-9,784 

(Agustina. dkk, 2017). 

Zat besi tidak terdapat bebas dalam tubuh, 

tetapi berasosiasi dengan protein. Protein 

merupakan penyedia asam amino yang 

merupakan salah satu komponen dari semua 

sel termasuk hemoglobin. Asam amino juga 

dapat mempercepat penyerapan besi dalam 

tubuh. 

Vitamin C sangat membantu penyerapan 

non heme dengan mengubah besi dalam 

bentuk feri menjadi fero yang dapat di serap 

yang lebih mudah diserap oleh tubuh. Vitamin 

C disamping itu membentuk gugus besi-

askorbat yang tetap larut pada PH lebih tinggi 

dalam duodenum (Almatsier, 2009). 

       Penelitian ini menunjukkan bahwa 

rematri dengan asupan vitamin C kurang, 

mengalami AGB sejumlah 36.5%, dan tidak 

mengalami AGB 63.5%.  Terdapat hubungan 

signifikan antara asupan vitamin C dengan 

kejadian AGB pada remaja putri di SMPN 9 

Cimahi. Remaja putri dengan asupan protein 

kurang didapatkan lebih tinggi tidak 

mengalami anemia. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Pradanti, dkk 

(2015) menunjukan bahwa ada hubungan 

antara tingkat ketersediaan vitamin C dengan 

kadar haemoglobin (p value = 0,0001). 

        

Tabel 5   Hubungan Asupan Vitamin C dengan 

Kejadian Anemia Gizi Besi pada Remaja Putri 

di SMPN 9 Cimahi. 

Asupan 

Vitamin 

C 

AGB 
Tidak 

AGB 
Jumlah 

P Value 
n 
% 

n 
% 

N 
% 

Kurang 
23 

36.5 
40 

63.5 
63 
100 

0.009 Baik 
14 

16.3 

72 

83 

86 

100 

Total 
37 

24.8 

112 

75.2 

149 

100 

 

Penyerapan zat besi dipengaruhi oleh zat 

yang dapat mempercepat penyerapan Fe dan 

zat yang dapat mengambat penyerapan Fe (zat 

inhibitor Fe). Vitamin C berperan pada 

penyerapan zat besi di usus dan memobilsasi 

dari penyimpanan dalam ferritin. Vitamin C 

juga berperan dalam menjaga permeabilitas 

sel darah merah. Konsumsi 25-75 mg vitamin 

C dapat meningkatkan penyerapan empat kali 

zat besi non heme dan juga dapat mengurangi 

pengaruh inhibitor pada komponen pangan 

nabati (Briawan, 2013). Vitamin C sangat 

membantu penyerapan non heme dengan 

mengubah besi dalam bentuk feri menjadi fero 

yang dapat di serap yang lebih mudah diserap 

oleh tubuh. Vitamin C disamping itu 

membentuk gugus besi-askorbat yang tetap 

larut pada PH lebih tinggi dalam duodenum 

(Almatsier, 2009). 

       Berdasarkan hasil penelitian remaja 

putri yang memiliki asupan vitamin C kurang 

dan mengalami anemia gizi besi sejumlah 

36.5%, remaja putri yang memiliki asupan 

vitamin C baik dan tidak mengalami anemia 

gizi besi sejumlah 63.5%. Asupan vitamin C 

kurang didapatkan lebih tinggi tidak 

mengalami anemia. Hal ini kemungkinan 

disebabkan karena asupan zat gizi yang lain 

seperti asupan zat besi dan asupan protein 

yang dibutuhkan dalam pembentukan 

hemoglobin sudah baik. Tabel 4.2 

menunjukan bahwa remaja putri sebagian 

besar sudah dapat mencukupi kebutuhan zat 

besi baik dari makanan ataupun suplementasi 

dan kebutuhan protein. Remaja putri dengan 

asupan zat besi baik sebanyak 56.4% dan 

remaja putri dengan asupan protein baik 

sebanyak 57,7%. 

       Berdasarkan tabel 5 memperlihatkan 

bahwa hasil uji statistik dengan p value = 
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0.009 dan PR = 2.243. Hal ini menunjukan 

bahwa ada hubungan antara asupan vitamin C 

dengan kejadian AGB pada remaja putri di 

SMPN 9 Cimahi. Maka dapat disimpulkan 

bahwa remaja putri dengan asupan vitamin C 

kurang mempunyai peluang risiko 2.2 kali 

lebih besar menimbulkan anemia gizi besi. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Pradanti, dkk (2015) 

menunjukan bahwa ada hubungan antara 

tingkat kecukupan vitamin C dengan kadar 

haemoglobin (p value = 0,0001). 

Penyerapan zat besi juga dipengaruhi oleh 

zat inhibitor Fe. Penelitian ini menunjukan 

bahwa sejumlah 37.8% rematri yang sering 

mengkonsumsi zat inhibitor, mengalami 

AGB, dan 19,1% rematri yang jarang 

mengkonsumsi zat inhibitor mengalami AGB. 

Rematri dengan frekuensi asupan zat inhibitor 

sering dan tidak mengalami anemia gizi besi 

sejumlah 72.9%. Kelompok dengan frekuensi 

asupan zat inhibitor sering, didapatkan lebih 

banyak yang tidak mengalami AGB. 

 
Tabel 6 Hubungan Asupan Zat Inhibitor 

dengan Kejadian Anemia Gizi Besi pada 

Remaja Putri di SMPN 9 Cimahi. 

Asupan 

Zat 

Inhibitor 

AGB 
Tidak 

AGB 
Jumlah 

P Value 
n 

% 

n 

% 

n 

% 

Selalu 
1 

20 

4 

80 

5 

100 

0.511 

Sering 
27 

27.8 

70 

72.2 

97 

100 

Jarang 
9 

19.2 

38 

80.9 

47 

100 

Total 
37 

24.8 

112 

75.2 

149 

100 

 

       Inhibitor Fe merupakan zat 

penghambat penyerapan zat besi, meliputi 

tannin, kalsium fosfat, bekatul, asam fitat dan 

polifenol. Makanan yang mengandung zat 

inhibitor dalam penelitian ini adalah teh, kopi, 

susu, coklat, anggur merah dan kol. 

Penghambat absorpsi zat besi (inhibitor) yang 

ada dalam bahan makanan cenderung 

membentuk endapan besi yang tidak larut 

yang menyebabkan zat besi tersebut tidak 

dapat diserap. Dalam lingkungan alkalis 

(kondisi OH tinggi) seperti usus kecil bagian 

atas dan terutama dalam kondisi aklorohidria 

relative tidak ada produksi asam lambung 

akan membantuk ikatan hidroksida yang tidak 

larut (Linder, 2010). Tannin yang merupakan 

polifenol yang terdapat dalam teh dapat 

menghambat penyerapan zat besi dengan cara 

mengikatnya sehingga dianjurkan untuk tidak 

mengkonsumsi teh dalam waktu makan 

(Almatsier, 2009). 

       Berdasarkan tabel 6 memperlihatkan 

bahwa hasil uji statistik dengan p value = 

0.511. Hal ini menunjukan bahwa tidak ada 

hubungan antara frekuensi asupan zat 

inhibitor dengan kejadian anemia gizi besi 

pada remaja putri di SMPN 9 Cimahi. 

Kemungkinan hal ini disebabkan karena 

peneliti hanya menanyakan kebiasaan 

mengkonsumsi makanan yang mengandung 

zat inhibitor saja tanpa menggali kuesioner 

lebih dalam lagi sehingga tidak mendapatkan 

data kapan waktu mengkonsumsi dan berapa 

banyak makanan yang mengandung zat 

inhibitor. 

Anemia gizi besi besi dapat diakibatkan 

karena kehilangan darah dalam jumlah yang 

banyak dan menyebabkan kehilangan zat besi. 

Gangguan menstruasi yang menyebabkan 

darah keluar lebih banyak dari normah 

berisiko mengalami anemia gizi besi.  

Gangguang menstruasi dalam penelitian 

ini adalah responden yang mengalami 

hipermenorea atau polymenorea. 

Hipermenorea (menoragia) adalah 

pengeluaran darah yang terlalu banyak dan 

lama dari normal yaitu >7 hari dang anti 

pembalut 5-6 kali/ hari biasanya disertai 

dengan bekuan darah sewaktu menstruasi 

sedangkan polymenorea yaitu haid sering 

datang karena siklusnya pendek kurang dari 

21 hari (Unpad, 1981). Wanita dengan 

polymenorea akan mengalami menstruasi 

hingga dua kali atau lebih dalam sebulan. 

Gangguan mentruasi tersebut dapat 
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menyebabkan terjadinya anemia gizi besi 

karena darah yang keluar terlalu banyak 

menyebabkan kehilangan zat besi yang harus 

diganti (Dieny, 2014). 

       Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

29% rematri dengan gangguan menstruasi dan 

AGB. Tabel 7 memperlihatkan bahwa p value 

= 0.002 dan PR = 3.1. Hal ini menunjukan 

bahwa ada hubungan gangguan menstruasi 

dengan kejadian anemia gizi besi pada remaja 

putri di SMPN 9 Cimahi. Maka dapat 

disimpulkan bahwa remaja putri yang 

memiliki gangguan menstruasi akan beresiko 

3.1 kali lebih besar menimbulkan anemia gizi 

besi.  

 
Tabel 7 Hubungan Gangguan Menstruasi 

dengan Kejadian Anemia Gizi Besi pada 

Remaja Putri di SMPN 9 Cimahi 

Gangguan 

Menstruasi 

AGB 
Tidak 

AGB 
Jumlah 

P 

Value N 

% 

n 

% 

n 

% 

Ya 
8 

66.7 

4 

33.3 

12 

100 

0.002 Tidak 
29 

21.2 

108 

78.8 

137 

100 

Total 
37 

24.8 

112 

75.2 

149 

100 

       Penelitian Febrianti, dkk (2017) 

menunjukan bahwa terdapat hubungan yang 

bermakna antara lama haid dengan kejadian 

anemia pada rematri (p value = 0,028). 

Banyaknya darah yang keluar berperan 

terhadap kejadian anemia karena wanita tidak 

mempunyai persediaan besi yang Baik dan 

absorpsi fe tidak dapat menggantikan 

hilangnya besi saat menstruasi (FKM UI, 

2010). Maka jika rematri tidak dapat 

memenuhi kebutuhan zat besi tubuhnya hal ini 

mengakibatkan rematri yang mengalami 

gangguan menstruasi berisiko mengalami 

anemia.  

Peneliti menyarankan pada saat rematri 

mengalami menstruasi sebaiknya tablet 

tambah darah diminum setiap hari selama 

menstruasi untuk menggantikan zat besi yang 

hilang bersamaan dengan darah yang keluar. 

Rematri juga lebih memperhatikan makanan 

dan zat gizi yang dimakan khususnya 

makanan yang yang mengandung zat besi 

pada saat menstruasi tidak membatasi 

makanan dengan alasan diet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

       Kejadian AGB pada remaja putri 

dipengaruhi adalah asupan zat besi, protein, 

vitamin C dan gangguan menstruasi. Pihak 

sekolah bekerjasama dengan puskesmas 

setempat atau Dinas Kesehatan perlu 

melakukan edukasi berupa promosi kesehatan 

mengenai AGB. 

 

UCAPAN TERIMA KASIH 

Penghargaan setinggi-tingginya kepada 
SMPN 9 Cimahi yang telah berkenan 

memberikan perijinan melakukanpenelitian 

disana. Seluruh responden yang telah dengan 
tulus menjadi sumber data pada penelitian ini. 
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ABSTRAK 

Penggunaan alat pelindung diri bertujuan untuk melindungi tenaga kerja dari bahaya. Perusahaan memiliki 

kewajiban untuk menyediakan alat pelindung diri kepada tenaga kerja, namun tanggung jawab penggunaan 

alat pelindung diri adalah tiap tenaga kerja. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang 

berhubungan dengan penggunaan alat pelindung diri pada karyawan di Perusahaan X di Kota Bandung. 

Penelitian ini menggunakan disain cross sectional, dengan subjek penelitian sebanyak 42 responden. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa hamper setengah responden tidak pernah menggunakan alat pelindung diri di 

tempat kerja. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa umur dan masa kerja merupakan variabel yang 

signifikan berhubungan dengan penggunaan akat pelindung diri (p value < 0,05). Pengetahuan, ketersediaan 

APD dan pengawasan tidak berhubungan dengan penggunaan alat pelindung diri di perusahaan tersebut. Saran 
yang dapat direkomendasikan adalah sebaiknya pimpinan perusahan mengadakan sosialisasi mengenai 

pentingnya alat pelindung diri.  

 

Kata kunci : APD, karyawan, perusahaan, pengawasan 

 

ABSTRACT  

The use of personal protective equipment aims to protect workers from harm. Company has an 

obligation to provide personal protective equipment to the workforce, but the responsibility for the use of 

personal protective equipment is every workforce. The purpose of this study is to analyze the factors related to 

the use of personal protective equipment in employees at CV. Get Twin Pro Bandung. This study used a cross 

sectional design, with 42 respondents as the research subjects. The results showed that almost half of the 

respondents had never used personal protective equipment at work. The results of statistical analysis showed 

that age and tenure were significant variables related to the use of personal protective properties (p value 
<0.05). Knowledge, availability of PPE and supervision are not related to the use of personal protective 

equipment in the company. The advice that can be recommended is that the company leaders should conduct 

a health promotion about the importance of personal protective equipment and provide pamphlets about 

personal protective equipment. 

 

Keywords: PPE, employee, company, supervision; knowledge 

 

PENDAHULUAN 

Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian 

yang tidak diinginkan dan dapat 

membahayakan orang karena dapat 

menyebabkan kerusakan pada property atau 

kerugian pada proses (Sialagan, 2008). 

Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja (PAK) 

dapat menyebabkan kerugian perusahaan, baik 

kerugian ekonomi dan non ekonomi. Kerugian 

ekonomi bisa dinilai dengan uang, seperti 

rusaknya bangunan, mesin, peralatan, bahan 

dan biaya untuk pengobatan, perawatan dan 

santunan bagi tenaga kerja yang cidera/sakit, 

serta hari kerja yang karena kegiatan 

operasional perusahaan yang terhenti 

sementara, sedangkan kerugian nonekonomi 

antara lain yaitu rusaknya citra perusahaan, dan 

dapat menimbulkan kematian pada tenaga 

kerja (Sahab, 1997).  

Menurut ILO (2013), setiap tahun ada lebih 

dari 250 juta kecelakaan di tempat kerja dan 

lebih dari 160 juta pekerja menjadi sakit karena 

bahaya di tempat kerja. Terlebih lagi, 1,2 juta 
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pekerja meninggal akibat kecelakaan dan sakit 

di tempat kerja. Angka tersebut menunjukkan, 

biaya manusia dan social dari produksi terlalu 

tinggi. Kasus kecelakaan kerja di Indonesia 

cenderung meningkat, sepanjang tahun 2017 

terjadi 123.000 kasus kecelakaan kerja. 

Menurut statistik BPJS Ketenagakerjaan, 

kecelakaan kerja meningkat sekitar 20% 

dibandingkan tahun 2016 (Saut, 2018). 

Hierarki pengendalian bahaya yaitu dengan 

eliminasi, subtitusi, pengendalian rekayasa, 

pengendalian administratif dan yang 

menggunakan alat pelindung diri harus 

dilakukan sebagai upaya untuk pengendalian 

terjadinya kecelakaan kerja di tempat kerja 

(Buntarto, 2015). Penggunaan alat pelindung 

diri (APD), meskipun menjadi alternatif 

terakhir, dapat dilakukan untuk mengatasi 

potensi bahaya di tempat kerja yang 

berhubungan denga perilaku pekerja. 

Penggunaan APD memerlukan pengawasan, 

pembinaan dan penerapan sanksi bagi pekerja 

yang tidak melaksanakannya dengan baik 

(Ramaddan, 2008).  

Perilaku manusia adalah segala aktivitas 

manusia, baik yang dapat diamati langsung, 

maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak 

luar secara langsung. Perilaku kesehtan 

spesifik dapat dipengaruhi oleh tiga faktor 

pokok, yaitu predisposisi (predisposing 

factors), faktor pendukung (enabling factors) 

dan faktor yang memperkuat atau pendorong 

(reinforcing factors) (Notoatmodjo, 2014). 

Penelitian yang dilakukan pada pekerja 

pencelupan benang di Kabupaten Pekalongan 

didapatkan hasil bahwa praktik penggunaan 

masker pada saat bekerja berhubungan dengan 

umus, masa kerja, pelatihan dan pengawasan. 

Tidak ada huhungan antara pengetahuan 

dengan praktik penggunaan masker pada 

pekerja (Hiday, 2013). Penelitian lain tentang 

faktor yang berhubungan dengan perilaku 

penggunaan APD pada tenaga kesehatan, 

didapatkan hasil bahwa ada hubungan antara 

usia, lama kerja, pengetahuan dan sikap dengan 

perilaku penggunaan APD. Tidak ada 

hubungan antara jenis kelamin, dan 

ketersediaan APD dengan perilaku 

penggunaan APD (Apriluana, Khairiyati, & 

Setyaningrum, 2016). Penelitian tentang 

penggunaan APD pada petani penyemprotan 

pestisida di Kelurahan Rurukan Kecamatan 

Tomohon Timur, didapatkan hasil bahwa ada 

hubungan antara masa kerja dan pengetahuan 

berhubungan dengan penggunaan APD dan 

tidak ada hubungan antara sikap dengan 

penggunaan APD  pada petani penyemprotan 

pestisida (Kaligis, Pinontoan & Kawatu, 2017).   

Faktor yang berhubungan dengan perilaku 

penggunaan APD pada petugas laboratorium 

Rumah Sakit PHC Surabaya menunjukkan 

bahwa penggunaan APD yang baik sebagian 

besar dilakukan oleh pegawai dengan usia 

muda, masa kerja belum termasuk lama 

(Harlan & Paskarini, 2014). Kepatuhan 

penggunaan APD berhubungan positif dengan 

pendidikan, sikap terhadap kebijakan dan 

pengetahuan (Putri & Yustinus, 2014). 

Penelitian pada perilaku pekerja dalam 

menggunakan APD di industry pengelasan 

informal diketahui bahwa ada hubungan antara 

pengetahuan, pelatihan, sikap, pengawasan, 

motivasi dan komunikasi dengan penggunaan 

APD, sedangkan ketersediaan APD tidak 

berhubungan dengan penggunaan APD 

(Noviandry, 2013).  

Salah satu perusahaan kecil menengah di 

Kota Bandung (CV. X), yang bergerak di 

bidang usaha konveksi pakaian dengan tenaga 

kerja 42 orang karyawan. Setiap harinya 

mereka mampu memproduksi 1.500 baju. 

Berdasarkan observasi awal risiko kerja yang 

bisa terjadi adalah tangan tergores mesin 

cutting kain, jari tertusuk jarum, tersengat 

listrik, rambut masuk dalam putaran mesin, 

terkena panas mesin press dan gangguan 

pernafasan, sedangkan alat pelindung diri yang 

disediakan oleh perusahaan hanya masker debu 

biasa. Pada tahun 2017 terjadi beberapa kali 

kecelakaan kerja, diantaranya tangan tergores 

mesin cutting kain, jari tertusuk jarum, rambut 

masuk dalam putaran mesin, terkena panas 
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mesin press dan gangguan pernafasan. 

Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk 

melindungi tubuh dari bahaya pekerjaan yang 

dapat menyebabkan penyakit atau kecelakaan 

kerja. Jika karyawan menggunakan APD yang 

sesuai maka karyawan akan bekerja dengan 

perasaan lebih aman dan mencegah kecelakaan 

akibat kerja berisiko, dan perusahaan dapat 

meningkatkan produksi dan efisiensi yang 

optimal karena terdapat penghematan biaya 

untuk pengobatan serta pemeilharaan 

kesehatan karyawan. Namun dalam 

kenyataannya banyak karyawan di perusahaan 

tersebut yang tidak menggunakan APD saat 

bekerja. Karyawan belum mendapatkan 

perhatian khusus dalam kesehatan dan 

keselamatan kerjanya. Hal ini akan 

berpengaruh terhadap produktivitas 

perusahaan. Jika karyawan cidera atau sakit 

maka operasional produksi akan terhenti dan 

biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk 

berobat akan bertambah. Tujuan penelitian ini 

untuk mengetahui factor-faktor yang 

erhubungan dengan penggunaan alat pelindung 

diri pada pekerja di perusahaan konveksi.  

Penelitian ini telah mendapatkan persetujuan 

etik penelitian dari komisi etik penelitian 

kesehatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 

Immanuel Bandung.

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif dengan disain cross sectional, 

dimana pengambilan data dilaksanakan 

pada satu waktu. Variabel bebas 

penelitian meliputi: umur, masa kerja, 

pengetahuan, ketersediaan APD, 

pengawasan dan variabel terikatnya 

adalah penggunaan APD pada karyawan. 

Sampel diambil dari total populasi 

karyawan perusahaan, yaitu sebanyak 42 

orang yang telah memberikan persetujuan 

untuk berperan serta dalam penelitian 

dengan menandatangani informed 

consent. Uji statistik menggunakan uji 

Chi Square dan Korelasi Rank Spearman 

untuk mengetahui hubungan antara 

variabel bebas dan terikat berdasarkan 

skala pengukuran. Pengambilan data 

dilakukan secara observasi untuk 

mengetahui perilaku pekerja dalam 

menggunakan APD selama minimal 3.  hari 

kerja, sedangkan variabel bebas 

dikumpulkan dengan menggunakan 

instrumen kuesioner. Untuk variabel 

pengetahuan menggunakan instrumen 

yang telah dilakukan uji validitas di atas 

0,3 dan reliabilitas di atas 0,06, sehingga 

data yang dihasilkan dari instrumen 

tersebut valid dan reliabel. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian terhadap 42 orang karyawan di 

PT X Bandung didapatkan hasil sebagai 

berikut:  

1. Umur  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

dari 42 responden, ternyata paling banyak 

responden yang berumur dewasa muda (18-

24 tahun) yaitu sebanyak 22 responden. 

Perusahaan tidak mempersyaratkan 

pendidikan terakhir dalam penerimaan 

karyawan, sehingga perusahaan akan 

menerima karyawan yang dirasa cukup 

umur untuk bekerja dan mampu 

mengerjakan pekerjaan di perusahaan, yaitu 

di bidang konveksi pakaian. Karyawan 

dengan usia muda paling banyak mencari 

pekerjaan setelah lulus 

sekolah/menyelesaikan pendidikan 

menengah atas, sehingga sudah cukup umur 

untuk bekerja. 
 

2. Masa Kerja 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

dari sebagian besar responden merupakan 

karyawan baru (bekerja <5 tahun) di  

perusahaan yaitu sebanyak 30 responden 

(71,4%). Hal ini dikarenakan banyak 

karyawan yang keluar dan digantikan yang 

baru kurang dari 5 tahun, sehingga 

karyawan baru lebih banyak daripada 

karyawan lama. Sebagian besar terjadi turn 

over karyawan, sehingga jarang karyawan 

dengan masa kerja di atas 10 tahun. 
 

3. Pengetahuan 

Pengetahuan responden yang 

dikumpulkan menggunakan kuesioner 

didapatkan hasil bahwa hampir setengah 

dari responden yang bekerja di perusahaan 

memiliki pengetahuan yang kurang tentang 

APD yaitu 19 responden (45,2%). Hal ini 

disebabkan di perusahaan belum 

menerapkan pentingnya APD di tempat 

kerja, tidak ada edukasi tentang APD. 

Pengetahuan yang kurang dapat menjadi 

faktor yang berhubungan dengan perilaku 

penggunaan APD pada karyawan.  
 

4. Ketersediaan APD 

Menurut persepsi dari responden 

tentang ketersediaan APD di perusahaan 

bahwa hampir seluruh dari responden 

mengatakan bahwa APD yang tersedia 

tidak lengkap, yaitu sebanyak 32 responden 

(76,2%). Ketersediaan APD di perusahaan 

hanya masker kain biasa, sedangkan APD 

lain tidak disediakan oleh perusahaan. Rata-

rata karyawan tidak menggunakan alas kaki 

dengan alasan kebersihan ruangan dan 

bahan kain (berwarna putih). Penggunaan 

sarung tangan dan hair cap/ penutup kepala 

dirasa belum diperlukan, sehingga tidak ada 

karyawan yang menggunakan APD 

tersebut. 
 

5. Pengawasan 

Pengawasan terhadap penggunaan  

APD dari supervisor tidak dilaksanakan di 

perusahaan. Semua responden menyatakan 

bahwa tidak ada pengawasan dalam 

penggunaan APD di tempat kerja. informasi 

dari perusahaan bahwa memang tidak ada 

pengawasan untuk penggunaan APD. 

Pengawasan hanya dilakukan pada hasil 

pekerjaan yang telah dilakukan karyawan, 

bukan pada penggunaan APD. 
 

6. Penggunaan APD  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

hampir setengah dari responden tidak  

pernah menggunakan APD yaitu sebanyak 

20 responden (47,6%). Hasil wawancara 

dengan supervisor yang mengawasi 

pekerjaan karyawan didapatkan jawaban 

bahwa lingkungan kerjanya tidak 

berpotensi bahaya, sehingga karyawan 

tidak perlu menggunakan APD. 

Hubungan antara variabel bebas dengan 

variabel terikat penggunaan APD dapat 

dijelaskan sebagai berikut:  

1. Hubungan Umur dengan Penggunaan 

Alat Pelindung Diri (APD)  

Hasil uji statistik didapatkan nilai p 

sebesar 0,001, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa ada hubungan antara umur dengan 

penggunaan APD pada perusahan. 

Karyawan dengan usia lebih muda memiliki 

perilaku penggunaan APD yang lebih baik 

bila dibandingkan dengan karyawan pada 

usia lebih dewasa. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian tentang 

penggunaan maskser yang dilakukan pada 

pekerja di bagian pencelupan benang di 

Pekalongan, yang menyatakan bahwa 

karyawan dengan usia muda ternyata lebih 

patuh dalam menggunakan masker pada 

saat pekerja (Hiday, 2013). Demikian juga 

dengan penelitian pada penggunaan APD 

oleh tenaga kesehatan. Proporsi pegawai 

dengan usia muda dan masa kerja yang 

tergolong masih baru ternyata lebih patuh 

dan lengkap dalam penggunaan APD pada 

saat bekerja (Apriluana, Khairiyati, & 

Setyaningrum, 2016). Karyawan pada usia 
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muda biasanya lebih banyak belajar dan taat 

terhadap aturan yang diberlakukan pada 

perusahaan atau institusi tempat kerjanya, 

sedangkan karyawan dengan usia lebih 

dewasa atau lebih tua biasanya merasa 

sudah punya banyak pengalaman dan tidak 

merasakan adanya bahaya selama bekerja, 

sehingga merasa tidak perlu dalam 

menggunakan APD pada saat bekerja. 
 

2. Hubungan Masa kerja dengan 

penggunaan alat pelindung diri (APD) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

ada hubungan antara masa kerja dengan 

penggunaan APD pada perusahaan tersebut 

(p=0,003). Karyawan dengan masa kerja 

kurang dari 5 tahun lebih banyak 

proporsinya dibandingkan dengan masa 

kerja lama dalam penggunaan APD. 

Karyawan dengan masa kerja lebih dari 5 

tahun tidak ada yang menggunakan APD. 

Hasil penelitian ini selaras dengan 

penelitian yang dilakukan pada petani saat 

melakukan penyemprotan pestisidan di 

Tomohon Timur, pekerja dengan masa 

kerja lama lebih banyak yang tidak patuh 

dalam menggunakan APD pada saat bekerja 

(Kaligis, Pinontoan, & Kawatu, 2017). 

Demikian juga penelitian yang dilakukan 

pada petugas laboratorium 

rumah sakit di Surabaya. Pekerja dengan 

masa kerja yang masih baru ternyata lebih 

patuh dan lengkap dalam menggunakan 

APD pada saat bekerja dibandingkan 

dengan 

karyawan senior yang telah bekerja lama di 

rumah sakit tersebut (Harlan & Paskarini, 

2014). 

Pegawai atau karyawan dengan masa 

kerja lebih dari 5 tahun yang sampai saat itu 

masih dalam kondisi sehat, biasanya 

mengabaikan penggunaan APD karena 

merasa bahwa APD yang digunakan tidak 

berfungsi dengan baik dan tidak ada 

berbedaan antara menggunakan APD 

dengan tidak menggunakan APD, padahal 

penyakit akibat kerja memang tidak muncul 

begitu saja dalam waktu singkat, akan tetapi 

biasanya tercetus dan terakumulasi setelah 

lebih dari 10 tahun.  
 

3. Hubungan antara pengetahuan dengan 

penggunaan APD 

Hasil analisis statistik didapatkan 

bahwa tidak ada hubungan antara 

pengetahuan dengan penggunaan APD 

pada karyawan di perusahaan, dengan nilai 

p sebesar 0,067. Diperoleh hasil yaitu tidak 

ada hubungan antara pengetahuan dengan 

penggunaan alat pelindung diri pada 

karyawan di CV. Get Twin Pro Bandung 

dengan p value = 0,067. Menurut teori 

perilaku kesehatan, pengetahuan 

merupakan predisposing factors dalam 

terjadinya perilaku. Penelitian ini tidak 

sejalan dengan teori perilaku dan tidak 

sejalan dengan penelitian yang dilalkukan 

pada pekerja pengelasan sektor informal, 

yang menyatakan bahwa ada hubungan 

antara pengetahuan dengan perilaku pekerja 

yang melakukan pengelasan dalam 

menggunakan APD (Noviandry, 2013). 

Apabila dilihat dari tingkat pengetahuan, 

pengetahuan responden yang kurang dan 

baik tidak begitu berbeda. Pengetahuan 

semakin tinggi seharusnya akan semakin 

baik pula perilakunya. Akan tetapi apabila 

ketersediaan APD di perusahaan tidak ada, 

maka pengetahuan menjadi tidak ada 

artinya. 
 

4. Hubungan ketersediaan APD dengan 

penggunaan APD.  

Diperoleh hasil yaitu tidak ada 

hubungan antara ketersediaan APD 

dengan penggunaan alat pelindung diri pada 

karyawan di perusahaan dengan nilai p 

sebesar 0,099. Penelitian ini sejalan dengan 

penelitian dengan judul Analisis Faktor 

yang Berhubungan dengan Kepatuhan 

Menggunakan Alat Pelindung Diri 

menunjukkan bahwa tidak ada hubungan 

yang signifikan antara ketersediaan APD 
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dengan kepatuhan menggunakan APD 

(Putri & Yustinus, 2014). Sarana dan 

prasarana merupakan faktor pendukung 

dari suatu tindakan. Dalam hal ini APD 

adalah faktor pendukung penggunaan alat 

pelindung diri. Ketersediaan fasilitas 

merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi terbentuknya perilaku 

dalam melakukan pekerjaan, dimana 

ketersediaan fasilitas harus sesuai dengan 

risiko dan bahaya yang dihadapi di tempat 

kerja (Notoatmodjo, 2014). Perusahaan 

telah menyediakan APD, tetapi tidak 

lengkap, dan hanya menyediakan masker 

kain saja, padahal kebutuhan APD yang 

lain, di antaranya alas kaki dan apron 

diperlukan. Ketersediaan APD menjadi 

faktor penting dalam perilaku karyawan 

menggunakan APD. Bila tidak ada APD 

yang disediakan, maka karyawan tidak akan 

dapat menggunakan APD tersebut di tempat 

kerja. 
 

5. Hubungan pengawasan dengan 

penggunaan APD 

Sistem pengawasan termasuk segala 

usaha penegakan peraturan yang harus 

dipatuhi yang merupakan salah satu cara 

guna meningkatkan keselamatan kerja 

(ILO, 1989). Pengawasan merupakan salah 

satu  faktor penguat yang mendorang dan 

menghambat individu untuk berprilaku 

(Green dalam Notoatmodjo, 2014).  

Pada penelitian ini didapati hasil yang 

konstan dimana seluruh responden  

menyatakan bahwa tidak ada pengawasan 

khusus mengenai  penggunaan alat 

pelindung diri, namun yang tidak 

menggunakan APD hanya 20 responden 

(47,6%) dari 42 responden, selebihnya 

kadang-kadang menggunakan APD dan 

selalu menggunakan APD (ILO, 2013). 

Pengawasan yang dilakukan di CV. Get 

Twin Pro hanya sekedar pengawasan 

pekerjaan. Namun tidak ada pengawasan 

khusus mengenai penggunaan APD, dan 

semua responden menyatakan bahwa tidak  

ada pengawasan dalam penggunaan  APD 

di tempat kerja tersebut. Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa umur dan 

masa kerja yang berhubungan dengan 

penggunaan APD, sedangkan pengetahuan, 

pengawasan dan ketersediaan APD tidak 

berhubungan dengan penggunaan APD 

pada pekerja.

 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian pada 42 orang 

responden di PT X Kota Bandung yang 

merupakan salah satu perusahaan kecil 

menengah yang bergerak di bidang industri 

konveksi, dapat disimpulkan bahwa: Ada 

hubungan antara umur dan masa kerja dengan 

penggunaan APD. Karyawan dengan usia 

muda dan masa kerja yang tergolong belum 

lama ternyata menggunakan APD lebih patuh 

dibandingkan dengan yang usia tua dan 

pengalaman kerja sudah lama. Pengetahuan, 

pengawasan dan ketersediaan APD ternyata 

tidak berhubungan dengan penggunaan APD 

pada karyawan. Saran yang dapat 

direkomendasikan dalam penelitian ini adalah, 

perlunya pendidikan kesehatan atau promosi 

dalam penggunaan APD dan bahaya apabila 

APD tidak digunakan dengan baik pada 

pekerja. Pemasangan gambar-gambar bahaya 

bila tidak menggunakan APD juga perlu dibuat 

di perusahaan untuk meningkatkan kesadaran 

dan pengetahuan karyawan tersebut.  
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ABSTRAK 

Nyamuk Aedes aegypti  merupakan vektor penyebar penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) yang masih 

menjadi masalah utama bagi kesehatan. Keberadaan jentik Aedes aegypti dapat dipengaruhi oleh pengetahuan 

dan perilaku masyarakat mengenai Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui hubungan pengetahuan dan perilaku petugas kebersihan dengan keberadaan jentik Aedes aegypti 

di Universitas Padjadjaran tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah crossectional. Sampel 

merupakan petugas kebersihan di Universitas Padjadjaran Jatinangor yang dipilih secara Proportional 

systematic random sampling. Keberadaan jentik Aedes aegypti diobservasi pada wilayah kerja responden. 
Variabel pengetahuan diukur menggunakan kuesioner, sedangkan variabel perilaku diukur dengan wawancara 

dan observasi. Data yang diperoleh kemudian dilakukan analisis menggunakan uji korelasi Chi-square. Hasil 

uji statistik menunjukkan pada α= 5% terdapat hubungan yang signifikan antara perilaku dengan keberadaan 

jentik Aedes aegypti (p-value 0,0001), dan tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan keberadaan jentik 

Aedes aegypti (p value =0,906) di Universitas Padjadjaran. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, perlu 

dilakukan sosialisasi dengan memberikan edukasi kepada petugas kebersihan dan menyediakan fasilitas seperti 

larvasida untuk meningkatkan peran serta dalam pelaksanaan pemberantasan sarang nyamuk di lingkungan 

Universitas Padjadjaran. 

Kata kunci : Aedes aegypti, Pemberantasan Sarang Nyamuk, Universitas Padjadjarann 

 

ABSTRACT  

Aedes aegypti mosquito is a vector spreader of Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) which is still a major 

problem for health. The presence of larva Aedes aegypti can be influenced by the knowledge and behavior of 

community about Mosquito breeding sites eradication. The purpose of this study is to determine the 
relationship of janitor‘s knowledge and behavior with the Aedes aegypti larvae existance at Padjadjaran 

University in 2017.This research used crossectional method. The sample are janitor at Padjadjaran University 

Jatinangor which is chosen by Proportional systematic random sampling. The presence of Aedes aegypti larvae 

are observed in the respondent's work area. The knowledge variable are measured using questionnaire, while 

the behavioral variable data are measured using interview and observation. The data obtained then analized 

using Chi-square correlation test. Analysis result shows that there is a significant correlation between behavior 

with Aedes aegypti larvae existance (p-value 0.0001), and there is no correlation between knowledge with 

Aedes aegypti larva existence (p value = 0,906) at Padjadjaran University. Based on the results of this study, 

it is necessary to socialize by providing education to janitors and providing facilities such as larvacide to 

increase participation in the implementation of mosquito breeding site eradication in Padjadjaran University. 

Keywords: Aedes aegypti larvae, breeding sites eradication, Padjadjaran University 

 

PENDAHULUAN 

Nyamuk Aedes aegypti merupakan vektor 

penyebar penyakit Demam Berdarah Dengue 

(DBD).  Sampai saat ini penyakit DBD menjadi 

masalah utama bagi kesehatan masyarakat 

karena belum tersedianya obat dan vaksin yang 

efektif untuk mencegah penyakit tersebut, 

padahal  virus dengue dapat ditularkan secara 

cepat oleh nyamuk Aedes aegypti betina 

sehingga berpotensi menimbulkan wabah 

DBD. 1,2 

Universitas Padjadjaran adalah salah satu 

Perguruan Tinggi di Kecamatan Jatinangor 

Kabupaten Sumedang. Data rekam medis 

Klinik Padjadjaran Jatinangor menunjukkan 
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bahwa dalam kurun waktu 4 tahun (2012 s.d 

2016)  tercatat 129 mahasiswa terkena suspek 

DBD dan 45 orang diantaranya merupakan 

mahasiswa Universitas Padjadjaran.3 Hasil 

penelitian tahun 2017 menunjukkan bahwa 

Karakteristik lingkungan di Universitas 

Padjadjaran yang bervariasi dan 

keanekaragaman ekosistem didalamnya 

berpotensi untuk menjadi tempat 

perkembangbiakan Aedes aegypti.4 Oleh karena 

hal tersebut, keberadaan kasus DBD dan Vektor 

penyebarnya di Universitas Padjadjaran dapat 

menjadi faktor risiko terjadinya penularan DBD. 

Keberadaan jentik Aedes aegypti dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya 

adalah pengetahuan dan perilaku masyarakat 

mengenai Pemberantasan Sarang Nyamuk 

(PSN). 6,7 Pengetahuan merupakan hasil tahu 

seseorang yang akan menjadi dasar untuk 

mengambil keputusan dan menentukan 

tindakan terhadap masalah yang dihadapi. 

Kurangnya pengetahuan mengenai  hal yang 

berhubungan dengan keberadaan jentik 

nyamuk dapat berpengaruh pada tindakan yang 

akan dilakukan karena pengetahuan 

merupakan salah satu faktor predisposisi untuk 

terjadinya perilaku.8 

Perilaku melakukan PSN merupakan cara 

pengendalian vektor  yang paling efektif untuk 

menghindari penyakit yang ditularkan oleh 

nyamuk. Kegiatan PSN ini dikenal dengan 

istilah “3M PLUS”. Prinsip dari kegiatan  3M 

PLUS yaitu meminimalkan Tempat 

Penampungan Air (TPA) yang menjadi habitat 

perkembangbiakan vektor dengan upaya-upaya 

yang mudah dilakukan seperti menguras dan 

menyikat TPA, menutup rapat-rapat TPA, serta 

memanfaatkan atau mendaur ulang barang-

barang bekas yang dapat menampung air hujan 

dan kegiatan lainnya 9. 

Tingkat pengetahuan dan perilaku petugas 

kebersihan di Universitas Padjadjaran dalam 

praktek PSN dapat mempengaruhi keberadaan 

jentik Aedes aegypti. Berdasarkan paradigma 

tersebut, maka peneliti menganalisis tingkat 

pengetahuan dan perilaku PSN pada petugas 

kebersihan dan menganalisis hubungan antara 

keduanya sebagai studi awal dalam upaya 

menentukan intervensi dan pencegahan 

penularan penyakit DBD serta menekan 

pertumbuhan nyamuk Aedes aegypti di 

Universitas Padjadjaran.

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode survey 

analitik dengan desain cross sectional yang 

dilaksanakan bulan Juni hingga Agustus tahun 

2017 pada fakultas-fakultas di Universitas 

Padjadjaran Jatinangor. Variabel penelitian ini 

adalah keberadaan jentik nyamuk Aedes 

aegypti, pengetahuan, dan perilaku petugas 

kebersihan. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh petugas kebersihan dan jentik 

nyamuk Aedes aegypti yang berada pada setiap 

fakultas di Universitas Padjadjaran Jatinangor. 

Tabel 1. Lokasi penelitian 

No Fakultas 

1 Kedokteran  

2 Kedokteran Gigi 

3 Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

4 Peternakan   

5 Farmasi  

No Fakultas 

6 Hukum 

7 Perikanan dan Ilmu Kelautan 
8 Teknologi Industri Pertanian 

9 Ilmu Budaya 

10 Psikologi 

11 Ilmu Komunikasi 

12 MIPA 

13 Pertanian 

14 Keperawatan 

15 Teknik Geologi 

Sampel petugas kebersihan dipilih secara 

proportional systematic random sampling 

sebanyak 113 orang sedangkan sampel jentik 

nyamuk diambil secara incidental sampling. 

Petugas kebersihan yang dijadikan sampel 

memiliki tanggung jawab untuk 

membersihkan gedung/lantai yang memenuhi 

kualifikasi 3M PLUS, artinya di gedung  
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tersebut terdapat tempat-tempat yang perlu 

dilakukan tindakan menguras, menutup, 

mengubur/mendaur ulang dan kegiatan lainnya 

seperti mengganti air vas bunga, mengeringkan 

atau membersihan penampung tetesan air pada 

dispenser, membersihkan talang air, dsb. Izin 

penelitian telah disetujui oleh masing-masing 

fakultas. 

Data pengetahuan didapatkan dengan 

pengisian kuesioner oleh petugas kebersihan. 

Sebelum digunakan, kuesioner telah diuji 

terlebih dahulu dengan uji validitas dan uji 

reabilitas. Kuesioner tersebut memiliki 15 

pertanyaan mengenai ciri-ciri nyamuk Aedes 

aegypti, perilaku nyamuk dan praktek 

pemberantasan sarang nyamuk yang baik dan 

benar. Masing masing pertanyaan terdapat 4 

pilihan jawaban dan satu diantaranya adalah 

jawaban yang paling benar. Setiap jawaban  

benar pada kuesioner pengetahuan diberi skor 

1 (satu) sedangkan jawaban salah memiliki 

skor 0 (nol). Total skor yang didapat kemudian 

dihitung menjadi satuan persen yang akhirnya 

dibandingkan dengan ketentuan kategori 

tingkat pengetahuan pada tabel berikut: 

 

Tabel 2. Penentuan Kategori Pengetahuan10 

Skor 

akhir  
Kategori 

0 – 

75 % 

Pengetahuan 

Kurang Baik 

76 – 

100 

% 

Pengetahuan 

Baik 

 

 

Data perilaku didapatkan dengan 

melakukan observasi secara langsung ke lokasi 

penelitian dan memeriksa dokumen atau 

catatan yang merekam kegiatan petugas 

kebersihan. Apabila dokumen tidak ada, maka 

dilakukan wawancara kepada petugas 

kebersihan untuk mengetahui apakah kegiatan 

3M PLUS dilakukan atau tidak. Hasil 

observasi dicatat dalam lembar observasi dan 

dilakukan pengkategorian perilaku dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

 

Tabel 3. Penentuan Kategori Perilaku 

Hasil observasi perilaku Kategori 

Petugas kebersihan tidak 

melakukan salah satu atau 

seluruh Kegiatan 3M PLUS 

yang seharusnya dilakukan 

 

Perilaku Kurang 

Baik 

Petugas kebersihan 

melakukan seluruh kegiatan 

3M PLUS yang seharusnya 

dilakukan 

Perilaku Baik 

 

Data keberadaan jentik Aedes aegypti 

diperoleh dengan cara mengobservasi setiap 

tempat penampungan air yang berada di lokasi 

penelitian baik didalam maupun diluar gedung. 

Keberadaan jentik dilihat secara langsung 

dengan bantuan senter. Apabila terdapat jentik 

pada tempat penampungan air tersebut, maka 

jentik dikoleksi dengan teknik one grab 

sampling dan diidentifikasi spesiesnya di 

laboratorium.  

Seluruh data yang telah diperoleh kemudian 

dilakukan analisis univariat untuk mengetahui 

distribusi frekuensi jentik, tingkat 

pengetahuan, dan tingkat perilaku. Hubungan 

antar 2 variabel (variabel independen dengan 

variabel dependen) dilakukan uji statistik Chi 

Square dengan tingkat kepercayaan 95% 

(α=0,05). 

  

 

 

HASIL PENELITIAN 

Responden yang dijadikan sampel pada 

penelitian ini berada pada rentang usia 20-56 

tahun dengan kelompok usia paling banyak 

adalah 20-30 tahun (47,8%). Tingkat 
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pendidikan responden berada pada tingkat 

pendidikan dasar dan menengah dengan 

proporsi SD 15,9%, SMP 26,5% dan SMA 

57,5%.  Hasil analisis univariat dan bivariat 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Analisis univariat 

Tabel 4 menunjukkan bahwa dari 113 

wilayah yang menjadi tanggungjawab 

petugas kebersihan terdapat 38 (33,6%) 

wilayah yang ditemukan  jentik nyamuk 

Aedes aegypti. Pada variabel pengetahuan 

diperoleh bahwa sebagian besar petugas 

kebersihan memiliki pengetahuan kurang 

baik yaitu sebanyak 93 (82,3%) dan 

Perilaku yang kurang baik pula, yaitu 

sebanyak 71 (62,8%) orang. 

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Keberadaan 

Jentik Aedes aegypti, Tingkat Pengetahuan 

dan Perilaku Petugas Kebersihan di 

Universitas Padjadjaran tahun 2017 

No Variabel Kategori n % 

1 

Keberadaan 

Jentik Aedes 

aegypti 

Ada 

Tidak 

Ada 

38 

75 

33,6  

66,4  

2 Pengetahuan 

Kurang 

Baik 

Baik 

93 

20 

82,3  

17,7  

3 Perilaku 
Kurang 

Baik 

Baik 

71 

42 

62,8  

37,2  

Total 100 

Hasil observasi menunjukkan bahwa 

jentik Aedes aegypti ditemukan pada 32 

gedung dari 61 gedung yang diperiksa, dan 

ditemukan pada 62 tempat penampungan 

air (TPA) dari total 448 TPA yang 

diperiksa. Dari data tersebut maka dapat 

diperoleh HI sebesar 52,4%, Angka Bebas 

Jentik (ABJ) sebesar 47,6% dan nilai 

Container Index (CI) sebesar 13,8%.  

2. Hubungan Pengetahuan Petugas 

Kebersihan Dengan Keberadaan Jentik 

Aedes aegypti  

Berdasarkan hasil analisis hubungan 

antara pengetahuan petugas kebersihan 

dengan keberadaan jentik Aedes aegypti 

(tabel 5) diperoleh bahwa dari 93 responden 

yang memiliki pengetahuan kurang baik 

terdapat 32 (34,4%) yang ditemukan jentik 

Aedes aegypti di wilayah kerjanya. 

Sedangkan dari 20 responden yang 

memiliki pengetahuan baik, terdapat 6 

(30%) responden yang ditemukan jentik 

Aedes aegypti di wilayah kerjanya. Hasil uji 

statistik didapatkan p value=0.906 (>0,05), 

maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

hubungan yang signifikan antara 

pengetahuan petugas kebersihan dengan 

keberadaan jentik nyamuk Aedes aegypti di 

Universitas Padjadjaran. 

Tabel 5 Hubungan pengetahuan PSN petugas 

kebersihan dengan keberadaan jentik Aedes 

aegypti di Universitas Padjadjaran tahun 2017 

Pengeta-

huan 

Keberadaan 

Aedes aegypti TOTAL  

P 

value 
Ada Tidak ada 

n % n % n % 

Kurang 

Baik 

32 34,4 61 65.6 93 100 

0.906 
Baik 6 30 14 70 20 100 

Total 38 33,6 75 66.4 113 100 

3. Hubungan Perilaku Petugas Kebersihan 

Dengan Keberadaan Jentik Aedes aegypti  

Berdasarkan hasil analisis hubungan 

antara perilaku petugas kebersihan dengan 

keberadaan jentik Aedes aegypti (tabel 6) 

diperoleh bahwa dari 71 responden yang 

memiliki perilaku kurang baik terdapat 38 

(53,5%) yang ditemukan jentik Aedes 

aegypti di wilayah kerjanya. Sedangkan 

dari 42 responden yang memiliki 

pengetahuan baik, tidak terdapat responden 

yang ditemukan jentik Aedes aegypti di 

wilayah kerjanya. Hasil uji statistik 

didapatkan p-value=0.0001 (<0,05), maka 

dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara perilaku 

dengan keberadaan jentik nyamuk Aedes 

aegypti di Universitas Padjadjaran.
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Tabel 6 Hubungan Perilaku  petugas kebersihan dengan keberadaan jentik  

Aedes aegypti di Universitas Padjadjaran tahun 2017 

Perilaku  

Keberadaan Aedes aegypti TOTAL P value 

Ada Tidak Ada 
  

N % n % N % 
 

Kurang Baik 38 53,5 33 46.5 71 100 

0.0001 Baik 0 0 42 100 42 100 

Total 38 33,6 75 66.4 113 100 

PEMBAHASAN 

1. Gambaran Keberadaan Jentik Aedes 

aegypti, Pengetahuan dan Perilaku 

Petugas Kebersihan di Universitas 

Padjadjaran 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan 

33,6%  wilayah yang positif jentik Aedes 

aegypti dan 66,4% tidak ditemukan jentik. 

Artinya, tempat yang potensial untuk 

perkembangan nyamuk Aedes aegypti di 

Universitas Padjadjaran lebih sedikit. 

Namun hal ini tetap perlu diwaspadai 

karena pergerakan nyamuk yang dapat 

terbang memungkinkan perkembangan 

nyamuk akan meluas ke tempat lainnya. 

Dari total gedung yang diperiksa dan data 

wilayah yang positif jentik tersebut dapat 

diperoleh nilai House index (HI), Angka 

Bebas Jentik (ABJ) dan Container Index 

(CI). 

House Index merupakan indeks yang 

menggambarkan presentase rumah positif 

jentik dan dapat digunakan untuk 

menentukan tingkat infestasi jentik Aedes 

aegypti. Angka House Index (HI) yang 

lebih dari 5% menunjukan bahwa suatu 

daerah merupakan daerah yang sensitif dan 

rawan DBD11, sehingga dapat dikatakan 

Universitas Padjadjaran termasuk daerah 

yang rawan DBD karena memiliki nilai HI 

sebesar 52,4%. 

Angka Bebas Jentik (ABJ) adalah 

persentase rumah yang tidak ditemukan 

jentik. ABJ digunakan untuk mengukur 

keberhasilan kegiatan PSN, apabila ABJ 

lebih atau sama dengan 95% maka 

diharapkan penularan penyakit dapat 

dicegah atau dikurangi.11 Pada penelitian 

ini, nilai ABJ belum sesuai dengan 

indikator yang ditetapkan karena nilainya 

kurang dari 95%. Nilai ABJ tersebut dapat 

digunakan sebagai acuan untuk mengukur 

tingkat keberhasilan pengendalian vektor di 

Universitas Padjadjaran. 

Pada hasil observasi ditemukan 

62(13,8%) tempat penampungan air (TPA) 

yang positif jentik Aedes aegypti dari total 

448 TPA yang diperiksa, artinya, nilai 

Container Index (CI) pada penelitian ini 

sebesar 13,8%. Container Index merupakan 

persentase tempat penampungan air yang 

terisi larva atau pupa.  Secara epidemiologi 

index ini kurang bermakna karena suatu 

wilayah tertentu mungkin memiliki sedikit 

wadah yang positif, tetapi di dalam wadah 

tersebut bisa saja menghasilkan banyak 

jentik nyamuk, dan begitu pula 

sebaliknya.11   

Penelitian ini menunjukkan bahwa jenis 

TPA yang ditemukan positif jentik Aedes 

aegypti adalah TPA yang digunakan sehari-

hari dan tidak digunakan sehari-hari seperti 

ember, bak, gentong, dispenser, vas bunga, 

galon bekas, aquarium, waterbath, baskom 

bekas dan genangan air pada lantai. Dari 

seluruh TPA yang diperiksa, jentik Aedes 

aegypti paling banyak ditemukan pada 

ember, dispenser dan vas bunga. Hasil 

penelitian tersebut sejalan dengan 

penelitian Ambarita (2016) di Provinsi 

Sumatera Selatan yang menemukan jentik 
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Aedes aegypti pada TPA serupa, yaitu dari 

4332 TPA ditemukan pada ember sebanyak 

141 (18,2 %) buah, dispenser 31 (4%) buah 

dan vas bunga 18 (2,3%) buah. Ketiga jenis 

TPA tersebut umumnya berbahan dasar 

plastik dan menjadi potensial untuk 

memfasilitasi perkembangbiakan nyamuk 

karena jarang dibersihkan12. 

Keberadaan jentik dapat dipengaruhi 

oleh pengetahuan dan tindakan masyarakat 

dalam pelaksanaan PSN. Hasil analisis 

pengetahuan PSN pada petugas kebersihan 

di Universitas Padjadjaran menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden memiliki 

pengetahuan kurang baik yaitu sebanyak 93 

orang (82.3%) sedangkan responden yang 

memiliki pengetahuan baik sebanyak 20 

orang (17,7%). 

Hasil penilaian kuesioner pengetahuan 

diperoleh 61.30% pertanyaan dijawab 

dengan jawaban benar dan 38.70% 

pertanyaan dijawab dengan jawaban salah. 

Pertanyaan yang paling banyak dijawab 

salah adalah mengenai cara PSN pada 

barang bekas, waktu fogging, waktu 

menggigit nyamuk dan karakteristik 

perkembangbiakan nyamuk. Kurangnya 

pengetahuan PSN dapat disebabkan karena 

tingkat pendidikan petugas kebersihan di 

Universitas Padjadjaran berada pada 

kategori pendidikan rendah dan menengah 

(SD 15,9%, SMP 26,5% dan SMA 57,5%).  

Achmadi (2013) berpendapat bahwa 

pendidikan akan memengaruhi proses 

belajar. Semakin tinggi pendidikan 

seseorang, maka orang tersebut semakin 

mudah untuk menerima informasi sehingga 

banyak informasi yang masuk, dan semakin 

banyak pula pengetahuan yang didapat 

tentang kesehatan. Seseorang yang 

berpendidikan rendah tidak berarti mutlak 

berpengetahuan rendah pula. Ada beberapa 

faktor lain yang mempengaruhi tingkat 

pengetahuan seseorang selain tingkat 

pendidikan, yaitu usia, pengalaman, 

ketersediaan media informasi, lingkungan, 

dan budaya.14 

Hasil analisis perilaku PSN 

menunjukkan bahwa sebagian besar 

pertugas kebersihan di Universitas 

Padjadjaran yang dijadikan responden 

memiliki perilaku PSN dengan kategori 

kurang baik. Kurangnya perilaku PSN pada 

petugas kebersihan di Universitas 

Padjadjaran dapat terjadi karena kurangnya 

pengetahuan mengenai PSN. Hal tersebut 

dibuktikan dengan hasil pengukuran 

pengetahuan pada penelitian ini yang 

menunjukkan bahwa 82,3% responden 

memiliki pengetahuan PSN kurang baik. 

Menurut Green (1980) yang dikutip dari 

Notoatmodjo (2010) menyatakan bahwa 

pengetahuan merupakan salah satu faktor 

predisposisi untuk terjadinya perilaku. 

Kurangnya pengetahuan dapat berpengaruh 

pada tindakan yang dilakukan, sehingga 

kurangnya pengetahuan petugas kebersihan 

mengenai PSN menyebabkan perilaku PSN 

dilakukan dengan kurang baik.8 

2. Hubungan Pengetahuan PSN Petugas 

Kebersihan dengan Keberadaan Jentik 

Aedes aegypti di Universitas Padjadjaran 

Hasil univariat variabel pengetahuan 

menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden memiliki pengetahuan kurang 

baik dan keberadaan jentik Aedes aegypti 

mencapai 38%, namun hasil uji bivariat 

disimpulkan tidak ada hubungan yang 

bermakna secara statistik antara 

pengetahuan PSN dengan keberadaan jentik 

Aedes aegypti pada wilayah kerja yang 

menjadi tanggungjawab petugas kebersihan 

di Universitas Padjadjaran.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian Ekaputra (2011) yang melakukan 

penelitian mengnai analisis faktor yang 

berhubungan dengan keberadaan jentik 

Aedes aegypti di puskesmas Denpasar 

Selatan, bahwa hasil uji bivariat dalam 

tingkat kemaknaan 95% didapatkan p-value 
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sebesar 0,886 (<0,05) sehingga 

disimpulkan tidak ada hubungan antara 

pengetahuan PSN dengan keberadaan jentik 

nyamuk Aedes aegypti.16 Penelitian serupa 

juga dilakukan oleh Nasir (2014) yang 

menunjukkan tidak ada hubungan antara 

pengetahuan dengan keberadaan jentik 

Aedes aegypti di wilayah endemis DBD 

kota Makassar.17 

Pada penelitian ini terdapat 65,6% 

wilayah yang tidak ditemukan jentik Aedes 

aegypti meskipun petugas kebersihan 

memiliki pengetahuan kurang baik. Hal 

tersebut diduga karena adanya faktor sosial 

dan budaya. Pendapat Rogers yang dikutip 

oleh Notoatmodjo (2010) menyatakan 

bahwa cara berpikir dan bertindak 

seseorang bukan hanya ditentukan oleh 

pendidikan formal saja akan tetapi juga 

dipengaruhi oleh faktor sosial budaya, 

pengalaman pribadi dan pengaruh 

lingkungan.8 Setiap bekerja, petugas 

kebersihan di Universitas Padjadjaran 

dituntut untuk menerapkan budaya 

membersihkan dan membuang sampah 

setiap hari. Secara tidak langsung petugas 

kebersihan tersebut telah melakukan 

kegiatan PSN yang mengurangi tempat 

perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. 

Perilaku PSN tersebut dilakukan bukan 

karena pengetahuan yang dimilikinya 

melainkan karena tuntutan pekerjaan yang 

diterapkan pada lingkungan kerjanya. 

Tingkatan pengetahuan dalam diri 

seseorang terbagi menjadi enam tingkatan, 

yaitu tahu (know), memahami 

(comprehension), aplikasi (application), 

analisis (analysis), sintesis (synthesis) dan 

evaluasi (evaluation).8 Dalam penelitian ini 

terdapat 30% responden yang memiliki 

pengetahuan baik namun tetap ditemukan 

jentik Aedes aegypti di wilayah kerjanya. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa 

pengetahuan PSN responden berada pada 

tingkat memahami namun belum mencapai 

tahap aplikasi dalam pekerjaan sehingga 

terdapat jentik Aedes aegypti di wilayah 

kerjanya dan menyebabkan tidak adanya 

hubungan antara pengetahuan dengan 

keberadaan jentik Aedes aegypti. 

berdasarkan hal tersebut maka perlu 

dilakukan sosialisasi untuk memberikan 

edukasi atau pelatihan kepada petugas 

kebersihan di Universitas Padjadjaran 

mengenai hal yang berhubungan dengan 

tindakan pemberantasan sarang nyamuk 

(PSN) khususnya di lingkungan kerja. 
 

3. Hubungan Perilaku PSN Petugas 

Kebersihan dengan Keberadaan Jentik 

Aedes aegypti di Universitas Padjadjaran 

Berdasarkan uji statistik dapat 

disimpulkan terdapat hubungan yang 

signifikan antara perilaku PSN petugas 

kebersihan dengan dengan keberadaan 

jentik Aedes aegypti di Universitas 

Padjadjaran Jatinangor karena didapatkan 

p-value sebesar 0,0001 (<0,05). Hasil 

penelitian ini sejalan dengan dua penelitian 

di kelurahan Kassi-Kassi Kota Makassar 

dan Pelabuhan Pulang Pisau, bahwa hasil 

uji bivariat dalam tingkat kemaknaan 95% 

didapatkan p-value sebesar 0.0001 (<0,05) 

sehingga disimpulkan ada hubungan yang 

signifikan antara perilaku PSN dengan 

keberadaan jentik nyamuk Aedes 

aegypti.18,19 

Menurut Lawrence Green (1980) yang 

dikutip dalam buku Notoatmojo (2010), 

menyebutkan bahwa perilaku ditentukan 

oleh 3 faktor utama, yaitu faktor 

predisposisi (predisposing), pemungkin 

(enabling), dan penguat (reinforcing).8 

Faktor Perilaku kurang baik pada petugas 

kebersihan di Universitas Padjadjaran dapat 

disebabkan karena tidak terpenuhinya 

seluruh atau salah satu faktor tersebut. 

Faktor predisposing adalah hal yang 

dapat mempermudah atau mempredisposisi 

terjadinya perilaku, misalnya adalah 

pengetahuan dan sikap seseorang terhadap 

sesuatu yang akan dilakukan. Apabila 
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sesorang memiliki sikap positif terhadap 

pengetahuan yang dimiliki, maka orang 

tersebut akan melakukan hal yang positif, 

begitu juga sebaliknya.8 Dalam penelitian 

ini sikap responden terhadap 

pemberantasan nyamuk tidak diteliti 

sehingga tidak dapat menganalisis faktor 

sikap yang dapat menyebabkan 

pengetahuan tidak berhubungan dengan 

keberadaan jentik nyamuk Aedes aegypti. 

Faktor pemungkin atau pendukung 

(enabling) terhadap perilaku PSN adalah 

tersedianya fasilitas, sarana atau prasarana 

yang mendukung atau yang memfasilitasi 

kegiatan PSN tersebut. Berdasarkan hasil 

wawancara kepada petugas kebersihan 

menunjukkan bahwa selama mereka 

bekerja belum pernah menggunakan abate 

di lingkungan kerja karena belum 

tersedianya abate/larvasida untuk 

digunakan pada penampungan air yang sulit 

untuk dikuras.  

Faktor Penguat (Reinforcing factors) 

merupakan hal yang dapat memperkuat 

untuk terjadinya perilaku, misalnya tokoh 

masyarakat, keputusan dari pejabat 

pemerintahan atau instansi merupakan 

faktor penguat perilaku. Di Universitas 

Padjadjaran telah memiliki sistem 

pengawasan terhadap kinerja petugas 

kebersihan, namun belum memiliki 

peraturan atau program yang mendukung 

kegiatan PSN secara khusus, misalnya 

melakukan program penghargaan bagi 

gedung yang bebas jentik maka hal ini dapat 

menjadi motivasi yang menguatkan 

terlaksananya PSN di Universitas 

Padjadjaran. Selain itu, untuk 

mengoptimalkan praktek PSN pada tempat-

tempat penampungan air yang besar dan 

sulit dikuras, perlu dilakukan pengadaan 

larvasida di Universitas Padjadjaran.  
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ABSTRACT 

Accreditation is one way to improve the quality of health services at public health center. With the 

accreditation of health center, it is expected to increase the patient's trust in health service provided by health 

center. Increased quality of service is also expected to provide satisfaction to patients. This study aims to 

determine the relationship between the status of health center accreditation with the level of patient satisfaction 

Melong Asih and Cimahi Tengah Public Health Center Cimahi. The study used cross sectional design with 96 

respondents from 2 health center using accidental sampling technique. The author used questionnaire as 

research instrument. Data were analyzed using Mann Whitney test. Results showed that (64, 6%) expressed 

satisfaction with the health services in Melong Asih Health Center and (60.4%) are satisfied with the health 

services in Cimahi Tengah Health Center. It is known that there is significant correlation 
between accreditation status of community health center with patient satisfaction level with p value 0,032. 

Mean of patient satisfaction at Cimahi Tengah health center which accredited madya is 42,45 and mean 

of patient satisfaction at Melong Asih Health Center which accredited utama is 54,55. Each health center 

conducts evaluation and improvement of management to improve service quality so it can fulfill patient 

requirement and improve patient satisfaction and can increase / maintain accreditation status from community 

health center. 

Keywords: Community Health Center Accreditation, Patient Satisfaction Level 

 

PENDAHULUAN 

Pembangunan kesehatan merupakan 

bagian integral dan terpenting dari 

pembangunan nasional, tujuan 

diselenggarakannya pembangunan kesehatan 

adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan 

kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar 

terwujud derajat kesehatan masyarakat yang 

optimal. Keberhasilan pembangunan 

kesehatan berperan penting dalam 

meningkatkan mutu dan daya saing sumber 

daya manusia Indonesia.  Tujuan 

pembangunan kesehatan nasional akan tercapai 

jika diselenggarakan berbagai upaya kesehatan 

secara menyeluruh, berjenjang, terpadu dan 

pelayanan kesehatan baik yang disediakan oleh 

pemerintah maupun swasta. Puskesmas dan 

klinik merupakan ujung tombak dalam 

memberikan pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat (Kementerian Kesehatan, 2015). 

Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan 

tingkat pertama wajib menyediakan pelayanan 

kesehatan sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku dan pedoman dari 

Kementerian Kesehatan dengan 

memperhatikan kebutuhan dan harapan 

masyarakat.  Jenis-jenis pelayanan yang 

disediakan perlu diketahui dan dimanfaatkan 

secara optimal oleh masyarakat, sebagai wujud 

pemenuhan akses masyarakat terhadap 

pelayanan yang dibutuhkan (Kementerian 

Kesehatan RI, 2015).  

Mutu layanan kesehatan harus dapat 

memenuhi kebutuhan pasien/masyarakat dan 

juga harus memenuhi harapan pasien dengan 

biaya yang se-efisien mungkin. 

Pasien/masyarakat melihat layanan kesehatan 

yang bermutu sebagai suatu layanan kesehatan 

yang dapat memenuhi kebutuhan yang 

dirasakan dan diselenggarakan dengan cara 

yang sopan dan santun, tepat waktu, tanggap 

dan mampu menyembuhkan keluhannya serta 

mencegah berkembangnya atau meluasnya 

penyakit. Pandangan pasien/masyarakat sangat 

penting, karena pasien yang merasa puas akan 
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mematuhi pengobatan dan mau datang berobat 

kembali (Pohan, 2007). 

Berdasarkan data yang diperoleh dari 

dinas kesehatan kota Cimahi, diperoleh data 

bahwa terdapat 7 puskesmas dari 13 puskesmas 

yang ada di kota Cimahi yang sudah 

terakreditasi. Satu puskesmas terakreditasi 

utama yaitu Puskesmas Melong Asih, tiga 

puskesmas terakreditasi madya yaitu 

Puskesmas Melong Tengah, Cimahi Tengah 

dan Puskesmas Cipageran, satu puskesmas 

terakreditasi dasar yaitu Puskesmas Cimahi 

Selatan, dan dua puskesmas yang status 

akreditasinya masih menunggu hasil dari 

komisi yaitu Puskesmas Padasuka dan 

Puskesmas Cimahi Utara. 

Peneliti melakukan studi pendahuluan 

dengan melihat data sekunder. Puskesmas 

Melong Asih terakreditasi utama pada tahun 

2017. Data jumlah kunjungan pasien 

Puskesmas Melong Asih tahun 2017 untuk 

pasien umum sebanyak 22.321 orang dan 

peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) sebanyak 27.931 orang. Jumlah 

keseluruhan kunjungan pasien Puskesmas 

Melong Asih tahun 2017 sebanyak 50.252 

orang. Puskesmas Melong Asih mendapatkan 

hasil penilaian indeks kepuasan masyarakat 

sebesar 75.01. Hasil tersebut dalam nilai mutu 

pelayanan termasuk dalam predikat B (baik). 

Puskesmas Cimahi Tengah terakreditasi 

madya pada tahun 2016. Data jumlah 

kunjungan pasien puskesmas Cimahi Tengah 

tahun 2017 untuk pasien umum sebanyak 

26.574 orang dan peserta Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS) sebanyak 29.504 orang. 

Jumlah keseluruhan kunjungan pasien 

Puskesmas Cimahi Tengah tahun 2017 

sebanyak 56.078 orang. Puskesmas Cimahi 

Tengah mendapatkan hasil penilaian indeks 

kepuasan masyarakat sebesar 82,50. Hasil 

tersebut dalam nilai mutu pelayanan termasuk 

dalam predikat A ( sangat baik). 

 

METODE PENELITIAN 

Desain penelitian ini menggunakan 

pendekatan studi potong lintang (cross 

sectional). Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui hubungan antara akreditasi 

puskesmas dengan tingkat kepuasan pasien di 

Puskesmas Melong Asih dan Puskesmas 

Cimahi Tengah Kota Cimahi. Jumlah populasi 

penelitian ini adalah 106.330 pasien. Besar 

sampel yang digunakan adalah 96 responden. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan 

accidental sampling. Analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

Mann Whitney. 

 

HASIL PENELITIAN 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Responden Pasien Berdasarkan Karakteristik Umur, Jenis Kelamin, 
Pendidikan dan Pekerjaan di Puskesmas Cimahi Tengah, Kota Cimahi Tahun 2018. 

Variabel Frekuensi Presentase 

a. Usia   

Remaja Awal  6 12,5 

Remaja Akhir 18 37,5 

Dewasa Awal  11 22,9 

Dewasa Akhir  5 10,4 

Lansia Awal  6 12,5 

Lansia Akhir  2 4,2 

Jumlah 48 100 
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Variabel Frekuensi Presentase 

b. Jenis Kelamin   

Laki-laki 14 29,2 

Perempuan 34 70,8 

Jumlah 48 100 

c. Pendidikan   

SD 4 8,3 

SLTP 10 20,8 

SLTA 27 56,3 

S-1 7 14,6 

Jumlah 48 100 

d. Pekerjaan   

Pegawai Swasta 8 16,7 

Wiraswasta/Usahawan 4 8,3 

Pelajar/Mahasiswa 11 22,9 

Lainnya 25 52,1 

Jumlah 48 100 

 

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Responden Pasien Berdasarkan Karakteristik Umur, Jenis Kelamin, 

Pendidikan dan Pekerjaan di Puskesmas Melong Asih, Kota Cimahi Tahun 2018. 

Variabel Frekuensi Presentase 

a. Usia   

Remaja Akhir 9 18,8 

Dewasa Awal 11 22,9 

Dewasa Akhir  13 27,1 

Lansia Awal 8 16,7 

Lansia Akhir 7 14,6 

Jumlah 48 100 

b. Jenis Kelamin   

Laki-laki 14 29,2 

Perempuan 34 70,8 

Jumlah 48 100 

c. Pendidikan   

SD 7 14,6 

SLTP 12 25,0 

SLTA 26 54,2 

S-1 3 6,3 

Jumlah 48 100 

d. Pekerjaan   

PNS/TNI/POLRI 5 10,4 

Pegawai Swasta 7 14,6 

Wiraswasta/Usahawan 3 8,3 

Pelajar/Mahasiswa 3 8,3 

Lainnya 30 62,5 

Jumlah 48 100 
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Tabel 3.  Tabulasi silang karakteristik pasien dengan kepuasan pasien Puskesmas Cimahi Tengah 

dan Puskesmas Melong Asih, Kota Cimahi 2018 

Karakteristik Responden 

Kepuasan Pasien Puskesmas 

Kurang Puas Puas Total 

 f % f % f % 

Usia       

Remaja Awal 5 5,2 1 1,0 6 6,3 

Remaja Akhir 8 6,3 19 19,8 27 28,1 

Dewasa Awal 6 5,2 16 16,7 22 22,9 

Dewasa Akhir 6 12,5 12 12,5 18 18,8 

Lansia Awal 8 7,3 6 6,3 14 14,6 

Lansia Akhir 3 6,3 6 6,3 9 9,4 

Jumlah 36 37,5 60 62,5 96 100 

Jenis Kelamin       

Laki-laki 10 10,4 19 19,8 29 30,2 

Perempuan 26 27,1 41 42,7 67 69,8 

Jumlah 36 37,5 60 62,5 96 100 

Pendidikan Terakhir       

Tidak sekolah – SD 2 2,1 9 9,4 11 11,5 

SLTP 9 9,4 13 13,5 22 22,9 

SLTA 23 24 30 31,3 53 55,2 

S-1 2 2,1 8 8,3 10 10,4 

Jumlah 36 37,5 60 62,5 96 100 

Pekerjaan       

PNS/TNI/POLRI 2 2,1 3 3,1 5 5,2 

Pegawai Swasta 7 7,3 8 8,3 15 15,6 

Wiraswasta/Usahawan 2 2,1 5 5,2 7 7,3 

Pelajar/Mahasiswa 6 6,3 8 8,3 14 14,6 

Lainnya 19 19,8 36 37,5 55 57,3 

Jumlah 36 37,5 60 62,5 96 100 

 

Tabel 4.  Kepuasan Pasien Puskesmas Cimahi Tengah Tahun 2018 

Kategori Frekuensi Presentase (%) 

Kurang Puas 19 39,6 

Puas 29 60,4 

Jumlah 48 100 

 

Tabel 5.  Kepuasan Pasien Puskesmas Melong Asih Tahun 2018 

Kategori Frekuensi Presentase 

(%) 

Kurang Puas 17 35,4 

Puas 31 64,6 

Jumlah 48 100 
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Tabel 6.   Hubungan Status Akreditasi Puskesmas dengan Kepuasan Pasien di Puskesmas Melong 

Asih dan Cimahi Tengah Tahun 2018 

Status Akreditasi n Mean P Value 

Madya 48 42,45 
0,032 

Utama 48 54,55 

 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan di dua puskesmas yang terakreditasi 

di Kota Cimahi yaitu Puskesmas Cimahi 

Tengah dan Puskesmas Melong Asih 

menunjukkan bahwa usia responden terbanyak 

terdapat pada kategori remaja akhir (17-25 

tahun) sebanyak 19 responden (19,8%). 

Bertambahnya usia seseorang maka kebutuhan 

untuk memanfaatkan jasa pelayanan akan 

bertambah pula sesuai dengan usia (Simamora, 

2003).  

Didapatkan bahwa 19 responden (19,8%) 

dengan jenis kelamin laki-laki, 41 responden 

(42,7%) dengan jenis kelamin perempuan. 

Jumlah tersebut dapat dikaitkan dengan angka 

kesakitan lebih sering terjadi pada jenis 

kelamin perempuan daripada jenis kelamin 

laki-laki (Notoatmodjo, 2003). Logen, dkk 

(2015) berpendapat bahwa responden yang 

berjenis kelamin perempuan lebih banyak 

memanfaatkan pelayanan kesehatan 

dibandingkan dengan responden yang berjenis 

kelamin laki-laki dikarenakan wanita lebih 

banyak memiliki waktu dirumah sebagai ibu 

rumah tangga dibandingkan dengan laki-laki 

yang harus bekerja diluar rumah sebagai kepala 

keluarga. 

Berdasarkan hasil penelitian responden 

paling banyak yaitu tingkat pendidikan SLTA 

sebanyak 30 responden (31,3%). Tingkat 

pendidikan merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi harapan dan persepsi pasien 

terhadap pelayanan kesehatan (Notoatmodjo, 

2005). Semakin tinggi tingkat pendidikan 

seseorang semakin besar pula keinginan dan 

harapannya, maka tingkat pendidikan yang 

tinggi akan cenderung menyebabkan tingkat 

kepuasan yang rendah sehingga diperlukan 

pelayanan yang berkualitas tinggi untuk 

mendapatkan kepuasan (Siagian, 2000).  

Berdasarkan penelitian didapatkan bahwa 

responden yang paling banyak pada 

karakteristik pekerjaan yaitu pekerjaan lainnya 

(tidak bekerja/IRT/pensiunan) sebanyak 36 

responden (37,5%). Hal ini sejalan dengan 

hasil penelitian Stefan, dkk (2014), responden 

yang tidak bekerja pada umumnya tidak 

memiliki tuntutan dan harapan yang tinggi 

terhadap pelayanan kesehatan, selama dapat 

kembali sembuh dengan pelayanan yang 

diberikan pasien akan kembali untuk berobat di 

tempat tersebut. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan di Puskesmas Cimahi Tengah dan 

Puskesmas Melong Asih didapatkan tingkat 

kepuasan pasien yang dijelaskan dalam tabel 4 

bahwa sebagian besar kepuasan pasien di 

Puskesmas Cimahi Tengah dengan tingkat 

kepuasan dalam kategori puas yaitu sebanyak 

29 responden (60,4%) dan tabel 5 

menunjukkan tingkat kepuasan pasien di 

Puskesmas Melong Asih dengan tingkat 

kepuasan dalam kategori puas yaitu sebanyak 

31 responden (64,6%). 

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa 

sebagian besar tingkat kepuasan pasien di dua 

puskesmas yang terakreditasi termasuk dalam 

tingkat kepuasan kategori puas dengan jumlah 

responden sebanyak 60 responden (62,5%). 

Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya 

tingkat kepuasan pasien dipengaruhi oleh 

tinggi rendahnya kualitas pelayanan yang 

diberikan. 
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Hasil penelitian yang telah dilakukan, 

diperoleh hasil uji statistik dengan 

menggunakan uji Mann Whitney bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan antara 

status akreditasi puskesmas dengan tingkat 

kepuasan pasien di Puskesmas Cimahi Tengah 

dan di Puskesmas Melong Asih dengan p value 

sebesar 0,032. Menurut hasil analisa peneliti 

bahwa dengan adanya hubungan antara status 

akreditasi puskesmas dengan tingkat kepuasan 

pasien dapat disebabkan oleh kualitas dan 

pelayanan yang baik yang diberikan oleh 

puskesmas. Akan tetapi akreditasi puskesmas 

tidak dinilai hanya dari tingkat kepuasan 

pasiennya saja, akan tetapi ditunjang dari 

berbagai aspek yang telah ditetapkan oleh 

Permenkes Nomor 46 tahun 2015 tentang 

Standar Akreditasi Puskesmas yang terdiri dari 

3 bagian dan 9 bab

KESIMPULAN  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

kepada 96 responden di Puskesmas Melong 

Asih  dan Puskesmas Cimahi Tengah tahun 

2018, maka diperoleh hasil tingkat kepuasan 

pasien di Puskesmas Melong Asih masuk 

dalam kategori puas yaitu sebanyak 31 

responden (64,6%) dan tingkat kepuasan 

pasien di Puskesmas Cimahi Tengah masuk 

dalam kategori puas yaitu sebanyak 29 

responden (60,4%). Ada perbedaan yang 

signifikan antara status akreditasi puskesmas 

dengan tingkat kepuasan pasien. Hasil p value 

0,032 dengan mean kepuasan pasien di 

Puskesmas Cimahi Tengah yang terakreditasi 

madya adalah 42,45 dan mean kepuasan pasien 

di Puskesmas Melong Asih yang terakreditasi 

utama adalah 54,55  
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ABSTRAK 

 
Tahun 2014 jumlah ibu hamil di Puskesmas Padasuka Cimahi sebanyak 1392 orang, dimana 255 diantaranya 

mengalami kehamilan dengan risiko tinggi dengan rincian sebagai berikut 113 kasus yang hamil terlalu tua, 86 

kasus yang hamil terlalu muda, 53 kasus yang hamil terlalu banyak atau sering, dan 3 kasus yang hamil jaraknya 

terlalu dekat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kejadian kehamilan risiko 

tinggi di Puskesmas Padasuka Cimahi. Desain penelitian yang digunakan adalah cross sectional. Populasi dan 

sampel penelitian adalah ibu hamil di Puskesmas Padasuka. Jumlah populasi ibu hamil sebanyak 1392 dan 
sampel sebanyak 90 responden.  Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan data 

sekunder didapat dari data Puskesmas. Analisis data melalui 2 tahapan yaitu univariat dan bivariat 

menggunakan uji chi square. Hasil penelitian yaitu variabel yang berhubungan dengan kejadian kehamilan 

risiko tinggi yaitu pengetahuan (pvalue = 0,036), pendidikan (pvalue = 0,048), umur (pvalue = 0,000), dan 

sikap (pvalue = 0,035). Saran untuk petugas puskesmas yaitu melakukan promosi kesehatan untuk 

meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi. 

 

Kata kunci: Cross sectional, kehamilan risiko tinggi, 4 terlalu 

 

ABSTRACT  

In 2014, the number of pregnant women in health centers Padasuka Cimahi were 1392 people. 255 

of them experienced a high risk pregnancy as detailed below, 113 cases of pregnant too old, 86 cases were 

pregnant too young, 53 cases were pregnant too much or often, and 3 cases of pregnant distance is too 

close.This study aims to determine the factors that influence the incidence of high-risk pregnancy. The study 
design using cross sectional. Population of pregnant women is 1392 and samples were pregnant women  were 

90 respondents. The primary data were collected using questionnaires and secondary data obtained from 

Health center Padasuka. Analysis of the data through 2 stages, univariate and bivariate using the chi square 

test. The result research variables in a study and correlation with the incidence of high-risk pregnancies are 

knowledge (pvalue = 0.036), education (pvalue = 0.048), age (pvalue = 0.000), and attitude (pvalue = 0.035). 

Health promotion to improve the knowledge and awareness about the importance of reproductive 

health.Suggest for role of Puskesmas is do health promotion to increase knowledge and awareness about the 

importance of reproductive health. 

 

Keywords: Cross-sectional, high-risk pregnancy, 4 too 

 

PENDAHULUAN 

Masalah maternal merupakan masalah yang 

kompleks, meliputi hal-hal non teknis seperti 

pendidikan dan status wanita. Di Indonesia 

kematian ibu masih tetap tinggi, menurut data 

dari SDKI tahun 2012 saat ini Angka Kematian 

Ibu mencapai 359 / 100.000 KH jumlah 

tersebut meningkat dibandingkan pada tahun 

2007 sebanyak 228 / 100.000 KH (Kementrian 

Kesehatan RI, 2014). Tingginya angka 

kematian ibu ini tidak terlepas dari masih 

tingginya angka kehamilan yang tidak 

diinginkan yaitu mencapai 16,8% (Budijanto, 

D., 2013). Disisi lain masih banyak ditemukan 

kehamilan yang tidak ideal yaitu kondisi 4 

Terlalu yang sangat membahayakan bagi 

kesehatan ibu, adapun data mengenai hamil 

kondisi 4 Terlalu ada sebesar 22,4% dengan 

rincian hamil terlalu muda ( < 20 th ) sebesar 

4,1 %, hamil terlalu tua ( > 35 th ) sebesar 3,8 

%, jarak terlalu dekat ( < 2 th ) sebesar 5,2 %, 

dan terlalu banyak ( > 3 ) 9,4 % (BKKBN, 

2008). Di Jawa Barat angka kematian ibu 
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mencapai 78,63 / 100.000 KH sedangkan 

daerah Cimahi angka kematian ibu sebanyak 

94,88 / 100.000 KH (Dinkes Jawa Barat, 2014).  

Menurut hasil penelitian Sari P et al (2014) 

terdapat faktor yang mempengaruhi kehamilan 

risiko tinggi yaitu pendidikan, peneliti 

berasumsi bahwa pendidikan memiliki 

pengaruh terhadap risiko kehamilan 4 Terlalu. 

hal ini diasumsikan karena ibu yang 

berpendidikan rendah setingkat SD atau 

bahkan tidak sekolah memiliki tingkat 

pengetahuan dan pengertian yang rendah pula 

karena mereka dianggap kurang sering terpapar 

dengan informasi terkait kesehatan reproduksi  

yang mana menjadi diperparah dengan kurang 

aktifnya tenaga kesehatan ataupun kader dalam 

menyampaikan informasi kesehatan 

reproduksi.  

Rahmadian K. (2012) mengungkapkan 

dalam penelitiannya masih ada responden yang 

memiliki pengetahuan yang buruk tentang 

kehamilan risiko tinggi, hal ini mungkin dapat 

terjadi karena responden masih belum 

mengetahui informasi tentang hal tersebut. 

Penelitian Kurniawwati (2014) terdapat 

pengaruh umur terhadap kejadian kehamilan 

risiko tinggi, karena umur yang ekstrem 

memungkinkan terjadinya penurunan dari 

fungsi organ reproduksi. 

Berdasarkan studi awal yang dilakukan oleh 

peneliti di Puskesmas Padasuka Cimahi, 

jumlah kehamilan Risiko Tinggi 4T (Terlalu) 

pada tahun 2014 adalah sebanyak 255 kasus 

dengan rincian 113 kasus yang hamil terlalu 

tua, 86 kasus yang hamil terlalu muda, 53 kasus 

yang hamil terlalu banyak atau sering, dan 3 

kasus yang hamil jaraknya terlalu dekat, serta 

hasil wawancara dengan 3 ibu hamil yang 

dilakukan sebelum pengambilan data melalui 

kuesioner diperoleh kesimpulan ibu hamil 

mengetahui tanda-tanda kehamilan risiko 

tinggi namun mempunyai respon yang negatif 

tentang masalah kehamilan risiko tinggi. Oleh 

karena itu, perlu dilakukan  penelitian untuk 

mengetahui faktor-faktor (pengetahuan, 

pendidikan, umur dan sikap) yang 

mempengaruhi kejadian kehamilan risiko 

tinggi Di Puskesmas Padasuka Cimahi. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian survey analitik dengan Rancangan 

penelitian cross sectional. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh ibu hamil 

sepanjang tahun 2014 yang berjumlah 1392 

orang. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan accidental sampling. 

Berdasarkan perhitungan diperoleh besar 

sampel yang diambil sebanyak 90 responden. 

Data primer diperoleh dari hasil pengisian 

menggunakan kuesioner pada responden 

mengenai pengetahuan, pendidikan, umur dan 

sikap. Data sekunder diambil dari laporan 

tahunan tentang jumlah kasus kejadian 

kehamilan 4 Terlalu di wilayah kerja 

puskesmas padasuka dan setiamanah tahun 

2014. Instrumen menggunakan lembar 

kuesioner tersetruktur. Analisis data 

menggunakan analisis univariate dengan 

analisis distribusi frekuensi dan bivariate 

dengan uji chisquare. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1. Hubungan antara faktor risiko dengan kejadian kehamilan risiko tinggi di Puskesmas 

Padasuka Cimahi 

 

 

Faktor Risiko 

 

Kejadian Kehamilan Risiko Tinggi  

 

POR  

  

 

Pvalue 
Risti Tidak Risti 

 

CI 95% 

N  % N  %    

Pengetahuan:        

a. Kurang 32 61,5 20 38,5 1,670  1,046 – 2,668 0,036  

b. Baik  14 36,8 24 63,2    
Pendidikan:        

a. Rendah  37 58.7 26 41.3 1,762  0,994-3,122 0.048 

b. Tinggi 9 33.3 18 66.7    

Umur:        
a. Berisiko   16 94.1 1 5.9 2,290   1,698-3,089 0.000 

b. Tidak Berisiko  30 41.1  43 58.9    

Sikap:        
a. Negatif 28 63.6 16 36.4 1,626 1,064-2,485 0.035 

b. Positif  18 39.1 28 60.9    

 

Hasil analisis pada tabel 1 menyimpulkan 

bahwa responden yang berpengetahuan kurang 

yang mengalami kehamilan risiko tinggi 

sebanyak 61,5% sedangkan untuk responden 

yang memiliki pengetahuan baik yang tidak 

mengalami kehamilan risiko tinggi sebanyak 

63,2%. Nilai POR : 1,670 yang artinya 

responden yang pengetahuannya kurang 

mempunyai kecenderungan mengalami 

kehamilan risiko tinggi 1,670 kali 

dibandingkan dengan responden yang 

pengetahuannya baik. nilai signifikasi kurang 

dari 0.05 (pvalue: 0.036) berarti secara statistik 

terdapat hubungan antara pengetahuan dengan 

kejadian kehamilan risiko tinggi di Puskesmas 

Padasuka Cimahi tahun 2015. Hal ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Rakhmadian (2012) pengetahuan yang rendah 

mungkin dapat terjadi karena responden belum 

mengetahui informasi tentang kehamilan risiko 

tinggi. Menurut Damayanti (2009) apabila 

seorang ibu mempunyai pengetahuan yang 

lebih tentang risiko tinggi kehamilan maka 

kemungkinan ibu akan mencegah, 

menghindari, dan mengatasi masalah 

kehamilan risiko tinggi tersebut.  

Menurut asumsi peneliti dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan masih adanya 

responden yang memiliki pengetahuan yang 

kurang mengenai kehamilan risiko tinggi 

dikarenakan sebagian besar ibu memiliki 

pendidikan yang rendah yaitu setingkat SD, 

SMP, dan SMA dimana pendidikan 

mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang. 

Selain itu seperti yang kita ketahui bahwa 

pengetahuan tidak hanya bisa didapatkan 

melalui jenjang pendidikan formal dengan 

bersekolah, namun pengetahuan juga bisa 

didapatkan dari lingkungan keluarga, 

lingkungan sosial, atau juga dari kegiatan-

kegiatan yang ada di sekitar tempat tinggal ibu.  

Pengetahuan yang paling efektif biasanya 

didapatkan dari lingkungan keluarga terdekat, 

untuk menunjang pengetahuan ibu agar lebih 

meningkat maka para petugas kesehatan juga 

melakukan pendidikan kepada semua elemen-

elemen masyarakat terutama yang paling dekat 

dengan ibu hamil yaitu suami atau keluarga. 

Dengan memberikan pendidikan kesehatan 

kepada suami dan kelurga terdekat diharapkan 

mampu menunjang peningkatan pengetahuan 

ibu tentang risiko tinggi kehamilan. Dalam 

keadaan darurat seorang ibu hamil yang 
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memiliki risiko tinggi dalam kehamilannya 

tidak mungkin memutuskan tindakan yang 

harus diambil untuk menyelamatkan kedua 

nyawa ibu dan bayinya, maka dari itu peran 

suami dan kelurga terdekat menjadi sangat 

penting pada kondisi seperti itu.  

Pada variabel pendidikan dapat 

disimpulkan bahwa responden dengan 

pendidikan rendah yang mengalami kehamilan 

risiko tinggi yaitu sebanyak 58.7%, sedangkan 

responden dengan pendidikan tinggi yang tidak  

mengalami kehamilan risiko tinggi adalah 

sebanyak 66,7%. nilai POR = 1,762, artinya 

responden yang memiliki pendidikan rendah 

mempunyai kecenderungan mengalami 

kehamilan risiko tinggi 1,762 kali 

dibandingkan dengan ibu yang memiliki 

pengetahuan tinggi. nilai signifikasi kurang 

dari 0,05 (pvalue: 0,048) berarti secara statistik 

terdapat hubungan antara pendidikan dengan 

kejadian kehamilan risiko tinggi di Puskesmas 

Padasuka Cimahi tahun. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan Maidelwita (2010) 

ada hubungan yang bermakna antara 

pendidikan dengan kehamilan risiko tinggi 

dengan nilai pvalue 0,000. Hal ini disebabkan 

jenjang pendidikan formal yang diperoleh ibu 

tersebut maka otomatis pengetahuannya akan 

lebih bagus sehingga kemampuan ibu tersebut 

dalam menerapkan kehamilannya yang aman 

dan sehat juga akan lebih baik. 

Menurut asumsi peneliti apabila pendidikan 

ibu di Puskesmas Padasuka akan pemanfaatan 

pelayanan kesehatan cukup baik, maka tentu 

pengetahuannya pun akan semakin baik 

sehingga akan meningkatkan kesadaran 

pentingnya pemanfaatan pelayanan kesehatan. 

Peningkatan pendidikan bagi seorang ibu 

dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan akan 

memberikan dampak kepada peningkatan 

pengetahuan dan pada akhirnya meningkatkan 

kesadaran akan pentingnya pemanfaatan 

pelayan kesehatan tentang program kesehatan 

ibu dan anak serta kesehatan reproduksi yang 

sehat.  

Variabel umur dapat disimpulkan bahwa 

responden yang memiliki umur yang berisiko 

yang mengalami kehamilan risiko tinggi 

sebanyak 94,1%, sedangkan ibu yang memiliki 

umur yang tidak berisiko yang tidak memiliki 

kehamilan risiko tinggi yaitu sebanyak 58,9%. 

nilai POR = 2,290, artinya responden yang 

memiliki umur yang berisiko 2,290 kali lebih 

berisiko mengalami kehamilan risiko tinggi 

dibandingkan ibu yang memiliki umur yang 

tidak berisiko. nilai signifikasi kurang dari 0,05 

(pvalue: 0,000) berarti secara statistik terdapat 

hubungan antara umur dengan kejadian 

kehamilan risiko tinggi di Puskesmas Padasuka 

Cimahi tahun 2015. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan Husain R (2008) yang mengemukakan 

bahwa terdapat hubungan antara umur dengan 

kehamilan risiko tinggi yang memiliki nilai 

statistik pvalue 0,000. Hal ini disebabkan 

karena usia ibu sangat mempengaruhi 

kesehatan janin dan kualitas bayi yang akan 

dilahirkan. Notoatmodjo (2014) semakin 

cukup umur tingkat kematangan seseorang 

akan lebih matang dalam berfikir. Pada aspek 

psikologi atau mental, secara garis besar 

pertumbuhan fisik terdiri dari atas empat 

kategori yaitu, perubahan ukuran, perubahan 

proporsi. 

Menurut asumsi peneliti umur menjadi 

faktor yang sangat penting dalam memutuskan 

kehamilan yang tepat. Pada usia dibawah 20 

tahun alat-alat reproduksi seorang wanita 

belum cukup matang untuk dibuahi sehingga 

terjadi keguguran, perdarahan selama 

kehamilan , sedangkan pada usia diatas 35 

tahun juga dapat menjadi penyebab terjadinya 

risiko tinggi pada waktu hamil dan melahirkan 

karena pada usia ini (diatas 35 tahun) organ-

organ reproduksi wanita sudah kaku atau tidak 

elastis lagi sehingga dapat menimbulkan 

kesulitan dalam persalinan dan dapat 

menyebabkan kematian pada seorang ibu.  

Variabel sikap dapat disimpulkan bahwa 

responden yang memiliki sifat negatif yang 

mengalami kehamilan risiko tinggi adalah 

sebanyak 63,6%, sedangkan untuk ibu yang 
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memiliki sifat positif yang tidak mengalami 

kehamilan risiko tinggi sebanyak 60,9%. nilai 

POR = 1,626, artinya ibu yang memiliki sifat 

negatif 1,626 kali lebih berisiko mengalami 

kehamilan risiko tinggi dibandingkan dengan 

ibu yang memiliki sifat positif. nilai signifikasi 

kurang dari 0,05 (pvalue: 0,035) berarti secara 

statistik terdapat hubungan antara sikap dengan 

kejadian kehamilan risiko tinggi di Puskesmas 

Padasuka cimahi tahun 2015. Hal ini sejalan 

dengan penelitian Maidelwita (2010) yang 

mengungkapkan terdapat hubungan antara 

sikap dengan kehamilan risiko tinggi dimana 

pvalue 0,030. Ini menunjukkan bahwa sikap 

positif pada ibu hamil tentang kehamilan risiko 

tinggi semakin besar kemungkinan 

kehamilannya tidak berisiko begitu juga 

sebaliknya, sikap negative pada ibu hamil 

semakin besar kehamilannya berisiko.  

Menurut asumsi peneliti berdasarkan hasil 

penelitian yang didapatkan masih ada ibu yang 

memiliki sikap yang negatif mengenai 

kehamilan risiko tinggi, hal ini disebabkan 

karena pengetahuan ibu yang kurang sehingga 

menimbulkan sikap yang negatif. Jika ibu 

memiliki sikap yang positif artinya mendukung 

segala tindakan untuk mencegah terjadinya 

kehamilan yang berisiko maka kejadian 

kehamilan risiko tinggi juga akan berkurang. 

 

KESIMPULAN 

Pengetahuan, pendidikan, umur dan sikap 

mempengaruhi kejadian kehamilan risiko 

tinggi di Puskesmas Padasuka Cimahi tahun 

2015. Saran kepada pimpinan Puskesmas 

perlunya peningkatan Komunikasi Informasi 

dan Edukasi (KIE) melalui program KIA 

tentang kesehatan reproduksi dan kehamilan 

risiko tinggi, untuk meningkatkan pengetahuan 

tentang kesehatan reproduksi dan kehamilan 

risiko tinggi, memberikan penyuluhan secara 

langsung pada masyarakat terutama pada 

Wanita Usia Subur (WUS) sehingga para 

perempuan mampu merencanakan kehamilan 

dengan kondisi organ reproduksi, jarak, jumlah 

dan waktu yang tepat 
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ABSTRAK 
Banyak masalah yang akan muncul ketika memasuki usia lanjut, salah satu nya adalah menurunnya 

produktivitas ketika memasuki usia lanjut, memanfaatkan posyandu lansia adalah langkah tepat untuk tetap 

produktif saat usia lanjut. Tetapi pengetahuan yang rendah tentang manfaat dan kegunaan posyandu lansia 

membuat lansia tidak terlalu tertarik berkunjung ke posyandu lansia. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis 
hubungan pengetahuan lansia tentang posyandu lansia terhadap motivasi berkunjung ke posyandu lansia 

Sanggang 1 Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo. Penelitian kuantitatif ini menggunakan pendekatan cross 

sectional study. Jumlah populasi penelitian sebanyak 95 orang dan penentun sampel menggunakan total 

sampling dengan jumlah sampel 95 orang. Analisis statistik yang digunakan yaitu analisis univariat, dan 

analisis bivariat menggunakan uji chi square.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan responden 

kurang baik terhadap posyandu lansia dengan persentase 76.8%, sedangkan responden yang memiliki motivasi 

responden kurang kuat dengan persentase 81.1%. Hasil uji statistik Chi Square antara variabel pengetahuan 

dengan motivasi didapatkan p value 0,000. Sehingga Ha di terima dan Ho ditolak. Itu menunjukkan ada 

hubungan antara pengetahuan lansia terhadap motivasi lansia mengunjungi posyandu lansia. Petugas kesehatan 

harus lebih aktif melakukan sosialisasi pemanfaatan posyandu lansia kepada para lansia dan keluarga lansia. 

Hal ini di harapkan mampu meningkatkan pengetahuan lansia dan meningkatkan motivasi lansia untuk 
mengunjungi posyandu lansia.  

Kata Kunci : Pengetahuan, Motivasi, Posyandu Lansia 

 

ABSTRACT 
Many problems will arise when entering old age, one of which is a decrease in productivity when 

entering old age, utilizing elderly posyandu is the right step to stay productive in old age. But the low 

knowledge of the benefits and usefulness of the elderly posyandu makes the elderly not too interested in visiting 
elderly posyandu. The purpose of this study was to analyze the relationship of elderly knowledge about 

posyandu for the elderly to motivation to visit the posyandu for elderly Sanggang 1, Bulu district, Sukoharjo 

regency. This quantitative research uses a cross-sectional study approach. The number of research population 

was 95 people and the sample population used total sampling with a sample of 95 people. The statistical 

analysis used was univariate analysis, and bivariate analysis using test chi-square. The results showed that 

the respondents' knowledge was not good with regard to the posyandu for the elderly with a percentage of 

76.8%, while the respondents who had the motivation of respondents were less strong with a percentage of 

81.1%.statistical test results Chi-Square between knowledge variables with motivation obtained p-value 0,000. 

So Ha is accepted and Ho is rejected. It shows that there is a relationship between the elderly's knowledge of 

the elderly's motivation to visit the elderly posyandu. Local health workers are more active in socializing the 

use of elderly posyandu to the elderly and elderly families. This is expected to increase the knowledge of the 
elderly and increase the motivation of the elderly to visit the posyandu for the elderly. 

Keywords: Knowledge, Motivation, Posyandu Elderly 

 

PENDAHULUAN 

Menjadi tua adalah sesuatu yang pasti. 

Banyak masalah yang akan muncul ketika 

memasuki usia lanjut, salah satu nya adalah 

menurunnya produktivitas ketika memasuki 

usia lanjut. Pemerintah bergerak cepat untuk 

menanggulangi hal ini, seperti yang tertuang 

dalam undang-undang No 36 tahun 2009 pasal 

138 ayat 1 dan 2 yang berisi bahwa pemerintah 

menjamin pemeliharaan kesehatan bagi usia 

lanjut, dan pemerintah memberikan fasilitas 

dalam meningkatkan produktifitas usia lanjut, 

( Depkes, 2012). Bila produktivitas menurun 

maka akan mempengaruhi aktivitas sehari-hari 

seperti dalam hal menyelesaikan sebuah 
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pekerjaan. Usia lanjut juga sangat rentan untuk 

mengidap beberapa penyakit yang sangat 

kronis. Ketakutan lain yang sering dialami saat 

memasuki usia lanjut adalah produktivitas 

menurun mengakibatkan masalah pada segi 

perekonomian, produktivitas menurun sama 

hal nya pemasukan juga menurun,  (Nugroho, 

2014). Hal seperti ini menjadikan beban bagi 

lansia, dan juga menjadikan beban bagi 

pemerintah dengan meningkatnya populasi 

lansia dari tahun ke tahun. Untuk itu 

pemerintah bergerak cepat dalam hal 

mewujudkan masa tua yang bahagia, tetap 

produktif, sehat bagi lansia dengan 

membentuk program Posyandu lansia. 

Beberapa tahun terakhir populasi lansia 

didunia semakin meningkat.  

Data World Population Prospects The 

2015 Revision, menyatakan bahwa terdapat 

901 juta jiwa berumur 60 tahun atau lebih, 

(United Nations, 2015). Di Indonesia 

Berdasarkan laporan BPS (Badan Pusat 

Statistik) pada tahun 2010 terdapat 20,24 juta 

jiwa penduduk lanjut usia dan 2014 meningkat 

menjadi 23 juta jiwa. BPS (Badan Pusat 

Statistik) memproyeksikan di tahun 2020 

jumlah lansia akan meningkat drastis menjadi 

28,8 juta jiwa, (BPS, Susenas 2014). Pada 

tahun 2015 Badan Pusat Statatistik (BPS) 

melaporkan bahwa ada 3 besar provinsi di 

Indonesia yang memiliki prevalensi penduduk 

usia lanjut yang terbesar. Yogyakarta menjadi 

provinsi tertinggi dengan persentase 13,2%, 

kemudian Jawa Tengah yang memiliki 

persentase 11,4% dan kemudian Jawa Timur 

dengan persentase 11,2%. Di tahun yang sama 

pada tahun 2015 Badan Pusat Statatistik (BPS) 

melaporkan bahwa ada 3 besar provinsi di 

Indonesia yang memiliki prevalensi penduduk 

usia lanjut yang terkecil yaitu Papua dengan 

persentase 2,7%, kemudian Papua Barat 3,8% 

dan diikuti oleh Kepulauan Riau dengan 

persentase 3,8%.  

Berdasarkan laporan Badan Pusat 

Statistik (BPS) Kabupaten Sukoharjo tahun 

2017 program usia lanjut dengan rentang usia 

60-64 tahun di wilayah Kabupaten Sukoharjo 

sebanyak 19.503 orang, (Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Sukoharjo, 2017). Desa Sanggang 

memiliki jumlah lansia adalah 224 lansia. Dari 

224 orang tersebut, yang berusia 60 tahun atau 

lebih ada 95 orang. Dari banyaknya jumlah 

lansia dan berbagai macam permasalahannya, 

maka pemerintah setempat harus 

mengupayakan tersedianya  fasilitas yang 

menunjang kegiatan dalam meningkatkan 

kesehatan lansia. Posyandu lansia merupakan 

perwujudan pelaksanaan program 

pengembangan dan kebijakan pemerintah 

dalam menghadapi dan menanggulangi 

masalah lansia dengan melalui program 

pelayanan kesehatan bagi lansia, posyandu 

dijadikan sebagai forum komunikasi bagi 

masyarakat dengan membentuk peran yang 

besar antara tokoh masyarakat dan organisasi 

sosial masyarakat dalam  hal mengupayakan 

peningkatan derajat kesehatan yang optimal. 

Perlu diperhatikan secara serius bagaimana 

cara memanfaatkan posyandu, karena hal ini 

menjadi strategi dalam menginkatkan 

kesehatan dan kesejahteraan lansia pada 

umumnya. Hal ini bisa dilihat lemahnya fisik 

para lansia dan harus selalu diingat, maka 

upaya pemanfaatan posyandu lansia yaitu 

dengan membangun lingkungan yang nyaman 

seperti tempat tinggal yang ramah dan peduli 

lansia. Hal ini dimaksudkan untuk 

mempermudah lansia dalam melakukan 

aktivitasnya sehari-hari dan terpantau kondisi 

kesehatannya. Penyediaan fasilitas serta sarana 

dan prasarana ini tentunya melibatkan peran 

serta masyarakat, seperti tokoh masyarakat, 

keluarga, kader, dan sebagainya. 

Pada ada bulan September 2017 

menunjukkan bahwa lansia yang mengunjungi 

posyandu hanya 33%. Padahal seharusnya 

angka kunjungan lansia harus mencakup 80%. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan 

peneliti dengan 10 lansia di posyandu lansia 

Sanggang 1 didapatkan 8 orang yang kurang 
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mengetahui tentang manfaat dan kegunaan 

posyandu lansia dan dari 10 orang tersebut 

hanya 2 orang yang rutin mengunjungi 

posyandu lansia. Hambatan yang dihadapi oleh 

para lansia dalam mengikuti posyandu lansia 

yaitu pengetahuan yang sangat rendah tentang 

manfaat dan kegunaan posyandu lansia, jarak 

rumah lansia dengan lokasi posyandu yang 

sangat jauh, kurangnya dukungan keluarga, 

dan kurang nya sosialisasi dari petugas 

puskesmas kepada para lansia akan manfaat 

dan kegunaan dari posyandu lansia tersebut, 

hal ini berdampak pada motivasi lansia untuk 

berkunjung pada posyandu lansia. Berdasarkan 

uraian tersebut, maka peneliti tertarik meneliti 

tentang pengetahuan lansia tentang posyandu 

lansia terhadap motivasi untuk berkunjung ke 

posyandu lansia yang ada di Sanggang 1 

Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian ini adalah kuantitatif 

dengan pendekatan cross sectional. Variabel 

Independen dari penelitian ini adalah 

pengetahuan lansia tentang posyandu lansia. 

Variabel dependen adalah motivasi 

berkunjung ke posyandu lansia. Penelitian ini 

laksanakan pada bulan januari 2018 di Desa 

Sanggang Kecamatan Bulu Kabupaten 

Sukoharjo Jawa Tengah. Jumlah populasi yaitu 

95 orang lansia dengan usia >60 tahun yang 

sudah terdaftar di posyandu lansia Sanggang 1. 

Teknik pengambilan sampel adalah total 

sampling dari seluruh populasi dijadikan 

sampel. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Pengetahuan Lansia Tentang Posyandu Lansia 

Tabel 1. Tingkat Pengetahuan Lansia Tentang Posyandu Lansia 

Pengetahuan f % 

Kurang Baik 73 76.8% 

Baik 22 23.2% 

Total 95 100% 

 

Tabel 1 menunjukkan bahwa pengetahuan 

responden tentang posyandu lansia mayoritas 

kurang baik dengan jumlah responden yaitu 73 

responden dengan persentase 76.8%, 

sedangkan ada 22 responden dengan 

persentase 23.2% yang memiliki pengetahuan 

kurang baik. Pada penelitian ini, pengetahuan 

responden tentang posyandu lansia masih 

sangat kurang baik. Pengetahuan merupakan 

hasil dari penginderaan manusia terhadap 

objek melalui indra yang dimilikinya, dengan 

secara tidak langsung pada waktu tersebut 

menghasilkan pengetahuan. Hal ini sangat 

dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan 

persepsi terhadap objek, (Notoatmodjo, 2007).  

Ada beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi pengetahuan para lansia yang 

terdapat pada penelitian ini seperti umur, jenis 

kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman dan 

kurangnya sosialisasi pemanfaatan posyandu 

lansia. Semakin tua usia responden, semakin 

malas responden mencari informasi tentang 

posyandu lansia. Faktor jenis kelamin juga 

mempengaruhi pengetahuan responden, disisi 

yang lain tingkat pendidikan sangat 

mempengaruhi pengetahuan responden dimana 

semakin tinggi pendidikan responden makanya 

semakin bagus pengetahuan nya tentang 

posyandu lansia. Bukan hanya itu saja, 

semakin tinggi pendidikan responden maka 
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akan semakin rajin responden mencari 

informasi tentang posyandu lansia, dengan 

pendidikan yang dikategorikan tinggi 

responden sangat dengan mudah menerima 

informasi tentang posyandu lansia. Semakin 

rendah pendidikan responden maka semakin 

kurang pengetahuan responden tentang 

posyandu lansia. Dimana pada penelitian 

tingkat pendidikan responden mayoritas 

rendah. Faktor lain yang tidak kalah penting 

adalah faktor pengalaman, banyak responden 

yang belum pernah berkunjung ke posyandu 

lansia, di karenakan responden beranggapan 

bahwa posyandu lansia itu hanya untuk orang 

sakit saja, sehingga responden merasa tidak 

perlu berkunjung ke posyandu lansia, sehingga 

mengakibatkan tidak ada pengalaman yang 

dirasakan sama sekali oleh responden 

bagaimana manfaat ketika berkunjung ke 

posyandu lansia. Faktor lain yang sangat 

penting yang menjadi penyebab responden 

memiliki pengetahuan yang kurang terhadap 

posyandu lansia adalah kurangnya sosialisasi 

yang dilakukan oleh tenaga kesehatan setempat 

tentang pemanfaatan posyandu lansia. Hal ini 

mengakibatkan lansia kurang mendapat 

informasi mengenai manfaat posyandu lansia 

bagi lansia itu sendiri. 

 

2. Motivasi Lansia Berkunjung ke Posyandu Lansia 

Tabel 2. Tingkat Motivasi Lansia Berkunjung Ke Posyandu Lansia 

Motivasi f % 

Kurang Kuat 77 81.1% 

Kuat 18 18.9% 

Total 95 100% 

 

Tabel 2 menunjukkan bahwa motivasi 

responden untuk berkunjung ke posyandu 

lansia mayoritas kurang kuat dengan jumlah 

responden yaitu 77 responden dengan 

persentase 81.1%, sedangkan 18 responden 

dengan persentase 18.9% memiliki motivasi 

yang kurang kuat. Motivasi adalah sesuatu 

yang mendorong seseorang untuk berperilaku 

dalam pencapaian tujuan (Widayatun, 2005). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi 

adalah faktor fisik dan proses mental, faktor 

lingkungan dan usia, situasi dan kondisi, 

fasilitas dan faktor intrinsik. Fungsi motivasi 

yaitu mendorong manusia untuk 

berbuat/bertindak, menentukan arah perbuatan 

dan menyeleksi perbuatan kita.  

Pada penelitian ini, motivasi responden di 

pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu waktu, 

sarana yang kurang memadai, jarak dan biaya 

yang digunakan untuk mencapai ke posyandu 

lansia dan kurang dukungan tenaga kesehatan 

setempat. Waktu pelaksanaan posyandu lansia 

sering di adakan pada pagi hari sehingga para 

responden tidak bisa meluangkan waktu ke 

posyandu lansia karenakan harus bekerja di 

sawah. Responden lebih memilih untuk bekerja 

daripada berkunjung ke posyandu lansia. Disisi 

lain sarana yang kurang memadai membuat 

responden tidak tidak terlalu tertarik untuk 

berkunjung ke posyandu lansia, responden 

beranggapan bahwa posyandu lansia tidak 

memiliki manfaat yang banyak sehingga 

responden tidak memiliki motivasi yang kuat 

untuk berkunjung ke posyandu lansia. Disisi 

yang lain, jarak dan biaya yang digunakan 

untuk mencapai ke posyandu lansia adalah 

faktor lain yang mempengaruhi lansia. Banyak 

lansia yang rumah nya sangat jauh dari 

posyandu lansia dikarenakan kondisi desa yang 

berbukit sehingga membuat responden 

memilih bekerja atau berdiam diri dirumah saja 

daripada berkunjung ke posyandu lansia 

karena harus mengeluarkan tenaga dan biaya 

apabila ingin berkunjung ke posyandu lansia. 

Faktor lain yang sangat penting yang menjadi 

penyebab responden memiliki motivasi yang 
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kurang kuat untuk berkunjung ke posyandu 

lansia adalah kurangnya dukungan tenaga 

kesehatan setempat dalam memberikan 

informasi, dukungan serta ajakan untuk 

berkunjung ke posyandu lansia. 

 

3. Hubungan Pengetahuan Lansia Terhadap Motivasi Berkunjung ke Posyandu Lansia 

Tabel 3. Analisis Hubungan Pengetahuan Lansia Terhadap  

Motivasi Lansia Mengunjungi   Posyandu Lansia 

 

Pengetahuan 

Motivasi 
Total 

 

Kurang Kuat Kuat 
P value 

F % F % F % 

Kurang Baik 59 80.8% 14 19.2% 73 100% 0,000 

Baik 18 81.8% 4 18.2% 32 100%  

Jumlah  77 81.1% 18 18.9% 95 100%  

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui 

bahwa lansia yang memiliki pengetahuan yang 

kurang baik memiliki motivasi yang kurang 

kuat mengunjungi posyandu lansia dengan 

persentase 80.8%, sedangkan responden yang 

memiliki pengetahuan yang baik memiliki 

motivasi yang kuat mengunjungi posyandu 

lansia dengan persentase 18.2%. Hal ini di 

perkuat dengan uji statistik dimana, dari uji 

statistik Chi Square antara variabel 

pengetahuan dengan motivasi didapatkan p 

value 0,000. Sehingga Ha di terima dan Ho 

ditolak. Itu menunjukkan ada hubungan antara 

pengetahuan lansia terhadap motivasi lansia 

mengunjungi posyandu lansia. Hasil penelitian 

ini didukung oleh penelitian yang dilakukan 

oleh Viena (2015) dengan hasil penelitian yaitu 

nilai signifikansi sebesar 0,001 (<0,05), maka 

ada hubungan antara pengetahuan dengan 

pemanfaatan Posyandu. Perilaku lansia sangat 

mempengaruhi pengetahuan, semakin bagus 

pengetahuan lansia maka motivasinya semakin 

kuat juga untuk berkunjung dan memanfaatkan 

posyandu lansia. Di sisi yang lain, apabila 

semakin positif pendapat lansia tentang 

posyandu lansia maka semakin besar tingkat 

kesadaran dan partisipasi lansia untuk 

berkunjung ke posyandu lansia. Pengetahuan 

yang bik akan memberikan motivasi yang kuat 

untuk berkunjung ke posyandu lansia, (Viena, 

2015).  

Pengetahuan merupakan hasil dari 

penginderaan manusia terhadap objek melalui 

indra yang dimilikinya, dengan secara tidak 

langsung pada waktu tersebut menghasilkan 

pengetahuan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh 

intensitas perhatian dan persepsi terhadap 

objek (Notoatmodjo, 2007). Disisi lain, 

motivasi adalah sesuatu yang mendorong 

seseorang untuk berperilaku dalam pencapaian 

tujuan (Widayatun, 2005). Motivasi sama hal 

nya mendorong responden untuk 

berbuat/bertindak. Apabila pengetahuan 

responden baik maka akan menimbulkan 

motivasi yang kuat untuk berkunjung ke 

posyandu lansia, sedangakan pengetahuan 

lansia yang kurang baik tentang posyandu 

lansia menyebabkan mereka tidak tertarik dan 

tidak memiliki motivasi untuk mengikuti 

Posyandu lansia. 

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk 

meningkatkan pengetahuan responden tentang 

posyandu lansia, yang pertama petugas 

kesehatan setempat harus lebih aktif 

melakukan sosialisasi pemanfaatan posyandu 

lansia kepada para lansia dan keluarga lansia. 

Hal ini di harapkan mampu memberi informasi 

terhadap lansia tentang manfaat posyandu 

lansia, dan yang kedua di harapkan dukungan 
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keluarga para lansia untuk memberikan 

motivasi kepada lansia untuk berkunjung ke 

posyandu lansia, dukungan yang harus 

diberikan salah satunya adalah dengan 

mengantar serta menemani para lansia saat 

berkunjung ke posyandu lansia, dan yang 

ketiga adalah dukungan lingkungan sekitar 

juga sangat diperlukan dalam meningkatkan 

pengetahuan responden tentang posyandu 

lansia, dukungan lingkungan sekitar dengan 

berbagi informasi dan pengalaman tentang 

posyandu lansia, hal ini diharapkan mampu 

meningkatkan pengetahuan lansia sehingga 

lansia memiliki motivasi untuk berkunjung ke 

posyandu lansia. 

 

KESIMPULAN  

Pengetahuan responden tentang posyandu 

lansia mayoritas kurang baik dengan jumlah 

responden yaitu 73 responden dengan 

persentase 76.8%, sedangkan ada 22 responden 

dengan persentase 23.2% yang memiliki 

pengetahuan kurang baik.  

Motivasi responden untuk berkunjung ke 

posyandu lansia mayoritas kurang kuat dengan 

jumlah responden yaitu 77 responden dengan 

persentase 81.1%, sedangkan 18 responden 

dengan persentase 18.9% memiliki motivasi 

yang kurang kuat.  

Berdasarkan uji statistik menggunakan uji 

Chi Square antara variabel pengetahuan 

dengan motivasi didapatkan p value 0,000, 

sehingga Ha di terima dan Ho ditolak. Hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara 

pengetahuan lansia terhadap motivasi lansia 

mengunjungi posyandu lansia.

  

SARAN 

Petugas kesehatan setempat lebih aktif lagi 

dalam melakukan sosialisasi pemanfaatan 

posyandu lansia kepada para lansia dan 

keluarga lansia. Hal ini di harapkan mampu 

memberi informasi terhadap lansia tentang 

manfaat serta keuntungan apabila lansia 

meluangkan waktu ke posyandu lansia, dan 

di harapkan dukungan keluarga para lansia 

untuk memberikan motivasi kepada lansia 

untuk berkunjung serta meluangkan 

waktunya untuk ke posyandu lansia
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ABSTRAK 

Prevalensi dari kanker serviks paling tinggi diantara semua jenis kanker di Indonesia dan secara 

nasional terbesar ketiga di Jawa Barat. Tingginya prevalensi tersebut perlu ditanggulangi melalui deteksi dini 

di fasilitas kesehatan. Program nasional di Indonesia untuk deteksi dini kanker serviks adalah Inspeksi Visual 

Asam Asetat (IVA) dengan target 50% wanita berusia 30-50 tahun yang dicapai dalam lima tahun. Sementara 

itu, total cakupan pemeriksaan IVA secara nasional masih rendah (4,34%). Capaian di wilayah Kota Cimahi 

dan Puskesmas Cimahi Tengah masing-masing hanya 7,52% dan 13,27%. Tujuan penelitian ini adalah 

mengetahui faktor yang berhubungan dengan perilaku deteksi dini kanker serviks metode Inspeksi Visual 

Asam Asetat (IVA) pada wanita usia subur di wilayah kerja Puskesmas Cimahi Tengah tahun 2018. 

Rancangan penelitian cross sectional dengan jumlah sampel 94 responden dan diambil melalui multistage 

random sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner. Analisis data meliputi univariat dan bivariat 

menggunakan Chi-Square (X2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 79,8% wanita berpengetahuan baik, 

78,7% bersikap positif, 26,6% terpapar informasi, 50,0% memperoleh dukungan anggota keluarga, dan 23,4% 
telah menjalani pemeriksaan IVA. Ada hubungan antara pengetahuan dengan perilaku deteksi dini kanker 

serviks metode IVA (p value = 0,038). Tidak ada hubungan antara sikap dengan perilaku deteksi dini kanker 

serviks metode IVA (p value = 0,775). Ada hubungan antara keterpaparan informasi dengan perilaku deteksi 

dini kanker serviks metode IVA (p value = 0,0001). Tidak ada hubungan antara dukungan anggota keluarga 

dengan perilaku deteksi dini kanker serviks metode IVA (p value = 0,808). Efektivitas dari promosi kesehatan 

kepada masyarakat perlu ditingkatkan secara terukur. 

 

Kata kunci : Kanker serviks, cross sectional, pengetahuan, keterpaparan informasi, 

Inspeksi Visual Asam Asetat. 

ABSTRACT 

The prevalence of cervical cancer is the highest among all cancer types in Indonesia and nationwide, 

it is the third highest in West Java. The high prevalence needs to be addressed through early detection in health 

care facilities. The national program carried out in Indonesia for early detection of cervical cancer is Visual 

Inspection of Acetic Acid (VIA) with target of 50% of women aged 30-50 years are screened in five years. Total 

coverage of VIA examination nationally is still low (4.34%). The coverages in Cimahi and Cimahi Tengah 

Public Health Center are still 7.52% and 13.27% respectively. The objective of this study is to determine the 

factors that are associated with early detection behaviour of cervical cancer using Visual Inspection method 

of Acetic Acid (VIA) in fertile aged women in areas of Cimahi Tengah Public Health Center in 2018. The study 

design is cross sectional with 94 respondents that have be taken by multistage random sampling. Data was 

collected using questionnaire. Data analysis included univariate and bivariate by Chi-Square (X2). The result 
has shown that 79.8% of women have good knowledge, 78.7% have positive attitude, 26.6% are exposed 

information related to VIA examination, 50.0% are supported by family members, and 23.4% had a VIA 

examination. There is association between knowledge with early detection behaviour of cervical cancer using 

VIA method (p value = 0.038). There is no association between attitude with early detection behaviour of 

cervical cancer using VIA method (p value = 0.775). There is an association between the exposure of 

information with early detection behaviour of cervical cancer using VIA method (p value = 0.0001). There is 

no association between support of family members with early detection behaviour of cervical cancer using VIA 

method (p value = 0.808). The effectiveness of health promotion to the community needs to be scaled up. 

 

Keywords : Cervical cancer, cross sectional knowledge, exposure of information, 

Visual Inspection of Acetic Acid.  
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PENDAHULUAN 

Data World Health Organization (WHO, 

2018), sekitar 280.000 wanita di seluruh dunia 

meninggal akibat kanker serviks pada tahun 

2015 dan hampir 90% kematian terjadi di 

negara berpenghasilan rendah atau menengah 

termasuk Indonesia. Data Riset Kesehatan 

Dasar tahun 2013 menunjukkan bahwa 

prevalensi kanker di Indonesia sebesar 1,4 per 

1.000 penduduk atau sekitar 347.000 orang. 

Angka tersebut mencakup kanker serviks 

dengan prevalensi tertinggi (28,4%) di 

Indonesia (Kemenkes, 2015). Sementara itu, 

kanker serviks merupakan penyebab kematian 

wanita tertinggi kedua (10,3%) di Indonesia. 

Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah yang 

mempunyai estimasi jumlah penderita kanker 

serviks paling besar ketiga di Indonesia pada 

tahun 2013 (Kemenkes, 2015). 

Tingginya prevalensi kanker serviks di 

wilayah Indonesia perlu ditanggulangi melalui 

tindakan deteksi dini yang dapat dilakukan di 

fasilitas pelayanan kesehatan. Bila ditangani 

secara cepat dan tepat, kasus kanker yang 

ditemukan pada stadium dini akan memiliki 

tingkat kesembuhan tinggi dan harapan hidup 

penderitanya lebih lama. Alasan lainnya yang 

menjadi dasar pentingnya deteksi dini yaitu 

insidensi dan prevalensi kanker cukup tinggi di 

wilayah Indonesia, perkembangan kanker 

cukup lama, terdapat teknik pemeriksaan yang 

sensitif dan spesifik, ditemukan cara 

pengobatan yang efektif, dan pemeriksaan 

yang invasif (Sabrida, 2015). 

Hasil penelitian Kusumawati, dkk tahun 

2016 yang menunjukkan bahwa ada hubungan 

yang signifikan antara perilaku deteksi dini 

dengan kejadian kanker serviks di Kabupaten 

Sukoharjo.  Oleh sebab itu, penting bagi para 

wanita untuk melakukan deteksi dini kanker 

serviks (Kemenkes, 2017). Berbagai metode 

deteksi dini yang dapat digunakan untuk 

mengetahui keberadaan kanker serviks antara 

lain pap smear, pap net, tes Inspeksi Visual 

Asam Asetat (IVA), servikografi, kolposkopi, 

Thin Prep Liquid Base Cytology, tes HPV, tes 

Liquid Base Cytology (LBC), biopsi, dan 

konisasi (Savitri, 2015). 

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 

Republik Indonesia tahun 2015-2019 

memutuskan bahwa salah satu upaya 

penanggulangan kanker serviks dilakukan 

melalui tindakan deteksi dini menggunakan 

metode Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA). 

Target program ini adalah 50% wanita berusia 

30-50 tahun yang dicapai dalam lima tahun. 

Kegiatan ini tidak hanya perlu diperkuat di 

daerah yang sudah mengembangkan, tetapi 

juga diperluas ke daerah lain yang belum 

mengembangkan untuk dapat mencapai target 

nasional (Wahidin, 2015). Menurut Peraturan 

Menteri Kesehatan RI Nomor 34 Tahun 2015, 

seorang wanita yang sudah menjalani 

pemeriksaan dan menerima hasil IVA negatif 

harus melakukan skrining setiap 3 sampai 5 

tahun sekali. 

Menurut Samadi (2010, dalam Sari, 2017), 

metode IVA adalah pemeriksaan yang 

dilakukan dengan cara mengamati leher rahim 

yang sudah dipulas dengan asam asetat (3-5%) 

selama 1 menit. Daerah yang tidak normal akan 

berubah warna dengan batas yang tegas 

menjadi putih (acetowhite). Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa serviks mungkin saja 

mempunyai lesi prakanker. Pelaksanaan 

metode IVA lebih mudah dan sederhana, 

sehingga skrining dapat dilakukan dengan 

cakupan yang luas dan diharapkan terdapat 

banyak kasus kanker serviks yang ditemukan 

secara dini. 

Upaya deteksi dini kanker serviks di 

Indonesia sudah didukung oleh Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang 

mana anggota BPJS mendapatkan keuntungan 

untuk diberikan pelayanan IVA secara gratis. 

Berdasarkan data BPJS dari tahun 2014 sampai 

bulan Oktober 2016, terdapat 95.803 peserta 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-BPJS 

yang telah menjalani IVA. Sementara total 

cakupan pemeriksaan IVA secara nasional 

tahun 2008-2016 adalah sebanyak 1.623.913 
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orang (4,34%) dari total target 37,5 juta wanita 

Indonesia (Kemenkes, 2017). Cakupan ini 

masih sangat rendah, padahal deteksi dini 

merupakan salah satu langkah yang efektif 

untuk menurunkan angka kematian pada 

perempuan akibat kanker serviks. 

Semua layanan yang ada tidak serta merta 

menjamin banyak orang datang untuk 

memeriksakan diri. Dari berbagai survei 

diketahui bahwa salah satu faktor penyebab 

tingginya jumlah kasus kanker stadium lanjut 

adalah keengganan memeriksakan diri ke 

fasilitas pelayanan kesehatan karena 

pemeriksaan tersebut ditujukan pada bagian 

yang sangat pribadi bagi seorang wanita. Selain 

itu, perasaan takut didiagnosis kanker serta 

kurangnya pengetahuan juga menjadi faktor 

penghambat deteksi dini kanker serviks 

(Sabrida, 2015). 

Kurangnya pengetahuan seorang wanita 

berpengaruh terhadap pelaksanaan deteksi dini 

kanker serviks. Pengetahuan merupakan salah 

satu faktor yang membentuk perilaku seorang 

individu. Hal tersebut dikemukakan 

berdasarkan teori Lawrence Green (dalam 

Notoatmodjo, 2010), yang menyebutkan 

bahwa perilaku seorang individu dipengaruhi 

oleh tiga faktor utama, yaitu faktor predisposisi 

(pengetahuan, sikap, keyakinan, tradisi, dan 

nilai); faktor pemungkin (sarana dan 

prasarana); dan faktor penguat (sikap dan 

perilaku petugas kesehatan). Sementara itu, 

menurut teori Snehendu Kar (dalam 

Notoatmodjo, 2014), perilaku kesehatan tidak 

hanya ditentukan oleh niat seseorang terhadap 

objek kesehatan, tetapi juga adanya dukungan 

sosial, informasi kesehatan, kebebasan seorang 

individu untuk mengambil keputusan serta 

situasi yang memungkinkan seseorang untuk 

bertindak. 

Kaitan antara pengetahuan dan sikap 

dengan perilaku dibuktikan dalam beberapa 

penelitian, misalnya pada hasil penelitian yang 

sudah dilakukan oleh Dewi, dkk., (2013) di 

Puskesmas Buleleng I menunjukkan adanya 

hubungan yang positif antara tingkat 

pengetahuan dan sikap pada wanita usia subur 

dengan perilaku deteksi dini metode Inspeksi 

Visual Asam Asetat (IVA). Selain itu, 

penelitian yang dilakukan oleh Lyimo dan 

Beran (2012) juga menunjukkan bahwa tingkat 

pengetahuan tentang kanker serviks dan 

pencegahannya, kekhawatiran wanita tentang 

rasa malu serta rasa sakit karena skrining 

dinyatakan berhubungan dengan status 

skrining pada wanita di pedesaan Tanzania. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lyimo 

dan Beran (2012) juga menunjukkan bahwa 

ada tidaknya dukungan anggota keluarga 

terutama persetujuan suami berhubungan 

dengan status skrining pada wanita di pedesaan 

Tanzania. Tindakan berupa deteksi dini kanker 

serviks yang tidak mendapatkan dukungan 

sosial dari anggota keluarga cenderung 

membuat seorang wanita merasa tidak nyaman. 

Sehingga, untuk dapat berperilaku kesehatan 

(perilaku deteksi dini kanker serviks metode 

IVA), seorang wanita membutuhkan dukungan 

sosial dari anggota keluarga lainnya. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan di 

wilayah Afrika menunjukkan bahwa 

kurangnya paparan informasi merupakan salah 

satu faktor yang menghambat pemanfaatan 

deteksi dini kanker serviks (Lim, 2017). 

Informasi terkait kesehatan yang diperoleh 

oleh seseorang dapat memberikan pengetahuan 

yang lebih baik. Pengetahuan tersebut pada 

akhirnya diharapkan dapat berpengaruh 

terhadap perilaku (Notoatmodjo, 2010). 

Rendahnya perilaku deteksi dini kanker 

serviks terjadi di wilayah Kota Cimahi Provinsi 

Jawa Barat. Data Dinas Kesehatan Kota 

Cimahi tahun 2015 hingga 2017 menunjukkan 

bahwa cakupan pemeriksaan IVA di Kota 

Cimahi hanya mencapai 10,19%. Sedangkan 

jumlah wanita usia subur (30-50 tahun) yang 

menjalani deteksi dini kanker serviks metode 

IVA hanya mencapai 7.300 orang atau sekitar 

7,52%. Jumlah ini dinilai rendah karena 

cakupan pemeriksaan IVA yang diharapkan 

pada tahun 2017 ialah sebesar 30% dari total 

wanita usia subur di Kota Cimahi. 
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Salah satu puskesmas di wilayah kerja Kota 

Cimahi yang memiliki cakupan pemeriksaan 

Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) cukup 

rendah adalah Puskesmas Cimahi Tengah. 

Proporsi wanita usia 30-50 tahun di puskesmas 

ini adalah sebesar 16% dari total penduduk. 

Menurut data yang diperoleh peneliti, jumlah 

wanita yang sudah menjalani pemeriksaan IVA 

sejak tahun 2015 sampai 2017 ialah sebesar 

688 dari 5.186 orang atau sekitar 13,27%. 

Target capaian pada tahun 2017 yang 

ditetapkan secara nasional adalah sebesar 30% 

dari total wanita usia 30-50 tahun di wilayah 

kerja Puskesmas Cimahi Tengah. Sehingga, 

cakupan tersebut masih rendah bila 

dibandingkan dengan target yang sudah 

ditentukan. 

Berdasarkan data tersebut, peneliti tertarik 

untuk meneliti yang bertujuan mengetahui 

faktor yang berhubungan dengan perilaku 

deteksi dini kanker serviks metode Inspeksi 

Visual Asam Asetat (IVA) pada wanita usia 

subur di wilayah kerja Puskesmas Cimahi 

Tengah tahun 2018. Adapun tujuan khusus 

dalam penelitian ini adalah mengetahui 

hubungan antara pengetahuan, sikap, 

keterpaparan informasi dan  dukungan anggota 

keluarga dengan perilaku deteksi dini kanker 

serviks metode Inspeksi Visual Asam Asetat 

(IVA) pada wanita usia subur di wilayah kerja 

Puskesmas Cimahi Tengah tahun 2018. 

METODE PENELITIAN 

Rancangan penelitian yang digunakan jenis 

survei analitik dengan desain penelitian yang 

digunakan adalah cross sectional.  

Populasi penelitian seluruh wanita usia 

subur berusia 30-50 tahun yang berada di 

wilayah kerja Puskesmas Cimahi Tengah 

sebanyak 5.186 orang (Data Puskesmas 

Cimahi Tengah tahun 2016). Teknik sampel 

adalah multistage random sampling, 

berdasarkan perhitungan yang dilakukan, maka 

besar sampel pada penelitian ini adalah 

sebanyak 94 responden. 

Langkah penelitian menggunakan dua 

kelompok data yaitu data primer dan sekunder. 

Data primer diperoleh dari hasil pengisian 

kuesioner yang terdiri dari variabel 

pengetahuan, sikap, keterpaparan informasi, 

dukungan anggota keluarga, dan perilaku 

deteksi dini kanker serviks metode IVA. Data 

tersebut dikumpulkan selama dua minggu 

terhitung sejak tanggal 9 sampai 23 April 2018. 

Setiap responden diberikan penjelasan 

mengenai tujuan penelitian dan lembar 

persetujuan. Data sekunder diperoleh dari hasil 

laporan pemeriksaan Inspeksi Visual Asam 

Asetat (IVA) baik di Kota Cimahi maupun di 

Puskesmas Cimahi Tengah.  

Analisis data menggunakan analisis univariat 

dan analisis bivariate. Analisis statistik yang 

digunakan ialah Chi-Square (X2) dan 

Prevalence ratio. 

 

HASIL  

1. Hubungan Pengetahuan dengan Perilaku Deteksi Dini Kanker Serviks Metode Inspeksi 

Visual Asam Asetat pada Wanita Usia Subur di Wilayah Kerja Puskesmas Cimah Tengah 

Tahun 2018 

 
Tabel 1. Hubungan Pengetahuan dengan Perilaku Deteksi Dini Kanker Serviks Metode Inspeksi Visual 

Asam Asetat pada Wanita Usia Subur di Wilayah Kerja Puskesmas Cimahi Tengah Tahun 2018 

Pengetahuan 

Deteksi Dini Kanker Serviks 

Metode IVA Total 
PR 

(95% CI) 

P 

Value 
Tidak Ya 

n % n % n %   
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Tidak baik 18 94,7 1 5,3 19 100 1,316 

(1,103-

1,570) 

0,038 Baik 54 72,0 21 28,0 75 100 

Total 72 76,6 22 23,4 94 100 

 

Hasil analisis  dari 19 responden yang 

mempunyai pengetahuan tidak baik, 

diantaranya (94,7%) tidak pernah menjalani 
pemeriksaan IVA. Sedangkan (28,0%) pernah 

menjalani pemeriksaan IVA terhitung sejak 

tahun 2015. 
Hasil uji statistik didapatkan p value sebesar 

0,038 ≤ nilai α (0,05) yang berarti Ho ditolak. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada 
hubungan yang signifikan antara pengetahuan 

dengan perilaku deteksi dini kanker serviks 

metode Inspeksi Visual Asam Asetat pada 

wanita usia subur di wilayah kerja Puskesmas 

Cimahi Tengah tahun 2018. Dari tabel 1  
diketahui hasil PR adalah sebesar 1,316 (95% 

CI = 1,103-1,570), artinya wanita yang 

mempunyai pengetahuan tidak baik berisiko 
1,316 kali untuk tidak melakukan deteksi dini 

kanker serviks metode IVA bila bandingkan 

dengan wanita yang mempunyai pengetahuan 
baik tentang kanker serviks.

 

2. Hubungan Sikap dengan Perilaku Deteksi Dini Kanker Serviks Metode Inspeksi Visual 

Asam Asetat pada Wanita Usia Subur di Wilayah Kerja Puskesmas Cimah Tengah Tahun 

2018 

 
Tabel 2. Hubungan Sikap dengan Perilaku Deteksi Dini Kanker Serviks Metode Inspeksi Visual Asam 

Asetat pada Wanita Usia Subur di Wilayah Kerja Puskesmas Cimahi Tengah Tahun 2018 

Sikap 

Deteksi Dini Kanker Serviks 

Metode IVA Total 

PR 

(95% 

CI) 

P Value 

Tidak Ya 

n % n % n %   

Negatif 16 80,0 4 20,0 20 100 
1,057 

(0,820-1,363) 
0,775 Positif 56 75,7 18 24,3 74 100 

Total 72 76,6 22 23,4 94 100 

Hasil analisis bahwa dari 20 responden 

yang mempunyai sikap negatif terhadap 
deteksi dini kanker serviks, diantaranya 

(80,0%) tidak menjalani pemeriksaan IVA. 

Selain itu responden mempunyai sikap positif 
(24,3%) pernah menjalani pemeriksaan IVA 

terhitung sejak tahun 2015. 

Hasil uji statistik didapatkan p value sebesar 
0,775 > nilai α (0,05) yang berarti Ho diterima. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

hubungan yang signifikan antara sikap dengan 

perilaku deteksi dini kanker serviks metode 
Inspeksi Visual Asam Asetat pada wanita usia 

subur di wilayah kerja Puskesmas Cimahi 

Tengah tahun 2018. Hasil PR ialah sebesar 
1,057 (95% CI 0,820-1,363), artinya belum 

dapat disimpulkan apakah variabel sikap 

mendukung atau mempengaruhi perilaku 
deteksi dini kanker serviks khususnya metode 

IVA pada penelitian ini. 

 

3. Hubungan Keterpaparan Informasi dengan Perilaku Deteksi Dini Kanker Serviks Metode 

Inspeksi Visual Asam Asetat pada Wanita Usia Subur di Wilayah Kerja Puskesmas Cimah 

Tengah Tahun 2018 

Tabel 3. Hubungan Keterpaparan Informasi dengan Perilaku Deteksi Dini Kanker Serviks Metode Inspeksi 

Visual Asam Asetat pada Wanita Usia Subur di Wilayah Kerja Puskesmas Cimahi Tengah Tahun 2018 

Keterpaparan 

Informasi 

Deteksi Dini Kanker Serviks 

Metode IVA Total 
PR 

(95% CI) 

P 

Value 
Tidak                                   Ya                                    

n % n % n %   

Tidak terpapar 56 98,2 1 1,8 57 100 
2,272 

(1,568-3,292) 

0,000

1 
Terpapar 16 43,2 21 56,8 37 100 

Total 72 76,6 22 23,4 94 100 



Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Deteksi Dini Kanker Serviks Metode Inspeksi Visual Asam Asetat (Iva) Pada 
Wanita Usia Subur Di Wilayah Kerja Puskesmas Cimahi Tengah Tahun 2018 

 

 

 

PINLITAMAS 1 | Vol 1, No.1 | Oktober 2018 | Halaman 364 

Hasil analisis dari 57 responden yang tidak 

terpapar oleh informasi, (98,2%) tidak 

menjalani pemeriksaan IVA. Sedangkan yang 
terpapar informasi (56,8%) pernah menjalani 

pemeriksaan IVA terhitung sejak tahun 2015. 

Hasil uji statistik diperoleh p value adalah 
sebesar 0,0001 ≤ nilai α (0,05) yang berarti Ho 

ditolak. Sehingga disimpulkan terdapat 

hubungan yang signifikan antara keterpaparan 

informasi dengan perilaku deteksi dini kanker 

serviks metode Inspeksi Visual Asam Asetat 

pada wanita usia subur di wilayah kerja 

Puskesmas Cimahi Tengah tahun 2018. Hasil 
PR ialah sebesar 2,272 (95% CI = 1,568-

3,292), artinya wanita yang tidak terpapar 

informasi memiliki risiko 2,272 kali untuk 
tidak melakukan deteksi dini kanker serviks 

metode IVA apabila bandingkan dengan 

wanita yang sudah terpapar informasi terkait 

pemeriksaan IVA.
 

4. Hubungan Dukungan Anggota Keluarga dengan Perilaku Deteksi Dini Kanker Serviks 

Metode Inspeksi Visual Asam Asetat pada Wanita Usia Subur di Wilayah Kerja 

Puskesmas Cimah Tengah Tahun 2018 

 
Tabel 4. Hubungan Dukungan Anggota Keluarga dengan Perilaku Deteksi Dini Kanker Serviks Metode 

Inspeksi Visual Asam Asetat pada Wanita Usia Subur di Wilayah Kerja Puskesmas Cimahi Tengah Tahun 

2018 

Dukungan 

Anggota 

Keluarga 

Deteksi Dini Kanker Serviks 

Metode IVA 
Total 

PR 

(95% CI) 

P 

Value 

Tidak Ya    

n % n % n %   

Tidak 

Mendukung 

37 78,7 10 21,3 47 100 
1,057 

(0,845 -

1,322) 

0,808 
Mendukung 35 74,5 12 25,5 47 100 

Total 72 76,6 22 23,4 94 100 

 

Hasil analisis dari 47 responden yang tidak 

mendapatkan dukungan dari anggota keluarga, 

(78,7%) tidak menjalani pemeriksaan IVA. 
Sedangkan responden yang memperoleh 

dukungan anggota keluarga, (25,5%) pernah 

menjalani pemeriksaan IVA terhitung sejak 
tahun 2015. 

Hasil uji statistik didapatkan p value sebesar 

0,808 > nilai α (0,05) yang berarti Ho diterima. 

Sehingga disimpulkan tidak ada hubungan 

yang signifikan antara dukungan anggota 

keluarga dengan perilaku deteksi dini kanker 

serviks metode Inspeksi Visual Asam Asetat 

pada wanita usia subur di wilayah kerja 

Puskesmas Cimahi Tengah tahun 2018. Hasil 

PR ialah 1,057 (0,845-1,322), artinya belum 

dapat disimpulkan apakah variabel dukungan 

dari anggota keluarga mendukung atau 

mempengaruhi perilaku deteksi dini kanker 

serviks metode IVA pada penelitian ini.

PEMBAHASAN 

1. Hasil uji statistik pada tabel I 

didapatkan p value sebesar 0,038 ≤ nilai α 
(0,05) yang berarti Ho ditolak. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara pengetahuan dengan perilaku 

deteksi dini kanker serviks metode IVA 
(Inspeksi Visual Asam Asetat) pada wanita 

usia subur di wilayah kerja Puskesmas Cimahi 

Tengah tahun 2018. Nilai PR adalah sebesar 
1,316 (95% CI = 1,103-1,570), artinya wanita 

yang memilki pengetahuan tidak baik berisiko 

1,316 kali untuk tidak melakukan deteksi dini 

kanker serviks metode IVA bila bandingkan 

dengan wanita yang memiliki pengetahuan 

baik tentang kanker serviks. 
Hasil penelitian sesuai dengan yang 

dikembangkan Lawrence Green (dalam 

Notoatmodjo, 2014) yang menyatakan bahwa 

pengetahuan merupakan salah satu faktor 
utama yang mempengaruhi perilaku seseorang. 

Pengetahuan masuk bagian faktor predisposisi 

yang dapat mempermudah terjadinya perilaku 
dari seorang individu. Tanpa ada tingkat 

pengetahuan yang baik terutama terkait risiko 

yang mungkin terjadi jika tidak melakukan 

pemeriksaan secara dini dan keuntungan yang 
didapatkan apabila melakukan upaya deteksi 
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dini kanker serviks metode IVA, maka kecil 

kemungkinan bagi seorang wanita untuk 

memeriksakan diri.  
Hasil penelitian didukung oleh 

beberapa penelitian serupa mengenai 

hubungan pengetahuan dengan deteksi dini 
kanker serviks metode IVA. Menurut hasil 

penelitian oleh Kurniawati (2015), ada 

hubungan yang bermakna antara pengetahuan 

wanita usia subur dengan pemeriksaan IVA 
dengan p value sebesar 0,005 < nilai α (0,05) 

dan nilai PR sebesar 4,821. Sementara itu, 

penelitian Lestari (2016) menyebutkan bahwa 
terdapat hubungan yang signifikan antara 

pengetahuan dengan deteksi dini kanker 

serviks (p value = 0,025; 95% CI = 0,141-

0,908). Penelitian dari Masturoh (2016) juga 
menemukan adanya hubungan yang bermakna 

antara pengetahuan dengan deteksi dini kanker 

serviks di wilayah kerja Puskesmas Bangetayu 
Semarang dengan p value sebesar 0,023. 

Perilaku seorang individu dapat dibagi 

menjadi dua kelompok, yaitu perilaku tertutup 
(covert behaviour) dan terbuka (overt 

behaviour). Pengetahuan adalah salah satu 

bentuk dari covert behaviour, artinya perilaku 

tersebut yang belum dapat diamati oleh orang 
lain secara jelas (Notoatmodjo, 2010). Menurut 

Benjamin Bloom (dalam Notoatmodjo, 2010), 

ada tiga domain perilaku, yaitu kognitif, 
afektif, dan psikomotor. Berdasarkan 

pembagian domain tersebut, pengetahuan 

wanita tentang kanker serviks dan cara 
pencegahannya masuk dalam ranah cipta atau 

kognitif. Dalam penelitian ini, seorang wanita 

akan berusaha pergi ke puskesmas atau fasilitas 

kesehatan lainnya untuk memeriksakan diri 
apabila mengetahui keganasan kanker serviks 

serta cara pencegahan yang dapat dilakukan 

agar terhindar dari kanker serviks. 
 

2. Hasil uji statistik tabel II didapatkan p 

value sebesar 0,775 > nilai α (0,05) yang berarti 

Ho diterima. Sehingga disimpulkan bahwa 
tidak terdapat hubungan yang signifikan antara 

sikap dengan perilaku deteksi dini kanker 

serviks metode Inspeksi Visual Asam Asetat 
(IVA) pada wanita usia subur di wilayah kerja 

Puskesmas Cimahi Tengah tahun 2018. Nilai 

PR ialah sebesar 1,057 (95% CI 0,820-1,363), 
artinya bahwa belum bisa disimpulkan apakah 

variabel sikap mendukung atau mempengaruhi 

perilaku deteksi dini kanker serviks metode 

IVA pada penelitian ini. 

Berdasarkan komponen sikap yang 
dikembangkan oleh Allport (dalam 

Notoatmodjo, 2014), sikap seorang wanita 

pada penelitian ini terdiri dari penilaian 
terhadap tes IVA yang meliputi ada tidaknya 

rasa malu dan takut apabila dilakukan 

pemeriksaan oleh petugas kesehatan serta ada 

tidaknya kecenderungan bertindak yang 
dijabarkan melalui pertanyaan terkait 

kesediaan menjalani tes IVA secara rutin 

minimal tiga sampai lima tahun sekali. 
Menurut Notoatmodjo (2014), ada empat 

tingkat intensitas sikap, meliputi menerima, 

menanggapi, menghargai, serta bertanggung 

jawab. Pada penelitian yang dilakukan ini, 
variabel sikap berada sampai level menerima 

(receiving) terhadap penyataan yang terkait 

dengan pemeriksaan IVA. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan 

beberapa penelitian tentang hubungan sikap 

dengan deteksi dini kanker serviks metode 
Inspeksi Visual Asam Asetat yang telah 

dilakukan sebelumnya. Menurut hasil 

penelitian Dewi (2014), tidak terdapat 

hubungan yang signifikan antara sikap wanita 
usia subur dengan pemeriksaan Inspeksi Visual 

Asam Asetat (IVA) dengan p value sebesar 

1,000 > nilai α (0,05) dan nilai PR = 1,692 
(95% CI = 0,193-14,810). Penelitian dari 

Parapat (2016) juga menunjukkan bahwa tidak 

ada hubungan yang signifikan antara sikap 
dengan deteksi dini kanker serviks metode 

Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) di 

Puskesmas Candiroto Kabupaten Temanggung 

dengan nilai p sebesar 0,097. 
Menurut teori “PRECEDE-

PROCEED”, sikap merupakan faktor utama 

yang dapat mempengaruhi perilaku. Selain 
pengetahuan, sikap juga bagian dari faktor 

predisposisi untuk terjadinya perilaku individu. 

(Lawrence Green, dalam Notoatmodjo, 2014). 

Sikap kesehatan adalah pendapat atau penilaian 
seseorang terhadap semua hal yang berkaitan 

dengan pemeliharaan kesehatan (Notoatmodjo, 

2010). Seorang wanita yang mempunyai 
penilaian baik (setuju) terhadap deteksi dini 

kanker serviks cenderung lebih mudah 

menerima jika dilakukan pemeriksaan seperti 
tes Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA). 

Penelitian ini tidak dapat 

membuktikan teori yang dikemukakan 
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tersebut, kemungkinan yang terjadi adalah 

karena sikap wanita tidak didukung oleh 

paparan informasi yang menunjang 
pengetahuan terkait pengadaan deteksi dini 

kanker serviks. Selain itu, seorang wanita yang 

merasa malas atau menganggap tidak 
mempunyai cukup waktu untuk pergi ke 

fasilitas kesehatan seperti puskesmas juga 

mungkin menjadi penyebab dirinya tidak 

melakukan pemeriksaan IVA. 
Salah satu hal yang mungkin dapat 

menyebabkan terbentuknya sikap positif dari 

wanita usia subur di wilayah kerja Puskesmas 
Cimahi Tengah adalah latar belakang 

pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan, mayoritas responden (56,4%) 

mempunyai tingkat pendidikan SMA. 
Sehingga, mereka cenderung lebih mudah 

menerima tindakan dari seorang petugas 

kesehatan terkait upaya pemeliharaan 
kesehatan seperti deteksi dini kanker serviks 

metode IVA. 

Berdasarkan pembagian domain 
perilaku dari Benjamin Bloom (dalam 

Notoatmodjo, 2010), sikap seorang individu 

masuk dalam ranah rasa atau afektif. Sikap 

ialah kecenderungan untuk bertindak (tendency 
to behave), artinya sikap merupakan ancang-

ancang untuk bertindak/ berperilaku terbuka 

(Notoatmodjo, 2014). Sikap positif wanita 
terhadap pemeriksaan IVA belum tentu dapat 

terwujud ke dalam bentuk tindakan deteksi dini 

kanker serviks. Sebab, diperlukan faktor lain 
yang juga ikut mempengaruhi tindakan 

tersebut, yaitu tersedianya fasilitas kesehatan 

(Notoatmodjo, 2014). 

Penelitian ini menunjukkan fasilitas 
yang melayani pemeriksaan IVA sebetulnya 

tersedia. Akan tetapi, ketidaktahuan seorang 

wanita tentang adanya pemeriksaan IVA yang 
dapat diakses dengan mudah dan bahkan tanpa 

biaya (gratis) kemungkinan menyebabkan 

dirinya tidak melakukan tindakan deteksi dini 

kanker serviks. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa seorang wanita tidak melakukan 

pemeriksaan IVA bukan karena adanya rasa 

malu atau takut terhadap hasil pemeriksaan. 
Namun, terdapat kemungkinan bahwa sikap 

positif dari seorang wanita tidak didukung oleh 

pengetahuan tentang program pemerintah yang 
saat ini sedang berlangsung, yaitu deteksi dini 

kanker serviks metode Inspeksi Visual Asam 

Asetat (IVA). Keterpaparan informasi 

mengenai pemeriksaan IVA merupakan hal 

yang paling penting untuk membentuk 

tindakan dari seorang wanita terutama pada 
penelitian ini. Selanjutnya, pembahasan terkait 

keterpaparan informasi akan kembali diulas 

lebih lanjut pada penyajian berikut ini. 
 

3. Hasil uji statistik diperoleh p value 

adalah sebesar 0,0001 ≤ nilai α (0,05) yang 

berarti Ho ditolak. Sehingga disimpulkan 
bahwa ada hubungan yang signifikan antara 

keterpaparan informasi dengan perilaku 

deteksi dini kanker serviks metode Inspeksi 
Visual Asam Asetat (IVA) pada wanita usia 

subur di wilayah kerja Puskesmas Cimahi 

Tengah tahun 2018. Nilai PR adalah sebesar 

2,272 (95% CI = 1,568-3,292), artinya wanita 
yang tidak terpapar informasi mempunyai 

risiko sebanyak 2,272 kali tidak melakukan 

deteksi dini kanker serviks metode IVA apabila 
bandingkan dengan wanita yang sudah terpapar 

informasi terkait pemeriksaan IVA. 

Hasil penelitian ini sesuai berdasarkan 
teori dari Snehandu Kar (dalam Notoatmodjo, 

2014) yang menyebutkan bahwa terjangkaunya 

informasi serta situasi yang memungkinkan 

untuk bertindak merupakan determinan 
perilaku. Seorang individu akan melakukan 

pemeliharaan atau perawatan kesehatan jika 

tersedia informasi yang memadai terkait 
dengan tindakan tersebut (Notoatmodjo, 2010). 

Sehingga terlihat jelas bahwa tersedianya 

informasi sehubungan dengan upaya 
pencegahan kanker serviks merupakan bagian 

dari situasi yang sangat diperlukan untuk dapat 

mempengaruhi tindakan yang dilakukan oleh 

wanita usia subur. Penelitian dari Lim (2017) 
juga menunjukkan bahwa kurangnya paparan 

informasi menjadi salah satu faktor yang dapat 

menghambat pemanfaatan program deteksi 
dini kanker serviks di Afrika. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian Febriani (2016), ada hubungan yang 

bermakna antara keterpaparan informasi 
dengan deteksi dini kanker serviks dengan p 

value sebesar 0,001 < nilai α (0,05) dan nilai 

PR = 2,7 (95% CI = 1,5-5,0). Penelitian dari 
Lestari (2016) menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara informasi 

dengan deteksi dini kanker serviks (p value 
sebesar 0,042). Penelitian Parapat (2016) juga 

menemukan adanya hubungan yang bermakna 

antara keterpaparan informasi dengan deteksi 
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dini kanker serviks metode IVA di Puskesmas 

Candiroto Kabupaten Temanggung dengan p 

value sebesar 0,01. 
Informasi ialah suatu pesan yang 

diterima oleh seorang individu melalui 

bimbingan, penyuluhan, ceramah atau diskusi. 
Suatu informasi dapat disampaikan melalui 

media cetak ataupun elektronik. Informasi 

kesehatan seperti manfaat deteksi dini kanker 

serviks metode IVA serta fasilitas kesehatan 
yang menyediakan layanan IVA dapat 

memberikan pengetahuan yang jauh lebih baik 

bagi seorang wanita. Pengetahuan yang 
diperoleh tersebut pada akhirnya diharapkan 

dapat membentuk perilaku yaitu berupa deteksi 

dini kanker serviks menggunakan metode 

Inspeksi Visual Asam Asetat atau IVA 
(Notoatmodjo, 2010). 

Berdasarkan teori “PRECEDE-

PROCEED”, informasi menjadi salah satu 
faktor pemungkin (enabling factor) terhadap 

perilaku deteksi dini kanker serviks metode 

Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA). Peran 
faktor tersebut ialah untuk memfasilitasi 

perilaku kesehatan (Lawrence Green, dalam 

Notoatmodjo, 2014). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa seorang wanita yang 
terpapar informasi terkait pemeriksaan IVA 

akan lebih mungkin untuk melakukan tindakan 

deteksi dini kanker serviks khususnya metode 
IVA. 

Menurut keterangan yang diperoleh 

peneliti, pihak Puskesmas Cimahi Tengah 
sebenarnya sudah mengadakan upaya promosi 

dan edukasi tentang kanker serviks kepada 

masyarakat. Namun, informasi-informasi 

penting seperti manfaat serta fasilitas 
kesehatan mana yang dapat memberikan 

layanan IVA masih dinilai kurang. Tidak ada 

leaflet, spanduk ataupun video yang memuat 
ajakan untuk melakukan deteksi dini kanker 

serviks di Puskesmas Cimahi Tengah. 

Kegiatan sosialisasi di dalam gedung 

belum dilakukan secara rutin. Menurut 
beberapa kader kesehatan, sosialisasi juga 

masih jarang diadakan di tempat-tempat umum 

yang sebenarnya memadai seperti posyandu 
ataupun posbindu. Pemegang program deteksi 

dini kanker serviks tidak mempunyai target 

yang pasti terkait jumlah pelaksanaan 
sosialisasi. Kondisi tersebut pada akhirnya 

menyebabkan keterpaparan informasi tentang 

pemeriksaan IVA yang ditujukan kepada 

masyarakat menjadi tidak maksimal. 

Guna mendukung program dari 
pemerintah tentang deteksi dini kanker serviks, 

Puskesmas Cimahi Tengah juga memyediakan 

layanan konseling untuk masyarakat setiap 
Sabtu. Namun, petugas kesehatan yang sering 

tidak ada menyebabkan rendahnya kunjungan 

konseling. Dampaknya, seorang wanita yang 

ingin bertanya terkait pemeriksaan IVA tidak 
memperoleh jawaban atau informasi yang 

diharapkan. 

 
4. Hasil uji statistik table IV didapatkan p 

value sebesar 0,808 > nilai α (0,05) yang berarti 

Ho diterima. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada hubungan yang signifikan 
antara dukungan anggota keluarga dengan 

perilaku deteksi dini kanker serviks metode 

Inspeksi Visual Asam Asetat pada wanita usia 
subur di wilayah kerja Puskesmas Cimahi 

Tengah tahun 2018. Nilai PR ialah sebesar 

1,057 (0,845-1,322), artinya belum dapat 
disimpulkan apakah variabel dukungan 

anggota keluarga mendukung atau 

mempengaruhi perilaku deteksi dini kanker 

serviks metode IVA pada penelitian yang telah 
dilakukan ini. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan 

dengan teori Snehandu Kar (dalam 
Notoatmodjo, 2014) yang mengidentifikasi 

bahwa salah satu determinan perilaku adalah 

dukungan sosial. Menurut teori tersebut, 
seorang individu memerlukan legitimasi dari 

orang disekitarnya untuk dapat berperilaku 

kesehatan (Notoatmodjo, 2010). Apabila 

tindakan seseorang tidak mendapatkan 
persetujuan atau dukungan dari orang-orang 

disekitarnya, maka dirinya akan cenderung 

merasa kurang dan tidak nyaman. Perasaan 
yang ada ini kemudian dapat menyebabkan 

seseorang tidak mempunyai perilaku tertentu. 

Ada beberapa kemungkinan yang 

menyebabkan dukungan dari anggota keluarga 
tidak mempunyai hubungan dengan perilaku 

deteksi dini kanker serviks metode IVA. 

Pertama, menurut teori Snehandu Kar (dalam 
Notoatmodjo, 2014), kebebasan seseorang 

untuk mengambil keputusan dapat 

mempengaruhi perilaku kesehatan. Pada masa 
kini, seorang wanita dapat mengambil 

beberapa keputusan secara mandiri tanpa 

melibatkan anggota keluarga terutama suami. 
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Mereka meyakini bahwa keputusan terkait 

pemeliharaan kesehatan seperti melakukan 

deteksi dini kanker serviks juga akan 
memperoleh persetujuan anggota keluarga 

meskipun tidak ada pembicaraan sebelumnya. 

Kedua, tes IVA adalah pemeriksaan sederhana 
yang tidak membutuhkan biaya besar. Tentu 

dengan alasan tersebut, terdapat kemungkinan 

bahwa anggota keluarga tidak menjadikan 

perilaku deteksi dini kanker serviks metode 
Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) sebagai 

masalah yang besar. 

Hasil penelitian ini serupa dengan 
beberapa penelitian tentang hubungan 

dukungan anggota keluarga dengan deteksi 

dini kanker serviks metode Inspeksi Visual 

Asam Asetat (IVA). Berdasarkan hasil 
penelitian Dewi (2014), tidak ada hubungan 

yang bermakna antara dukungan anggota 

keluarga dengan pemeriksaan IVA dengan p 
value sebesar 0,450 > nilai α (0,05) dan nilai 

PR = 2,217 (95% CI = 0,411-11,696). 

Penelitian Masturoh (2016) juga menunjukkan 
bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan 

antara dukungan anggota keluarga yang berasal 

dari suami dengan deteksi dini kanker serviks 

metode IVA di wilayah kerja Puskesmas 
Bangetayu Kota Semarang dengan p value 

sebesar 0,222. 

Hasil penelitian yang berbeda 
ditunjukkan oleh penelitian Lyimo dan Beran 

(2012) yang mengemukakan bahwa ada 

tidaknya dukungan anggota keluarga terutama 
persetujuan suami berhubungan dengan status 

skrining pada wanita di pedesaan Tanzania. 

Menurut pandangan peneliti, perbedaan hasil 

penelitian tersebut dapat terjadi karena letak 
geografis yang tidak sama. Penelitian yang 

dilakukan Lyimo dan Beran (2012) berada di 

area pedesaan, sedangkan penelitian ini 
dilaksanakan di wilayah perkotaan. 

Kemungkinan terdapat perbedaan nilai, norma 

ataupun budaya yang dianut oleh masing-

masing anggota keluarga. Sehingga, 
pentingnya peranan dukungan anggota 

keluarga menjadi berbeda pada dua penelitian 

tersebut. 
Menurut Rokk dan Dooley (1985, 

dalam Tumanggor, Ridho & Nurochim, 2017) 

anggota keluarga ialah salah satu sumber 
dukungan sosial yang diterima oleh seseorang. 

Berdasarkan teori “PRECEDE-PROCEED” 

(Lawrence Green, dalam Notoatmodjo, 2014), 

dukungan dari anggota keluarga menjadi faktor 

penguat yang dapat mendorong terbentuknya 

perilaku seseorang. Keluarga adalah unit 
terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari 

suami istri; atau suami, istri, dan anaknya; atau 

ayah dan anaknya; atau ibu dan anaknya yang 
tinggal dalam satu atap serta saling 

ketergantungan (UU No. 52 Tahun 2009). 

Sehingga, bagi seorang wanita dukungan 

tersebut kemungkinan dapat berasal dari suami 
atau bahkan anak. 

Bentuk dukungan sosial yang 

diberikan anggota keluarga dibagi menjadi 
empat, yaitu berupa dukungan informatif, 

perhatian emosional, bantuan instrumental 

serta bantuan penilaian. Sebuah penilaian dapat 

bersifat positif ataupun negatif. Dukungan dari 
anggota keluarga yang dibutuhkan oleh 

seorang individu adalah penilaian yang bersifat 

positif (House, dalam Harnilawati, 2013). 
Dalam penelitian ini ada tiga bentuk dukungan 

sosial yang dianalisis berdasarkan teori dari 

House, meliputi dukungan informatif berupa 
ada tidaknya informasi yang diberikan oleh 

anggota keluarga mengenai pemeriksaan IVA, 

dukungan instrumental berupa kesediaan 

anggota keluarga untuk menemani dan 
memberikan biaya transportasi untuk seorang 

wanita guna melakukan pemeriksaan IVA serta 

dukungan penilaian terkait persetujuan dari 
anggota keluarga apabila seorang wanita 

menjalani pemeriksaan IVA. 

Dukungan anggota keluarga mengacu 
pada kemampuan untuk mampu mengenali 

serta menanggapi kebutuhan keluarga, 

terutama selama masa-masa sulit (Gilligan, 

1995, dalam National Guidance & Local 
Implementation, 2013). Menurut pandangan 

peneliti, sebenarnya anggota keluarga 

menyetujui jika seorang wanita hendak 
melakukan pemeriksaan IVA. Apabila 

diperlukan, mereka juga bersedia menemani 

dan memberikan biaya transportasi kepada 

responden untuk pergi ke puskesmas. 

Peluang tersebut tidak didukung oleh paparan 

informasi yang memadai terkait program 

pemeriksaan IVA. Akibatnya, seorang wanita 

atau anggota keluarga tidak mampu mengenali 

kebutuhan bagi dirinya sendiri maupun 

kebutuhan bagi anggota keluarga lainnya. 

Kesimpulan yang kemudian ditarik adalah 

anggota keluarga yang selama ini belum 
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terpapar informasi terkait tes IVA tidak dapat 

memberikan dukungan sosial terutama dalam 

bentuk informasi kepada responden.

 

KESIMPULAN 

Ada hubungan yang signifikan antara 

pengetahuan dengan perilaku deteksi dini 

kanker serviks metode Inspeksi Visual Asam 

Asetat (IVA) pada wanita usia subur di wilayah 

kerja Puskesmas Cimahi Tengah tahun 2018 

dengan p value 0,038 ≤ α (0,05) dan nilai PR 

sebesar 1,316 (95% CI = 1,103-1,570). Ada 

hubungan yang signifikan antara keterpaparan 

informasi dengan perilaku deteksi dini kanker 

serviks metode Inspeksi Visual Asam Asetat 

(IVA) pada wanita usia subur di wilayah kerja 

Puskesmas Cimahi Tengah tahun 2018 dengan 

p value 0,0001 ≤ α (0,05) dan nilai PR sebesar 

2,272 (95% CI = 1,568-3,292). Tidak ada 

hubungan yang signifikan antara sikap dengan 

perilaku deteksi dini kanker serviks metode 

Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) pada 

wanita usia subur di wilayah kerja Puskesmas 

Cimahi Tengah tahun 2018 dengan p value 

0,775 > α (0,05) dan nilai PR sebesar 1,057 

(95% CI = 0,820-1,363). Tidak ada hubungan 

yang signifikan antara dukungan dari anggota 

keluarga dengan perilaku deteksi dini kanker 

serviks metode Inspeksi Visual Asam Asetat 

(IVA) pada wanita usia subur di wilayah kerja 

Puskesmas Cimahi Tengah tahun 2018 dengan 

p value 0,808 > α (0,05) dan nilai PR sebesar 

1,057 (95% CI = 0,845-1,322).

 

SARAN 

Adanya peningkatan efektivitas yang 

terukur pada program promosi kesehatan 

khususnya skrining. Meningkatkan kesadaran 

masyarakat terutama wanita usia subur akan 

pentingnya skrining melalui metode langsung 

ataupun tidak langsung yaitu dapat berupa 

penyuluhan yang dilaksanakan secara rutin, 

penyebarluasan informasi baik melalui 

website, akun media sosial puskesmas yang 

dapat diakses masyarakat, leaflet, poster atau 

pemasangan spanduk di tempat-tempat 

strategis. Penelitian selanjutnya diharapkan 

dapat melakukan riset untuk menguji 

efektivitas program promosi kesehatan yang 

selama ini sudah berlangsung. Sehingga, 

selanjutnya dapat dirancang sebuah bentuk 

program promosi kesehatan yang efektif untuk 

meningkatkan literasi masyarakat terkait 

pentingnya skrining kanker serviks.
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ABSTRACT 

According to BPJS rules, there is a service procedure in which the patient deserves to get health care 

according to the applicable procedure, in case the patient is registered by providing his/her health BPJS card. 

Participants covered by the National Health Insurance (JKN) include beneficiary contributions (PBI) and non-

beneficiary (Non PBI) contributors. In one hand, the negative impact of not having BPJS is that the patient 

will be hampered by the high cost of health service, while on the other hand, the positive impact is when the 
patient show his/her insurance card, the cost will be borne by health insurance. This study aims at finding out 

the factors contributing to BPJS Mandiri participation at Cipageran Public Health Center in 2018. The study 

design was cross sectional. The author took patients visiting Cipageran Public Health Center as sample by 

accidental sampling technique. The author collected data through interviews and questionnaires. The author 

conducted univariate and bivariate data Analysis to find out the correlation (chi square) The study found out 

that there was correlation between age and BPJS MANDIRI participation with p value = 0,021. There was 

also correlation between attitude and BPJS MANDIRI participation with p value = 0,013 and. In addition, 

there was correlation between family support and BPJS MANDIRI participation with p value = 0,032 as well. 

However, there was no Correlation found between knowledge, sex, education, employment and income, and 

BPJS MANDIRI participation. In order to improve BPJS MANDIRI participation, it is recommended to provide 

information regarding procedures for registration, the amount of fee according to the inpatient class tariff and 

to increase the number of BPJS Mandiri participation. 
 

Keywords: Knowledge, Attitude, Sex, Age, Education, Employment, Income and Family Support 

PENDAHULUAN 

 

Berdasarkan UU No.36 Tahun 2009 tentang 

kesehatan, yang dimaksud kesehatan adalah 

keadaan sehat, baik secara fisik, mental, 

spiritual maupun sosial yang memungkinkan 

setiap orang untuk hidup produktif secara 

sosial dan ekonomis. pada pasal 3 disebutkan 

bahwa pembangunan kesehatan bertujuan 

untuk meningkatkan kesadaran, kemauan , dan 

kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. 

Dalam mengatur masalah kesehatan 

diperlukan suatu badan khusus yang 

bertanggung jawab dalam menyelenggarakan 

jaminan kesehatan, dimana badan tersebut 

harus memberikan mutu pelayanan yang baik 

agar dapat tercapainya kepuasan pelayanan 

kesehatan. 

Semakin berkembang jaman untuk 

memelihara kesehatan membutuhkan biaya 

yang mahal. Pembiayaan kesehatan adalah 

besarnya dana yang harus disediakan untuk 

menyelenggarakan dan atau memanfaatkan  

 

 

berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh 

perorangan, keluarga, kelompok dan 

masyarakat (Azwar, 2010).  

Pembiayaan kesehatan yang kuat, stabil dan 

berkesinambungan memegang peranan yang 

amat vital untuk penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan dalam rangka mencapai berbagai 

tujuan penting dari pembangunan kesehatan di 

suatu negara diantaranya adalah pemerataan 

pelayanan kesehatan dan akses serta pelayanan 

yang berkualitas (Kesehatan RI, 2009). 

Pemerintah Indonesia menargetkan bahwa 

pada tahun 2014 semua penduduk indonesia 

telah menjadi peserta Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN). Program Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN) bertujuan memberikan 

kepastian jaminan kesehatan  yang menyeluruh 

bagi setiap rakyat indonesia agar penduduk 

indonesia dapat hidup sehat, produktif, dan 

sejahtera. Setiap negara pasti mempunyai cita-

cita untuk menjadikan masyarakatnya hidup 

sejahtera, melalui penjaminan atas kesehatan 

masyarakatnya. Kesehatan merupakan 
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kebutuhan manusia yang di dambakan oleh 

setiap orang (Herlambang, 2016). 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan 

BPJS Ketenagakerjaan. Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) adalah 

badan hukum yang dibentuk penyelenggara 

program jaminan kesehatan, sedangkan BPJS 

Ketenagakerjaan berfungsi menyelenggarakan 

program jaminan kecelakaan kerja, jaminan 

kematian, jaminan hari tua, dan jaminan 

pensiun. Dalam rangka fungsi sebagai 

penyelenggara program jaminan kesehatan 

sosial bagi seluruh penduduk Indonesia, BPJS 

kesehatan mempunyai tugas utama yaitu 

menerima pendaftaran peserta BPJS, 

memungut dan mengumpulkan iuran peserta 

BPJS pemberi kerja, menerima bantuan iuran 

dari Pemerintah (Herlambang, 2016). 

Dalam BPJS terdapat prosedur pelayanan 

dimana pasien yang sakit mendapat pelayanan 

kesehatan sesuai prosedur yang berlaku, 

dimana psien terdaftar dengan membawa kartu 

BPJS kesehatan. Peserta dalam Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN) meliputi, peserta 

penerima bantuan iuran (PBI) dan peserta 

bukan penerima bantuan iuran (Non PBI) 

Berdasarkan data jumlah kunjungan pasien 

Puskesmas Cipageran tahun 2016 yang berobat 

tanpa menggunakan BPJS Mandiri 23.136 

(65,21%), cakupan kepemilikan BPJS Mandiri 

12.341 (34,78%), sedangkan tahun 2017 

jumlah kunjungan pasien yang berobat tanpa 

menggunakan BPJS Mandiri sebanyak 26.366 

(76,97%), cakupan kepemilikan BPJS Mandiri 

sebanyak 7.888 (23,02%) orang. Dilihat dari 

data tersebut adanya peningkatan Jumlah 

pasien umum yang berobat tanpa 

menggunakan BPJS Mandiri, sedangkan 

cakupan kepemilikan BPJS Mandiri tersebut 

mengalami penurunan.  

Di indonesia, perkembangan asuransi 

dimulai dengan asuransi sosial yaitu 

merupakan mekanisme pengumpulan iuran  

yang bersifat wajib dari peserta dan asuransi 

kesehatan yang berupa kesehatan pegawai 

negeri, dan dilanjutkan dengan pegawai negeri 

swasta (Thabrany, 2015). Pengaturan pedoman 

pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional 

bertujuan untuk memberikan acuan bagi Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, 

Pemerintah (Permenkes, 2014).  

Peserta dalam program Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN) meliputi : Peserta Penerima 

Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, yaitu 

fakir miskin dan orang tidak mampu, Peserta 

bukan Penerima Bantuan Iuran (Non PBI) 

Jaminan Kesehatan: Pekerja penerima upah 

dan anggota keluarganya adalah setiap orang 

yang bekerja pada pemberi kerja dengan 

penerima gajih atau upah secara rutin seperti 

pegawai negeri (PNS). 

Mekanisme pembayaran iuran peserta 

kepada BPJS Kesehatan disesuaikan dengan 

kepesertaan yang terdaftar di BPJS Kesehatan. 

Iuran bagi peserta PBI dibayarkan oleh 

Pemerintah Pusat melalui Kementrian 

Kesehatan kepada BPJS Kesehatan. Iuran bagi 

peserta yang didaftarkan oleh pemerintah 

Daerah  dengan besaran iuran minimum sama 

dengan besar iuran untuk peserta PBI, dan bagi 

masyarakat umum, pekerja yang tidak 

menerima upah mandiri dan sektor informasi 

iuran didasarkan kelas I Rp. 80.000 kelas II Rp. 

51. 000 kelas III Rp. 25.000. 

Setiap peserta mempunyai hak mendapat 

pelayanan kesehatan meliputi: Pelayanan 

Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama 

(RJTP) dan Rawat Inap Tingkat Pertama 

(RITP) : Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan 

Tingkat Lanjutan (RJTL), Rawat Inap Tingkat 

Lanjutan (RITL), Pelayanan gawat darurat, 

Pelayanan gawat darurat 

Fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan untuk peserta JKN terdiri 

dari beberapa faslitas keehatan tingkat pertama 

(FKTP) dan fasiltas rujukan tingkat lanjutan 

(FKRTL). FKTP yang dimaksud adalah : 

Puskesmas atau yang setara, Praktik 

Dokter, Praktik Dokter Gigi, Klinik pratama 

atau yang setara, Rumah sakit kelas D Pratama 

atau yang setara. 
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Pelayanan Kesehatan diberikan di fasilits 

kesehatan yang telah melakukan perjanjian 

kerja sama dengan BPJS Kesehatan atau pada 

keadaan tertentu. (kegawatdaruratan  medik 

atau darurat medik) dapat dilakukan oleh 

fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama 

dengan BPJS kesehatan. Pelayanan Kesehatan 

dalam program JKN diberikan secara 

berjenjang, efektif dan efisien. Pelayanan 

kesehatan dilaksanakan secara berjenjang 

dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat 

pertamaFasilitas kesehatan tingkat lanjut 

(FKRTL) penerima rujukan wajib merujuk 

kembali peserta JKN peserta jawaban dan 

tindak lanjut yang harus dilayani di fasilitas 

Kesehatan Tingkat Pertama. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 

menurut Green (1980), perilaku ini ditentukan 

oleh 3 faktor utama yaitu Faktor predisposisi 

yaitu yaitu faktor-faktor yang dapat 

mempermudah atau mempredisposisi 

terjadinya perilaku pada diri seseorang atau 

masyarakat, faktor ini menckup pengetahuan, 

sikap, keyakinan, budaya kesiapan untuk 

berubah. Faktor pemungkin adalah faktor yang 

memungkinkan atau yang memfasilitasi 

perilku atau tindakan yang dilakukan oleh 

seorang individu yang merasa sakit, Faktor 

penguat mencakup sarana prasarana, dan 

fasilitas kesehatan, sedangkan Faktor penguat 

adalah faktor-faktor yang mendorong atau 

memperkuat terjadinya perilaku, faktor 

penguat mencakup, dukungan keluarga, 

petugas kesehatan, tokoh masyarakat. 

 

METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini menggunakan 

pendekatan studi cross sectoinal. Penelitian 

melakukan variabel pengetahuan, sikap, jenis 

kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan, 

pendapatan dan dukungan keluarga di 

Puskesmas Cipageran. Jumlah populasi 

penelitian ini adalah 26366 orang. Besar 

sampel yang digunakan adalah 96 responden. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan 

accidental sampling. Peneliti mengambil 

sampel pada kasus yang datang berobat ke 

Puskesmas Cipageran. Kriteria sampel dalam 

penelitian ini adalah pasien umum yang 

berobat ke Puskesmas tanpa menggunakan 

BPJS dan pasien yang berobat ke Puskesmas 

menggunakan BPJS. Instrumen penelitian 

menggunakan kuesioner. Analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu uji Chi-

Square. 

 

HASIL PENELITIAN

Tabel 1. Distribusi frekuensi kepesertaan BPJS 

mandiri, pengetahuan, sikap 

Variabel Frekuensi Persentase    

(0/0) 

Kepesertaan 

BPJS Mandiri 

0. Ya 

1. Tidak 

 

 

54 

42 

 

 

56,3 

43,8 

Pengetahuan 

0. Baik 

1. Kurang 

 

88 

8 

 

91,7 

8,3 

Sikap 

0. Positif 

1. Negatif 

 

47 

49 

 

49,0 

51,0 

Tabel 2. Distribusi frekuensi jenis kelamin, umur, 

pendidikan pekerjaan 

Variabel Frekuensi Persentase 

(0/0) 

Jenis Kelamin 

0. Laki-laki 

1. Perempuan 

 

25 

71 

 

26,0 

74,0 

Umur 

0. Dewasa 

1. Lansia 

 
81 

15 

 
84,4 

15,6 

Pendidikan 

0. Tinggi 

1. Rendah 

 

25 

71 

 

26,0 

74,0 
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Tabel 3. Distribusi frekuensi pekerjaan, 

pendapatan dan dukungan keluarga 

Variabel Frekuensi Persentase 

(%) 

Pekerjaan  

0. P. Tetap 

1. P. Tdk 

Tetap  

 

4 

92 

 

4,2 

95,8 

Pendapatan 

0. Tinggi  

1. Rendah  

 

14 

82 

 

14,6 

85,4 

Dukungan 

Keluarga 

0. Baik 

1. Kurang  

 

33 

63 

 

65,6 

34,4 

 

 

 

Tabel 4. Hubungan pengetahuan dan sikap 

dengan kepesertaan BPJS mandiri 

Variabel 

Kepesertaan 

BPJS 

mandiri 
Total 

Nilai 

p ya Tidak 

n n 

% % 

Pengetahuan 

0. Baik 

 

1. Kurang  

 

 

52 

49,5 

2 

4,5 

 

36 

38,5 

6 

3,5 

 

88 

88,0 

8 

8,0 

 

 

0,137 

Sikap  

0. Positif 

 

1. Negatif 

  

 

33 

26,4 

21 

27,6 

 

14 

20,6 

28 

21,4 

 

47 

47,0 

49 

49,0 

 

 

0,013 

 

Tabel 5. Hubungan jenis kelamin, umur, dan 

pendidikan  dengan kepesertaan BPJS mandiri 

Variabel  

Kepesertaan 

BPJS 

Mandiri 
Total 

Nilai 

P ya Tidak 

n n 

% % 

Jenis Kelamin 

0. Laki-laki 

 
1. Perempuan  

 

 
14 

14,1 
40 

39,9 

 
11 

10,9 
31 

31,1 

 
25 

25,0 
71 

71,0 

 
 

1,000 

Umur 

0. Dewasa 
 

1. Lansia 
  

 

41 
50,6 

13 
86,7 

 

40 
49,4 

2 
13,3 

 

81 
81,0 

15 
15,0 

 

 
0,021 

Pendidikan 

0. Tinggi 

 
1. Rendah 

  

 
18 

14,1 
36 

39,9 

 
7 

10,9 
35 

31,5 

 
25 

25,0 
71 

71,0 

 
 

0,107 

 

Tabel 6. Hubungan pekerjaan, pendapat- an dan 

dukungan keluarga dengan kepesertaan 

BPJS mandiri 

Variabel  

Kepesertaan 

BPJS Mandiri 

Total  
Nilai  

p 
ya Tidak 

n n 

% % 

Pekerjaan 

0. P. Tetap 

 
1. P. Tdk Tetap 

 

 
2 

2,3 
52 

51,8 

 
2 

1,8 
40 

40,3 

 
4 

4,0 
92 

92,0 

 
 

1,000 

Pendapatan 

0. Tinggi 

 
1. Rendah 

  

 
8 

7,9 
46 

46,1 

 
6 

35,9 
36 

6,1 

 
14 

14,0 
82 

82,0 

 
 

1,000 

Dukungan 

Keluarga 

0. Baik 

 
1. Kurang 

  

 

 
24 

18,6 
30 

35,4 

 

 
9 

14,4 
33 

27,6 

 

 
33 

33,0 
63 

63,0 

 

 
 

0,032 

 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan terhadap 96 orang yang menjadi 

responden di Puskesmas Cipageran dapat 

diketahui bahwa pengetahuan baik sebanyak 

88 orang, dengan sikap responden positif 

didapatkan sebanyak 47 orang. Pengetahuan 

responden tentang BPJS baik di karenakan 

responden sudah mendapatkan sosialisasi dari 
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tokoh masyarakat, petugas kesehatan, 

walaupun demikian responden tidak ikut 

menjadi anggota BPJS Kesehatan hal tersebut 

dipengaruhi oleh cara berpikir responden yang 

mayoritas pendidikan rendah. 

Berdasarkan hasil analisis, didapatkan 

responden berjenis kelamin perempuan lebih 

banyak yang tidak mendaptarkan BPJS 

sebanyak 31,1%, karena sebagian perempuan 

bekerja sebagai IRT dan cenderung lebih 

memilih dirumah dari pada harus bekerja untuk 

membayar iuran perbulannya. 

Berdasarkan hasil analisis, didapatkan 

responden kategori dewasa yang belum 

mendaftarkan menjadi peserta BPJS mandiri 

sebanyak 49,4%, bahwa semakin bertambah 

usia semakin besar anggaran untuk asuransi 

kesehatan, karena risiko penyakit yang 

semakin besar, karena tidak hanya lansia saja 

yang berisiko tetapi dewasa juga lebih berisiko. 

Berdasarkan hasil analisis, didapatkan 

tingkat pendidikan tinggi sebanyak 10,9%, 

karena responden pendidikan tinggi tidak 

mengikuti BPJS karena lebih cenderung untuk 

berobat ke rumah sakit atau dokter pribadi, 

sedangkan responden pendidikan rendah 

keberatan untuk membayar iuran perbulannya. 

Sedangkan responden pekerja tetap (PNS, TNI, 

POLRI) sebanyak 6,1%, dikarenakan 

responden pekerja tetap mendapatkan 

tanggungan dari perusahaannya atau 

atasaannya, sedangkan pekerja tidak tetap 

sebagian besar responden memiliki pekerjaan 

sebagai petani. Responden pendapatan tinggi 

sebanyak 6,1%, bahwa masyarakat yang 

mempunyai pendapatan di atas UMR mereka 

merasa mampu untuk membayar uang untuk 

berobat. 

Berdasarkan hasil analisis uji statistik 

hubungan pengetahuan baik dengan 

kepesertaan BPJS mandiri sebanyak 38,5 %. 

Hasil uji statistik didapatkan p value= 0,137 

maka dapat disimpulkan tidak ada hubungan 

yang signifikan antara pengetahuan dengan 

kepesertaan BPJS Mandiri. Penelitian ini 

sejalan dengan penelitian melinda, dkk (2016) 

yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan 

yang signifikan. Berdasarkan hasil analisis uji 

statistik hubungan sikap dengan kepesertaan 

BPJS mandiri didapatkan bahwa ada hubungan 

yang signifikan antara sikap dengan 

kepesertaan BPJS mandiri, hasil uji statistik 

didapatkan p value= 0,013. Hal ini sejalan 

dengan penelitian melinda, dkk (2016). Hasil 

responden yang tidak mendukung berpendapat 

bahwa masyarakat merasa tidak yakin dapat 

membayar premi setiap bulannya. 

Hasil penelitian yang dilakukan di 

Pusesmas Cipageran tahun 2018 sejalan 

dengan Edoh dan Brenya (2002), yang 

menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang 

signifikan antara jenis kelamin dengan 

kepesertaan BPJS Mandiri. Karena tidak hanya 

laki-laki saja yang cenderung memiliki 

kemauan membayar iuran jaminan kesehatan, 

perempuan juga memiliki kemauan untuk 

membayar iuran premi perbulannya. 

Berdasarkan hasil uji statistik didapatkan p 

value= 1,000, maka dapat disimpulkan tidak 

ada hubungan yang sigifikan antara jenis 

kelamin dengan kepesertaan BPJS mandiri di 

Puskesmas Cipageran. 

Hasil uji statistik didapatkan p value= 

0,021, maka dapat disimpulkan bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara umur dengan 

kepesertaan BPJS mandiri di Puskesmas 

Cipageran. Karena semakin bertambahnya 

umur, semakin berisiko terjadinya penyakit 

degenaratif, sehingga semakin besar anggaran 

untuk asuransi kesehatan. 

Berdasarkan hasil uji statistik didapatkan p 

value= 0,107, maka dapat disimpulkan bahwa 

tidak ada hubungan yang signifikan antara 

pendidikan dengan kepesertaan BPJS mandiri 

di Puskesmas Cipageran. Dilihat dari tingkat 

pendidikan minat dan partisipasi responden 

terhadap program BPJS Kesehatan berjumlah 

tinggi karena hampir seluruh responden 

menjawab mereka berminat dan berpartisipasi 

akan tetapi belum menjadi anggota BPJS 

dikarenakan mereka lebih mengandalkan 

berobat gratis, dengan membayar uang Rp. 
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5000 saja. Berdasarkan teori Notoatmodjo 

(2010), tingkat pendidikan berpengaruh 

terhadap kesadaran akan pentingnya kesehatan 

diri lingkungan. 

Hasil uji statistik di dapatkan p value= 

1,000, maka dapat disimpulkan bahwa tidak 

ada hubungan yang signifikan antara pekerjan 

dengan kepesertaan BPJS mandiri. Karena 

pekerja tetap (TNI, POLRI, PEGAWAI 

SWASTA)  merasa mampu untuk membayar 

uang berobat, sebagian mendapatkan 

tanggungan dari perusahaannya. Sedangkan 

pekerja tidak tetap karena sebagian besar 

masyarakat memiliki pekerjaan sebagai petani, 

pedagang dan ibu rumah tangga, sehingga 

mereka keberatan untuk membayar premi 

setiap bulannya. 

Besar kecilnya tingkat pendapatan pada 

umumnya sangat terkait dengan jenis 

pekerjaan dan ada kalanya berkaitan dengan 

tingkat pendidikan. Dikatan adakalanya, oleh 

karena itu didala kehidupan masyarakat kita 

sering menjumpai bahwa seorang pelau usaha 

yang berhasil tidak selalu berkorelasi dengan 

latar belakang pendidikan yang dimilikinya. 

Hasil uji statistik didapatkan p value= 1,000 

maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

hubungan yang signifikan antara pendapatan 

dengan kepesertaan BPJS mandiri.keluarga 

berpendapatan tinggi merasa mampu untuk 

membayar pelayanan kesehatan ketika 

keluarganya ada yang sakit, mereka akan 

membayarnya dengan uang tunai. Sedangkan 

yang berpendapatan rendah masyarakat lebih 

mengandalkan kartu berobat gratis ke 

puskesmas sebagian lebih mengandalkan 

dengan membayar uang 5.000 saja. 

Hasil uji statistik didapatkan p value= 0,032 

maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan 

yang signifikan antara dukungan keluarga 

dengan kepesertan BPJS mandiri. Penelitian 

yang dilakukan oleh melinda, dkk (2016) 

menyatakan bahwa ada hubungan yang 

signifikan antara dukungan keluarga dengan 

minat keiutsertaan menjadi peserta BPJS 

mandiri dengan p value= 0,036. Hasil temuan 

dilapangan umumnya responden mendapatkan 

berbagai dukungan dari keluarga terkait 

pemberian informasi menganai BPJS 

kesehatan. Masyarakat yang mendapat 

dukungan kurang adalah masyarakat yang 

kurang mengerti mengenai BPJS, dan 

menunjukkan bahwa keluarga kurang 

maksimaldalam memberikan dukungan sosial, 

dalam fungsi ekonomi dimana sebagian besar 

keluarga responden tidak pernah menawarkan 

bsntuan dalam pembayaran iuran BPJS 

Kesehahatan, selain itu keluarga juga dalam 

menawarkan bantuan dalam mendaftar masih 

kurang. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

terhadap 96 responden diwilayah kerja 

Puskesmas Cipageran tahun 2018, diketahui 

terdapat hubungan signifikan antara variabel 

sikap, umur, dan dukungan keluarga denaga 

kepesertaan BPJS mandiri. Tidak ada 

hubungan yang signifikan antara pengetahuan, 

jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan 

pendapatan dengan kepesertaan BPJS mandiri. 
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ABSTRAK 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat SIStem inFOrmasi (SISFO) Pelayanan Obstetri Neonatal 

Emergensi Dasar (PONED) berbasis web di Puskesmas Cimahi Selatan. PONED merupakan pelayanan untuk 

menanggulangi kasus kegawatdaruratan obstetri dan neonatal yang terjadi pada Ibu hamil, Ibu bersalin maupun 

Ibu dalam masa nifas dengan komplikasi obstetri. SISFO pada bagian PONED di Puskesmas Cimahi Selatan 

selama ini masih konvensional, sehingga memungkinkan terdapat beberapa data yang tidak terekap kedalam 

buku register. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen dengan pendekatan 
kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan studi pustaka. Metode 

pengembangan sistem menggunakan metode Waterfall yang dimulai dengan survei, analisis, perancangan dan 

pembuatan sistem, implementasi, dan pemeliharaan. Perancangan sistem ini berbasis web dengan 

menggunakan bahasa pemprograman PHP dan MySQL sebagai database. Hasil penelitian ini dalam 

implementasinya, SISFO PONED yang telah terkomputerisasi dapat mempermudah petugas dalam mendata 

pasien mulai dari identitas hingga pemeriksaan yang dilakukan kepada pasien, lebih mengefisienkan waktu 

dan tenaga, serta mempermudah dalam sistem pelaporan. Pengujian PONED yang dikembangkan tim peneliti 

berjalan baik sesuai dengan skenario. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat membantu mengatasi 

permasalahan-permasalahan yang ada pada pelaksanaan SISFO PONED. 

 

Kata Kunci: Implementasi, SISFO, PONED, Web, Ibu Hamil.  

 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to create an information system (SISFO) for Basic Emergency Obstetric Neonatal 

Services (PONED) based on the South Cimahi Health Center. PONED is a service to deal with cases of 

obstetric and neonatal emergencies that occur in pregnant women, maternity mothers and mothers during 

childbirth with obstetric complications. SISFO in the PONED section at Cimahi South Health Center is still 

conventional, so that there is some data that is not locked into the register book. The research method used in 

this study is an experiment with a qualitative approach. Data collection techniques by means of observation, 

interviews, and literature study. The system development method uses the Waterfall method which starts with 

a survey, analysis, design and system creation, implementation, and maintenance. The design of this system is 

web-based using PHP and MySQL programming languages as databases. The results of this study in its 

implementation, SISFO PONED which has been computerized can facilitate officers in recording patients 

ranging from identity to examinations carried out to patients, more efficient time and effort, and simplify the 

reporting system. The PONED test developed by the research team works well according to the scenario. The 
implications of this research are expected to help overcome the problems that exist in the implementation of 

PONED SISFO. 

 

Keywords: Implementation, SISFO, PONED, Web, Pregnant Women. 

 

PENDAHULUAN 
 

Pada era zaman teknologi sekarang ini, 

pelayanan yang cepat, tepat, dan efisien sangat 

diperlukan. SIStem inFOrmasi (SISFO) telah 

berkembang pesat seiring dengan 

                                                
 

perkembangan teknologi informasi yang cepat 

dan terbukti sangat berperan penting dalam 

berbagai kegiatan. Perkembangan teknologi 

informasi di Indonesia mengalami peningkatan 
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yang signifikan di berbagai bidang, termasuk 

di bidang kesehatan.  

Puskesmas sebagai salah satu unit 

pelaksana pelayanan kesehatan yang sangat 

memerlukan aplikasi teknologi informasi 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan, 

ketepatan dalam pengambilan keputusan medis 

dan non medis serta meningkatkan kepuasan 

pelanggan.  

Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan 

kesehatan yang menyelenggarakan upaya 

kesehatan masyarakat dan upaya  kesehatan 

perseorangan tingkat pertama dengan lebih 

mengutamakan upaya promotif dan preventif 

untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat 

yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya 

(Permenkes RI No. 74 Tahun 2014 Tentang 

Puskesmas). 

Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal 

Emergensi Dasar (PONED) adalah Puskesmas 

Rawat Inap yang memiliki kemampuan serta  

fasilitas PONED siap 24 jam untuk 

memberikan pelayanan terhadap ibu hamil, 

bersalin, nifas, dan bayi baru lahir dengan 

komplikasi, baik yang datang sendiri atau atas 

rujukan kader/masyarakat, bidan di desa, 

Puskesmas dan melakukan rujukan ke RS 

PONED pada kasus yang tidak mampu 

ditangani. 

Puskesmas Cimahi Selatan merupakan 

salah satu puskesmas yang mampu PONED 

dan memberikan waktu bagi para pasien setiap 

harinya selama 24 jam. Bidan jaga pada 

Puskesmas tersebut berjumlah 10 bidan dengan 

1 dokter penanggungjawab. Pembagian waktu 

kerja setiap harinya untuk ruangan PONED 

pada pagi hari 1 orang bidan jaga, siang hari 1 

orang bidan jaga dan malam hari 2 orang bidan 

jaga. 

Berdasarkan  populasi penduduk di wilayah 

tersebut terdapat 38.349 jiwa. Jumlah 

penduduk laki-laki sebanyak 19.423 jiwa dan 

perempuan berjumlah 18.926 jiwa. Dilihat dari 

umur usia produksi  laki-laki dan perempuan 

berjumlah 13.948 jiwa, sedangkan  ruang 

PONED yang tersedia hanya memiliki 3 

tempat tidur dan 1 tempat tidur untuk tindakan 

partus. Alur pelayanan dari Puskesmas 

PONED tersebut,  petugas menerima rekam 

medis dari bagian pendaftaran, petugas 

mencocokan identitas pasien dengan identitas 

dalam rekam medis pasien. Apabila tidak 

sesuai, petugas mengkonfirmasi ulang sampai 

terjadi kesesuaian data. Petugas melakukan 

anamnesa penyakit (keluhan utama). Apabila 

identitas sudah sesuai dengan rekam medis, 

petugas melakukan pemeriksaan vital sign 

yang diperlukan, pemeriksa melakukan 

pemeriksaan fisik yang diperlukan/sesuai dan 

pemeriksa menegakkan diagnosis berdasarkan 

hasil anamnesa, pemeriksaan sign dan 

pemeriksaan fisik. Petugas 

mendokumentasikan dalam rekam medis 

semua hasil pemeriksaan diagnosa tindakan 

dan terapi/rujukan yang telah diberikan. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari  

bagian PONED Puskesmas Cimahi Selatan 

yang dilakukan pada tanggal  20 Februari 2017 

s/d 28 Maret 2017 jumlah kunjungan pasien 

PONED pada bulan Januari yaitu 7 orang 

partus dan 8 orang dirujuk ke rumah sakit. Pada 

bulan Februari yaitu 6 orang partus dan 11 

orang dirujuk ke rumah sakit. Pada bulan Maret 

yaitu 6 orang partus dan 10 orang di rujuk ke 

rumah sakit lain. 

Upaya meningkatkan akses masyarakat 

terhadap  pelayanan kesehatan yang 

berkualitas, diantaranya meningkatkan akses 

terhadap pelayanan kesehatan dasar. Akses 

terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas 

dapat ditingkatkan melalui kinerja Puskesmas. 

Upaya peningkatan kualitas pelayanan 

kesehatan yang lebih baik maka diperlukan 

sebuah konsep atau sistem yang baik yang akan 

digunakan, yang nantinya akan terwujud suatu 

pelayanan kesehatan yang bermutu, efektif, 

dan efisien serta dapat meningkatkan kinerja 

dari Puskesmas itu sendiri. Salah satu 

contohnya adalah penggunaan SISFO yang 

sudah berbasis komputer pada Puskesmas. 

Dengan penggunaan komputerisasi, 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas 
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pelayanan dan administrasi Puskesmas.  

Dengan mengamati dan melakukan 

wawancara kepada Kepala bagian rekam medis 

dan Kepala bagian PONED bahwa pelayanan 

di Puskesmas Cimahi Selatan sudah 

komputerisasi untuk di bagian pendaftaran, 

namun pada bagian PONED masih 

menggunakan cara konvensional. 

Melihat banyaknya populasi penduduk di 

daerah Cimahi dengan total rata-rata  887 

orang ibu hamil tiap tahunnya, maka tuntutan 

kemudahan dalam pelayanan informasi 

semakin meningkat terutama pada 

pendokumentasian data pasien baik indentitas 

maupun diagnosa dan tindakan yang berikan 

pada pasien. Maka dari itu, pelayanan secara 

komputerisasi dapat meningkatkan pelayanan 

kepada pasien. 

Berdasarkan uraian latar belakang 

sebelumnya, peneliti melakukan perancangan 

dan implementasi SISFO Pelayanan Obstetri 

Neonatal Emergensi Dasar Berbasis Web di 

Puskesmas Cimahi Selatan.  

 

a. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah 

diungkapkan, maka rumusan masalahnya 

“Bagaimana perancangan dan implementasi 

SISFO Pelayanan Obstetri Neonatal 

Emergensi Dasar berbasis web di Puskesmas 

Cimahi Selatan?”. 

Untuk memfokuskan penelitian, maka 

dibuat pertanyaan-pertanyaan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pelayanan Obstetri Neonatal 

Emergensi Dasar (PONED) di Puskesmas 

Cimahi Selatan yang sedang berjalan?. 

2. Bagaimana analisis dan perancangan 

sistem informasi PONED di Puskesmas 

Cimahi Selatan? 

3. Bagaimana implementasi sistem informasi 

PONED yang akan diusulkan di 

Puskesmas Cimahi Selatan?. 

 

b. Batasan Penelitian 

Batasan-batasan penelitian sebagai 

berikut: 

1. PONED di Puskesmas Cimahi Selatan. 

2. Analisis dan perancangan berbasis web 

menggunakan bahasa pemrograman PHP 

dan Mysql sebagai database. 

3. Diimplementasikan pada PONED di 

Puskesmas Cimahi Selatan. 

 

c. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui gambaran umum mengenai 

PONED di Puskesmas Cimahi Selatan. Tujuan 

khususnya sebagai berikut: 

1) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 

sistem PONED  di Puskesmas Cimahi 

Selatan. 

2) Untuk merancang dan membuat SISFO 

PONED di Puskesmas Cimahi Selatan. 

3) Untuk mengetahui implementasi SISFO 

PONED  di Puskesmas Cimahi Selatan. 

 

d. Target Luaran 

Target-target luaran penelitian sebagai 

berikut: 

1. Adanya instrumen yang valid dan reliabel 

untuk mengukur SISFO PONED di 

Puskesmas Cimahi Selatan. 

2. Data-data dan fakta saat kegiatan ini 

dilakukan bisa menjadi bahan kajian 

lanjutan untuk menulis karya ilmiah 

berikutnya dan bisa dipublikasikan pada 

jurnal nasional dan internasional. 

3. Sebagai bahan kajian untuk penelitian 

berikutnya.  

4. Tersosialisasinya program penelitian 

kolaborasi dosen dan mahasiswa serta 

Puskesmas tempat penelitian. 
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METODE PENELITIAN 
 

Metode penelitian yang digunakan adalah 

metode penelitian eksperimen dengan 

pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2011) yang 

menggambarkan suatu keadaan yang terjadi di 

lapangan secara objektif untuk memecahkan 

dan menjawab permasalahan yang sedang 

dihadapi pada situasi sekarang. Melakukan 

penelitian dan menganalisis sistem pelayanan 

yang berlangsung dan membandingkan dengan 

teori yang ada kemudian membangun SISFO 

PONED  berbasis web  tersebut.  

Teknik pengumpulan data merupakan 

langkah yang paling strategis dalam penelitian, 

karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data (Sugiyono, 2013). Teknik 

pengumpulan data yang digunakan sebagai 

berikut: 

1. Observasi 

Observasi adalah suatu prosedur yang 

berencana yang meliputi melihat dan mencatat 

jumlah dan taraf aktivitas tertentu yang ada 

hubungannya dengan masalah yang diteliti. 

Penulis meneliti dan mengevaluasi secara 

langsung bagaimana sistem PONED di 

Puskesmas Cimahi Selatan. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah suatu percakapan yang 

diarahkan pada suatu masalah tertentu dan 

merupakan proses tanya jawab lisan dimana 

dua orang atau lebih berhadapan secara fisik 

(Gunawan, 2013). 

3. Studi Kepustakaan 

Kajian pustaka merupakan cara 

mempelajari literatur yang membahas tentang 

teori, baik yang didapatkan dari bahan buku, 

informasi dari internet, maupun catatan-

catatan. Tinjauan kepustakaan adalah analisis 

teoritik tentang masalah yang diteliti, yang 

dikaitkan dengan hasil-hasil penelitian yang 

telah ada atau hasil studi kepustakaan 

(Notoatmodjo, 2010). 

Pada kegiatan pengumpulan data dengan 

menggunakan studi pustaka, peneliti mencari 

dan mengumpulkan data yang bersumber dari 

buku-buku pedoman-pedoman, peraturan 

perundang-undangan ataupun jurnal serta 

bahan-bahan lainnya yang ada hubungannya 

dengan penulisan penelitian yang dapat 

mendukung kajian teori. 

 

Alat dan Bahan 

Pada SISFO PONED  di Puskesmas 

Cimahi Selatan ini memerlukan hardware 

sebagai penunjang pembuatan aplikasi serta 

penggunaan aplikasi, tidak lupa software untuk 

menunjang pembuatan aplikasi tersebut. 

Berikut hardware dan software yang 

dibutuhkan :  

1. Hardware minimal untuk pembuatan 

aplikasi sebagai berikut: 

a.  Intel dual core. 

b.  Prosesor dengan kecepatan minimal 

1.6GHz dan memori 1 GB.  

c.  Hardisk free space 80 GB. 

d. DirectX 9. 

e. Display minimum 1024 x 768. 

f. Printer. 

2. Software minimal untuk pembuatan 

aplikasi sebagai berikut: 

a. Google Chrome. 

b. XAMPP. 

c. Sublime Text. 

 

Jalannya Penelitian 

Adapun metode pengembangan yang 

digunakan oleh peneliti dalam membangun 

SISFO PONED di Puskesmas Cimahi Selatan 

dengan menggunakan metode Waterfall. 

Metode waterfall adalah setiap tahap harus 

diselesaikan terlebih dahulu secara penuh 

sebelum diteruskan ketahap berikutnya untuk 

menghindari terjadinya pengulangan tahapan 

(Jogiyanto, 2012). 

Adapun struktur pengembangan sistem 

waterfall dapat digambarkan sebagai berikut: 

1.  Survei Sistem 

Peneliti melakukan survei langsung 

kelapangan dan mendatangi Puskesmas 

Cimahi Selatan  yang penulis teliti untuk 

mengetahui sistem yang ada. 
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2. Analisis Sistem 

Merupakan tahap menganalisis hal-hal 

yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek 

pembuatan perangkat lunak. Peneliti 

melakukan analisis pada alur pelayanan 

kesehatan pasien PONED di Puskesmas 

Cimahi Selatan apabila ada kesalahan 

dalam alur tersebut. 

3. Desain Sistem 

Pada tahap ini peneliti mulai 

merancang sistem dari masalah yang ada 

dan digambarkan dengan model sistem. 

4. Coding Sistem 

Tahap penerjemahan data atau 

pemecahan masalah yang telah dirancang 

kedalam bahasa pemograman tertentu. 

Setelah merancang sistem yang di 

Puskesmas Cimahi Selatan, peneliti mulai 

membuat SISFO yang akan diusulkan. 

5. Testing Sistem 

Merupakan tahap pengujian terhadap 

perangkat lunak yang dibangun. Apakah 

sudah sesuai dengan kebutuhan atau 

keinginan konsumen. Setelah membuat 

sistem pada Puskesmas Cimahi Selatan, 

maka sistem akan diuji sesuai dengan 

kebutuhan. 

6. Maintenance Sistem 

Tahap akhir dimana suatu perangkat 

lunak yang sudah selesai dapat mengalami 

perubahan–perubahan, penambahan, atau 

perbaikan sesuai dengan permintaan user. 

 

HASIL PENELITIAN 

 

Implementasi Sistem 

Implementasi ini bertujuan untuk 

menampilkan seluruh tampilan sistem yang 

telah dibuat sehingga implementasi ini 

menampilkan hasil yang maksimal. 

 

Tampilan Login 

Pada gambar 1 dibawah ini adalah 

tampilan Halaman Login petugas yang 

difungsikan pada saat petugas akan masuk 

pada halaman utama petugas. Berikut adalah 

tampilan halaman login petugas. 

 
Gambar 1. Tampilan Login 

 

 

 

Tampilan Home 

Pada gambar 2 di bawah ini adalah 

tampilan Home difungsikan pada saat user 

pertama kali masuk kedalam website aplikasi 

PONED. Berikut adalah tampilan  halaman 

Home. 

 
Gambar 2. Tampilan Home 

 

Tampilan Data Master Admin 

Pada Gambar 3 dibawah ini adalah 

tampilan Master Admin yang difungsikan 

untuk menambahkan data  admin, klik tombol 

tambah admin di bagian atas tabel sebelah 

kanan, jika ingin menghapus atau mengedit 

data petugas, klik action pilih edit atau delete. 

Berikut adalah tampilan Master Admin. 
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Gambar 3. Tampilan Master Admin 

 

Tampilan Data Master Dokter 

Pada Gambar 4 dibawah ini adalah 

tampilan Master Dokter yang difungsikan 

untuk menambahkan data Dokter, klik tombol 

tambah Dokter di bagian atas tabel sebelah 

kanan, jika ingin menghapus atau mengedit 

data Dokter, klik action pilih edit atau delete. 

Berikut adalah tampilan Mater Dokter. 

 
Gambar 4. Tampilan Master Dokter 

 

Tampilan Data Master Bidan 

Pada Gambar 5 dibawah ini adalah 

tampilan Master Bidan yang difungsikan 

untuk menambahkan data Bidan, klik tombol 

tambah Bidan di bagian atas tabel sebelah 

kanan, jika ingin menghapus atau mengedit 

data Bidan, klik action pilih edit atau delete. 

Berikut adalah tampilan Mater Bidan. 

Gambar 5. Tampilan Master Bidan 

 

Tampilan Registrasi Pasien 

Pada Gambar 6 dibawah ini tampilan 

registrasi pasien yang difungsikan untuk 

mengisi data pasien  di saat pertama kali 

datang berobat di PONED, diatas tabel 

registrasi dilengkapi dengan Form pasien 

lama dengan mencari No. RM pasien. Berikut 

adalah tampilan registrasi pasien: 

Gambar 6. Tampilan Registrasi Pasien 

 

Tampilan Data Pasien 

Pada Gambar 7 dibawah ini tampilan data 

pasien. Difungsikan untuk menampilkan data 

pasien yang dilengkapi Tombol tambah pasien 

untuk menambahkan pasien. Action untuk 

melakukan Edit, menambahkan Catatan, 

Mengisi data PONED, Mencetak data 

PONED, Delete. Berikut adalah tampilan data 

pasien: 
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Gambar 7. Tampilan Data Pasien 

Tampilan PONED 

Pada Gambar 8 dibawah ini adalah 

tampilan PONED, difungsikan untuk mengisi 

rekam medis pasien selama di PONED seperti 

: SOAP, HPHT, GPA, Umur Kehamilan, Cara 

Pulang, Heacting, Komplikasi pada Ibu, Jenis 

Kelamin Bayi, Diagnosa Akhir, Dokter yang 

memeriksa dan Bidan yang membantu. 

Berikut ini adalah gambar tampilan PONED: 

Gambar 8. Tampilan PONED 

Tampilan Data PONED 

Pada Gambar 9 dibawah ini Tampilan 

data PONED yang difungsikan untuk 

menampilkan data PONED yang dilengkapi 

Action untuk melakukan Edit dan Delete. 

Pencarian berdasarkan Kata kunci lihat dari 

tanggal. Berikut adalah tampilan data 

PONED: 

Gambar 9. Tampilan Data PONED 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

KESIMPULAN 
 

SISFO PONED yang terkomputerisasi 

merupakan salah satu solusi yang tepat bagi 

Puskesmas Cimahi Selatan. Dari proses dan 

hasil penulisan sampai pembuatan laporan, 

peneliti mengambil kesimpulan sebagai 

berikut: Pelaksaan kegiatan PONED di 

Puskesmas Cimahi Selatan masih 

menggunakan cara konvensional sehingga 

perlu dibuatnya SISFO yang komputerisasi 

untuk mempercepat proses pencatatan data dan 

pengolahan data secara maksimal, SISFO 

PONED  mempunyai fasilitas untuk mengolah 

data registrasi pasien, membuat catatan 

tambahan, menginput data PONED, mencetak 

data PONED, membuat Laporan harian dan 

bulanan. Program PONED tampilannya cukup 

menarik, mudah digunakan, membantu dalam 

proses pengolahan data, data yang diolah cepat, 

dan memberikan informasi yang dibutuhkan. 
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ABSTRAK 

 
Fasilitas pengelolaan limbah medis yang kurang memadai menjadi masalah dalam mutu rumah sakit. Data 

dan Informasi Profil Kesehatan Indonesia tahun 2016 menunjukan rumah sakit yang melakukan pengelolaan 

limbah medis sesuai standar di Jawa Barat hanya 56 rumah sakit dari 337 rumah sakit. Dampak buruk dari 

manajemen limbah medis yang salah akan menyebabkan tingginya timbulan limbah medis dan terjadinya 

infeksi nosokomial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang berhubungan dengan timbulan 

limbah medis padat ruang perawatan rawat inap rumah sakit di kota Cimahi. Penelitian ini menggunakan 

metode analitik dengan rancangan cross sectional. Sampel yang digunakan yaitu ruangan rawat inap dan 

timbulan limbah medis rumah sakit di kota Cimahi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengukuran dan 
observasi. Instrumen yang digunakan adalah lembar ceklist dan alat ukur timbulan limbah medis. Analisis 

dilakukan secara univariat dan bivariat dengan menggunakan uji pearson dan spearman. Hasil penelitian 

menunjukkan terdapat hubungan jumlah tempat tidur pasien (p value = 0,034); jumlah pasien (p value = 0,000) 

dan jumlah petugas (p value = 0,011) dengan timbulan limbah medis. Berdasarkan hal tersebut, maka 

diharapkan pihak rumah sakit menyediakan sarana dan prasaranan pengelolaan limbah medis di rumah sakit. 

 

Kata Kunci : Timbulan, Limbah Medis Padat, Rawat Inap 

ABSTRACT 

Inadequate medical waste management facilities are problem in hospital quality. Data and Information 
of Indonesia Health Profile 2016 indicate hospital that perform medical waste management appropriate with 

standard in West Java only 56 hospital of 337 hospital. Bad impact of wrong medical waste management will 

occur medical waste generation and become nosocomial infection. Purpose of this research to analyze factors 

that related with medical solid waste generation at inpatient room hospital in Cimahi city. This research using 

analytic method with cross sectional design. Sample using inpatient room and medical waste generation 

hospital in Cimahi. Data collection conducted by measuring and observation. Instrument using checklist sheet 

and measuring instrument of medical waste generation. Analysis conducted by univariate and bivariate using 

pearson and spearman test. The result show there is relationship the number of bed occupancy ratio 

(pvalue=0,034); the number of patient (pvalue=0,000) and the number of staff (pvalue=0,011) with medical 

waste generation. Based on that, it is hoped the hospital provide the facilities and infrastructure management 

of medical waste in hospital. 

 

Keywords : Generation, Medical Solid Waste, Inpatient 

 

PENDAHULUAN 

 

Limbah rumah sakit adalah semua limbah 

yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit 

dalam bentuk padat, cair, pasta (gel), dan gas 

yang dapat mengandung mikroorganisme 

patogen bersifat infeksius, bahan kimia 

beracun, dan sebagian bersifat radiologi. Untuk 

limbah padat dibedakan menjadi limbah medis 

padat dan limbah padat non medis. Sumber 

limbah rumah sakit antara lain dari unit 

pelayanan medis meliputi rawat inap, rawat 

jalan/ poliklinik, rawat intensif, rawat darurat, 

haemodialisa, kamar jenazah dan bedah 

sentral. Unit penunjang medis meliputi dapur 

pusat, binatu, laboratorium klinik, 

laboratorium patologi anatomi dan radiologi. 

Unit penunjang non medis meliputi 

perkantoran dan administrasi, asrama pegawai, 

rumah dinas dan kafetaria, Depkes (2006). 

Dampak pengelolaan limbah rumah sakit 

yang tidak baik adalah menurunnya mutu 
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lingkungan rumah sakit sehingga 

menimbulkan masalah kesehatan bagi 

masyarakat yang tinggal di lingkungan rumah 

sakit maupun masyarakat luar. Limbah medis 

yang mengandung berbagai macam bahan 

kimia beracun, buangan yang terkena 

kontaminasi serta benda-benda tajam dapat 

menimbulkan gangguan kesehatan berupa 

kecelakaan akibat kerja atau penyakit akibat 

kerja. Limbah medis berupa partikel debu 

dapat menimbulkan pencemaran udara dan 

menyebabkan penyebaran kuman penyakit dan 

mengkontaminasi peralatan medis ataupun 

peralatan lainnya (Asmadi, 2013). 

Pajanan pada limbah medis dapat 

mengakibatkan penyakit atau cedera. Sifat 

bahaya dari limbah medis berdasarkan 

karakteristiknya yaitu limbah mengandung 

agens infeksius, bersifat genotoksis, 

mengandung zat kimia atau obat-obat 

berbahaya dan beracun, bersifat radioaktif, dan 

mengandung benda tajam. Adapun bahaya 

akibat limbah infeksius dan benda tajam yaitu 

infeksi saluran pernapasan, infeksi mata, 

infeksi kulit, meningitis dll. Bahkan 

kekhawatiran muncul terutama terhadap 

penyakit HIV serta virus hepatitis B dan C 

(Pruss, et al. 2005). Survey lain yang pernah 

diteliti dari dampak yang muncul akibat kontak 

dengan limbah medis yang berasal dari fasilitas 

rumah sakit adalah infeksi yang ditularkan 

melalui darah, cairan tubuh, tinja, muntahan, 

dan lain-lain yaitu dapat menyebabkan 

masuknya agen penyebab penyakit, misalnya 

infeksi virus pada darah (Aruna, et al. 2011). 

Kasus di kota Bangladesh adanya pemulung 

yang mengumpulkan limbah medis seperti 

jarum suntik, botol infus, kantong darah, dan 

lain-lain yang digunakan kembali 

menyebabkan infeksi seperti AIDS dan 

hepatitis (Tamplin, et al. 2005). 

WHO (2014) menjelaskan faktor yang 

mempengaruhi timbulan/ jumlah volume 

limbah medis, diantaranya: Jenis aktifitas 

(jumlah tempat tidur, jumlah pasien, dan/atau 

jumlah petugas), Jenis Departemen  (perawatan 

/poli umum, ruang operasi, dan kantor), Tipe 

atau tingkat dari fasilitas (klinik, rumah sakit 

daerah), Lokasi (desa atau kota), Peraturan atau 

Perundang-undangan mengenai klasifikasi 

limbah, Proses pemisahan/pemilihan limbah, 

Variasi sementara  (weekday versus weekend, 

musiman), tingkat pembangunan infrastruktur  

negara. Bdour, et al. (2007), melakukan survey 

pada semua metode yang ada untuk 

penanganan dan pengelolaan pembuangan 

limbah medis. Dalam studinya, metode 

statistik yang digunakan untuk 

mengembangkan model matematika dalam 

memprediksi jumlah timbulan limbah rumah 

sakit. Selain itu, faktor penting dalam 

penelitian pengelolaan limbah padat meliputi 

jumlah pasien, jumlah tempat tidur, dan jenis 

rumah sakit. 

Beberapa studi dalam penelitian timbulan 

limbah medis pernah dilakukan seperti 

Arthadaya (2006) dari hasil penelitiannya di 

Rumah Sakit RSD Dr. H Koesnadi Bondowoso 

bahwa faktor jumlah pasien berpengaruh 

signifikan terhadap timbulan limbah medis 

dengan hasil hasil uji regresi linier ganda di 

dapat hasil 0,03 < 0,05 dengan besar pengaruh 

jumlah pasien sebesar 0,491. Sementara Aida 

(2007) dari penelitiannya bahwa ada pengaruh 

yang signifikan antara jumlah pasien dengan 

timbulan limbah medis padat di ruang unit 

gawat darurat rumah sakit Siti Khodijah 

Sepanjang Sidoarjo dengan hasil uji regresi 

linier dengan interval kepercayaan 95% 

(α=0.05) di dapat hasil p = 0.007 (p value < 

0.05). 

Kota Cimahi terdapat 6 buah Rumah Sakit, 

(RS dengan kemampuan pelayanan gadar level 

1 sebesar 86%) dan 1 Rumah Sakit Khusus 

Gigi dan Mulut. Berdasarkan pengelolaannya 

terdiri dari 1 buah Rumah Sakit Umum Daerah 

Cibabat, 1 buah RS TNI Dustira dan 4 buah 

rumah Sakit Swasta (Mitra Anugerah Lestari 

(MAL), Mitra Kasih, Kasih Bunda dan 

Avisena). Data hasil data sekunder pada 

beberapa rumah sakit di Cimahi pada bulan 

Desember 2017 menunjukan timbulan limbah 
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medis padat di Rumah Sakit Cibabat 159,19 

Kg/RS/Hari dengan jumlah tempat tidur 287 

TT, Rumah Sakit Dustira 89,10 Kg/RS/Hari 

dengan jumlah tempat tidur 496 TT, Rumah 

Sakit Kasih Bunda 43,63 Kg/RS/Hari dengan 

jumlah tempat tidur 80 TT, Rumah Sakit 

Avisena 35,35 Kg/RS/Hari dengan jumlah 

tempat tidur 82 TT.  

Pengelolaan limbah medis di rumah sakit 

Kota Cimahi khususnya di Tempat 

Pembuangan Sementara Bahan Berbahaya dan 

Beracun (TPS B3) yang digunakan belum 

sesuai dengan jumlah timbulan limbah medis 

padat, dimana pembuatan Tempat 

Pembuangan Sementara Bahan Berbahaya dan 

Beracun (TPS B3) tidak dihitung berdasarkan 

banyaknya timbulan limbah medis padat 

namun berdasarkan asal ada Tempat 

Pembuangan Sementara Bahan Berbahaya dan 

Beracun (TPS B3) saja, ada pun datanya yaitu 

di Rumah Sakit Dustira TPS B3 berukuran 15 

M2, Rumah Sakit Cibabat 35 M2, Rumah Sakit 

Kasih Bunda 30 M2, Rumah Sakit Avisena 6 

M2, berdasarkan gambaran tersebut bahwa 

rumah sakit di Kota Cimahi mempunyai 

potensial besar untuk mencemari lingkungan 

dan kemungkinannya menimbulkan 

kecelakaan serta penularan penyakit jika 

timbulan limbah medis  tidak dikelola dengan 

baik atau tidak sesuai standar. Berdasarkan 

uraian masalah di atas, penulis ingin 

menganalisis faktor yang berhubungan dengan 

timbulan limbah medis padat ruang perawatan 

rawat inap rumah sakit di kota Cimahi.

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian 

analitik, dengan pendekatan cross sectional, 

sampel ruangan rawat inap dan timbulan 

limbah medis rumah sakit di Kota Cimahi 

sebanyak 36 ruangan (4 rumah sakit). Teknik 

pengambilan sampel sampel jenuh. Teknik 

pengumpulan data langsung dengan cara 

melakukan penimbangan berat limbah medis 

padat dengan menggunakan timbangan setiap 

hari selama 8 hari berturut-turut yang 

dihasilkan di ruang perawatan rawat inap 

rumah sakit di Kota Cimahi. Data sekunder 

yaitu data yang diperoleh dari pihak rumah 

sakit berupa data jumlah tempat tidur, jumlah 

pasien dan jumlah petugas yang berada di 

ruang perawatan rawat inap rumah sakit di 

Kota Cimahi. Instrument penelitian yaitu 

plastik warna kuning untuk mengambil sampel 

limbah medis, kertas label untuk tanda limbah 

medis di setiap ruang rawat inap, timbangan 

untuk memperoleh data timbulan limbah 

medis, lembar pencatat data, yaitu digunakan 

untuk mencatat hasil pengukuran dan data, 

kalkulator, kamera, Alat tulis : ballpoint, 

kertas, dan APD : sarung tangan, masker. 

Analisis data menggunakan uji korelasi 

pearson (r) dan spearman (rs)

 

HASIL PENELITIAN 

Tabel 1. Jumlah Rata-Rata Tempat Tidur Pasien, Pasien, Petugas, Dan Timbulan Limbah Medis Berdasarkan 

Data Komulatif 

Variabel Mean Median Standar 

Deviasi 

Min-Max 95% Cl 

Jumlah Tempat Tidur 

Pasien 

57,5453 62,8900 15,87522 18,97-82,81 52,1739-62,9167 

Jumlah Pasien 12,86 11,00 8,735 1-39 9,91-15,82 

Jumlah Petugas 11,36 11,00 3,235 7-19 10,27-12,46 

Timbulan Limbah 

Medis 

4,6325 4,4700 2,97230 0,26-11,51 3,6268-5,6382 
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Dari hasil analisis tabel 4.1 didapatkan 

jumlah rata-rata tempat tidur pasien 57,5453% 

dengan standar deviasi 15,87522%. Jumlah 
rata-rata pasien 12,86 ≈ 13 orang/hari/ruangan 

dengan standar deviasi 8,735 ≈ 9 

orang/hari/ruangan. Jumlah rata-rata petugas 

11,36 ≈ 11 orang /hari/ruangan dengan standar 

deviasi 3,235 ≈ 3 orang/hari/ruangan. Jumlah 

rata-rata timbulan limbah medis 4,6325 
kg/hari/ruangan dengan standar deviasi 

2,97230 kg/hari/ruangan.

 

Tabel 2. Jumlah Rata-Rata Tempat Tidur Pasien, Pasien, Jumlah Petugas, Dan Timbulan Limbah Medis 

Padat Ruang Perawatan Rawat Inap Berdasarkan Rumah Sakit di Kota Cimahi 

Rumah Sakit Jumlah Tempat 

Tidur Pasien  

Jumlah Pasien  Jumlah Petugas  Jumlah Limbah  

A 59,92 8 11 2,32 

D 64,15 19 13 6,40 

K 60,33 10 8 4,17 

M 28,79 7 10 3,70 

 

Dari hasil analisis tabel 4.2 didapatkan 
jumlah rata-rata tempat tidur pasien tertinggi di 

rumah sakit D 64,15% sedangkan terendah di 

rumah sakit M 28,79%. Jumlah rata-rata pasien 
tertinggi di rumah sakit D 19 

orang/hari/ruangan sedangkan terendah di 

rumah sakit M 7 orang/hari/ruangan. Jumlah 

rata-rata petugas tertinggi di rumah sakit D 13 
orang/hari/ruangan sedangkan terendah di 

rumah sakit K 8 orang/hari/ruangan. Jumlah 

rata-rata timbulan limbah medis padat tertinggi 
di rumah sakit D 6,40 kg/hari/ruangan 

sedangkan terendah di rumah sakit A 2,32 

kg/hari/ruangan.
 

Tabel 3. Hubungan Jumlah Tempat Tidur Pasien dengan  Timbulan Limbah Medis Padat Ruang Perawatan 

Rawat Inap Rumah Sakit di Kota Cimahi 

Variabel p Value r 

Jumlah Tempat Tidur Pasien 0,034 0,353 

Dari tabel 4.3 menunjukkan terdapat 

hubungan yang signifikan jumlah tempat tidur 
pasien dengan timbulan limbah medis padat 

dengan p value = 0,034 dan memiliki keeratan 

hubungan yang sedang dan berpola positif 

(r=0,353). 

Tabel 4. Hubungan Jumlah Pasien dengan Timbulan Limbah Medis Padat Ruang Perawatan Rawat Inap 
Rumah Sakit di Kota Cimahi 

Variabel p Value r 

Jumlah Pasien 0,000 0,859 

 

Dari tabel 4.4 menunjukan terdapat hubungan 

yang signifikan jumlah pasien dengan 

timbulan limbah medis padat dengan p 

value = 0,000 dan memiliki keeratan 

hubungan yang sangat kuat dan berpola 

positif (r=0,859). 

 

Tabel 5. Hubungan Jumlah Petugas dengan Timbulan Limbah Medis Padat Ruang Perawatan Rawat Inap 

Rumah Sakit di Kota Cimahi 

Variabel p Value r 

Jumlah Petugas 0,011 0,417 
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Dari tabel 4.5 menunjukan terdapat hubungan 

yang signifikan jumlah petugas dengan 

timbulan limbah medis padat dengan p 

value = 0,011 dan memiliki keeratan 

hubungan yang sedang dan berpola positif 

(r=0,417).

 

PEMBAHASAN 

 

1. Hubungan Jumlah Tempat Tidur Pasien 

dengan Timbulan Limbah Medis Padat 

Ruang Perawatan Rawat Inap Rumah 

Sakit di Kota Cimahi 

Berdasarkan hasil analisis hubungan 

jumlah tempat tidur pasien dengan timbulan 

limbah medis didapatkan bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara jumlah 

tempat tidur pasien dengan timbulan limbah 

medis  (p= 0,034) dan menunjukan 

hubungan yang sedang dan berpola positif 

(r=0,353) artinya semakin bertambah 

jumlah tempat tidur pasien maka semakin 

banyak timbulan limbah medisnya.. 

Berdasarkan hasil observasi dari jumlah 

tempat tidur pasien ketika jumlah tempat 

tidurnya lebih banyak dan jumlah hari 

perawatan pasiennya lebih lama serta isian 

tempat tidur pasien yang terisi banyak akan 

meningkatkan timbulan limbah medisnya. 

Data menunjukan jumlah limbah medis 

yang dihasilkan dari tempat tidur pasien 

berhubungan walau tidak terlalu besar tetap 

menunjukkan bahwa tempat tidur pasien 

berpengaruh terhadap timbulan limbah 

medis. 

Hasil penelitian ini diperkuat dengan 

teori menurut Bdour, et al. (2007) yang 

mengatakan faktor penting yang 

berpengaruh dalam timbulan limbah padat 

salah satunya yaitu jumlah tempat tidur. Hal 

ini juga diperjelas melalui teori yang 

dikemukakan oleh Adisasmito (2009) yang 

menjelaskan informasi tempat tidur ini 

berhubungan dengan perhitungan angka 

BOR dan jumlah hari perawatan per satuan 

waktu. Dari informasi ini dapat dihitung 

jumlah sumber daya dan limbah (padat dan 

cair) yang dihasilkan per tempat tidur atau 

per satu hari perawatan. 

2. Hubungan Jumlah Pasien dengan 

Timbulan Limbah Medis Padat Ruang 

Perawatan Rawat Inap Rumah Sakit di 

Kota Cimahi 

Berdasarkan hasil analisis hubungan 

jumlah pasien dengan timbulan limbah 

medis didapatkan bahwa ada hubungan 

yang signifikan antara jumlah pasien 

dengan timbulan limbah medis  (p= 0,000) 

dan menunjukan hubungan yang sangat 

kuat dan berpola positif (r=0,859) artinya 

semakin bertambah jumlah pasien maka 

semakin banyak timbulan limbah medisnya. 

Hasil Observasi dari limbah medis 

didapatkan hasil bahwa tindakan yang 

dilakukan kepada pasien tentu akan 

menghasilkan limbah medis baik berbentuk 

cairan maupun alat perawatan pasien seperti 

cairan darah, urine, feses, alat- alat sekali 

pakai untuk tindakan. Dari hasil observasi 

yang didapat juga menunjukkan bahwa 

jumlah pasien inilah yang paling banyak 

menghasilkan limbah medis sehingga dapat 

dikatakan semakin banyak jumlah pasien 

maka semakin banyak pula limbah medis 

yang dihasilkan. Hal tersebut sesuai dengan 

teori yang dikemukakan menurut Depkes 

(2006) yang mengatakan jumlah limbah 

medis suatu rumah sakit juga sangat 

dipengaruhi oleh jumlah pasien dan jenis 

penyakit yang dideritanya. 

Adapun penelitian yang menguatkan 

yaitu penelitian yang dilakukan oleh 

Arthadaya (2006) di Rumah Sakit RSD Dr. 

H Koesnadi Bondowoso menjelaskan 

bahwa faktor jumlah pasien berpengaruh 

signifikan terhadap timbulan limbah medis 

dengan hasil uji regresi linier ganda di dapat 

hasil 0,03 < 0,05 dengan besar pengaruh 

jumlah pasien sebesar 0,491, dengan ini 



Faktor Yang Berhubungan Dengan Timbulan Limbah Medis Padat Ruang Perawatan Rawat Inap Rumah 

Sakit di Kota Cimahi Tahun 2018 
 

 
PINLITAMAS 1 | Vol 1, No.1 | Oktober 2018 | Halaman 392 

maka jumlah pasien yang dirawat di rumah 

sakit akan mempengaruhi jumlah sampah 

medis yang dihasilkan karena semakin 

banyak penderita yang dirawat maka 

semakin banyak pula sampah medis yang 

dihasilkan, salah satunya adalah 

meningkatnya sampah disposable (sekali 

pakai). Penelitian menurut Aida (2007) juga 

memperkuat penelitian ini dengan 

mengatakan bahwa ada pengaruh yang 

signifikan antara jumlah pasien dengan 

timbulan limbah medis padat di ruang unit 

gawat darurat rumah sakit Siti Khodijah 

Sepanjang Sidoarjo dengan hasil uji regresi 

linier dengan interval kepercayaan 95% 

(α=0.05) di dapat hasil p value = 0,007 (p 

<0.05).  

 

3. Hubungan Jumlah Petugas dengan 

Timbulan Limbah Medis Padat Ruang 

Perawatan Rawat Inap Rumah Sakit di 

Kota Cimahi 

Berdasarkan hasil analisis hubungan 

jumlah petugas dengan timbulan limbah 

medis didapatkan bahwa ada hubungan 

yang signifikan antara jumlah petugas 

dengan timbulan limbah medis  (p= 0,011) 

dan menunjukan hubungan yang sedang 

dan berpola positif (r=0,417) artinya 

semakin bertambah jumlah petugas maka 

semakin banyak timbulan limbah medisnya. 

Dari hasil observasi limbah medis, petugas 

turut menghasilkan limbah medis saat 

bertugas misalnya menggunakan sarung 

tangan atau masker sebagai alat pelindung 

diri saat bertugas yang harus diganti setiap 

kali bertemu pasien yang satu dengan yang 

lainnya saat melakukan tindakan. Hal ini 

menyebabkan banyaknya alat pelindung 

diri sekali pakai yang harus dibuang dari 

petugas yang berbeda beda dan pasien yang 

berbeda, masih tercampurnya limbah medis 

dengan limbah domestik seperti 

pembungkus suntikan, pembungkus obat, 

dan pembungkus plastik lainnya yang 

seharusnya di buang ke tempat limbah 

domestik. Meskipun jumlah limbah yang 

dihasilkan tidak terlalu banyak namun hal 

ini semakin menguatkan bahwa semakin 

banyak petugas yang sedang bertugas maka 

akan semakin banyak pula limbah medis 

yang dihasilkan saat melakukan tindakan. 

Hal ini diperkuat melalui penelitian yang 

dilakukan oleh Sartaj, M. et al. (2014) 

dengan menggunakan analisa data regresi 

multivariat yang mengatakan bahwa jumlah 

tenaga medis berpengaruh terhadap 

timbulan limbah medis. Selain itu teori 

yang memperkuat penelitian ini 

dikemukakan menurut WHO (2014) yang 

menjelaskan bahwa faktor yang 

mempengaruhi timbulan limbah medis 

salah satunya yaitu jumlah petugas medis.

   

KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian Faktor yang 

Berhubungan dengan Timbulan Limbah Medis 

Padat Ruang Perawatan Rawat Inap Rumah 

Sakit di Kota Cimahi, dengan sampel ruangan 

rawat inap Rumah Sakit di Kota Cimahi 

sebanyak 36 ruangan yang dilaksanakan pada 

tanggal 09 Juli 2018 s/d 16 Juli 2018, maka 

dapat disimpulkan bahwa : 

1. Jumlah rata-rata tempat tidur pasien 57,55 

%, Jumlah rata-rata pasien 13 

orang/hari/ruangan, Jumlah rata-rata 

petugas 11 orang/hari/ruangan dan jumlah 

rata-rata timbulan limbah medis 4,63 

kg/hari/ruangan. 

2. Terdapat hubungan jumlah tempat tidur 

pasien dengan timbulan limbah medis padat 

ruang perawatan rawat inap rumah sakit di 

Kota Cimahi dengan kekuatan hubungan 

sedang (p=0,034 dan r=0,353). 

3. Terdapat hubungan jumlah pasien dengan 

timbulan limbah medis padat ruang 

perawatan rawat inap rumah sakit di Kota 

Cimahi dengan kekuatan hubungan sangat 

kuat (p=0,000 dan r=0,859). 
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4. Terdapat hubungan jumlah petugas dengan 

timbulan limbah medis padat ruang 

perawatan rawat inap rumah sakit di Kota 

Cimahi dengan kekuatan hubungan sedang 

(p=0,011 dan r=0,417).
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ABSTRAK 

Latar belakang: Komplikasi hipertensi pada kehamilan berkisar antara 12-22%. Hipertensi pada kehamilan 

merupakan penyebab morbiditas dan mortalitas neonatal serta menjadi penyebab ke-3 kematian ibu setelah 

tromboembolisme dan hemoragik dan bertanggung jawab terhadap 17,6% kematian maternal. Gangguan 

hipertensi dalam kehamilan menjadi penyulit sekitar 8% dari seluruh kehamilan. Salah satu jenis hipertensi 

pada kehamilan adalah preeklampsia. Tahun 2016 preeklampsia di Kabupaten Majalengka mencapai 50% 

sebagai penyebab angka kematian ibu. Metode : Penelitian dilakukan di Puskesmas di kabupaten Majalengka 

yang terpilih sebagai sampel dengan teknik cluster sampling. Sampel dibagi menjadi 2 kelompok (10 orang 

sebagai kelompok intervensi dan 10 orang lainnya sebagai kontrol). Desain penelitian menggunakan true 

experiment (pretest-posttest group control design), dan dikombinasikan dengan kualitatif, menggunakan 
mixed methods. Instrumen penelitian berupa kuesioner, pemeriksaan kadar proteinura dan tekanan darah. 

Analisis data menggunakan One Way Anova (kecemasan), uji Kruskal-Wallis (sistolik, diastolik) dan Fisher 

exact (proteinuria). Hasil. Terapi murattal al-Qur’an selama 12 kali (2 kali perminggu selama 6 minggu) 

dengan durasi 1 jam setiap sesi berpengaruh secara signifikan terhadap: tingkat kecemasan (p=0,032), 

tekanan darah sistolik (p= 0,007), tekanan darah diastolik (p=0,002), dan tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap proteinuria (p=0,539).  

 

Kata Kunci: Terapi murattal al-Quran, Risiko preeklampsi, tingkat kecemasan, proteinuria, tekanan darah  

 

 

ABSTRACT 

Background: The incidence of hypertension complications in pregnancy among 12-22% with varying 

consequences. Pregnancy hypertension is cause of neonatal morbidity and mortality, the third cause of 

maternal death after thromboembolism and hemorrhagic and responsible for 17.6% maternal mortality. 

Hypertension disorders in pregnancy complicate about 8% all pregnancies. One type of pregnancy 

hypertension is preeclampsia. Majalengka is district with high preeclampsia rate in 2016 reaching 50% as 
cause of maternal mortality rate (MMR). Method : The study was conducted at primary health care 

(Puskesmas) in Majalengka which was selected with cluster sampling technique as sample study. The 

samples were divided into 2 groups (10 people as the intervention group and the rest as controls). The study 

used the true experiment (pretest-posttest control group design), and combined with qualitative methods, 

using mixed methods. The instruments used questionnaire and proteinuria and blood pressure measurement. 

Analysis used One Way Anova (anxiety), Kruskal-Wallis test (systolic, diastolic) and Fisher exact 

(proteinuria). Result. Al-Quran murattal therapy twelve times (twice each week for 6 weeks) with duration 

of 1 hour each session significantly affected to anxiety level (p=0,032), systolic blood pressure (p= 0,007), 

diastolic blood pressure (p=0,002), and did not (p=0,539).  

 

Keyword: al-Quran murottal therapy, preeclampsia risk, anxiety level, proteinuria, blood pressure 

 
PENDAHULUAN 

Angka Kejadian komplikasi hipertensi 

pada kehamilan berkisar antara 12-22% 

dengan akibat yang bervariasi, dari ringan 

sampai berat. Hipertensi pada kehamilan 

merupakan penyebab morbiditas dan 

mortalitas neonatal serta, bertanggung jawab 

terhadap 17,6% (Emery, 2005). Gangguan 

hipertensi dalam kehamilan menjadi penyulit 

sekitar 8% dari seluruh kehamilan (Vollebregt et al., 

2008). Salah satu jenis hipertensi pada 
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kehamilan adalah preeklampsia (Wagner, 

2004). 

Preeklampsia adalah komplikasi kehamilan 

yang ditandai dengan hipertensi dan 

proteinuria (Redman and Sargent, 2005, Sibai 

et al., 2005). Setiap tahun sekitar 50.000 ibu 

meninggal di dunia karena preklampsia.WHO 

menyatakan angka kejadian preeklampsia 

pada tahun 2013 berkisar antara 

0.51%38.4%. Di negara maju angka kejadian 

preeklampsia berkisar 6%7%, sedangkan 

angka kejadian di Indonesia adalah sekitar 

3.48.5%. Tingginya angka kejadian 

preeklampsia yang tidak terkontrol 

memberikan kontribusi yang sangat besar 

terhadap tingginya angka kematian ibu (AKI)  

(WHO, 2013) 

Berdasarkan hasil Survai penduduk Antar 

Sensus (SUPAS) 2015, AKI  tahun 2015 

sebesar 305 per 100.000 kelahiran 

hidup.Sedangkan penyebab kematian ibu di 

Indonesia pada tahun 2013 pendarahan 

sebanyak 30.3%, hipertensi 27.1%, infeksi 

7.3%, lain-lain 40.8% (Kementrian Kesehatan 

Indonesia., 2016). Propinsi Jawa Barat 

merupakan  penyumbang kematian maternal 

urutan yang ke 6, AKI pada  tahun 2015 

adalah 823/942.447 kelahiran hidup, 

penyebab kematian: perdarahan 31.7%, 

hipertensi dalam kehamilan 29.3%, Infeksi 

5.6%, partus Lama 0.64%,  abortus 0.12% dan 

karena penyebab lain-lain 32.5% (Dinas 

Kesehatan Jawa Barat., 2014, Dinas 

Kesehatan Jawa Barat., 2016) dan Kabupaten 

Majalengka merupakan kabupataen yang 

angka preeklamsianya cukup  tinggi pada 

tahun 2016 mencapai 50% sebagai 

penyumbang AKI (Dinas Kesehatan Kab. 

Majalengka., 2017) dari tahun sebelumya  

yang hanya  45 %, kemudian perdarahan 30%, 

infeksi 5% dan sisanya 20 % karena penyebab 

tidak langsung.  

Penyebab preeklampsia belum sepenuhnya 

diketahui. Beberapa faktor yang dianggap 

berperan pada kejadian preeklampsia adalah 

gen, plasenta, respon imun, dan penyakit 

vaskular pada ibu. Penyakit mikrovaskular 

pada ibu berkaitan dengan risiko preeklampsia 

seperti diabetes melitus, hipertensi kronis, 

gangguan vaskular dan jaringan sendi. 

Masing-masing faktor memberikan risiko 

yang berbeda-beda.(Duley et al., 2006) Faktor 

risiko yang dapat meningkatkan insiden 

preeklampsia antara lain molahidatidosa,  

nulipara,  usia kurang dari  20 tahun atau lebih 

dari 35 tahun,  janin lebih dari satu,  

multipara,  hipertensi kronis,  diabetes 

mellitus atau penyakit ginjal. (Cunningham et 

al., 2005)    

         Beberapa penelitian menyatakan 

bahwa preeklampsia terjadi karena pengaruh 

kecemasan pada masa kehamilan(Hu et al., 

2015, Sharda Ghoghre., 2016.). Kehamilan 

adalah periode krisis yang melibatkan juga  

faktor psikologis, perubahan hormon 

menyebabkan emosi ibu menjadi labil. 

Selain faktor fisik, faktor psikososial pun 

dapat menambah kecemasan pada ibu 

hamil.(Gross and Helen, 2007) Kecemasan 

dianggap sebagai faktor risiko untuk 

preeklamsia.(Kordi et al., 2017) Stres yang 

tinggi dalam kehamilan dapat meningkatkan 

hormon stres,  juga dapat menyebabkan 

peningkatan tekanan darah dan penurunan 

berat badan lahir.(Harville et al., 2007, 

Satyapriya et al., 2009)  

Teknik relaksasi pada  ibu hamil yang 

melibatkan unsur spiritualitas ibu masih 

jarang dilakukan, padahal faktor spiritual 

adalah faktor penting yang juga 

mempengaruhi proses penyembuhan dan 

intervensi psikologis. (Burke et al., 2004, 

Hawari, 2005). Salah satu Teknik relaksasi 

yang melibatkan unsur spiritual adalah dengan 

Terapi Murattal Alquran, yaitu mendengarkan 

lantunan ayat suci Al-Qur’an dengan irama 

sedang, tidak terlalu lambat dan tidak terlalu 

cepat (tartil). Beberapa penelitian 

menunjukkan hubungan antara coping religius 

dengan kecemasan yang turut menunjukkan 

pentingnya unsur spiritual dan religius dalam 

penanganan kecemasan.(Blume, 2006, 
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Tarakeshwar et al., 2005, Tepper et al., 2001) 

Murattal Al-Quran juga merupakan Dzikir 

yang utama, Dzikir akan membuat seseorang 

merasa tenang sehingga kemudian 

menekan kerja sistem syaraf simpatetis dan 

mengaktifkan kerja sistem syaraf 

parasimpatetis.(Sholeh, 2006)  

Terapi Murattal Al-Quran diharapkan 

meningkatkan ketenangan dan ketentraman 

hati, kesabaran, pengendalian diri, 

ungkapan rasa syukur,dan ikhlas,  sehingga 

memperbaiki emosi pada ibu yang tidak 

berhasil menyesuaikan diri terhadap perubahan 

kehamilan. 

 

METODE PENELITIAN 

Desain Penelitian 

Desain penelitian ini mengguanakan 

rancangan true experiment (pretest-posttest 

control design. (Dahlan, 2011) Alasan 

pemeilihan desain penelitian ini adalah untuk 

mengurangi ancaman validitas internal dan 

eksternal (Dahlan, 2011). Pada penelitian ini 

di bagi menjadi dua kelompok yaitu 

kelompok perlakuan  terapi Murattal  al-

Quran dan  kelompok kontrol. 

Penelitian ini juga dikombinasikan 

dengan metode kualitatif, menggunakan 

mixed methods untuk mengeksplorasi 

pengalaman subyektif terhadap intervensi 

yang diterapkan.(Creswell, 2013) 

Penggunaan kombinasi dengan penelitian 

kualitatif ini yaitu concurrent embedded 

design.(Creswell, 2013) mempunyai 

kedudukan seimbang dengan penelitian 

kuantitatif, metode ini  digunakan secara 

bersama-sama, dalam waktu yang sama, 

tetapi independen untuk menjawab 

masalah penelitian.(Sugiyono., 2016) 

Populasi dalam penelitian ini adalah ibu 

hamil dengan risiko preeklampsia di 

Puskesmas Kabupaten Majalengka. Sampel 

dalam penelitian ini adalah  ibu hamil dengan 

risiko preeklampsia di Puskesmas Kabupaten 

Majalengka yang memenuhi kriteri inklusi. 

Puskesmas yang dijadikan sebagai tempat 

penelitian ditentukan pengambilan sampelnya 

dengn teknik cluster sampling atau area 

sampling,.Sebagai kriteria inklusi adalah 

:Muslim, trimester 2, primipara, kehamilan 

ganda, usia < 20 atau > 35 tahun, riwayat 

pre-eklampsia/eklampsia pada kehamilan 

sebelumnya, riwayat dalam keluarga pernah 

menderita, hipertensi, pre-eklampsia, 

penyakit ginjal, hipertensi dan diabetes 

melitus yang sudah ada sebelum kehamilan, 

obesitas, bersedia menjadi responden dalam 

penelitian, sadar serta dapat diajak 

komunikasi secara aktif. Kriteria eksklusi 

dalam penelitian ini adalah : ibu tidak sedang 

menderita penyakit berat dan didiagnosis 

menderita preklampsia/ eklampsia. 

Instrumen penelitian ini berupa kuesioner. 

Kuesioner memuat daftar pertanyaan untuk 

mengukur tingkat kecemasan, serta 

pertanyaan untuk mengetahui bagaimana ibu 

mengeksplorasi intervensi terapi murattal al-

Quran, pemeriksaan proteinuria dari urin ibu 

hamil dan pengukuran tekanan darah   

Jalannya penelitian 

1. Identifikasi populasi dan pemilihan 

sampel.  

Penelitian dimulai dengan melakukan 

identifiksi populasi yang digunakan 

dalam studi:  Melakukan perhitungan 

besar sampel minimal yang dibutuhkan 

dalam studi untuk masing-masing 

kelompok, menentukan sampel 

Puskesmas sebelum memilih responden 

puskesmas tempat penelitian dipilih 

menggunakan cluster sampling atau area 

sampling, melakukan randomisasi pada 

6 Puskesmas untuk menentukan lokasi 

kelompok perlakuan dan kelompok 

kontrol,  sehingga tiap kelompok terdiri 

dari 3 Puskesmas. Randomisasi 

dilakukan dengan Teknik simple random 

sapling dengan menggunakan close 
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envelope, memilih responden dari 

populasi ibu hamil yang memiliki risiko 

preeklamsia yang memenuhi minimal  3    

kriteria inklusi, melakukan informed 

consent pada sampel terpilih, responden 

yang telah menandatagani informed 

consent akan ditindaklanjuti sebagai 

anggota kelompok penelitian.  

2. Intervensi penelitian 

Kelompok perlakuan terapi Murattal al-

Quran adalah mendapatkan perlakuan 

mendengarkan Murattal  al-Quran surat  

Al-Fatiha, AR-Rahman, surat AL-

Anbiya dan surat Yunus selama 1 jam, 

perlakuan itu diberikan mulai dari umur 

kehamilan 18 minggu sampai 24 minggu 

yaitu sebnyak 12 kali. dibimbing oleh 

ustad/ustadzah,  pengukuran tingkat 

kecemasan, kadar proteinuria dan 

tekanan darah  pada kelompok perlakuan 

dilakukan pada minggu ke 18 sebelum 

diberi perlakuan dan setelah 

mendapatkan 12 kali perlakuan pada 

minggu ke 24  umur kehamilan ibu, pada 

kelompok kontrol pengukuran tingkat 

kecemasan, kadar proteinuria dan 

tekanan darah di lakukan pada minggu 

ke 18 dan ke 24  umur kehamilan ibu, 

pada kelompok kontrol hanya 

mendapatkan asuhan kebidaan standar 

pada ibu hamil, dari hasil  pengukuran 

dilakukan analisa data 

 

Analisa Data 

Analisa Univariat: Analisa Univariat 
dilakukan pada tiap variabel dari hasil 

penelitian. Pada umumnya dalam analisa ini 

hanya menghasilkan distribusi dan presentasi 
dari tiap variabel, dan .analisa Bivariat Pada 

analisa bivariat dilakukan uji bivariat untuk 

melihat perbedaan rerata sebelum dan 
sesudah perlakuan .Dalam penelitian ini 

menggunakan program  komputer SPSS 16 

dengan uji T Dependen  (Paired T Test), 

Mann Whitney dan Fisher Exact pada 
variabel: Tingkat kecemasan, kadar  

proteinuria dan tekanan darah. 

Analisis kualitatif juga digunakan dalam 
penelitian ini untuk mengungkap fenomena 

pada ibu hamil. Deskripsi strategi pada 

concurrent embedded design (Creswell JW) : 
Concurrent Embedded Desig Data kualitatif 

dianalisis dalam bentuk narasi, deskripsi, 

dokumen tertulis dan tidak tertulis, dengan 

langkah membuat transkrip hasil 
wawancara dan observasi sehingga 

mempermudah analisis data berikutnya.

         
HASIL PENELITIAN 

 
Tabel 1.  Distribusi Frekuensi berdasarkan Karakteristik 

Karakteristik Mean SD Minimum Maksimum 

Umur Responden 30,10 7,636 18 43 

Karakteristik Frekwensi Prosentase (%) 

Tingkat Pendidikan 

1. SD 

2. SMP 

3. SMA 

4. Perguruan Tinggi 

 

10 

4 

4 

2 

 

50 

20 

20 

10 

Status Bekerja 

1. Tidak Bekerja 
2. Bekerja 

 

13 
7 

 

65 
35 

Tingkat Pendapatan 

1. Kurang dari 1,5 Juta 

2. Lebih Dari 1,5 juta 

 

11 

9 

 

55 

45 

Status Paritas 

1. Primipara 

2. Multipara 

 

7 

13 

 

35 

65 

Total 20 100 
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Tabel 1. menunjukkan rerata umur 

responden berusia 30,10 + 7,4 tahun dengan 

usia tererndah 18 tahun dan tertinggi 43 tahun. 
Sepuluh orang responden (50%) 

berpendidikan Sekolah Dasar (SD) dan 2 

orang (10%) pendidikan tinggi, 13 responden 

(65%) sebagai ibu rumah tangga, tingkat 

pendapatan keluarga sebanyak 11 responden 

(55%) kurang dari 1,5 juta, dan status paritas 
terdapat 13 responden (65%) merupakan 

multipara. 

 

Tabel 2. Sebaran data sebelum dan sesudah intervensi 

Variabel 
Kelompok p-value (Uji 

Beda) X1 (n = 10) C (n = 10) 

Tekanan 
darah Sistol 

Pre Mean + SD 
Min-max 

p-value (normalitas) 

113 + 10,6 
100 – 130 

0,111 

104 + 8,4 
90 – 110 

0,001 

0,069* 

Post Mean + SD 

Min-max 

p-value (normalitas) 

110 + 8,2 

100 – 120 

0,035 

121 + 15,2 

100 – 140 

0,193 

0,095* 

Tekanan 

Darah 

Diastol 

Pre Mean + SD 

Min-max 

p-value (normalitas) 

72 + 9,2 

60 – 80 

0,004 

66 + 5,2 

60 – 70 

0,0001 

0,107* 

Post Mean + SD 

Min-max 

p-value (normalitas) 

69 + 7,4 

60 – 80 

0,036 

81 + 9,9 

60 – 90 

0,033 

0,010* 

Kecemasan 

(HARS) 

Pre Mean + SD 

Min-max 

p-value (normalitas) 

30,8 + 9,96 

15 – 42 

0,161 

34,1 + 7,39 

22 – 48 

0,936 

0,411b 

Post Mean + SD 

Min-max 

p-value (normalitas) 

20,4 + 6,99 

8 – 31 

0,790 

34 + 7,73 

23 – 48 

0,677 

0,001b 

 

Tabel 3. Sebaran data proteinuria sebelum dan sesudah intervensi 

Variabel 

Kelompok 
Total 

p-value 

(Uji 

Beda) 

X1 (n = 10) C (n = 10) 

N % N % N % 

Proteinuria Pre Intervensi 

1. Positif 

2. Negatif 

 

1 

9 

 

20 

60 

 

4 

6 

 

80 

40 

 

5 

15 

 

100 

100 

 

0,303a 

Proteinuria Post Intervensi 

1. Positif 

2. Negatif 

 

1 

9 

 

25 

56,2 

 

3 

7 

 

75 

43,8 

 

4 

16 

 

100 

100 

 

0,582a 

Keterangan: X1: Murottal; C: Kontrol; *Uji Mann-Whitney; aFischer Exact Test; bIndependent t-test 

 

Dari tabel 2. didapatkan bahwa skor HARS 

berdistribusi normal, sehingga dilakukan uji 

statistik independent t-test. Hasil uji staitistik 

didapatkan bahwa skor HARS sebelum 

dilakukan intervensi tidak berbeda signifikan 

(p value: 0,411), sedangkan setelah intrvensi 

didapatkan adanya perbedaan yang signifikan 

p value: 0,001). Hal ini menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan skor kecemasan setelah 

dilakukan intervensi dan perbedaan tersebut 

memang diakibatkan dari adanya perlakuan 

yang diberikan. Rerata Skor kecemasan pada 

kelompok yoga sebesar 17,5 + 7,4 lebih 

rendah dibandingkan pada kelompok kontrol 

yaitu sebesar 34 + 7,73.  Berdasarkan hasil uji 

statistik, pada variabel diastolik sebelum 

intervensi tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan (nilai p: 0,107), sedangkan setelah 

intervensi terdapat perbedaan yang signifikan 

(p value: 0,010), hal ini menunjukkan bahwa 

perbedaan tekanan darah diastolik yang terjadi 

setelah intervensi memang benar terjadi akibat 

dari perlakuan yang diberikan. Rerata tekaan 

darah diastolik pada kelompok yoga (69 + 7,4 



 

Pengaruh  Murattal Al-Quran Terhadap Kecemasan, Proteinuria Dan Tekanan Darah Pada Ibu Hamil Dengan Risiko 
Preeklmpsia (Studi Kasus Di Puskesmas Di Kabupaten Majalengka) 

 

 

 

PINLITAMAS 1 | Vol 1, No.1 | Oktober 2018 | Halaman 399 

mmHg) lebih rendah dibandingkan dengan 

rerata tekanan darah diastolik pada kelompok 

kontrol (81 + 9,9 mmHg). Pada variabel 

proteinuria, dari hasil uji statistik dengan 

fischer exact test didapatkan tidak ada 

perbedaan yang signifikan di tiap kelompok 

baik sebelum maupun setelah diberikan 

intervensi berupa terapi murattal al-Qur’an. 

 
Tabel 4. sebaran data perubahan sebelum dan sesudah intervensi 

Variabel 
Kelompok p-value 

(Uji Beda) X1 (n = 10) C (n = 10) 

Sistole Mean + SD 
p-value (normalitas) 

-3,00 + 6,8 
0,015 

17 + 16,4 
0,487 

0,007* 

Diastole Mean + SD 

p-value (normalitas) 

-3,00 + 13,4 

0,466 

15 + 8,5 

0,258 
0,002b 

Kecemasan 

(HARS) 

Mean + SD 

p-value (normalitas) 

-10,4 + 11,4 

0,523 

-0,1 + 8,2 

0,163 
0,032b 

Keterangan: X1: Terapi murattal al-Qur’an ; C: Kontrol; *Uji Mann-Whitney; bindependent t-test 

 

Dari tabel 4. didapatkan bahwa rerata 

perubahan tekanan dara sistolik, diastolik dan 

skor kecemasan didapatkan terdapat 

perbedaan di tiap kelompok dengan p value: 

sistolik (0,007), diastolik (0,002) dan skor 

kecemasan (0,032). Perubahan tekanan darah 

diastolik pada kelompok Terapi murattal al-

Qur’an sebesar -7,00 + 6,74 mmHg yang 

menunjukkan penurunan rerata diatolik 

sebesar 7 mmHg, sedangkan pda kelompok 

kontrol justru mengalami peningkatan tekanan 

darah diastolik sebesar 15 mmHg (SD: +8,5 

mmHg). Pada skor kecemasan perubahan 

rerata pada kelompok murattal  sebesar -10,4 

+ 9 yang menunjukkan terjadi penurunan skor 

kecemasan sebesar 10,4, sedangkan pada 

kelompok kontrol terjadi penurunan sebesar 

0,1 (SD: + 8,2) 

 
Tabel 5. Sebaran data perubahan sebelum dan sesudah intervensi 

Variabel Proteinuria setelah intervensi 

Total p-value Proteinuria Sebelum 

intervensi 

Positif  Negatif  

Positif 

Negatif 

0 (0 %) 

3 (20%) 

5 (100 %) 

12 (80%) 

5 (100 %) 

15 (100 %) 
0,539 

 

Pada variabel proteinuria terjadi perubahan 

dari positif menjadi negatif setelah diberikan 

intervensi sebanyak 5 orang responden 

(100%), sedangkan perubahan dari negatif 

menjadi positif sebanyak 3 orang (20%). Hasil 

uji statistik dengan wilcoxon rank test 

didapatkan nilai p sebesar 0,539 (p > α) yang 

berarti secara statistik tidak terdapat 

perbedaan kadar proteinuria sebelum dan 

setelah diberikan intervensi. 

  
Hasil analisis kualitatif 

Wawancara dilakukan terhadap 4 

orang ibu hamil yang menerima terapi 

murattal. Pertanyaan yang diajukan adalah 

perasaan saat mendengarkan al-Quran, 

gangguan saat mendengarkan al-Quran, 

kebiasaan membaca dan atau mendengarkan 

al-Quran di rumah dan efeknya terhadap 

perasaan cemas. 

 
Tabel 6. Koding dan Kategorisasi Data Kualitatif 

Pernyataan Responden Koding Kategori Kesimpulan 

(R1,37); (R4,20) 

(R2,24) 

 (R3,28) 

a. Tenang 

b. Tidak berpikir apapun 

c. Mengingat keluarga 

a. tenang Perasaan saat 

mendengarkan 

murattal Al-Quran  
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Pernyataan Responden Koding Kategori Kesimpulan 

(R1,40); (R2,29); (R4,27) 
(R3,33) 

a. Tidak ada gangguan 
b. Ngantuk 

a. Tidak ada 
gangguan 

b. Ngantuk  

Gangguan saat 
mendengarkan Al-

Quran 

(R1,46) 

(R3,37) 

 

 

 (R4,36) 

 

 

 (R2,34) 

a. Lebih suka membaca  

b. Hanya kadang-kadang saja 

membaca karena banyak 

kesibukan  

c. Lebih suka mendengarkan 

dibanding membaca 

d. Membaca hanya pada 

waktu tertentu (setelah 

maghrib), sisanya 
mendengarkan murattal 

a. Membaca 

 

 

 

b. Mendengark

an 

Kebiasaan membaca 

dan mendengarkan 

Al-Quran 

(R1,50); (R3,40) 

(R4,40) 

(R3,41) 

(R1,52); (R2,39) 

a. lebih tenang 

b. pasrah 

c. menata hati 

d. percaya takdir Allah 

a. lebih tenang 

b. pasrah 

Efek murattal Al-

Quran terhadap 

tingkat kecemasan 

 

Empat participants mendengarkan 

dengan khusyuk. Ketika ditanya apa yang 

mereka pikirkan saat terapi murattal Al-

Quran, maka jawabannya ada yang 

memikirkan anak di rumah dan ada yang tidak 

memikirkan apapun. Tidak ada gangguan saat 

terapi kecuali satu orang menyatakan sesekali 

mengantuk saat mendengarkan.  

Saat ditanyakan tentang kebiasaan 

membaca dan mendengarkan al-Quran di 

rumah, semua partisipan menyatakan sering 

melakukan di rumah. Akan tetapi 

preferensinya berbeda-beda. Ada yang lebih 

suka membaca dibanding mendengarkan, ada 

yang lebih suka mendengarkan karena dapat 

dilakukan dengan melakukan aktivitas lain 

serta ada juga yang jarang melakukannya.  

Semua partisipan menyatakan bahwa 

setelah terapi mereka menjadi lebih tenang. 

Mereka pasrah pada ketentuan Allah dan 

menerima setiap takdir yang diberikan. Dua 

responden juga menyatakan bahwa mereka 

senang pada saat terapi karena dapat bertemu 

dengan ibu hamil yang lain dan dapat 

beraktivitas di luar rumah. 

. 
PEMBAHASAN 

1. Kecemasan 

Hipotesis penelitian pertama terapi 

murattal al-Qur’an (TMA) dapat menurunkan 

tingkat kecemasan dapat diterima dengan p 

value 0,032. Terjadinya penurunan tingkat 

kecemasan pada kelompok terapi murratal Al-

Qur’an ini terjadi karena secara 

fisiologis.(Domin, 1999) menghambat 

peningkatan syaraf simpatetik, sehingga 

hormon penyebab disregulasi tubuh dapat 

dikurangi jumlahnya. Sistem syaraf 

parasimpatetik, yang memiliki fungsi kerja 

yang berlawanan dengan syaraf simpatetik, 

akan memperlambat atau memperlemah kerja 

alat-alat internal tubuh. Akibatnya, terjadi 

penurunan detak jantung, irama nafas, tekanan 

darah, ketegangan otot, tingkat metabolisme, 

dan produksi hormon penyebab stres. Seiring 

dengan penurunan tingkat hormon penyebab 

stres,  maka seluruh badan mulai berfungsi 

pada tingkat lebih sehat dengan lebih banyak 

energi untuk penyembuhan  (healing), penguatan 

(restoration), dan peremajaan  

(rejuvenation).(Domin, 1999) Dengan 

demikian, ibu hamil akan merasa rileks 

seiring dengan menurunnya gejala kecemasan. 

Terapi murattal al-Qur’an yang dapat 

merangsang produksi hormon endorphin 

secara bersama-sama dapat memberikan efek 

mengurangi tingkat kecemasan lebih bnyak 

dibandingkan pada perlakuan yoga antenatal 
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dan terapi murattal al-Qur’an(Khalajzadeh et 

al., 2012, Adams, 2003, Domin, 1999).   

Hasil penelitian ini juga sejalan 

dengan penelitian lain yang hasilnya bahwa 

mendengarkan ayat suci al-Qur’an/terapi 

murattal al-Qur’an memiliki pengaruh 

mendatangkan ketenangan dan dapat 

meningkatkan respon ketahanan tubuh 

imunologik, karena mengandung aspek 

meditasi dan relaksasi sebagaimana hasil 

penelitian yang telah dilakukan Al Qadhi, 

tentang pengaruh mendengarkan ayat suci al-

Qur’an pada manusia terhadap perspektif 

fisiologis dan psikologis, berhasil 

membuktikan hanya dengan mendengarkan 

bacaan ayat-ayat al-Qur’an dapat merasakan 

perubahan fisiologis dan psikologis yang 

sangat besar, menunjukan 97%, bahwa 

mendengarkan ayat suci al - Qur’an memiliki 

pengaruh mendatangkan ketenangan dan 

menurunkan ketegangan urat syaraf reflektif. 

(Remolda, 2009) Murattal al-Qur’an juga 

merupakan Dzikir yang utama, Dzikir akan 

membuat seseorang merasa tenang 

sehingga kemudian menekan kerja sistem 

syaraf simpatetis dan mengaktifkan kerja 

sistem syaraf parasimpatetis, (Sholeh, 2006) 

beberapa penelitian menunjukkan hubungan 

antara coping religius dengan kecemasan yang 

turut menunjukkan pentingnya unsur spiritual 

dan religius dalam penanganan 

kecemasan.(Blume, 2006, Tarakeshwar et al., 

2005, Tepper et al., 2001) Teknik relaksasi 

pada  ibu hamil yang melibatkan unsur 

spiritualitas ibu masih jarang di lakukan,  

padahal faktor spiritual adalah faktor penting 

yang juga mempengaruhi proses 

penyembuhan dan intervensi psikologis. 

(Burke et al., 2004, Hawari, 2005) Pada 

kelompok kontrol ,penurunan tingkat 

kecemasan sangat kecil hal ini sesuai dengan 

Hasil studi telah membuktikan kecemasan 

pada kehamilan bisa ditekan. begitupula 

Beberapa penelitian tentang dzikir sudah 

dilakukan, dengan hasil pelatihan relaksasi 

dengan dzikir dapat digunakan sebagai salah 

satu cara untuk menurunkan kecemasan 

kehamilan ibu hamil pertama. (A, 2011) 

Dzikir dan doa mengurangi kecemasan 

dengan cara membantu individu membentuk 

persepsi yang lain selain ketakutan yaitu 

keyakinan bahwa stresor apapun akan dapat 

dihadapi dengan baik dengan bantuan 

Allah. Saat seorang muslim membiasakan 

dzikir, ia akan merasa dirinya dekat dengan 

Allah, berada dalam penjagaan dan lindungan-

Nya, yang kemudian akan membangkitkan 

percaya diri, kekuatan, perasaan aman, 

tenteram, dan bahagia.(Najati, 2005) 

                Hal tersebut tercermin dari hasil 

wawancara. Semua informan menyatakan 

bahwa berbagai jenis intervensi memberikan 

manfaat bagi mereka. Kelompok yang 

mendapatkan intervensi murattal al-Qur’an 

merasa jauh lebih tenang setelah mendapatkan 

intervensi. Satu informan menyatakan 

kegembiraannya mengikuti intervensi ini 

karena merasa bosan berada di rumah dan 

senang dapat bertemu dengan ibu hamil 

lainnya. Hal ini dapat menurunkan tingkat 

kecemasan ibu hamil karena mendapat 

dukungan sosial dari sesama ibu hamil. 

“Da (Kalau) di rumah mah sering baca 

Quran...iya baca.....di dieu mah resep 

(Disini senang) bisa kaluar 

rumah...ketemu sama ibu-ibu nu sanes 

(yang lain)...dipasihan ilmu (diberi 

ilmu) ku (oleh) bu ustadzah...meni 

resep teh....(pokoknya seneng 

lah..)(R1)”

 

2. Tekanan darah 

Hipotesis penelitian  terapi murattal  

al-Qur’an  (TMA) dapat mencegah kenaikan 

tekanan darah  dapat diterima. Hasil analisis 

ada variabel tekanan darah yang terdiri dari 

dengan p value: sistolik  (0,007), diastolik 

(0,002).  
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   Penurunan tekanan darah terjadi 

setelah responden diberi perlakuan terapi 

murattal al-Qur’an, selain menurunkan juga 

membuat tekanan darah responden stabil dan 

dalam kondisi normal selama melakukan 

intervensi yaitu kurang dari 140/90 MmHg. 

Pnelitian sebelumnya juga telah menugukur 

pengaruh terapi murattal al-Qur,an terhadap 

tekanan darah  dengan mendengarkan ayat 

suci al-Qur’an menunjukan 97% memiliki 

pengaruh mendatangkan ketenangan dan 

menurunkan ketegangan urat syaraf 

reflektif.(Remolda, 2009) Murattal al-Qur’an 

dapat meningkatkan respon ketahanan tubuh 

imunologik  karena mengandung aspek 

meditasi dan relaksasi yang dapat digunakan 

untuk pereda stres.(Sholeh, 2006) Lantunan 

al-Qur’an secara fisik mengandung unsur 

suara manusia, sedangkan suara manusia 

merupakan instrumen penyembuhan yang 

menakjubkan dan alat yang paling mudah 

dijangkau.  Suara dapat menurunkan hormon-

hormon endorfin alami, meningkatkan  

perasaan rileks, mengalihkan perhatian, rasa 

takut, cemas dan tegang, memperbaiki sistem 

kimia tubuh sehingga menurunkan tekanan 

darah serta memperlambat pernafasan, detak 

jantung, denyut nadi, dan aktivitas gelombang 

otak.(Heru, 2008) Sebuah penelitian 

membuktikan bahwa ketenangan dapat 

meningkatkan ketahanan tubuh imunologik, 

mengurangi risiko penyakit jantung, dan 

meningkatkan harapan usia. Sedangkan stress 

menyebabkan rentan terhadap infeksi, dapat 

mempercepat perkembangan sel kanker, dan 

meningkatkan metastasis.(Sholeh, 2006) 

mengingat Allah dengan mendengarkan 

bacaan  al-Qur’an/murattal al-Qur’an dapat 

meningkatkan respon ketahanan tubuh 

imunologik  karena mengandung aspek 

meditasi dan relaksasi yang dapat digunakan 

untuk pereda stress. Dimana secara 

konseptual, pengaruh membaca atau 

mendengarkan al-Qur’an berkaitan dengan 

ketahanan tubuh imunologik yang diperantarai 

oleh neurotransmiter, neurohormonal dan 

hormon, antara lain adalah Imunoglobulin G 

(IgG) dan Imunoglobulin A (IgA).(Sholeh, 

2006) 

Hal tersebut tercermin dari hasil 

wawancara informan menyatakan bahwa 

Kelompok yang mendapatkan murattal Al-

Qur’an juga menyatakan bahwa terapi 

murattal al-Quran memberikan ketenangan 

batin. 

“...kalau murattal...kalau lagi kita males 

kan sekarang bisa make HP 

ya...ustadzahnya bagus lebih 

tenang...maksudnya kalau anak kita 

lahir ada pegangan lah...”(R1)

 

3. Proteinuria 

Hipotesis penelitian terapi murattal  

al-Qur’an  (TMA) dapat mencegah terjadinya 

proteinuria  tidak dapat diterima. Hasil uji 

statistik dengan wilcoxon rank test didapatkan 

nilai p sebesar 0,539  (p > α) yang berarti 

secara statistik tidak terdapat perbedaan kadar 

proteinuria sebelum dan setelah diberikan 

intervensi. Hasil pemeriksan proteinuria 

semua responden yang proteinurianya positip 

masuk dalam katagorik +1 yaitu kekeruhan 

ringan tanpa butiran ,belum sampai ada 

responden yang masuk katagori protein +2 

ataupun +3 dan +4 baik pada responden 

kelompok intervensi maupun kelompok 

kontrol, +1 atau lebih tes dipstick sama 

dengan  proteinuria 0,3 gram/24 jam atau 

lebih, jika kondisi ini diikuti dengan  tekanan 

darah ≥ 140/90  mmHg yang terjadi setelah 

minggu ke 20 gestasi, maka responden sudah 

bisa didiagnosa preeklampsi, (Wagner, 2004) 

tetapi dari semua responden tidak ada yang 

tekanan darahnya ≥ 140/90 mmHg. Meskipun 

telah banyak penelitian mengenai kondisi ini, 

prediksi tentang wanita mana yang memiliki 

pada peningkatan risiko mengalami 

preeklampsia tetap sulit. Mengidentifikasi 

wanita yang "berisiko" merupakan tujuan 

penting; karena pelayanan kebidanan modern 
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menekankan pada perawatan primer untuk 

wanita hamil, penanda yang mampu 

mengidentifikasi wanita berisiko tinggi akan 

memungkinkan pengawasan lebih dekat 

dalam perawatan sekunder. (Carty et al., 

2008)
 

KESIMPULAN 

Ibu hamil dengan risiko preeklampsi 

diberikan Terapi murattal al-Qur’an  selama 

12 kali 2 kali dalam 1 minggu selama 6 

minggu dengan durasi 1 jam setiap sesi 

berpengaruh secara signifikan terhadap 

tingkat kecemasan dengan p value 0,032, 

tekanan darah sistolik p value 0,007, tekanan 

darah diastolik dengan p value 0,002, Ibu 

hamil dengan risiko preeklampsi diberikan 

Terapi murattal al-Qur’an  selama 12 kali 2 

kali dalam 1 minggu selama 6 minggu dengan 

durasi 1 jam setiap sesi tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap kejadian 

proteinuria dengan p value  0,539. 
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ABSTRAK 

Status gizi ibu sebelum dan selama hamil dapat mempengaruhi pertumbuhan janin yang sedang dikandung. 

Bila status gizi ibu normal pada masa sebelum dan selama hamil kemungkinan besar akan melahirkan bayi 

yang sehat, cukup bulan dengan berat badan normal. Berdasarkan kerangka pikir UNICEF (1989), 

menyebutkan bahwa terdapat penyebab langsung dan penyebab tidak langsung, hasil permasalahan tersebut 

data yang diperoleh, dimungkinkan karena tingkat ekonomi yang rendah yang berpengaruh pada pengeluaran 

pangan dan non pangan serta perilaku hidup bersih dan sehat terhadap ibu hamil dan balita. Pengeluaran pangan 

dapat berpengaruh terhadap pola konsumsi pangan yang berpengaruh pada asupan gizi. Dalam jangka panjang, 

asupan gizi yang tidak adekuat berpengaruh terhadap status gizi sehingga terjadinya kekurangan anemia gizi 

besi pada ibu hamil. Asupan gizi yang tidak memenuhi kebutuhan dapat berpengaruh juga pada kesehatan ibu 

dan anak dalam masa kandungan. (Rochjati, 2003). Desain penelitian dalam penelitian ini metode  Survey 

Analitik yaitu dengan survey pendekatan waktu cross sectional. Tehnik pengambilan sampel menggunakan 

accidental sampling.sampel yang digunakan sebanyak 55 orang ibu hamil. Hasil analisa menunjukkan bahwa 

ibu hamil trimester I memiliki gizi kurang sebanyak 17 ibu hamil dan yang mengalami anemia ringan sebanyak 

18 orang ibu hamil. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan p value 0,729 yang mana lebih besar dari α = 0,05. 

Dengan begitu tidak ada hubungan yang signifikan antara status gizi dan kejadian anemia ibu hamil trimester 

I di Desa Sukawening Kec Ciwidey tahun 2018. Oleh karena itu diharapkan semua ibu hamil lebih 

memperhatikan kehamilannya dengan melakukan kunjungan ibu hamil secara rutin supaya dapat mendeteksi 

adanya kejadian status gizi kurang dan kejadian ibu hamil 

Kata Kunci : Ibu Hamil, Anemia, Status Gizi 

PENDAHULUAN 

Status gizi ibu sebelum dan selama hamil 

dapat mempengaruhi pertumbuhan janin yang 

sedang dikandung. Bila status gizi ibu normal 

pada masa sebelum dan selama hamil 

kemungkinan besar akan melahirkan bayi yang 

sehat, cukup bulan dengan berat badan normal. 

Dengan kata lain kualitas bayi yang dilahirkan 

sangat tergantung pada keadaan gizi ibu 

sebelum dan selama hamil (Rochjati, 2003).  

Berdasarkan kerangka pikir UNICEF 

(1989), menyebutkan bahwa terdapat penyebab 

langsung dan penyebab tidak langsung, serta 

permasalahan yang dapat mempengaruhi status 

kesehatan pada seseorang yang berdampak 

pada kualitas sumber daya manusia. 

Berdasarkan hasil permasalahan tersebut data 

yang diperoleh, dimungkinkan karena tingkat 

ekonomi yang rendah yang berpengaruh pada 

pengeluaran pangan dan non pangan serta 

perilaku hidup bersih dan sehat terhadap ibu 

hamil dan balita. Pengeluaran pangan dapat 

berpengaruh terhadap pola konsumsi pangan 

yang berpengaruh pada asupan gizi. Dalam 

jangka panjang, asupan gizi yang tidak adekuat 

berpengaruh terhadap status gizi sehingga 

terjadinya kekurangan anemia gizi besi pada 

ibu hamil. Asupan gizi yang tidak memenuhi 

kebutuhan dapat berpengaruh juga pada 

kesehatan ibu dan anak dalam masa 

kandungan. 

Asupan zat gizi dengan kualitas dan 

kuantitas yang tidak baik dapat menyebabkan 

terjadinya masalah gizi. Kualitas pangan 

menggambarkan zat gizi yang terdapat dalam 

bahan pangan, sedangkan kuantitas berkaitan 

dengan jumlah bahan pangan yang dikonsumsi. 

Konsumsi pangan yang baik, harus memenuhi 

aspek kualitas maupun kuantitas agar dapat 
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mendukung status gizi dan kesehatan yang 

optimal (Adriani dan Wirjatmadi, 2012). Selain 

itu pula secara langsung masalah gizi juga 

berkaitan dengan penyakit infeksi. Hal ini 

dikarenakan makanan yang dikonsumsi 

digunakan untuk meningkatkan kekebalan 

tubuh dan memperbaiki sel yang rusak akibat 

adanya infeksi (Kemenkes RI, 2013).  

Menurut Hardinsyah dan Supariasa (2016), 

masalah malnutrisi disebabkan oleh banyak 

faktor, salah satunya disebabkan oleh perilaku 

ibu dalam pemilihan bahan makanan. Ibu yang 

memiliki pengetahuan gizi yang baik dapat 

mempraktekkan perilaku gizi yang baik dalam 

hal memilih bahan makanan yang bergizi, 

beragam, dan berimbang untuk anak-anaknya, 

dan sebaliknya pada ibu yang pengetahuan 

gizinya kurang akan cenderung memiliki 

perilaku gizi yang kurang baik, termasuk dalam 

hal memilih bahan makanan untuk anak 

sehingga memberikan dampak yang kurang 

baik pada status gizi balita. 

Oleh karena itu pada penelitian ini mencoba 

untuk membantu pemerintah dalam 

menanggulangi angka kejadian anemia pada 

ibu hamil dan memperbaiki status gizi ibu 

hamil dengan mengangkat judul Status Gizi 

dan Kejadian Anemia pada Ibu Hamil. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa 

Sukawening, dengan menggunakan rancangan 

pendekatan kuantitatif dan desain penelitian 

yang diguakan cross sectional. teknik 

pengambilan sampel secara accidental 

sampling dan jenis penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif. Pertimbangan yang 

digunakan adalah waktu, tenaga serta biaya 

yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 

Pemilihan lokasi tersebut dilakukan bahwa 

cakupan kejadian anemia masih tergolong 

rendah dan belum ada penelitian yang 

dilakukan di lokasi tersebut, khususnya 

menaggulangi AGB (anemia gizi besi) pada ibu 

hamil.  

Adapun kriteria inklusi yang digunakan 

dalam penelitian ini, diantaranya adalah ibu 

hamil, anemia < 10 g/dl, tidak mengalami fase 

morning sickness, tidak hipertensi, usia > 18 

tahun, bersedia menjadi sampel dalam 

penelitian.

HASIL PENELITIAN 

1. Analisis Univariat. 

a. Karakteristik Responden. 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Karakteristik 

Responden Ibu Hamil Trimester I di Desa 

Sukawening Kecamatan Ciwidey Kab Bandung 

 No Karakteristik 
Responden 

Frekuensi Prosentase 
(%) 

1 Umur 

<20 
20-35 
>35 

 
9 
40 
6 

 
16,4 
72,7 
10,9 

2 Pendidikan 

SD 
SMP 
SMA 
PT 

 
21 
16 
14 
4 

 
38,2 
29,1 
25,5 
7,2 

3 Pekerjaan 

Bekerja 
Tidak Bekerja 

 
7 
48 

 
12,7 
87,3 

Jumlah 

Responden 

55 100 

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa 

hampir seluruh responden berumur 20-35  

tahun yaitu  40 responden (72,7%), hamper 

setengah nya responden berpendidikan SD 

berjumlah 21 orang (38,2%)  dan sebagian  

besar responden tidak bekerja berjumlah 48 

orang (87,3%) 

b. Status Gizi 

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Responden menurut 

status gizi pada Ibu hamil trimester I di Desa 

Sukawening Kecamatan Ciwidey Kab Bandung 

No Status Gizi Frekuensi Prosentase (%) 

1 Kurus 11 20 

2 Normal 27 49,1 

3 Gemuk 17 30,9 

 Jumlah 55 100 
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Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden status gizinya normal 

yaitu 27 responden (49,1%) dan sebagian kecil 

responden status gizinya kurus yaitu 11 

responden (20%). 

c. Anemia 

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Responden menurut 

Anemia pada Ibu hamil trimester I di Desa  

Sukawening Kecamatan Ciwidey Kab Bandung 

No Anemia Frekuensi Prosentase (%) 

1 Anemia 

Ringan 

17 30,9 

2 Anemia 

Sedang 

15 27,3 

3 Anemia 

Berat 

23 41,8 

 Jumlah 55 100 

Berdasarkan tabel diatas didapatkan bahwa 

hampir setengah dari responden mengalami 

anemia berat yaitu 23 responden (41,8%) dan 

sebagian kecil responden mengalami anemia 

sedang yaitu 15 responden (27,3%).

 

2. Analisis Bivariat 

Tabel 4.  Hubungan Status Gizi Dengan Kejadian Anemia Pada IbuHamil Trimester I  

di Desa Sukawening Kecamatan Ciwidey Kab Bandung 

Status Gizi 

Anemia 

TOTAL P-value 
Anemia Ringan 

Anemia 

Sedang 
Anemia Berat 

Σ % Σ % Σ % Σ % 

Kurus 2 11,8 4 26,7 5 21,7 11 20 
0,761 

Normal 8 47,1 7 46,6 12 52,2 27 49,1 

Gemuk 7 41,1 4 26,7 6 26,1 17 30,9 

JUMLAH 17 100 15 100 23 100 55 100 
 

 

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa 

sebagian besar dari responden memiliki status 

gizi normal sebanyak 8 responden (47,1%) dan 

7 responden (41,1%)  mengalami anemia berat, 

sedangkan sebagian kecil responden status 

gizinya kurus sebanyak 2 responden (11,8%). 

Hasil uji statistic didapatkan p value 0,761. 

Artinya tidak ada hubungan yang signifikan 

antara status gizi dengan anemia pada ibu 

hamil. 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden status gizinya 

normal yaitu 27 responden (49,1%) dan 

sebagian kecil responden status gizinya kurus 

yaitu 11 responden (20%). Status gizi adalah 

status kesehatan yang dihasilkan oleh 

keseimbangan antara kebutuhan dan masukan 

nutrisi (Mary, 2011:1). Ada 3 zat gizi penting 

bagi ibu hamil  yaitu : (a) Asam Folat sumber 

asam folat antara lain brokoli,gandum, 

kacang-kacangan,  jeruk, stroberi dan bayam. 

(b) Kalsium sumber kalsium diantaranya 

telur, susu, ikan teri,  ikan salmon, sarden, 

sayuran berwarna hijau, kacang-kacangan dan 

wijen. (c) Zat Besi sumber makanan yang 

mengandung zat besi antara lain daging, hati, 

telur, kacang-kacangan dan sayuran hijau 

(Atikah, 2010:86).  

Faktor yang mempengaruhi gizi ibu hamil 

meliputi umur, berat badan, suhu lingkungan, 

aktifitas, status kesehatan, kebiasaan dan 

pandangan wanita terhadap makanan, 

pengetahuan zat gizi dalam makanan, status 

ekonomi, diit pada masa sebelum hamil dan 

selama hamil dan psikologi (Purwitasari, 

2009:36).  Sebagian besar ibu hamil trimester 

I di Desa Sukawening Kec Ciwidey 

mempunyai status gizi yang baik. Status gizi 



 
Hubungan Status Gizi Dengan Kejadian Anemia pada Ibu Hamil Trimester I di Desa Sukawening Kec. Ciwidey 

 

 

PINLITAMAS 1 | Vol 1, No.1 | Oktober 2018 | Halaman 408 

yang baik dipengaruhi oleh umur ibu yang 

matang, pendidikan yang cukup tinggi, jumlah 

paritas yang masih rendah dan pekerjaan.  

Berdasarkan table 3 didapatkan bahwa 

hampir setengah dari responden mengalami 

anemia berat yaitu 23 responden (41,8%) dan 

sebagian kecil responden mengalami anemia 

sedang yaitu 15 responden (27,3%). Hampir 

seluruh responden mengalami anemia. 

Kejadian anemia ini dipengaruhi oleh faktor 

umur, paritas, jarak kehamilan dan pendidikan 

yang cukup. Anemia dalam kehamilan 

memberi pengaruh kurang baik bagi ibu, baik 

dalam kehamilan, persalinan, maupun nifas 

dan masa selanjutnya. Penyulit penyulit yang 

dapat timbul akibat anemia adalah : 

keguguran (abortus), kelahiran prematurs, 

persalinan yang lama akibat kelelahan otot 

rahim di dalam berkontraksi (inersia uteri), 

perdarahan pasca melahirkan karena tidak 

adanya kontraksi otot rahim (atonia uteri), 

syok, infeksi baik saat bersalin maupun pasca 

bersalin serta anemia yang berat 

(Anemia selama kehamilan dikaitkan dengan 

peningkatan risiko kelahiran prematur dan 

rendahnya bobot bayi saat lahir. Menjaga 

hemoglobin dalam batas normal sangat 

penting karena hemoglobin mengirim oksigen 

ke janin.  

Suplemen zat besi memang diperlukan 

untuk kondisi tertentu, wanita hamil dan 

anemia berat misalnya. Manfaat zat besi 

selama kehamilan bukan untuk meningkatkan 

atau menjaga konsentrasi hemoglobin ibu, 

atau untuk mencegah kekurangan zat besi 

pada ibu. Ibu yang mengalami kekurangan zat 

besi pada awal kehamilan dan tidak 

mendapatkan suplemen memerlukan sekitar 2 

tahun untuk mengisi kembali simpanan zat 

besi dari sumber-sumber makanan sehingga 

suplemen zat besi direkomendasikan sebagai 

dasar yang rutin (Depkes, 2008). 

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa 

sebagian besar dari responden memiliki status 

gizi normal sebanyak 8 responden (47,1%) 

dan 7 responden (41,1%)  mengalami anemia 

berat, sedangkan sebagian kecil responden 

status gizinya kurus sebanyak 2 responden 

(11,8%). Hasil uji statistic didapatkan p value 

0,761. Artinya tidak ada hubungan yang 

signifikan antara status gizi dengan anemia 

pada ibu hamil. Hal ini berbeda dengan hasil 

penelitian yang dilakukaan oleh Suyatni di 

wilayah Puskesmas Gatak (2012) bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara status gizi 

dengan kejadian anemia pada ibu hamil. 

Berbagai faktor yang mempengaruhi gizi 

ibu hamil adalah umur, berat badan, suhu 

lingkungan, aktifitas, status kesehatan, 

kebiasaan dan pandangan wanita terhadap 

makanan, pengetahuan zat gizi dalam 

makanan, status ekonomi, diit pada masa 

sebelum hamil dan selama hamil dan 

psikologi (Purwitasari, 2009:36). Status gizi 

yang buruk merupakan faktor predisposisi 

terbesar terjadinya anemia (Atikah, 2009:77).  

Pengaruh status gizi pada ibu hamil akan 

terjadi anemia dan pada janin terjadi 

kegagalan pertumbuhan, BBLR, prematur 

lahir mati, cacat bawaan dan keguguran, 

sedangkan pengaruh anemia pada ibu hamil, 

baik dalam masa kehamilan, persalinan dan 

pasca persalinan akan terjadi abortus, partus 

prematur, partus lama, pendarahan post 

partum, infeksi dan anemia dan pada janin 

akan terjadi kematian janin, kematian 

perinatal, prematur, cacat bawaan, cadangan 

Fe bayi kurang (Purwitasari, 2009:82).  

Penyerapan zat besi terjadi dalam lambung 

dan usus bagian atas yang masih bersuasana 

asam, banyaknya zat besi dalam makanan 

yang dapat dimanfaatkan oleh tubuh 

tergantung pada tingkat absorbsinya. Tingkat 

absorbsi zat besi dapat dipengaruhi oleh pola 

menu makanan atau jenis makanan yang 

menjadi sumber zat besi.  

Misalnya zat besi yang berasal dari bahan 

makanan hewani dapat diabsorbsi sebanyak 

20 -30% sedangkan zat besi yang berasal dari 

bahan makanan tumbuh-tumbuhan hanya 

sekitar 5 % (Anon, 2008). Penyerapan zat besi 
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sangat dipengaruhi oleh kombinasi makanan 

yang  disantap pada waktu makan.  

Berdasarkan teori dan fakta yang ada 

bahwa tidak ada Hubungan Status Gizi 

Dengan Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil 

Trimester I Di Desa Sukawening Kec Ciwidey 

Kabupaten Bandung 

KESIMPULAN 

1. Sebagian besar umur ibu hamil trimester I 

di Desa Sukawening Kecamatan Ciwidey 

berusia 20-35 tahun yaitu 40 orang (72,7%) 

2. Setengah dari jumlah responden ibu hamil 

trimester I di Desa Sukawening Kecamatan 

Ciwidey berpendidikan SMP 16 (29,1%) 

3. Hampir semua ibu hami trimester ! di Desa 

Sukawening Kecamatan Ciwidey tidak 

bekerja yaitu 48 orang (87,3%) 

4. Sebagian besar status gizi ibu hamil 

trimester I di Desa Sukawening Kecamatan 

Ciwidey yaitu status gizi normal berjumlah 

27 orang (49,1%) 

5. Sebagian besar kejadian anemia pada ibu 

hamil trimester I di Desa Sukawening 

Kecamatan Ciwidey yaitu mengalami 

anemia berat berjumlah 23 orang (41,8%) 

6. Tidak ada hubungan antara status gizi 

dengan kejadian anemia pada ibu hamil 

trimester I di Desa Sukawening Kecamatan 

Ciwidey tahun 2018

 

SARAN 

Kader dan tokoh masyarakat selalu 

memberikan informasi pada ibu tentang status 

gizi dengan kejadian anemia pada ibu hamil 

trimester I dengan jelas dan menarik sehingga 

bisa menjadi strategi tenaga kesehatan dalam 

memberikan penyuluhan dan informasi untuk 

meningkatkan status gizi terutama pada ibu 

hamil. Penelitian ini lebih disempurnakan lagi 

bagi peneliti selanjutnya karna penulis 

menyadari bahwa masih banyak kekurangan 

dengan mengetahui lebih dalam lagi  mengenai 

hubungan status gizi dengan kejadian anemia 

pada ibu hamil trimester I.  
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ABSTRAK 

Makanan berperan sebagai food borne disease, yaitu media tumbuhnya mikroorganisme yang dapat 

menyebabkkan timbulnya penyakit . Penyelenggaraan makanan yang hygiene dan sehat menjadi prinsip 

dasar penyelenggaraan makanan institusi. Faktor kebersihan penjamah makanan merupakan prosedur higiene 

dan sanitasi makanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan perilaku penjamah makanan 

dengan kandungan bakteri E.coli pada makanan. Desain penelitian yang digunakan adalah  Cross sectional. 

Sampel penelitian terdiri dari sampel lingkungan yaitu bahan makanan jadi yang bersifat vurnarable yang 

diambil dari hasil pengolahan makanan yang diolah oleh penjamah makanan dan sampel manusia yaitu 

penjamah makanan dietary food service yang berjumlah 31 orang. Pengumpulan data dilakukan melalui 
wawancara dan pemeriksaan laboratorium. Analisis data menggunakan chi square serta besarnya hubungan 

(PR). Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan yang bermakna antara perilaku penjamah makanan 

dengan kualitas kandungan bakteri E.coli pada makanan (p value = 0.032 dan PR=8,5, 95% CI:1,335-

54,127). Disarankan perlunya dilakukan penyuluhan prinsip higiene sanitasi makanan dalam pengolahan 

makanan dan uji kelaikan penjamah makanan. 

 

Kata kunci: Penjamah makanan, perilaku, Escherichia coli  

  

ABSTRACT  

Food as a food borne disease, which is a medium for the growth of microorganisms that can cause disease. 

The implementation of food hygiene and health is the basic principle of operation at the institution. The 

hygiene factor of the chef has a important role in the smootoh running of the production process. The study 
aims  to analayze the relationship between chef behavior and the growth of E. coli bacteria in food. Desain 

of the research used the cross sectional study. The sampel consisted of environmental sampels, namely 

vulnarable food from the processing food, and dietary food service as many as 31 people. Data collection is 

done through interviews and laboratory and analysis uses chi square. The result showed that there is a 

significant relation between hygiene behavior chef with the growth of E. coli bacteria in food (p value = 

0.032 and PR=8,5, 95% CI:1,335-54,127). It is recommended the extension of food sanitation hygiene 

principles in food processing and food handlerfeasibility testing.  

 

Keywords: behavior chef, hygiene and satitazion, Escherichia coli  

 

 

PENDAHULUAN  

Penyelenggaraan makanan yang higiene 

dan sanitasi merupakan prinsip dasar dalam 

penyelenggaraan makanan institusi. Upaya 

higiene dan sanitasi makanan sangat 

dipengaruhi oleh orang yang menanggani 

makanan (penjamah makananan), tempat 

penyelenggaraan makanan, peralatan makanan 

dan penyajian makanan (Fatmawaty, 2009). 

Makanan yang tidak dikelola dengan baik 

dan benar dapat menimbulkan dampak 

negatif, seperti food borne disease, yaitu  

penyakit atau keracunan akibat bahan kimia, 

mikroorganisme, tumbuhan atau hewan, serta 

dapat juga menimbulkan alergi 

(Mubarak,2009). Penyakit bawaan makanan 

yang sering terjadi karena makanan 

terkontaminasi oleh bakteri Escherichia coli 

sehingga menyebabkan penyakit gangguan 

saluran pencernaan. 

Berdasarkan laporan WHO tahun 2011, 

terjadi 4.050 kasus enterohaemorrhagic 

bakteri E. coli di 14 negara Eropa, engan 

kejadian kasus terbesar terjadi di Jerman. 

KLB kercunan pangan di Indonesia yang 

disebabkan oleh mikroba confirm sebanyak 5 

(3,91%), mikroba suspect sebanyak 33 
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(25,78%) kejadian, kimia confirm sebanyak 1 

(0,78%) kejadian, kimia suspect sebanyak 18 

(14,06%) kejadian, dan 71 (55,47%) kejadian 

tidak diketahui penyebabnya (BPOM RI, 

2011). Kasus keracunan makanan di Jawa 

Barat pada tahun 2011 sebanyak 1,69 (5,22%) 

dengan jumlah kasus KLB diare mencapai 

229 kasus dengan CFR sebesar 0,44% (Profil 

Kesehatan Indonesia, 2011). 

Faktor kebersihan penjamah  makanan 

merupakan salah satu yang berperan penting 

dalam pengelolaan makanan yang aman dan 

sehat. Prosedur menjaga kebersihan makanan 

merupakan perilaku bersih untuk mencegah 

kontaminasi pada makanan yang ditanganinya 

mulai dari tahap persiapan, pembersihan, 

pengolahan, pengangkutan, dan penyajian 

(Kepmenkes No. 1098/Menkes/2003). 

Prosedur yang penting bagi penjamah 

makanan adalah pencucian tangan, kebersihan 

dan kesehatan diri, serta kelengkapan baju 

kerja, celemek, dan tutup kepala 

(Cahyaningsih, 2009; Rapiasih, 2010). Hasil 

penelitian Riyanto (2012), menyatakan bahwa 

kebersihan pengolah makanan jajanan yang 

tidak memenuhi syarat mempunyai risiko 14 

kali mengandung E.coli dibandingkan dengan 

kebersihan pengolah makanan yang 

memenuhi syarat.  

Perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, yaitu predisposing factor 

(pengetahuan, sikap, pendidikan,usia, dan 

sosial ekonomi), enabling factor (fasilitas atau 

sarana dan prasarana) dan reinforcing factor 

(sikap petugas kesehatan) (Notoatmodjo, 

2010). Hasil penelitian Djarismawati dkk 

diketahui bahwa sebanyak 22 orang (64,7%) 

tenaga yang terlibat dalam pengolahan 

makanan di dapur mempunyai pengetahuan 

dan perilaku kurang tentang sanitasi makanan. 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk 

menganalisis hubungan perilaku penjamah 

makanan dengan kandungan bakteri 

Escherichia coli pada makanan di unit Dietary 

Food Service.

 

METODE PENELITIAN  

Metode penelitian yang digunakan adalah 

survey analitik dengan rancangan cross 

sectional. Penelitian ini dilakukan di salah 

satu pelayanan makanan di salah satu rumah 

sakit yang berada di Kota Bandung. Populasi 

adalah penjamah makanan dan makanan 

vulnerable (makanan yang mengandung 

protein tinggi) yang diproduksi/hasil 

pengolahan makanan oleh unit dietary food 

service.

 

Jalannya Penelitian 

Prosedur dan alur dalam penelitian ini 

terdiri dari pengambilan sampel makanan jadi 

1. Langkah I pengambilan sampel makanan 

Sampel makanan jadi yang bersifat 

vulnerable diambil dari hasil olahan 

dietary food service yang disimpan dalam 

wadah steril sebanyak 250 gram. Untuk 

sampel makanan yang berbentuk cair, 

sampel dihomogenkan dahulu kemudian 

diambil sebanyak 100 ml untuk  

selanjutnya dikirim ke laboratorium. 

2. Langkah II pengambilan sampel penjamah 

makanan 

Penjamah makanan dilakukan observasi 

dengan menggunakan lembar checklist 

ketika sedang melakukan pengolahan 

makanan dan wawancara mengenai 

perilaku personal higiene. 

  

Analisis Data 

Data dikumpulkan melalui wawancara  

observasi, pemeriksaan rectal swab 

penjamah makanan dan pemeriksaan jumlah 

E. coli  yang mengkontaminasi makanan 
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berdasarkan metode MPN (most probable 

number). Data yang terkumpul kemudian 

dianalisis secara univariat dan bivariate 

dengan uji chi square, dengan batas 

signifikasi = 0.05 dan confidence interval 

95%.

   

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Berdasarkan hasil pemeriksaan kualitas 

makanan jadi yang diambil dari dietary food 

service, diketahui sebanyak 12 (38, %) sampel 

makanan mengandung bakteri E.coli.

Tabel I. Distribusi Frekuensi Kualitas Kandungan E.coli 

Kualitas Kandungan E.coli Frekuensi Persentase (%) 

Tidak memenuhi syarat 

Memenuhi syarat 

12 

19 

38,7 

61,3 

Jumlah 31 100 

 

Jenis makanan yang menunjukkan 

terkontaminasi, diantaranya cammomile tea 

sebanyak 5602 koloni/gr, peppermint tea 4074 
koloni/gr,  Burger steak sandwhich 70 

koloni/gr, jus melon 12390 koloni/gr, sup 

ayam 28730 koloni/gr, nasi goreng 104850 
koloni/gr, susu murni 350 koloni/gr dan telur 

ceplok 150700/gr. E. coli merupakan 

mikroorganisme yang berada dalam saluran 
pencernaan hewan dan manusia. E. coli akan 

menjadi pathogen bila pindah dari habitatnya 

yang normal ke bagian lain dalam inang. 

Penyebaran E. coli  terjadi dengan cara kontak 
langsung dengan media pertumbuhannya 

(Melliawati, 2009).    

Tingginya kandungan bakteri E. coli pada 

makanan tersebut, dapat disebabkan beberapa 

faktor, diantaranya sumber air bersih, 
pengelolaan makanan, dan  penjamah 

makanan (Depkes RI, 2011). Air merupakan 

faktor yang menentukan kualitas makanan dan 
minuman, karena air digunakan untuk 

memasak, mencuci bahan makanan dan 

peralatan makan/minum. Jika kualitas air 
tidak memenuhi syarat secara bakteriologis, 

maka kemungkinan besar makanan dan 

minuman yang diolah akan terkontaminasi 

oleh bakteri. Hasil analisis univariat 
didapatkan 23 (74,2 %) penjamah makanan 

memiliki perilaku personal higiene yang tidak 

memenuhi syarat.  
 

Tabel II. Distribusi Frekuensi Perilaku Penjamah Makanan 

Perilaku Penjamah Makanan Frekuensi Persentase (%) 

Tidak memenuhi syarat 

Memenuhi syarat 

8 

23 

25,8 

74,2 

Jumlah 31 100 

 

Perilaku yang tidak higienes dari penjamah 

makanan, seperti kebiasaan tidak mencuci 
tangan, berkuku panjang, dan tidak 

menggunakan celemek dan sarung tangan 

ketika mengolah makanan memberi kontribusi 
dalam kontaminasi makanan akibat bakteri E. 

coli (PGRS, 2013, Cahyaningsih, 2009). 

Perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh 

faktor predisposing (pengetahuan, sikap, 
kepercayaan, keyakinan), enabling (sarana 

prasarana), dan reinforcing (Notoatmodjo, 

2007). Higiene perorangan yang terlibat 
dalam pengolahan makanan dapat dicapai, 

apabila dalam diri pekerja tertanam pengertian 

dan sikap yang baik dalam menjaga kesehatan 

dan kebersihan diri, karena pada dasarnya 

higiene adalah mengembangkan kebiasaan 
yang baik untuk menjaga kesehatan.  

Hasil observasi terhadap 31 orang penjamah 

makanan menunjukkan bahwa sebanyak 6 (19,4%) 

penjamah makanan tidak berbadan sehat, 2(6,5%) 

tidak menutup luka, 8 (25,8%) tidak 

memperhatikan kebersihan tangan, kuku, rambut 

dan pakaian, 2(6,5%) tidak memakai celemek, 

6(19,4%) tidak mencuci tangan sebelum menjamah 

makanan, 11(35,5%) menjamah makanan tanpa 

menggunakan alat , 9(29%) menggaruk anggota 
badan, 6(19,4%) batuk dan bersin tanpa penutup 

hidung, dan 2(6,5%) belum mengikuti kursus 

penyehatan makanan dan minuman dikarenakan 

masih pegawai baru. Masih terdapatnya perilaku 

penjamah makanan yang tidak memenuhi syarat, 
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hal ini mungkin disebabkan karena kurangnya 

kesadaran perilaku personal hygiene pada 

penjamah makanan padahal penjamah makanan 

telah mengikuti kursus tentang penyehatan 

makanan dan minuman sebanyak 43 orang 

(95,5%).  
Hasil penelitian Djarismawati dkk (2004) 

menunjukkan bahwa 64,7% tenaga yang 

terlibat dalam pengolahan makanan di dapur 

mempunyai pengetahuan dan perilaku kurang 

tentang sanitasi makanan seperti tidak 
memakai pakaian kerja, bicara pada waktu 

kerja, kuku tidak bersih dan lain sebagainya. 

Dalam pemeriksaan makanan ditemukan 
E.coli dan angka kuman dalam makanan 

sebesar 228*10/gr, sedangkan standarnya 

10*10/gr. 
Hasil analisis uji hubungan antara perilaku 

penjamah dengan makanan dengan kandungan 

diperoleh bahwa ada sebanyak 6 (75%) 

perilaku yang tidak memenuhi syarat dan 

makanannya terdapat kandungan E.coli, 
sedangkan diantara penjamah makanan yang 

perilakunya memenuhi syarat, ada 6 (26,1%) 

penjamah makanan yang sampel makanannya 
terdapat kandungan E.coli. Hasil uji statistik 

didapatkan ada hubungan yang signifikan 

antara perilaku penjamah makanan dengan 

kandungan E.coli pada makanan (p-value = 
0,032) dengan PR=8,500 artinya perilaku 

penjamah makanan yang tidak memenuhi 

syarat mempunyai risiko 8,5 kali lebih tinggi 
mengkontaminasi makanan dengan 

kandungan E.coli pada makanan 

dibandingkan dengan perilaku penjamah 

makanan yang memenuhi syarat. 

   
Tabel III. Analisis Hubungan Perilaku Penjamah Makanan dengan Kualitas Kandungan Bakteri E. 

coli pada dietary food service 

 

Perilaku Penjamah 

Makanan 

Kualitas  

Kandungan E.coli Total PR 

(95% Cl) 

P 

value TMS MS 

N % N % N % 

Tidak memenuhi syarat 6 75,0 2  25,0 8 100  8,500 
(95%Cl:1,335-

54,127)  

0,032 
  

Memenuhi syarat 6  26,1 17  73,9 23  100 

Jumlah 12 38,7 19 61,3 31 100 

 

Adanya hubungan antara perilaku 

penjamah makanan dengan kandungan  E.coli 

pada makanan dikarenakan perilaku penjamah 

yang tidak memenuhi syarat saat mengelola 

makanan dari mulai pemilihan bahan 

makanan sampai penyajian makanan. 

Penjamah makanan merupakan pembawa 

(carrier) dari berbagai bakteri pathogen 

termasuk didalamnya bakteri E.coli. Perilaku 

penjamah makanan yang tidak menutup luka, 

tidak memperhatikan kebersihan tangan, 

kuku, rambut dan pakaian, tidak memakai 

celemek, tidak mencuci tangan sebelum 

menjamah makanan, menjamah makanan 

tanpa menggunakan alat , menggaruk anggota 

badan, batuk dan bersin tanpa menutup 

hidung, dan belum mengikuti kursus 

penyehatan makanan dan minuman 

(Fatmawati, dkk, 2013).  

Hal ini sesuai dengan penelitian Agus R 

(2012) yang menyatakan bahwa ada hubungan 

antara perilaku personal hygiene penjamah 

makanan dengan kandungan E.coli pada 

makanan . Kebersihan penjamah makanan 

yang tidak memenuhi syarat mempunyai 

risiko 14 kali makanan yang disajikan 

mengandung E.coli dibandingkan dengan 

kebersihan pengolah makanan yang 

memenuhi syarat. 

Kebersihan diri dan kesehatan penjamah 

makanan merupakan kunci kebersihan dalam 

pengolahan makanan yang aman dan sehat, 

karena penjamah makanan juga merupakan 

salah satu _actor yang dapat mencemari bahan 

pangan baik berupa cemaran fisik, kimia 

maupun biologis. Upaya yang dapat dilakukan 

adalah dengan menerapkan personal hygiene 

dan menerapkan 6 prinsip HSM (Higiene 
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Sanitasi Makanan) dengan pendekatan HACCP  untuk mencegah pencemaran. 

KESIMPULAN  

 Makanan jadi dari Dietary Food 

Service yang kualitas kandungan E.colinya 

tidak memenuhi syarat sebanyak 38,7%, dan 

perilaku tidak memenuhi syarat dari 

penjamah makanan adalah 25,8%. Terdapat 

hubungan yang signifikan antara perilaku 

penjamah makanan dengan kualitas 

kandungan E.coli pada makanan (p-value 

0,032 dan POR 8,5. 
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ABSTRAK 

 
Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia saat ini menurut Survey Penduduk Antar Sensus (SUSPAS) 

tahun 2015 sebesar 305/100.000 kelahiran hidup. Data ini menunjukan bahwa kesehatan ibu di Indonesia masih 

sangat buruk, Jawa Barat menjadi salah satu provinsi teratas sebagai penyumbang angka kematian ibu di 

Indonesia. Hipertensi merupakan kontributor kedua dalam kematian bayi setelah infeksi. Penyebab terjadinya 

hipertensi secara umum bersifat multifaktorial, sehingga kadang mengalami kesulitan untuk melakukan 

pencegahan. Bidan sebagai ujung tombak berperan dalam deteksi dini terjadinya komplikasi pada masa 
kehamilan, persalinan dan masa nifas. Karakteristik ibu merupakan salah satu  faktor tidak langsung yang bisa 

dilihat dalam kejadian hipertensi.  Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui karakteristik ibu hamil dengan 

hipertensi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cianjur periode bulan Januari-Maret tahun 2018. Desain 

penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif, responden penelitian menggunakan metode 

populasi sampel seluruh ibu hamil yang mengalami hipertensi di RSUD Cianjur periode bulan Januari-Maret 

sebanyak 35 orang. Pengumpulan data diperoleh dari data sekunder rekam medik dengan menggunakan 

instrument lembar ceklis. Analisa data yang digunakan adalah analisa univariat. Berdasarkan hasil penelitian 

dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh responden ibu hamil dengan hipertensi di RSUD Cianjur periode 

bulan Januari-Maret tahun 2018 yang berusia 20-35 tahun sebanyak 28 orang (80,0%), sebagian besar dari 

responden ibu hamil dengan hipertensi di RSUD Cianjur periode bulan Januari-Maret tahun 2018 

berpendidikan rendah sebanyak 24 orang (68,6%), sebagian dari responden ibu hamil dengan hipertensi di 
RSUD Cianjur periode bulan Januari-Maret tahun 2018 pada paritas multipara sebanyak 21 orang (60,0%), 

hampir seluruh responden ibu hamil dengan hipertensi di RSUD Cianjur periode bulan Januari-Maret tahun 

2018 tidak mengalami ketiga karakteristik riwayat obstetri sebanyak 30 orang (85,7%). Disarankan bagi 

petugas kesehatan yang berada di RSUD Cianjur untuk lebih meningkatkan pengetahuan ibu hamil yang 

sedang memeriksakan kehamilannya tentang hipertensi melalui pendidikan kesehatan atau menggunakan 

leaflet atau poster di lingkungan wilayah kerja RSUD Cianjur dan sebagai masukan bagi tenaga kesehatan 

untuk bisa melakukan deteksi dini terjadinya komplikasi dengan hipertensi pada waktu kehamilan, persalinan 

dan masa nifas. 

Kata Kunci    : Hipertensi, karakteristik ibu hamil  

 

PENDAHULUAN 

Kehamilan adalah suatu hal yang dinantikan 

oleh pasangan yang telah menikah namun tidak 

semua kehamilan dapat berjalan dengan lancar 

terdapat beberapa penyulit yang terjadi selama 

kehamilan sehingga dapat mengancam jiwa ibu 

maupun janin. Salah satu komplikasi yang 

sering terjadi adalah hipertensi pada 

kehamilan. Penyakit ini menyebabkan angka 

kematian ibu (AKI) tinggi (Yudasmara 

Kusuma,2010). 

Menurut World Health Organization 

(WHO),kematian ibu adalah kematian seorang 

wanita hamil atau selama 42 hari sesudah 

berakhirnya kehamilan oleh sebab apapun 

terlepas dari tuanya kehamilan dan tindakan 

yang dilakukan untuk mengakhiri kehamilan.  

Sedangkan angka kematian ibu (AKI) adalah 

jumlah kematian ibu yang diakibatkan oleh 

proses reproduktif per 100.000 kelahiran 

hidup. Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka 

Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator 

utama derajat kesehatan masyarakat 

(Kemenkes RI, 2014). 

 Komitmen terakhir dari pemerintah adalah 

mendeklarasikan tujuan pembangunan SDG’s 

(Suitainable Development Goals) adalah 

menurunkan angka kematian Ibu (AKI) 

menjadi 70/100.000 Kelahiran Hidup. 

Mengacu dari kondisi saat ini potensi untuk 

mencapai target SDG’s untuk menurunkan 
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AKI adalah off track, artinya perlu kerja keras 

dan sungguh-sungguh untuk mencapainya. 

(Pusat Data Kementrian Kesehatan RI,2014). 

Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia 

saat ini menurut Survey Penduduk Antar 

Sensus (SUSPAS) tahun 2015 sebesar 

305/100.000 kelahiran hidup. Data ini 

menunjukan bahwa kesehatan ibu di Indonesia 

masih sangat buruk,Jawa Barat menjadi salah 

satu provinsi teratas sebagai penyumbang 

angka kematian ibu dan bayi di Indonesia. 

Menurut laporan Dinas Kesehatan Jawa Barat 

di Tahun 2015 jumlah kasus kematian ibu 

melahirkan karena kehamilan, persalinan dan 

nifas meningkat cukup tajam dari 748 kasus di 

Tahun 2014 menjadi 823 kasus di Tahun 2015. 

Menurut data dari Dinkes Kabupaten 

Cianjur, pada tahun 2017 jumlah kematian ibu 

di Cianjur yang dilaporkan yaitu 26 orang dan 

angka kematian bayi sebanyak 160. (Dinkes 

Cianjur, 2017). 

Banyak faktor yang menyebabkan 

tingginya AKI, penyebab langsung 

kebanyakan menyebutkan adalah pendarahan 

28%, hipertensi 24%, infeksi 11%, partus lama 

5%, abortus 5%, dan lain-lain sedangkan 

penyebab tidak langsung kematian ibu di 

Indonesia adalah usia terlalu muda, usia terlalu 

tua saat melahirkan, terlalu sering melahirkan, 

dan terlalu banyak anak yang dilahirkan. 

(Sulistyawati, 2012). 

Hipertensi terjadi pada 5-10 % kehamilan. 

Hal ini disebabkan selain oleh etiologi tidak 

jelas, juga oleh perawatan dalam persalinan 

masih ditangani oleh non medik dan sistem 

rujukan yang belum sempurna. Masalah pokok 

yang dihadapi di Indonesia dan negara-negara 

berkembang adalah tingginya angka kematian 

perinatal maupun ibu bersalin (Republika, 

2014). 

Hipertensi adalah tekanan darah sekurang-

kurangnya 140 mmHg sistolik atau 90 mmHg 

diastolic pada 2 kali pemeriksaan berjarak 4-6 

jam pada wanita yang sebelumnya normotensi 

(Kemenkes,2013). Hipertensi dalam 

kehamilan dapat dialami oleh semua lapisan 

ibu hamil sehingga pengetahuan tentang 

pengelolaan hipertensi dalam kehamilan harus 

benar-benar dipahami oleh semua tenaga 

medik baik pusat maupun daerah ( 

Prawihardjo, 2014) 

Upaya untuk menurunkan angka kematian 

ibu akibat komplikasi hipertensi dalam 

kehamilan, diperlukan pelayanan kesehatan 

ibu dimana salah satu angka kematian ibu 

(AKI) melalui pengawasan selama antenatal 

care. Ibu hamil akan mendapat pelayanan 

diantaranya  pemantauan tekanan darah, 

pemeriksaan laboratorium guna penemuan dini 

komplikasi hipertensi dalam kehamilan, 

pengobatan dan pendidikan kesehatan. Tujuan 

dari antenatal care adalah meminimalisir 

resiko kesakitan dan kematian, baik untuk ibu 

maupun janin dalam kandungan, karena 

perawatan ibu hamil tidak saja bertujuan 

merawat ibu tetapi juga janin dalam 

kandungan. Menurut standar asuhan kehamilan 

kunjungan  Antenatal Care (ANC) minimal 

dilaksanakan 4 kali, yaitu : satu kali pada 

trimester 1 (usia kehamilan 0-13 minggu), satu 

kali pada trimester 2 (usia kehamilan 14-27 

minggu) dan dua kali pada trimester 3 (usia 

kehamilan 28-40) minggu. (sulisyawati, 2009).  

Berdasarkan data yang di peroleh dari 
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cianjur 

tahun 2015 yang terjadi pada ibu hamil dengan 

hipertensi dalam kehamilan sejumlah 452 

kasus, tahun 2016 kejadian hipertensi dalam 
kehamilan mengalami penurunan yaitu 

sejumlah 395 kasus dan pada tahun 2017 

kejadian hipertensi sejumlah 317 kasus (Data 
Rekam Medik IGD Kebidanan Rumah Sakit 

Umum Daerah (RSUD) Cianjur, 2018). 

Meskipun tiap tahunnya mengalami penurunan 
namun hingga saat ini hipertensi masih 

merupakan masalah dunia dan penyumbang  

penyebab kematian ibu kedua setelah kasus 

perdarahan. Dengan adanya laporan tentang 
Karakteristik Ibu Hamil Dengan Hipertensi Di 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cianjur 

Periode Bulan Januari- Maret Tahun 2018 ini 
sebagai masukan bagi tenaga kesehatan untuk 

bisa melakukan deteksi dini terjadinya 

komplikasi dengan hipertensi pada waktu 
kehamilan, persalinan dan masa nifas.
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METODE PENELITIAN 

 Rancangan Penelitian  

Rancangan penelitian yang digunakan 

peneliti adalah rancangan penelitian deskriptif 

yaitu penelitian dengan cara menggambarkan 

objek penelitian pada saat keadaan sekarang 

berdasarkan fakta-fakta sebagaimana, adanya 

kemudian dianalisis dan diinterpretasikan 

(Siregar Syofian, 2013). Penelitian ini untuk 

melihat karakteristik ibu hamil dengan 

hipertensi di Rumah Sakit Umum Daerah 

(RSUD) Cianjur Periode Bulan Januari-Maret 

Tahun 2018. 

Variabel Penelitian 

Variabel adalah suatu sifat yang akan 

diukur atau diamati yang nilainya bervariasi 

antara satu objek keobjek lainnya dan terukur 

(Riyanto,2013). Variabel Independen (Usia, 

Pendidikan, Paritas dan Riwayat Obstetri ibu) 

dan Variabel Dependen (Ibu hamil yang 

mengalami hipertensi). 

Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

ibu hamil yang mengalami hipertensi di Rumah 

Sakit Umum Daerah (RSUD) Cianjur Periode 

bulan januari-maret tahun 2018 sebanyak 35 

ibu hamil. Teknik pengambilan sampel dengan 

cara metode Total Populasi. 

Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini data yang 

dikumpulkan yaitu data sekunder di peroleh 

dari status medik pasien (ibu hamil) yang 

mengalami hipertensi di IGD Kebidanan 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cianjur 

pada periode bulan Januari-Maret tahun 2018 

menggunakan Check-list yaitu daftar variabel 

yang akan dikumpulkan datanya. Dalam hal ini 

peneliti tinggal memberikan tanda atau tally 

setiap pemunculan gejala yang dimaksud.

  

HASIL PENELITIAN 

Karakteristik Umur Ibu Hamil Yang 

Mengalami Hipertensi Di Rumah Sakit Umum 

Daerah (RSUD) Cianjur Periode Bulan 

Januari-Maret 2018. 

 

Tabel 3.1 Distribusi Frekuensi  Karakteristik Umur 

Ibu Hamil Yang Mengalami Hipertensi Di Rumah 

Sakit Umum Daerah (RSUD) Cianjur Periode 

Bulan Januari-Maret 2018. 

Umur Frekuensi Persentase 

<20 Tahun 

20-35 Tahun 

>35 Tahun 

1 

28 

6 

2,9 % 

80.0% 

17,1% 

Jumlah 68 100 % 

 

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 3.1 

di dapatkan analisa data bahwa karakteristik 

responden berdasarkan umur yaitu sebagian 

kecil dari responden berusia < 20 tahun 

sebanyak 1 orang (2,9%), hampir seluruh 

responden berusia 20-35 tahun sebanyak 28 

orang (80,0%), dan sebagian kecil dari 

responden berusia > 35 tahun sebanyak 6 orang 

(17,1%). 

Karakteristik Pendidikan Ibu Hamil Yang 

Mengalami Hipertensi Di Rumah Sakit Umum 

Daerah (RSUD) Cianjur Periode Bulan 

Januari-Maret 2018. 

 

Tabel 3.2.Distribusi Frekuensi 

Karakteristik Pendidikan Ibu Hamil Yang 

Mengalami  Hipertensi Di Rumah Sakit Umum 

Daerah (RSUD) Cianjur Periode Bulan Januari-

Maret 2018. 

Pendidikan Frekuensi Persentase 

Pendidikan Rendah 

Pendidikan Tinggi 

24 

11 

68,6 % 

31,0% 

Jumlah 35 100 % 

 

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 3.2 

didapatkan hasil analisa bahwa karakteristik 

responden berdasarkan pendidikan yaitu 

sebagian besar dari responden berpendidikan 

rendah sebanyak 24 orang (68,6%), hampir 
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setengah dari responden berpendidikan tinggi 

sebanyak 11 orang (31,4%). 

Karakteristik Paritas Ibu Hamil Yang 

Mengalami Hipertensi Di Rumah Sakit Umum 

Daerah (RSUD) Cianjur Periode Bulan 

Januari-Maret 2018. 

 

Tabel 3.3 Distribusi Frekuensi  Karakteristik 

Paritas Ibu Hamil Yang Mengalami Hipertensi Di 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cianjur 

Periode Bulan Januari-Maret 2018. 

Paritas Frekuensi Persentase 

Primipara 

Multipara 

Grandemultipara 

 

9 

21 

5 

 

25,7 % 

60,0% 

14,3% 

Jumlah 35 100 % 

 

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 3.3 

didapatkan hasil analisa data bahwa 

karakteristik responden berdasarkan paritas 

yaitu sebagian kecil dari responden pada 

paritas primipara sebanyak 9 orang (25,7%), 

sebagian besar dari responden pada paritas 

multipara sebanyak 21 orang (60,0%), dan 

sebagian kecil dari responden pada paritas 

grandemultipara sebanyak 5 orang (14,3%). 

Karakteristik Riwayat Obstetri Ibu Hamil 

Yang Mengalami Hipertensi Di Rumah Sakit 

Umum Daerah (RSUD) Cianjur Periode Bulan 

Januari-Maret 2018. 

 

Tabel 3.4. Distribusi Frekuensi                  

Karakteristik Riwayat Obstetri  Ibu  Hamil Yang 

Mengalami Hipertensi Di   Rumah Sakit Umum 

Daerah (RSUD) Cianjur Periode Bulan   Januari-

Maret 2018. 

Riwayat Obstetri Frekuensi Persentase 

Obesitas 

Kehamilan Kembar 

Diabetes Melitus 

Tidak Ada Kejadian 

0 

5 

0 

30 

0 % 

14,3% 

0% 

85,7% 

Jumlah 35 100 % 

 

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 3.4 

didapatkan analisa data bahwa karakteristik 

responden berdasarkan riwayat obstetrik yaitu 

tak seorangpun dari responden memiliki 

riwayat obesitas sebanyak 0 orang (0%), 

sebagian kecil dari responden memiliki riwayat 

kehamilan kembar sebanyak 5 orang (14,3%), 

tak seorangpun dari responden memiliki 

riwayat diabetes mellitus sebanyak 0 orang 

(0%) dan hampir seluruh repsonden tidak 

mengalami ketiga karakteristik riwayat obstetri 

sebanyak 30 orang (85,7%).

 

PEMBAHASAN 

a. Karakteristik Umur Ibu Hamil Yang 

Mengalami Hipertensi Di Rumah Sakit 

Umum Daerah (RSUD) Cianjur Periode 

Bulan Januari-Maret 2018. 

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 

3.1 di dapatkan analisa data bahwa 

karakteristik responden berdasarkan umur 

yaitu hampir seluruh responden berusia 20-

35 tahun sebanyak 28 orang (80,0%), dan 

sebagian kecil dari responden berusia <20 

tahun sebanyak 1 orang (2,9%). 

Umur atau usia adalah satuan waktu 

yang mengukur waktu keberadaan suatu 

benda atau makhluk baik yang hidup 

maupun yang mati (Depkes, 2013). 

Menurut Gunawan S. (2010), bahwa 

usia yang baik untuk hamil maupun bersalin 

adalah antara 20-35 tahun, pada usia 

tersebut alat reproduksi wanita telah 

berkembang dan berfungsi secara 

maksimal. Sebaliknya pada wanita dengan 

usia < 20 tahun atau > 35 tahun kurang baik 

untuk hamil maupun bersalin karena 

kehamilan pada usia ini memiliki resiko 

tinggi terjadinya komplikasi baik pada masa 

kehamilan maupun bersalin, bahkan bisa 

menyebabkan kematian. Pada wanita 

dengan usia < 20 tahun perkembangan 

organ-organ reproduksi dan fungsi 

fisiologisnya belum maksimal serta belum 
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tercapainya tingkat emosional yang matang 

sehingga dapat mempengaruhi terhadap 

janin, hal ini akan meningkatkan terjadinya 

gangguan kehamilan dalam bentuk 

hipertensi, preeklamsia maupun eklamsia 

akibat adanya gangguan sel endotel, selain 

itu hipertensi dapat terjadi pada wanita 

dengan usia > 35 tahun disebabkan karena 

terjadinya perubahan pada jaringan alat-alat 

kandungan atau degenersi, selain itu juga 

diakibatkan karena tekanan darah yang 

meningkat seiring dengan pertumbuhan 

usia, sehingga pada usia > 35 tahun lebih 

rentan terjadinya komplikasi salah satunya 

hipertensi.  

Dari hasil penelitian ini bahwa 

didapatkan hampir seluruh karakteristik 

usia responden pada usia 20-35 tahun. Hal 

ini bisa diakibatkan karena pada usia 20-35 

tahun merupakan umur yang paling 

produktif dan dimungkinkan karena selain 

faktor umur terdapat karakteristik lain 

sebagai predisposisi hipertensi misalnya  

disertai dengan kelebihan berat badan atau 

faktor keturunan, dari data statistik terbukti 

bahwa seseorang akan memiliki 

kemungkinan lebih besar untuk 

mendapatkan hipertensi jika orang tuanya 

menderita hipertensi. Menurut Sherps, 

hipertensi cenderung merupakan penyakit 

turunan jika seseorang dari orang tuanya 

mempunyai hipertensi maka sepanjang 

hidupnya mempunyai 25% kemungkinan 

mendapatkannya juga dan peningkatan 

resiko hipertensi 2-5 kali lipat. sehingga 

kejadian hipertensi pada ibu hamil lebih 

banyak di dapatkan pada usia 20-35 tahun 

dibandingkan usia >20 tahun atau >35 

tahun. Namun demikian walaupun resiko 

lebih besar terjadi pada usia <20 tahun atau 

>35 tahun dikarenakan pada usia tersebut 

kurang baik dalam kesehatan reproduksi 

seperti pada kehamilan dan persalinan. 

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan 

hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

Nurchasanah Retno, (2017) dengan judul 

gambaran karakteristik ibu hamil dengan 

hipertensi di RS PKU Muhammadiyah 

Bantul tahun 2016. Dari hasil penelitian 

tersebut diperoleh bahwa karakteristik 

umur responden dengan hipertensi yaitu 

paling banyak pada umur 20-35 tahun yaitu 

sebesar 85%. 

b. Karakteristik Pendidikan Ibu Hamil 

Yang Mengalami Hipertensi Di Rumah 

Sakit Umum Daerah (RSUD) Cianjur 

Periode Bulan Januari-Maret 2018. 

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 

3.2 didapatkan hasil analisa bahwa 

karakteristik responden berdasarkan 

pendidikan yaitu sebagian besar dari 

responden berpendidikan rendah sebanyak 

24 orang (68,6%), dan hampir setengah dari 

responden berpendidikan tinggi sebanyak 

11 orang (31,4%). 

Pendidikan adalah suatu usaha untuk 

mengembangkan kepribadian dan 

kemampuan di dalam dan diluar sekolah 

dan berlangsung seumur hidup. Pendidikan 

memengaruhi proses belajar semakin tinggi 

pendidikan seseorang makin mudah orang 

untuk menerima informasi, semakin banyak 

informasi yang masuk semakin banyak pula 

pengetahuan yang didapatkan tentang 

kesehatan (Budiman dan Riyanto, 2013). 

Dan dari hasil penelitian diatas 

menunjukan bahwa ibu hamil yang 

mempunyai pendidikan rendah memiliki 

pengetahuan yang kurang tentang 

hipertensi dibandingkan dengan yang 

mempunyai pendidikan tinggi, hal ini 

sesuai dengan teori yaitu tingkat pendidikan 

dapat mendukung tingkat pengetahuan 

seseorang. Pendidikan yang dijalani 

seseorang memiliki pengaruh pada 

peningkatan kemampuan berfikir dengan 

kata lain seseorang yang berpendidikan 

tinggi akan mengambil keputusan yang 

lebih baik jika dibandingkan dengan yang 

berpendidikan rendah. Pendidikan yang 

rendah mengakibatkan kurangnya 

pengetahuan ibu menghadapi masalah 
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kehamilan, persalinan maupun nifas. Selain 

itu keadaan ini  memungkin berhubungan 

dengan asupan makanan umumnya pada 

kelompok yang berpendidikannya kurang 

maka pengetahuan tentang makanan atau 

gizi juga kurang dan cenderung 

mengkonsumsi makanan yang tinggi garam 

padahal konsumsi rendah garam berkolerasi 

dengan peningkatan tekanan darah 

(Riskesdas,2007). Faktor pola hidup 

seseorang yang semakin tidak sehat 

sehingga pembuluh darah menjadi semakin 

tidak elastis. 

c. Karakteristik Paritas Ibu Hamil Yang 

Mengalami Hipertensi Di Rumah Sakit 

Umum Daerah (RSUD) Cianjur Periode 

Bulan Januari-Maret 2018. 

Berdasarkan  hasil penelitian pada tabel 

3.3 didapatkan hasil analisa data bahwa 

karakteristik responden berdasarkan paritas 

yaitu sebagian besar dari responden pada 

paritas multipara sebanyak 21 orang 

(60,0%), dan sebagian kecil dari responden 

pada paritas grandemultipara sebanyak 5 

orang (14,3%). 

Berdasarkan teori disebutkan bahwa 

salah satu faktor predisposisi hipertensi 

dalam kehamilan adalah Pada 

primigravida/primipara yaitu terjadi 

gangguan imunologik (blocking antibodies) 

dimana produksi antibody penghambat 

berkurang.Hal ini dapat menghambat invasi 

spiralis ibu oleh trofoblas sampai batas 

tertentu hingga mengganggu fungsi 

plasenta. Pada grandemultipara juga 

memiliki resiko untuk mengalami 

hipertensi dikarenakan peregangan Rahim 

yang berlebihan menyebabkan iskemia 

berlebihan yang dapat menyebabkan 

hipertensi. (Suwanti,2012).  

Dan dari hasil penelitian menyebutkan 

bahwa karakteristik ibu hamil dengan 

hipertensi dialami oleh pasien dengan 

paritas multipara.  Hasil ini tidak sejalan 

dengan hasil  penelitian yang telah 

dilakukan oleh Nurchasanah Retno, (2017) 

dengan judul gambaran karakteristik ibu 

hamil dengan hipertensi di RS PKU 

Muhammadiyah Bantul tahun 2016. Dari 

hasil penelitian tersebut diperoleh bahwa 

karakteristik paritas responden dengan 

hipertensi yaitu paling banyak primigravida 

yaitu sebesar 45%. Adanya perbedaan hasil 

dengan penelitian ini dimungkinkan karena 

selain paritas ada faktor lain yang dapat 

mempengaruhi kejadian hipertensi adalah 

gaya hidup. Gaya hidup yang menyertai ibu 

hamil tersebut misalnya kurang 

berolahraga, makan berlebihan, stres dan 

kurang istirahat akan menimbulkan 

terjadinya hipertensi. Hasil penelitian ini 

juga sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Esti Nugraheny, dkk (2014) 

dengan judul karakteristik ibu hamil dengan 

hipertensi di RSUD Panembahan Senopati 

Bantul DIY yang menyebutkan bahwa 

hipertensi dialami oleh paritas multipara 

yaitu sebesar 88,06%. 

d. Karakteristik Riwayat Obstetri Ibu 

Hamil Yang Mengalami Hipertensi Di 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 

Cianjur Periode Bulan Januari-Maret 

2018. 

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 

4.4 didapatkan analisa data bahwa 

karakteristik responden berdasarkan 

riwayat obstetrik yaitu hampir seluruh 

repsonden tidak mengalami ketiga 

karakteristik riwayat obstetri sebanyak 30 

orang (85,7%). Sebagian kecil dari 

responden memiliki riwayat kehamilan 

kembar sebanyak 5 orang (14,3%), tak 

seorangpun dari responden memiliki 

riwayat obesitas sebanyak 0 orang (0%) dan 

tak seorangpun dari responden memiliki 

riwayat diabetes melitus sebanyak 0 orang 

(0%). 

Kata “obstetri” atau “obstetrix” dalam 

bahasa latin rupanya ada hubungannya 

dengan kata “obstare”, yang berarti berdiri 

disampingnya atau mendampingi. Obstetri 

atau yang lebih awam dikenal dengan ilmu 
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kedokteran yang khusus mempelajari 

segala persoalan yang bersangkutan dengan 

objek atau yang lebih jelasnya objek ilmu 

ini adalah kehamilan, persalinan, nifas dan 

bayi baru dilahirkan.  

Dan dari hasil penelitian 85,7% 

respoden tidak memiliki  ketiga riwayat 

obstetri, angka ini cukup tinggi dengan 

demikian bukan berarti dalam kehamilan 

ibu tidak dapat terjadi hipertensi  karena 

dimungkinkan ada riwayat penyakit lainnya 

seperti ginjal,  ibu hamil dengan kehamilan 

kembar juga memiliki predisposisi 

terjadinya hipertensi, hal ini sesuai dengan 

teori yaitu Peran faktor genetik terhadap 

timbulnya hipertensi terbukti dengan 

ditemukannya kejadian bahwa hipertensi 

lebih banyak pada kehamilan kembar. 

Seorang penderita yang mempunyai sifat 

genetik hipertensi primer (esensial) apabila 

dibiarkan secara alamiah tanpa intevensi 

terapi, bersama lingkungannya akan 

menyebabkan hipertensinya berkembang 

(Nurislamiah, 2012).  Hasil ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Nurchasanah Retno, (2017) dengan judul 

gambaran  karakteristik ibu hamil dengan 

hipertensi di RS PKU Muhammadiyah 

Bantul tahun 2016 menyebutkan bahwa ibu 

hamil yang mengalami hipertensi tidak 

memiliki riwayat obstetri yaitu sebesar 

85%. 

 

KESIMPULAN  

Hasil penelitian bahwa Hampir seluruh 

responden ibu hamil dengan hipertensi di 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cianjur 

Periode Bulan Januari-Maret Tahun 2018 yang 

berusia 20-35 tahun sebanyak 28 orang 

(80,0%), sebagian besar responden 

berpendidikan rendah sebanyak 24 orang 

(68,6%), sebagian besar  responden pada 

paritas multipara sebanyak 21 orang (60,0%), 

hampir seluruh responden tidak mengalami 

ketiga karakteristik riwayat obstetri sebanyak 

30 orang (85,7%).

 

SARAN 

Bagi petugas kesehatan yang berada di 

RSUD Cianjur untuk memberikan penyuluhan 

tentang pentingnya melakukan deteksi dini 

untuk pencegahan penyakit hipertensi terutama 

pada ibu dengan karakteristik sebagai berikut 

yaitu bagi ibu yang berusia 20-35 tahun, ibu 

dengan paritas multipara, berpendidikan 

rendah dan juga ibu yang tidak mengalami 

ketiga karakteristik riwayat obstetri. 

Penyuluhan tersebut dapat dilakukan ketika ibu 

sedang melakukan pemeriksaan kesehatan 

kehamilannya di wilayah kerja RSUD Cianjur. 
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ABSTRAK 

 
Rasa cemas dan khawatir pada ibu hamil akan meningkat seiring dengan mendekatinya waktu persalinan. Upaya 

untuk menanggulangi kecemasan pada saat trimester III bisa diupayakan dengan berbagi teknik atau cara 

Nonfarmakologi salah satunya adalah dengan prenatal yoga. Kecemasan yang dialami perlu diatsi untuk 

mengurangi masalah gejala fisiologis yang bisa berdampak negatif terhadap ibu dan janin. Tujuan penelitian untuk 

mengetahui pengaruh prenatal yoga terhadap kecemasan dalam menghadapi persalinan pada primigravida trimester 
III di Jasmine MQ Medika Kota Bandung tahun 2018. Rancangan penelitian yang digunakan adalah quasi 

eksperiment. Analisa data berupa analisis bivariat dengan uji wilcoxon. Populasi pada penelitian ini adalah ibu 

hamil primigravida trimester III sebanyak 122 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 

purposive random sampling, sehingga jumlah sampel yang dijadikan responden yaitu sebanyak 55 orang. Hasil 

penelitian diketahui bahwa kecemasan dalam menghadapi persalinan pada primigravida trimester III sebelum 

dilakukan prenatal yoga lebih dari setengahnya dengan kecemasan sedang sebanyak 28 orang (50,9%), kecemasan 

dalam menghadapi persalinan pada primigravida trimester III setelah dilakukan prenatal yoga kurang dari 

setengahnya dengan kecemasan normal sebanyak 27 orang (49,1%). Hasil uji pengaruh (uji wilcoxon) didapatkan 

p-value sebesar 0,000 < 0,05, artinya ada pengaruh prenatal yoga terhadap kecemasan dalam menghadapi 

persalinan. Simpulan didapatkan bahwa terdapat pengaruh prenatal yoga terhadap tingkat kecemasan pada ibu 

hamil trimester III. Saran untuk instansi kesehatan seperti puskesmas maupun posyandu mampu mengadakan kelas 
prenatal yoga dalam upaya mengurangi kecemasan yang dialami oleh ibu hamil dalam menghadapi persalinan. 

 

Kata kunci : Primigravida Trimester III, Prenatal Yoga, Kecemasan 

 

ABSTRACT 

 

Anxiety in pregnant women will increase with the approaching time of childbirth. The effort to overcome 

anxiety during the third trimester can be pursued by various non-pharmacology techniques, one of them is 

prenatal yoga. The purpose of this study is to determine the effect of prenatal yoga on anxiety in facing the 

childbirth in primigravida trimester III in Jasmine MQ Medika Bandung 2018.  Quasi experiment is used for 

this research design. Analytical data is in form of bivariat analysis and wilcoxon test. Population on this 

research is pregnant women on the primigravida trimester III as many as 122 persons. The Technique to gain 
sample on this resesarch is using purposive random sampling, thus the amount of the sample on this research 

which become respondents as many as 55 persons. The result of this research noted that anxiety in facing the 

childbirth on primgravida trimester III  before prenatal yoga is practiced, more than a half (50,9%)  of 

respondent is at medium anxiety or as equal as 28 persons, anxiety on facing the childbirth on primigravida 

trimester III after prenatal yoga is practiced shows that less than a half (49,1%) of respondent is at normal 

anxiety or as equal as 27 persons. The wicoxon test result draw the p-value at 0,000 < 0,05 which is there is 

an effect of prenatal yoga on the anxiety in facing the childbirth.  The conclusion is obtained that there 

is an effect of prenatal yoga on the anxiety at pregnant women on the third trimester. The writer suggests health 

agencies such as puskesmas and posyandu are able to conduct prenatal yoga class in attempt to decrease the 

anxiety which occur on pregnant women in facing the childbirth. 

 
Keywords : Primigravida third trimester, Prenatal Yoga, Anxiety 

 

PENDAHULUAN 

Kehamilan merupakan suatu peristiwa 

yang penting dalam kehidupan seorang wanita 

dan keluarga. Kehamilan adalah rangkaian 

peristiwa yang baru terjadi bila sel telur 

(ovum) dibuahi dan berkembang sampai 

menjadi janin (fetus) yang matang (aterm).  
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Pada saat kehamilan terjadi perubahan 

yang besar di dalam tubuh seorang ibu. 

Perubahan ini tidak hanya berhubungan 

dengan bentuk dan berat badan, tetapi 

juga perubahan biokimia, fisiologis bahkan 

psikologis yang merupakan konsekuensi dari 

pertumbuhan janin di dalam rahim.  

Ibu yang sedang mengalami kehamilan, 

dituntut tidak hanya harus siap secara fisik, 

tetapi juga harus siap secara mental. Hal inilah 

yang kurang diperhatikan ibu hamil yang 

umumnya lebih siap dalam menghadapi 

perubahan fisik, tetapi tidak siap secara 

mental. Perubahan secara fisik pada ibu hamil 

memang mudah ditebak dan umum 

terjadipada setiap ibu yang sedang mengalami 

kehamilan, seperti gejala subjektif, misalnya 

amenorea, mual, dan muntah (morning 

sickness), payudara menegang dan sensitif, 

sering berkemih, dan berat badan bertambah. 

Quickening terjadi pada minggu ke-16-20. 

Tanda objektif bervariasi, seperti perubahan 

fisik, termasuk perubahan pada kulit, yaitu 

striae gravidarum dan pigmentasi pada wajah 

dan perut (kloasma, linea nigra), perubahan 

pada payudara, pembesaran perut, dan 

perubahan pada uterus dan vagina. Namun 

perubahan secara psikologis yang 

mempengaruhi emosi ibu hamil sangat sulit 

ditebak dan tidak selalu sama terjadinya pada 

setiap ibu hamil ataupun pada setiap 

kehamilan (Suryaningsih, 2013).  

Rasa cemas dan khawatir pada ibu hamil 

akan meningkat seiring dengan mendekatinya 

waktu persalinan. Kehamilan itu 

dikelompokkan menjadi tiga trimester , yaitu 

trimester I (0-3 bulan), trimester II (4-6 

bulan), dan trimester III (7-9 bulan). Pada 

trimester pertama, kenyataan hamil yang 

dialami ibu meliputi amenorea (tidak haid), uji 

kehamilam dinyatakan positif, pikiran 

terpusat pada dirinya, janin adalah bagian dari 

dirinya, dan seolah-olah tidak nyata. Pada 

trimester kedua, ibu hamil relatif tenang. 

Morning sickness dan ancaman abortus 

spontan sudah lewat. Ibu akan menghadapi 

kenyataan bahwa ada janin yang berada di 

dalam kandungannya. Hal itu dirasakan 

melalui gerakan janin dan perutnya yang 

bertambah besar. Hubungan ibu dan anak 

mulai timbul. Ibu mulai berfantasi tentang 

bayinya. Pada trimester ketiga, terdapat 

kombinasi perasaan bangga dan cemas 

tentang apa yang akan terjadi pada saat 

melahirkan (Winkjosastro, 2012).  

Penelitian diarahkan kepada trimester 

ketiga, karena pada trimester ketiga 

pertanyaan dan bayangan yang mulai muncul 

adalah apakah dapat melahirkan normal, 

apakah akan terjadi sesuatu saat melahirkan, 

atau apakah bayi lahir selamat dengan fisik 

yang sempurna. Ditambah dengan stigma di 

kalangan perempuan yang menyatakan bahwa 

melahirkan itu sakit. Pikiran-pikiran serta 

perasaan-perasaan khawatir seperti itu akan 

terus muncul dalam benak ibu hamil dan 

akhirnya muncul kecemasan (Winkjosastro, 

2012).  

Upaya untuk menanggulangi kecemasan 

pada saat trimester III bisa diupayakan dengan 

berbagai teknik nonfarmakologi. Beberapa 

metode non farmakologi untuk mengontrol 

rasa tidak nyaman. Metode ini biasanya 

dipelajari pada kelas persiapan melahirkan, 

yang meliputi sneam hamil, hipnosis, 

acupressure, prenatal yoga, umpan balik 

biologis (biofeedback), sentuhan terapeutik, 

terapi aroma, terapi uap, yang biasanya 

memberikan efek bermanfaat bagi para 

wanita. Prenatal yoga terdiri dari latihan fisik 

dan postur (asana), latihan pernafasan 

(pranayaman), relaksasi dan meditasi (Yesie 

Aprilia, 2017). Dari berbagai cara 

pelaksanaan prenatal yoga sehingga peneliti 

mengkaji mengenai prenatal yoga.  

Salah satu teknik non farmakologi untuk 

mengurangi kecemasan pada ibu hamil yaitu 

prenatal yoga (Yesie Aprilia, 2017). Prenatal 

yoga adalah salah satu cara dalam 

menanggulangi rasa cemas pada ibu hamil 

trimester III. Hal ini sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Miftah Hariyanto 
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mengenai pengaruh senam yoga terhadap 

tingkat kecemasan ibu hamil trimester III di 

praktik bidan mandiri kabupaten Boyolali 

didapatkan hasil bahwa senam yoga 

berpengaruh terhadap penurunan tingkat 

kecemasan ibu hamil trimester III dengan 

penurunan kecemasan sebanyak 6,86%. Studi 

pendahuluan yang dilakukan di Jasmine MQ 

Medika Kota Bandung, sumber dari ibu hamil 

yang melakukan prenatal yoga, dari 10 ibu 

hamil trimester III yang mengikuti prenatal 

yoga, 8 diantaranya karena merasa cemas 

menghadapi persalinan dan 2 orang 

diantaranya karena disuruh oleh dokter 

kandungan untuk mengikuti prenatal yoga 

dalam upaya menjaga kesehatan ibu dan janin. 

Urgensi kecemasan harus ditangani sebelum 

persalinan yaitu supaya ibu tidak mengalami 

kecemasan yang berlebihan yang menjadi 

stresor terhadap kesulitan dalam persalinan 

persalinan karena salah satu bagian penting 

dalam proses persalinan adalah adanya 

psikologis ibu dalam menanggapi proses 

persalinan. Penelitian dilakukan di Jasmine 

MQ Medika Kota Bandung dengan alas an 

bahwa di tempat tersebut dilakukan secara 

rutin pelaksanaan prenatal yoga dan sampai 

sekarang belum pernah ada penelitian 

mengenai tingkat kecemasan di tempat 

tersebut. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai “Pengaruh prenatal yoga terhadap 

kecemasan dalam menghadapi persalinan 

pada primigravida trimester III di Jasmine 

MQ Medika Kota Bandung tahun 2018”

 

 

METODE PENELITIAN 

Rancangan penelitian yang digunakan pada 

penelitian ini adalah Eksperimen Semu (Quasi-

Experiment), penelitian yang berupaya 

mengungkapkan hubungan sebab akibat 

(Nursalam, 2013). Dalam pelaksanaan 

penelitian ini responden akan diberikan pretest 

untuk mengukur tingkat kecemasan dalam 

menghadapi persalinan sebelum diberikan 

intervensi. Sesudah intervensi maka diberikan 

posttest untuk kembali tingakt kecemasan 

dalam menghadapi persalinan. Intervensi yang 

dimaksud adalah prenatal yoga yang dilakukan 

pada ibu hamil primigravida Trimester III di 

Jasmine MQ Medika Kota Bandung tahun 

2018. Pelatih prenatal yoga dilakukan oleh Ibu 

Erna Nena yaitu salah satu Founder Prenatal 

Yoga yang bersertifikat internasional dan 

Indonesia’s Leading Prenatal Yoga Vinytasa 

Yoga Ambassador.  

Variabel adalah perilaku atau karakteristik 

yang memberikan nilai beda terhadap sesuatu 

(benda, manusia, dan lain- lain). Variabel 

adalah ukuran atau ciri yang dimiliki oleh 

anggota-anggota suatu kelompok yang berbeda 

dengan yang dimiliki oleh orang kelompok lain 

(Notoatmodjo, 2010). Variabel dalam 

penelitian ini terdiri dari satu variabel yaitu 

tingkat kecemasan dalam menghadapi 

persalinan pada primigravida trimester III 

dengan melihat hasil tingkat kecemasan 

sebelum dan setelah dilakukan prenatal yoga.  

Populasi adalah semua nilai baik hasil 

perhitungan maupun pengukuran, baik 

kuantitatif maupun kualitatif, dari pada 

karakteristik tertentu mengenai sekelompok 

objek yang lengkap dan jelas (Sugiyono, 

2016). Pada penelitian ini populasinya adalah 

seluruh ibu hamil primigravida trimester III 

yang datang ke Jasmine MQ Medika Kota 

Bandung terhitung bulan Januari sampai Maret 

2018 yaitu sebanyak 122 orang. 
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HASIL PENELITIAN 

1. Gambaran Kecemasan dalam 

Menghadapi Persalinan pada 

Primigravida Trimester III di Jasmine 

MQ Medika Kota Bandung tahun 2018 

Sebelum dilakukan Prenatal Yoga. 

 

Berdasarkan Tabel   1 diketahui 

bahwa kecemasan dalam menghadapi 

persalinan pada primigravida trimester III 

di Jasmine MQ Medika Kota Bandung 

sebelum dilakukan prenatal yoga lebih dari 

setengahnya dengan kecemasan sedang 

sebanyak 28 orang (50,9%) dan sebagian 

kecil dengan kecemasan normal sebanyak 1 

orang (1,8%).  

 

2. Gambaran Kecemasan dalam Menghadapi 

Persalinan pada Primigravida Trimester III 

di Jasmine MQ Medika Kota Bandung 

tahun 2018 Setelah dilakukan Prenatal 

Yoga 

Berdasarkan tabel 2 diketahui 

bahwa kecemasan dalam menghadapi 

persalinan pada primigravida trimester III di 

Jasmine MQ  Medika Kota Bandung setelah 

dilakukan prenatal yoga kurang dari 

setengahnya dengan kecemasan normal 

sebanyak 27 orang (49,1%) dan tidak 

seorangpun dengan kecemasan berat (0%). 

 

3. Pengaruh Prenatal  Yoga terhadap 

Kecemasan dalam  enghadapi Persalinan 

pada Primigravida Trimester III di 

Jasmine MQ Medika Kota Bandung Tahun 

2018 

 

Berdasarkan tabel 3 hasil uji normalitas 

Didapatkan p-value sebesar 0,000 <0,05 

artinya kedua data yaitu kecemasan sebelum 

dan setelah dilakukan prenatal yoga dikatakan 

berdistribusi tidak normal sehingga 

menggunakan uji Wilcoxon. Hasil uji pengaruh 

(uji wilcoxon) didapatkan p-value sebesar 

0,000 < 0,05, artinya ada pengaruh prenatal 

yoga terhadap kecemasan dalam menghadapi 

persalinan. 

 

 

 

 

 

 

 

PEMBAHASAN 

1. Gambaran Kecemasan dalam 

Menghadapi Persalinan pada 

Primigravida Trimester III di Jasmine 

MQ Medika Kota Bandung tahun 2018 

Sebelum dilakukan Prenatal Yoga.  

Dilihat dari tabel 1 diketahui bahwa 

kecemasan dalam menghadapi persalinan 

pada primigravida trimester II di Jasmine 

MQ Medika Kota Bandung sebelum 

dilakukan prenatal yoga lebih dari 

 
No 

Kecemasan Sebelum 

Dilakukan Prenatal 

Yoga 

 
Jumlah 

 
Persentase 

1 Normal 1 1,6 

2 Ringan 23 42,8 

3 Sedang 28 50,9 

4 Berat 3 5,5 

 Total 55 100 % 

 
No 

Kecemasan Setelah 
Dilakukan Prenatal 

Yoga 

 
Jumlah 

 
Persentase 

1 Normal 27 49,1 

2 Ringan 21 38,2 

3 Sedang 7 12,7 

4 Berat 0 0 

 Total 55 100 % 

Variabel 
Uji 

Normalitas 
Uji Pengaruh 

Pretest 

Sebelum 
0,000  

Postest 
Setelah 

0,000 0,000 



 
Pengaruh Prenatal Yoga Terhadap Kecemasan Dalam Menghadapi Persalinan Pada Primigravida Trimester III Di Jamsin MQ 

Medika Kota Bandung Tahun 2018 

 

PINLITAMAS 1 | Vol 1, No.1 | Oktober 2018 | Halaman 428 

setengahnya dengan kecemasan sedang 

sebanyak 28 orang (50,9%) dan sebagian 

kecil dengan kecemasan normal sebanyak 

1 orang (1,8%).  

Kecemasan adalah manifestasi dan 

berbagai proses emosi yang bercampur 

yang dialami individu, kecemasan 

merupakan salah satu bentuk emosi yang 

memiliki peranan utama dalam proses 

penyesuaian diri dari keadaan yang akan 

datang (Wulandari, 2013). Keadaan yang 

akan datang dalam penelitian ini berupa 

menghadapi persalinan. Contoh 

kecemasan yang dialami oleh ibu dalam 

menghadapi persalinan diantaranya 

merasakan kegelisahan, terasa tidak enak 

badan, sulit untuk tidur, cepat lelah, 

mudah marah dan tersinggung.  

Penelitian yang dilakukan oleh 

Syaifurrahman (2016) mengenai 

kecemasan ibu hamil dalam menghadapi 

proses persalinan didapatkan lebih dari 

setengahnya ibu hamil dalam menghadapi 

proses persalinan dengan kecemasan 

sedang (69,6%). 

Berdasarkan teori dan pendapat di atas 

dikaitkan dengan hasil penelitian 

menunjukkan adanya keterkaitan antara 

kecemasan dan persalinan. Hasil 

penelitian didapatkan ibu yang bersalin 

memiliki potensi atau risiko mengalami 

kecemasan. Kecemasan yang dialami oleh 

ibu berbeda-beda diantaranya mengalami 

kecemasan ringan, sedang dan berat. Hal 

ini diakibatkan adanya perbedaan proses 

penyesuaian diri dari keadaan yang akan 

datang yaitu menghadapi persalinan.  

Berdasarkan pengertian dan hasil 

penelitian di atas, tampak bahwa 

kecemasan sedang yang banyak dialami 

oleh ibu primigravida trimester III di 

Jasmine MQ Medika Kota Bandung 

diakibatkan oleh proses penyesuaian diri 

dari keadaan yang akan datang yaitu 

menghadapi persalinan.  

Dilihat lebih lanjut dari hasil 

penelitian, ada 3 orang (5,5%) ibu yang 

mengalami kecemasan berat, hal ini 

dikarenakan ibu tersebut mendapatkan 

informasi yang salah mengenai persalinan 

yaitu pada saat persalinan ibu akan sangat 

mengalami nyeri yang tidak tertahankan 

dan juga apabila ibu pada trimester III 

sekarang mengalami sakit pada perut 

maka artinya ada masalah yang sangat 

berbahaya pada janin sehingga ibu 

mengalami kecemasan yang berat. 

 

2. Gambaran Kecemasan dalam 

Menghadapi Persalinan pada 

Primigravida Trimester III di Jasmine 

MQ Medika Kota Bandung tahun 2018 

Setelah dilakukan Prenatal Yoga. 

Dilihat dari tabel 2 diketahui bahwa 

kecemasan dalam menghadapi persalinan 

pada primigravida trimester III di Jasmine 

MQ Medika Kota Bandung setelah 

dilakukan prenatal yoga kurang dari 

setengahnya dengan kecemasan normal 

sebanyak 27 orang (49,1%) dan tidak 

seorangpun dengan kecemasan berat (0%).  

Prenatal yoga adalah cara 

untuk mempersiapkan persalinan karena 

teknik latihannya menitikberatkan pada 

pengendalian otot, teknik pernapasan, 

relaksasi dan ketenangan pikiran. Teknik 

relaksasi yang dapat dilakukan dengan cara 

membayangkan sesuatu yang 

menyenangkan dapat membuat tubuh 

menjadi relaks (Stoppard. 2011). 

Kecemasan merupakan suatu perasaan 

takut yang tidak menyenangkan dan tidak 

dapat dibenarkan yang disertai 

dengan gejala fisiologis (Maimunah, 

2011). Hampir seluruh wanita hamil, reaksi 

psikologis dan emosional pertama adalah 

kecemasan, ketakutan, kepanikan dan 

kegusaran terhadap kehamilan dan 

menghadapi persalinan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ni 

Gusti Ayu (2017) mengenai pengaruh 
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prenatal yoga terhadap tingkat kecemasan 

pada ibu hamil dalam menghadapi proses 

persalinan di Klinik Yayasan Bumi Sehat 

didapatkan hasil bahwa terjadi penurunan 

tingkat kecemasan setelah dilakukan 

prenatal yoga.  

Berdasarkan dari teori dan pendapat di 

atas didapatkan bahwa dilakukan prenatal 

yoga bisa mengurangi rasa cemas pada ibu 

hamil dalam menghadapi persalinan, 

pengurangan rasa cemas tersebut 

disebabkan karena selama prenatal yoga ibu 

dipersiapkan dalam menghadapi persalinan 

dengan latihan pengendalian otot, teknik 

pernpasan, relaksasi dan melatih 

ketenangan pikiran. 

Dilihat lebih lanjut mengenai 

kecemasan yang dialami sebelum prenatal 

yoga hanya ada 1 orang dengan kecemasan 

normal, tapi setelah dilakukan prenatal 

yoga maka banyak responden dengan 

kecemasan nromal yaitu sebanyak 27 

orang. Hal ini sesuai dengan salah satu 

manfaat prenatal yoga adalah membuat 

relaks dan tenang pikiran sehingga 

kecemasan yang dihadapi oleh ibu hamil 

trimester III bisa berkurang. Hal ini terbukti 

setelah dilakukan prenatal yoga didapatkan 

bahwa ibu hamil trimester III yang asalnya 

banyak dengan kecemasan sedang setelah 

diberikan prenatal yoga menjadi banyak 

dengan kecemasan normal. 

3. Pengaruh Prenatal Yoga terhadap 

Kecemasan dalam Menghadapi 

Persalinan pada Primigravida Trimester 

III di Jasmine MQ Medika Kota 

Bandung Tahun 2018. 

Yoga pada kehamilan memfokuskan 

kenyamanan serta keamanan dalam berlatih 

sehingga memberikan banyak manfaat 

(Krisnandi. 2010). Yoga selama hamil 

dapat meringankan edema dan kram yang 

sering terjadi pada bulan terakhir 

kehamilan, membantu posisi bayi dan 

pergerakan, meningkatkan sistem 

pencernaan dan nafsu makan, 

meningkatkan energi dan memperlambat 

metabolism untuk memulihkan ketenangan 

dan fokus, mengurangi rasa mual, morning 

sickness dan suasana hati, meredakan 

ketegangan di sekitar leher rahim dan jalan 

lahir yang berfokus pada membuka pintu 

pelvis untuk mempermudah persalinan, 

membantu dalam perawatan pasca 

kelahiran dengan mengembalikan uterus, 

perut dan dasar panggul, mengurangi 

ketegangan dan cemas selama kehamilan 

(Wiadnyana. 2011). 

Prenatal yoga membantu hormone 

relaksin diproduksi lebih banyak selama 

masa kehamilan, dengan adanya gerakan 

yoga membuat sistem syaraf dan otot 

menjadi lebih stabil sehingga membuat 

tubuh merasa lebih nyaman yang akhirnya 

bisa memberikan ketenangan (Yesie 

Aprilia, 2017). 

Berlatih prenatal yoga pada masa ini 

merupakan salah satu solusi self help 

yang menunjang proses kehamilan, 

kelahiran dan bahkan pengasuhan anak yang 

dapat dilakukan dalam kelas antenatal, yang 

merupakan sarana untuk belajar kelompok 

tentang kesehatan ibu hamil, dalam bentuk 

tatap muka yang bertujuan meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan mengenai 

kehamilan,persalinan, perawatan nifas dan 

perawatan bayi baru lahir (Kemenkes, 2013). 

Berdasarkan tabel 3 hasil uji 

normalitas didapatkan p-value sebesar 

0,000 <0,05 artinya kedua data yaitu 

kecemasan sebelum dan setelah dilakukan 

prenatal yoga dikatakan berdistribusi tidak 

normal sehingga menggunakan uji 

Wilcoxon. Hasil uji pengaruh (uji 

wilcoxon) didapatkan p-value sebesar 0,000 

< 0,05, artinya ada pengaruh prenatal yoga 

terhadap kecemasan dalam menghadapi 

persalinan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rizky 

(2015) mengenai Pengaruh prenatal yoga 

terhadap kecemasan sesaat dalam 

menghadapi persalinan trimester III di 
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Galenia Mom and Baby Center Kota 

Bandung didapatkan hasil terdapat 

pengaruh yang signifikan antara prenatal 

yoga terhadap penurunan tingkat 

kecemasan dengan p-value 0,024 (<0,05). 

Berdasarkan hasil penelitian, teori dan 

pendapat di atas, prenatal yoga sangat 

bermanfaat untuk mengurangi kecemasan 

yang dialami oleh ibu hamil dalam 

menghadapi persalinan. Hal ini sesuai 

dengan hasil penelitian bahwa hasil uji 

pengaruh didapatkan ada pengaruh prenatal 

yoga terhadap kecemasan dalam 

menghadapi persalinan. 

Selain dengan melakukan prenatal 

yoga, upaya lain yang bisa mengurangi rasa 

cemas dalam menghadapi persalinan adalah 

dengan melakukan persiapan persalinan 

seperti latihan relaksasi dan senam hamil. 

Manfaat prenatal yoga diantaranya 

adalah melatih pernafasan, membantu 

mengurangi ketidaknyamanan fisik selama 

kehamilan, belajar teknik pemusatan 

pikiran supaya mengurangi kecemasan. 

Dari berbagai manfaat tersebut bisa 

menghasilkan pengaruh terhadap 

kenyamanan pada saat hamil dan juga 

kelancaran persalinan. Sehingga peneliti 

mengambil prenatal yoga dalam upaya 

mengurangi risiko kecemasan yang 

berlebihan dalam menghadapi persalinan.

 

KESIMPULAN  

Pengaruh prenatal yoga terhadap 

kecemasan dalam menghadapi persalinan pada 

primigravida trimester III di Jasmine MQ 

Medika Kota Bandung tahun 2018, maka dapat 

diambil simpulan sebagai berikut : 

1. Tingkat kecemasan pada ibu  hamil 

primigravida trimester III sebelum 

dilakukan prenatal yoga lebih dari 

setengahnya dengan kecemasan sedang.  

2. Tingkat kecemasan pada ibu hamil 

primigravida trimester III setelah dilakukan 

prenatal yoga kurang dari setengahnya 

dengan kecemasan normal.  

4. Terdapat pengaruh prenatal yoga terhadap 

kecemasan dalam menghadapi persalinan 

setelah dilakukan prenatal yoga

 

SARAN 

1. Bagi Jasmine MQ Medika. 

Diharapkan dengan adanya penelitian 

ini Jasmine MQ Medika bisa bekerja sama 

dengan Puskesmas atuapun Posyandu untuk 

mengadakan kelas prenatal yoga dalam 

upaya mengurangi kecemasan yang dialami 

oleh ibu hamil dalam menghadapi 

persalinan.  

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti 

lain dalam meneliti lebih lanjut mengenai 

prenatal yoga seperti meneliti mengenai 

pengaruh prenatal yoga pada saat persalinan 

dan setelah persalinan.
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ABSTRAK 

Kecemasan semakin meningkat pada kehamilan trimester III karena semakin dekatnya proses persalinan, 

dimana terjadi peningkatan kerja sistem syaraf parasimpatis yang menyebabkan peningkatan hormon adrenalin 

dan epinefrin. Hasil penelitian menjelaskan 16,4% ibu hamil mengalami kecemasan yang mengakibatkan risiko 

komplikasi kebidanan dan neonatal yaitu kelahiran sectio cesarea, berat badan lahir rendah, prematuritas, 

depresi postpartum, dan keadaan yang lebih berat yaitu temperamen pada bayi dan emosional pada anak yang 

terganggu. Intervensi untuk mengurangi kecemasan adalah dengan teknik relaksasi pernafasan, yaitu yoga. 

Yoga Pranayama merupakan unsur terpenting dalam yoga yang melatih teknik pernafasan. Teknik pernafasan 

dalam Yoga Prayanama memberikan asupan oksigen lebih banyak pada ibu hamil dan janin, menurunkan efek 
stres yang melibatkan saraf parasimpati sehingga ibu hamil menjadi rileks. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

menganalisis efektivitas Yoga Prayanama terhadap penurunan kecemasan pada ibu hamil Trimester III. Metode 

penelitian ini menggunakan rancangan kuantitatif dengan jenis kuasi eksperimen One-Group Pretest-Posttest 

Design. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Penelitian dilakukan di Praktik Bidan 

Mandiri Siti Fatimah, SST dengan jumlah sampel sebanyak 15 responden. Tingkat kecemasan diukur 

menggunakan Kuesioner ZSAS (Zung Self Rating Anxiety Scale) sebelum dan sesudah diberikan Yoga 

Pranayama. Data dianalisis dengan Uji T Dependen. Hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan tingkat 

kecemasan ibu hamil Timester III sebelum dan setelah dilakukan Yoga Pranayama (p=0,00). Disarankan 

fasilitas kesehatan dan ibu hamil melaksanakan yoga pranayama untuk menurunkan kecemasan.  

 

Kata kunci: Yoga Pranayama, Kecemasan, Hamil Trimester III 

 

ABSTRACT  

Practicing pranayama yoga during pregnancy can help train breathing so relaxed. The purpose of this study 

was to determine the effect of yoga exercises to decrease anxiety in the third trimester pregnant women.The 

research method research design One-group pretest-posttest design. Prestest ZSAS questionnaire (Zung Self-

Rating Anxiety Scale) as a measurement of anxiety level of pregnant women before and after training yoga 

exercise. With a total sample of 15 respondents. Collecting data using questionnaires and analyzed using a T 
Test Dependent.The research result showed there is difference in anxiety levels of pregnant women before and 

after pranayama yoga exercise (p=0,00). Then stated that pranayama yoga exercise had an influence on the 

level of anxiety. Health facility should be improved in the pranayama yoga exercises due support the pregnancy 

care services to reduce the level of anxiety. Pregnant women should do pranayama yoga exercises regularly 

and better to prepare the body and psychologically healthy. 

 

Keywords: Pranayama Yoga, Anxiety, Pregnant of Trimester III 

 

PENDAHULUAN 

Masa kehamilan merupakan peristiwa 

yang membahagiakan, namun terkadang ibu 

hamil mengalami kecemasan. Kecemasan 

tersebut dikarenakan adanya perubahan fisik 

maupun psikologis yang membuat ibu hamil 

merasa ketakutan tentang hal-hal yang akan 

terjadi selama kehamilan dan persalinan 

(Rusmiati, 2011). 

Kecemasan adalah gangguan alam 

perasaan (affective) yang ditandai dengan 

perasaan ketakutan atau kekhawatiran yang 

mendalam atau berkelanjutan. Gejala cemas 

yang dikeluhkan penderita didominasi oleh 

keluhan-keluhan psikis (ketakutan dan 

kekhawatiran), tetapi dapat pula disertai 

keluhan-keluhan somatik/fisik (Hawari, 

2001). 

Kecemasan semakin meningkat pada 

Kehamilan trimester III atau akhir, hal 

tersebut disebabkan semakin dekatnya proses 
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persalinan, ibu mulai merasakan gambaran 

dan pertanyaan seperti apakah calon bayinya 

sehat atau tidak, bisa dilahirkan normal atau 

tidak (Widayanti, 2013). 

Kecemasan yang dialami ibu hamil 

Trimester III akan selalu diikuti dengan nyeri 

yang menyebabkan peningkatan kerja sistem 

syaraf parasimpatik. Sistem endokrin yang 

terdiri dari kelenjar adrenal, tiroid, dan 

pituitary (pusat pengendalian kelenjar), 

melepaskan pengeluaran hormon masing-

masing ke aliran darah. Akibatnya, sistem 

syaraf otonom mengaktifkan kelenjar adrenal 

yang mempengaruhi sistem pada hormon 

epinefrin. Peningkatan hormon adrenalin dan 

noradrenalin atau epinefrin dan norepinefrin 

menimbulkan disregulasi biokimia tubuh, 

sehingga muncul ketegangan fisik pada diri 

ibu hamil. Dampak dari proses fisiologis ini 

dapat timbul pada perilaku sehari-hari. Ibu 

hamil menjadi mudah marah atau tersinggung, 

gelisah, tidak mampu memusatkan perhatian, 

ragu-ragu, bahkan kemungkinan ingin lari 

dari kenyataan hidup. Pada gilirannya, kondisi 

ini dapat menyebabkan kecemasan dan 

ketegangan lebih lanjut sehingga membentuk 

suatu siklus umpan balik yang dapat 

meningkatkan intensitas emosional secara 

keseluruhan (Hawari, 2011). 

Hasil penelitian menjelaskan 16,4% ibu 

mengalami stress psikologi selama kehamilan, 

salah satunya adalah kecemasan. Kecemasan 

berhubungan dengan risiko komplikasi 

kebidanan dan neonatal yaitu kelahiran Sectio 

Cesarea yang tidak direncanakan, berat badan 

lahir rendah, Prematuritas, dan depresi 

postpartum. Keadaan lebih berat dari 

kecemasan apabila dialami ibu hamil pada 

trimester III adalah temperamen pada bayi dan 

emosional pada anak yang terganggu (Beddoe 

dkk, 2009). 

Salah satu intervensi untuk mengurangi 

kecemasan dan telah sering digunakan adalah 

teknik relaksasi. Tujuan relaksasi adalah 

untuk mengurangi tingkat gejolak fisiologis 

individu dan membawa individu ke keadaan 

yang lebih tenang baik secara fisik maupun 

psikologis (Curtis dkk, 2012). Alternatif 

Aktivitas yang dapat ibu hamil lakukan 

dengan relaksasi salah satunya dengan yoga.  

Yoga adalah praktek pikiran-tubuh yang 

mencakup sistem postur (asana), bernapas 

dalam-dalam (pranayama), dan meditasi. 

Latihan yoga telah terbukti bermanfaat bagi 

wanita yang menderita kecemasan, depresi, 

stres, nyeri punggung, dan gangguan tidur 

(Devon, 2011). 

Yoga hamil adalah seni yang telah lama 

berkembang sejak ribuan tahun yang berasal 

dari India. Yoga hamil merupakan latihan 

yang menggabungkan prinsip-prinsip yoga, 

berguna meningkatkan kelenturan, kekuatan 

tubuh dan pengaturan kekuatan pernapasan. 

Kelenturan otot ini sangat diperlukan saat 

menghadapi persalinan ibu yang biasanya 

dilanda kecemasan dan panik (Devon, 2011). 

Latihan pernapasan adalah unsur yang 

terpenting dalam melakukan yoga. Yoga 

Pranayama merupakan bagian dari yoga 

dimana melatih teknik pernafasan, yang dapat 

dilakukan oleh ibu hamil trimester III. Yoga 

Pranayama merupakan unsur terpenting 

dalam melakukan yoga. Teknik pernafasan 

dalam Yoga Prayanama memberikan asupan 

oksigen lebih banyak pada ibu hamil dan 

janinnya dan sistem saraf parasimpatis 

menjadi rileks (Beddoe dkk, 2009). 

Latihan relaksasi pernafasan akan 

membalikkan efek stres yang melibatkan 

bagian parasimpatik dari sistem syaraf pusat. 

Relaksasi akan menghambat peningkatan 

syaraf simpatik, sehingga hormon penyebab 

disregulasi tubuh dapat dikurangi jumlahnya. 

Sistem syaraf parasimpatetik, yang memiliki 

fungsi kerja yang berlawanan dengan syaraf 

simpatik, akan memperlambat atau 

memperlemah kerja alat-alat internal tubuh. 

Akibatnya, terjadi penurunan detak jantung, 

irama nafas, tekanan darah, ketegangan otot, 

tingkat metabolisme, dan produksi hormon 

penyebab stres. Seiring dengan penurunan 

tingkat hormon penyebab stres, maka seluruh 
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badan mulai berfungsi pada tingkat lebih 

sehat. Dengan demikian, ibu hamil akan 

merasa rileks seiring dengan menurunnya 

gejala kecemasan (Curtis dkk, 2012). 

Hasil penelitian menunjukkan adanya 

keterkaitan antara yoga dengan penurunan 

kecemasan ibu hamil dan berdampak pada 

kesiapan ibu dalam proses persalinannya. 

Yoga sebagai intervensi yang dapat 

diterapkan untuk membantu meningkatkan 

kesehatan dan kesejahteraan ibu hamil, 

mempersiapkan kondisi fisik dan psikologis 

dalam menghadapi persalinan dan dapat 

mengatasi ketidaknyamanan yang timbul 

selama kehamilan (Rusmita, 2011). 

Praktik Bidan Mandiri Siti Fatimah, SST 

adalah tempat praktik kategori Bidan Delima 

terletak di daerah Cihanjuang Cimahi Utara 

melayani pelayanan persalinan 24 jam, 

periksa kehamilan, KB, nifas, imunisasi, serta 

kelas ibu hamil. Berdasarkan hasil studi 

pendahuluan yang dilakukan peneliti melalui 

wawancara menggunakan kuesioner pada 8 

ibu hamil trimester III di BPM Siti Fatimah 

pada tanggal 7 Maret 2017 didapatkan 5 ibu 

hamil diantaranya mengalami kecemasan, dan 

3 orang ibu hamil tidak mengalami 

kecemasan. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan 

di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti 

tentang efektivitas Yoga Pranayama Terhadap 

Penurunan Kecemasan pada Ibu Hamil 

Trimester III. 

  

METODE PENELITIAN  

Metode penelitian ini menggunakan 

rancangan kuantitatif dengan jenis kuasi 

eksperimen One-Group Pretest-Posttest 

Design.. Jumlah sampel sebanyak 15 ibu hamil 

trimester III dengan menggunakan Purposive 

Sampling. Pretest dan PostTest menggunakan 

kuesioner ZSAS (Zung Self Rating Anxiety 

Scale) untuk mengukur tingkat kecemasan ibu 

hamil Timester III sebelum dan sesudah 

dilakukan Yoga Pranayama. Data Univariat 

dan bivariat. Analisis bivariat yang digunakan 

dalam penelitian ini menggunakan Uji T 

Dependen. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Gambaran Kecemasan Ibu Hamil Trimester III Sebelum Dan Setelah 

Diberikan Yoga Pranayama 

 

Berdasarkan tabel 1 di atas diperoleh rata-

rata skor kecemasan sebelum diberikan yoga 

pranayama dari 15 respoden adalah 39,60, 

dengan skor kecemasan terendah adalah 34 dan 

tertinggi adalah 49. Rata-rata skor kecemasan 

sesudah diberikan yoga pranayama dari 15 

respoden adalah 35,07,  dengan skor 

kecemasan terendah adalah 28, dan tertinggi 

adalah 46. 

Tabel 2. Efektivitas Yoga Pranayama terhadap  Kecemasan Ibu Hamil Trimester III  

Kecemasan N Mean SD Perbedaan Rata-rata P value 

Sebelum 15 39,60 4,256 4,53 0,00 

Sesudah 15 35,07 4,464   
 

Berdasarkan hasil uji statistik pada tabel 2 

diatas didapatkan nilai p-value = 0,000 

(p<0,05) Ha diterima yang berarti ada 

penurunan kecemasan pada ibu hamil 

Kecemasan N Mean SD Minimum Maximum 

Sebelum 15 39,60 4,256 34 49 

Sesudah 15 35,07 4,464 28 46 
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Trimester III setelah diberikan yoga 

pranayama. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa yoga pranayama efektif menurunkan 

kecemasan pada ibu hamil Trimester III. 

Kegelisahan dan kecemasan selama 

kehamilan merupakan kejadian yang tidak 

terelakkan, hampir selalu menyertai 

kehamilan, dan bagian dari suatu proses 

penyesuaian yang wajar terhadap perubahan 

fisik dan psikologis yang terjadi selama 

kehamilan. Perubahan ini terjadi akibat 

perubahan hormon yang akan mempermudah 

janin untuk tumbuh dan berkembang sampai 

saat dilahirkan (Kushartanti dkk, 2004). 

Pada trimester III, kecemasan menjelang 

persalinan akan muncul. Pertanyaan dan 

bayangan apakah dapat melahirkan normal, 

cara mengejan, apakah akan terjadi sesuatu 

saat melahirkan, atau apakah bayi lahir 

selamat, akan semakin sering muncul dalam 

benak ibu hamil (Hasuki, 2007).  

Penelitian di Indonesia menunjukkan 

bahwa ibu hamil yang mengalami kecemasan 

tingkat tinggi dapat meningkatkan resiko 

kelahiran bayi prematur bahkan keguguran 

(Suririnah, 2004). 

Yoga adalah aktivitas penguasaan tubuh 

dan napas yang didasarkan pada teknik yang 

dilakukan oleh berbagai aliran yoga. Teknik-

teknik tersebut diantaranya adalah teknik 

asana (postur), pranayama (olah napas), 

bandha (kuncian), mudra (gerak tubuh), dan 

relaksasi yang mendalam.  

Bagi para pemula, disarankan untuk 

melakukan senam yoga yang berbasis pada 

teknik pranayama yoga. Gerakan dalam 

senam yoga sangat bervariasi, mulai dari yang 

sederhana hingga yang rumit. Oleh karena itu, 

pengertian senam yoga juga termasuk 

melakukan teknik yoga dengan prinsip sweet 

discomfort, di mana seorang pelaku yoga 

sebaiknya tidak memaksakan suatu gerakan di 

luar kemampuan dan kebutuhannya (Aprilia, 

2015) 

Yoga dapat menurunkan kadar hormon 

kortisol. Normalnya kelenjar adrenalin 

mengeluarkan kortisol sebagai respon pada 

keadaan krisis akut yang kemudian secara 

temporer mendorong fungsi kekebalan. Jika 

kadar kortisol tetap tinggi setelah krisis 

berlalu, itu dapat menggerogoti kekebalan 

tubuh. Peningkatan kortisol temporer memang 

membantu memori jangka panjang. Namun, 

jika terus-menerus, kortisol tinggi 

mengganggu memori dan menyebabkan 

perubahan permanen pada otak. Kelebihan 

kortisol itu terkait dengan depresi, 

osteoporosis, tekanan darah tinggi, dan 

resistensi insulin.  

Penelitian membuktikan bahwa latihan 

yoga konsisten memperbaiki depresi, 

meningkatkan kadar serotonin, dan 

menurunkan kortisol. Richard Davidson dari 

University of Wisconsin, AS, menemukan 

bahwa kortek prefrontal kiri terlihat meninggi 

pada orang yang bermeditasi. Penemuan itu 

mengorelasikan kadar kebahagiaan yang lebih 

tinggi dan fungsi kekebalan tubuh yang lebih 

baik. Kadar lebih tinggi ditemukan pada 

pencinta yoga yang sudah bertahun-tahun 

berlatih. Satu komponen penting yoga adalah 

fokus pada keadaan sekarang. Penelitian 

menemukan bahwa latihan yoga teratur 

memperbaiki koordinasi, reaksi, memori, dan 

bahkan nilai IQ. Orang yang berlatih meditasi 

transendental mampu memecahkan masalah, 

mengolah informasi lebih baik karena mampu 

berkonsentrasi, dan tak mudah terganggu 

masalah lain. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Kinser dkk (2015) bahwa ibu hamil yang 

mengikuti prenatal yoga di Amerika dapat 

mengurangi stres dan depresi yang dialami. 

Prenatal yoga bermanfaat untuk kebutuhan 

psikologis dan fisik ibu hamil. 

Berlatih yoga selama masa kehamilan 

dapat membantu melatih pernafasan dan 

membuat ibu hamil menjadi rileks sehingga 

memudahkan adaptasi ibu terhadap perubahan 

tubuhnya selama kehamilan. Yoga selama 

kehamilan dapat menciptakan ketenangan 

jiwa yang dibutuhkan oleh ibu hamil. Yoga 
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aman dilakukan dalam kehamilan dan 

merupakan cara sederhana serta mudah untuk 

mempersiapkan persalinan (Sindhu, 2014). 

Memulai latihan senam yoga secara 

bertahap lima menit sehari selama 2 hingga 3 

minggu, lalu secara perlahan tingkatkan 

menjadi 20 hingga 25 menit setelah beberapa 

bulan. Lakukan hanya sampai 3 macam 

pranayama setiap kali latihan. Latihan setiap 

hari sangat penting untuk membangun 

stamina, daya tahan dan kemudahan 

pernapasan (Apriliani, 2015). 

Hormon relaxin yang bertugas untuk 

melubrikasi atau memberi pelumas pada sendi 

dan otot di dalam tubuh sehingga tubuh ibu 

terasa lebih nyaman serta nafas lebih ringan. 

Perasaan ini sudah ibu rasakan setelah 

mengikuti satu kali senam yoga pranayama. 

Sebelumnya ibu belum pernah mengikuti 

bahkan sebagian ibu belum mengetahui 

mengenai senam yoga pranayama. 

Menurut hasil penelitian (Rusmita, 2011) 

di Rumah Sakit Limijati Bandung, bahwa 

terdapat keterkaitan antara yoga dengan 

penurunan kecemasan ibu hamil dan 

berdampak pada kesiapan ibu dalam proses 

persalinannya. yoga sebagai intervensi yang 

dapat diterapkan untuk membantu 

meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan 

ibu hamil, mempersiapkan kondisi fisik dan 

psikologis dalam menghadapi persalinan dan 

dapat mengatasi ketidaknyamanan yang 

timbul selama kehamilan. 

Penelitian ini sependapat dengan teori dan 

hasil penelitian yang dikemukakan oleh 

Stoppard (2008); Amy and Kathryn (2008); 

Siska (2009); Sindhu (2009) dan Wiadnyana 

(2011), yang mengatakan bahwa manfaat 

latihan yoga bagi ibu hamil, bersalin dan nifas 

yaitu dapat meringankan edema dan kram 

yang sering terjadi pada bulan-bulan terakhir 

kehamilan, membantu posisi bayi dan 

pergerakan, meningkatkan sistem pencernaan 

dan nafsu makan, meningkatkan energi dan 

memperlambat metabolisme untuk 

memulihkan ketenangan dan fokus, 

mengurangi rasa mual, morning sickness dan 

suasana hati, meredakan  ketegangan di 

sekitar leher rahim dan jalan lahir, yang 

berfokus pada membuka pelvis untuk 

mempermudah persalinan. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Kusaka dkk (2016) bahwa dari ibu hamil 

primipara yang telah diberikan yoga dalam 

kurun waktu satu bulan dilakukan dua kali dan 

menyarankan ibu hamil untuk berlatih 

seminggu tiga kali di rumah menggunakan 

DVD dapat mempengaruhi penurunan rasa 

stres ibu. 

Dari hasil penelitian Ayodya (2015) 

responden berdasarkan kesiapan psikologis 

ibu hamil yang melakukan senam yoga, 

diketahui bahwa sebagian besar responden 

siap dari segi psikologis dalam menghadapi 

persalinan yaitu sebanyak 11 responden 

(73,3%). 

Mental bagi seorang ibu hamil memang 

sangatlah penting karena persiapan yang harus 

di matangkan sebelum melahirkan adalah 

kematangan mentalitas dari ibu tersebut agar 

tidak mengalami ketakutan atau deprasi. 

Percaya diri yang membantu otot-otot tubuh 

ibu mengatasi tekanan saat proses melahirkan. 

Rileks membantu ibu bernafas lebih dalam, 

membuat bayi tenang karena mendapatkan 

banyak oksigen. Kondisi Bahagia dapat 

meningkatkan kepercayaan diri ibu hamil 

dalam menghadapi pesalinan (Chandyy dalam 

Ayodya, 2011). 

Berdasarkan hasil analisis dan jurnal 

penelitian di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa yoga pranayama dapat menurunkan 

tingkat kecemasan pada ibu hamil trimester III 

dan jika dilatih secara rutin maka kecemasan 

akan semakin menurun dan membuat ibu 

menjadi lebih rileks dan menikmati selama 

masa kehamilannya hingga proses persalinan. 
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ABSTRAK 

Status gizi balita sesuai usia pertumbuhan dan perkembangannya dapat dipengaruhi oleh usia awal diberikan 

makanan pendamping ASI, dan jenis makanan yang diberikan. Status gizi balita kurus dan kurus sekali di 

UPTD Puskesmas Panongan masih tinggi sebesar 16,92% yang berkaitan dengan usia awal pemberian MP 

ASI dan jenis makanan yang kurang bergizi.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan usia awal 

diberikan makanan pendamping ASI dan jenis makanan dengan status gizi balita di Wilayah Kerja UPTD 

Puskesmas Panongan Kabupaten Majalengka Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode analytic 

dengan pendekatan case control. Populasi penelitian ini seluruh anak balita usia 6-23 bulan sebanyak 1229 

orang. Sampel kasus dan kontrol sebanyak 176 responden masing-masing diambil 88 orang menggunakan 

teknik systematic random sampling. Data yang digunakan adalah data sekunder dari dokumentasi catatan 

kohort. Analisis data univariat menggunakan distribusi frekuensi dan analisis bivariat menggunakan uji Chi 

Square (α 0,05), serta Odds Ratio (OR). Hasil penelitian diketahui bahwa ibu balita yang memberikan MP-
ASI pada usia tidak sesuai lebih dari setengah (70,5%) mengalami status gizi balita kurang, ibu balita yang 

memberikan MP-ASI dengan jenis makanan tidak sesuai lebih dari setengah (75,0%) mengalami status gizi 

balita kurang. Disimpulkan ada hubungan antara usia awal diberikan MP-ASI (ρ 0,030, OR 2.080), jenis 

makanan yang diberikan (ρ 0,007, OR 2.500). dengan status gizi balita di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas 

Panongan Kabupaten Majalengka Tahun 2018.Saran diajukan bagi petugas kesehatan agar meningkatkan 

pelayanan gizi balita diantaranya melalui KIE ASI eksklusif dan MP-ASI melalui program SDIDTK. 

Sedangkan ibu balita agar meningkatkan status gizi balita dengan memberikan MP-ASI sesuai usia > 6 bulan 

dengan jenis yang sesuai, berpartisipasi aktif mengikuti konseling pada kegiatan kunjungan dan penimbangan 

balita 

Kata Kunci : Usia Awal MP ASI, Jenis Makanan, Status Gizi Balita 

 
ABSTRACT 

Nutritional status of children according to their age of growth and development can be influenced by the 

initial age of providing complementary feeding and the type of food provided. The nutritional statuses of 

underweigt and below the red line children at Panongan CHC unit were still high at 16.92% related to the 

initial age of providing complementary feeding and the type of food that was less nutritious. This study aims 

to determine the relationship between the initialage of complementary feeding and the type of food with 

nutritional status of underfive children in the Work Area of Panongan CHC Majalengka District in 2018.This 

study used an analytic method with a case control approach. The population of this study were 1229 underfive 

children aged 6-23 months. Case and control samples were as many as 176 respondents, with 88 children in 

eachgroup by using systematic random sampling technique. The data used here were secondary data from 
cohort record documentation. Univariate data analysis used frequency distribution and bivariate analysis used 

Chi Square test (α 0.05), and Odds Ratio (OR).The results of the study revealed that more than half(70.5%)of 

mothers who gave complementary feeding at an inappropriate age experienced a nutritional status of 

underweight,morethanhalf(75.0%)ofmothers who gave complementary feeding with inappropriate type of food 

experienceda nutritional status of underweight. It was concluded that there were relationships between the 

initial age of complementary feeding(ρ = 0.030, OR = 2.080) and the type of food (ρ = 0.007, OR = 2.500)with 

the nutritional status of underfive children in the Work Area of Panongan CHC Majalengka District in 

2018.Recommendations are submitted for healthcare providersto improve the nutritional services for 

underfivechildren through counseling and health education on exclusivebreastfeedingand complementary 

feedingthrough the Stimulation, Detection, and Early Intervention of Child Growth and Development 

(SDIDTK) program. Meanwhile, mothers of underfive children should improve the nutritional status of 
children by providing complementary feeding at the age of>6 months with the appropriate type, and to actively 

participate in counseling during the visit and Integrated health service post activities for underfive children. 

Keywords: Complementary feeding, Type of food, Nutritional Status of underfive children 
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PENDAHULUAN 

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu 

bentuk pelayanan yang berperan pada 

peningkatan aspek kesehatan manusia dalam 

pembangunan. Hal ini bahwa pembangunan 

kesehatan bertujuan untuk meningkatkan 

kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup 

sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat 

kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya, sebagai investasi bagi 

pembangunan sumberdaya  manusia   yang  

produktif  secara  sosial   dan  ekonomis  

(Undang-Undan Kesehatan RI Nomor 36 

Tahun  2009, Pasal 3). Upaya pembangunan 

kesehatan salah satunya dilakukan terhadap 

sasaran kesehatan bayi dan anak. Upaya 

pemeliharaan kesehatan bayi dan anak harus 

ditujukan untuk  mempersiapkan generasi 

yang akan datang yang sehat, cerdas, dan 

berkualitas serta untuk menurunkan angka 

kematian bayi dan anak (Kemenkes RI, 2014). 

Hal ini arah kebijaksanaan pembangunan 

bidang kesehatan adalah untuk mempertinggi 

derajat kesehatan, termasuk di dalamnya 

keadaan gizi masyarakat dalam rangka 

meningkatkan kualitas hidup serta kecerdasan 

dan kesejahteraan pada umumnya (Suhardjo, 

2010).   Masalah gizi pada hakekatnya adalah 

masalah kesehatan masyarakat,  namun  

penanggulangannya tidak  dapat  dilakukan  

dengan pendekatan medis dan pelayanan 

kesehatan saja. Penyebab timbulnya masalah 

gizi adalah   multifaktor.   Oleh   karena   itu   

pendekatan   penanggulangannya   harus 

melibatkan berbagai sektor yang terkait 

(Supariasa dkk,  2012). 

Kegiatan penimbangan balita (D/S) 

menjadi salah satu indikator yang ditetapkan 

pada Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 

2010-2014. Indikator ini berkaitan dengan 

cakupan pelayanan gizi pada balita, cakupan 

pelayanan kesehatan dasar khususnya 

imunisasi serta penanganan prevalensi gizi 

kurang pada balita. Dengan cakupan D/S yang 

tinggi, diharapkan semakin tinggi pula 

cakupan vitamin A, cakupan imunisasi dan 

semakin rendah prevalensi gizi kurang 

(Kemenkes RI,2014).Cakupan Ditimbang per 

sasaran (D/S) secara nasional tahun 2014 

sebesar 80,8% dengan prevalensi status gizi 

balita berdasarkan berat badan menurut umur 

(BB/U) diantaranya gizi buruk sebesar 5,7% 

dan gizi kurang sebesar 13,9%. Cakupan D/S 

di Jawa Barat sebesar 90,2% dengan prevalensi 

balita gizi buruk sebesar 4,4% dan gizi kurang 

sebesar 11,3% (Kemenkes RI, 2015).  

Cakupan D/S di Kabupaten Majalengka tahun 

2015 sebesar 75,15% dengan prevalensi balita 

gizi buruk kategori kurus dan kurus sekali 

1,28%, diantaranya tertinggi di Puskesmas 

Panongan balita kurus 10,74% dan kurus 

sekali 6,18% (Dinkes Kab. Majalengka,2015). 

Tingginya kasus balita gizi buruk salah satunya 

disebabkan kurang baiknya dalam pemenuhan 

konsumsi gizi balita. Cara pemberian makanan 

pada bayi yang baik dan benar adalah 

menyusui bayi secara eksklusif sejak lahir 

sampai dengan umur 6 bulan dan meneruskan 

menyusui anak sampai umur 24 bulan. Mulai 

umur 6 bulan, bayi mendapat makanan 

pendamping ASI yang bergizi sesuai dengan 

kebutuhan tumbuh kembangnya (Kemenkes 

RI, 2014). Dampak pemberian MP-ASI dini 

yaitu bayi lebih sering menderita diare, mudah 

alergi terhadap zat makanan tertentu, terjadi 

malnutrisi/gangguan pertumbuhan anak, 

produksi ASI menurun dan tingginya solute 

load dari MP-ASI yang diberikan, sehingga 

dapat menimbulkan hiperosmolaritas yang 

meningkatkan beban ginjal (Soetjiningsih, 

2013). Sebagian besar masalah gizi yang 

menyebabkan kematian  bayi  dan  anak  adalah  

akibat  tidak  baiknya  mutu  makanan  mereka, 

sehingga pertumbuhan anak-anak terhambat 

dan daya tahan tubuh mereka terhadap 

serangan penyakit infeksi menjadi sangat 

lemah (Sjahmien, 2012). Pertumbuhan seorang 

anak bukan hanya sekedar gambaran 

perubahan berat badan, tinggi badan atau 

ukuran tubuh lainnya, tetapi lebih dari itu 



 
Hubungan Usia Awal Diberikan Makanan Pendamping Air Susu Ibu Dan Jenis Makanan Dengan Status Gizi Balita Di 

Wilayah Kerja Uptd Puskesmas Panongan Kabupaten Majalengka Tahun 2018 
 

 

PINLITAMAS 1 | Vol 1, No.1 | Oktober 2018 | Halaman 441 

memberikan gambaran tentang keseimbangan 

antara asupan dan kubutuhan zat gizi seorang 

anak yang sedang dalam proses tumbuh 

(Kemenkes Rl, 2014). Berdasarkan data 

laporan SDIDTK di UPTD Puskesmas   

Panongan Kabupaten Majalengka tahun 2018 

sebanyak 208 dari 1229 balita ditimbang 

(16,92%),  diantaranya balita  kurus 132 kasus 

(10,74%) dan kurus sekali 76 kasus (6,18%). 

Status gizi balita kurang di UPTD Puskesmas 

Panongan dapat disebabkan karena pemberian 

MP ASI terlalu dini <6 bulan dan jenis 

makanan yang diberikan kurang memnuhi 

standar gizi pada balita. Hasil penelitian 

Wargiana (2013) mengenai hubungan 

pemberian MP-ASI dini dengan status gizi 

bayi umur 0-6 Bulan   di Wilayah Kerja 

Puskesmas Rowotengah Jember tahun 2013 

ditemukan ada hubungan antara pemberian 

MP- ASI dini dengan status gizi bayi (p 0,008). 

Sedangkan hasil penelitian Nuranitha (2013) 

mengenai hubungan tingkat pengetahuan ibu 

tentang MP ASI, umur pertama pemberian dan 

kesesuaian porsi MP-ASI dengan status gizi 

bayi umur 7-12 bulan di Kecamatan Jatipuro 

Kabupaten Karanganyar menunjukkan ada 

hubungan jenis makanan dengan status gizi (p 

0,005). Dari  permasalahan  tersebut  di  atas  

maka  penulis  tertarik  melakukan penelitian 

yang berjudul “Hubungan Usia Awal 

Diberikan Makanan Pendamping ASI dan 

Jenis Makanan dengan Status Gizi Balita di 

Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Panongan 

Kabupaten Majalengka Tahun 2018”. 

 

TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini secara umum untuk 

mengetahui hubungan antara usia awal 

diberikan makanan pendamping ASI dan jenis 

makanan dengan status gizi balita di Wilayah 

Kerja UPTD Puskesmas Panongan Kabupaten 

Majalengka Tahun 2018, secara khusus : 

a. Diketahuinya gambaran kasus dan kontrol 

menurut usia awal diberikan makanan 

pendamping ASI pada balita di Wilayah  

Kerja UPTD Puskesmas  Panongan 

Kabupaten Majalengka Tahun 2018. 

b. Diketahuinya  gambaran  kasus  dan  

kontrol  menurut  jenis  makanan  yang 

diberikan pada balita di Wilayah Kerja 

UPTD Puskesmas Panongan Kabupaten 

Majalengka Tahun 2018. 

c. Diketahuinya hubungan antara usia awal 

diberikan makanan pendamping ASI 

dengan status gizi balita di Wilayah Kerja 

UPTD Puskesmas Panongan Kabupaten 

Majalengka Tahun 2018 

d. Diketahuinya  hubungan  antara  jenis  

makanan  dengan  status  gizi  balita  di 

Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Panongan 

Kabupaten Majalengka Tahun 2018.

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Desain penelitian ini adalah penelitian 

analitik dengan pendekatan Case Control. 

Populasi kasus balita kurus dan kurus sekali 

berjumlah 208 (16,92%), sedangkan populasi 

kontrol balita normal berjumlah 1021 

(83,08%). Sampel kasus dan kontrol berjumlah 

176 orang, masing-masing diambil 88 orang 

(OR 2 perbandingan 1 : 1). Analisis data 

univariat menggunakan distribusi frekuensi 

dan Analisis bivariat menggunakan uji chi 

square pada signifikasi α (0,05) dan nilai 

Odds Ratio (OR) 
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HASIL PENELITIAN 

 
Tabel 4.1. Distribusi   Frekuensi   Kasus   dan   Kontrol   Menurut   Usia   Awal Diberikan Makanan 

Pendamping ASI pada Balita di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Panongan Kabupaten Majalengka Tahun 

2018 

Usia Awal Diberikan 
MP-ASI 

Status Gizi Balita 
Total 

Kasus Kontrol 

f % f % f % 
Tidak Sesuai (<6 bulan) 62 70.5 47 53.4 109 61.9 

Sesuai (>6 bulan) 26 29.5 41 46.6 62 38.1 

Total 88 100.0 88 100.0 176 100.0 

 

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa 

proporsi balita gizi kurang dan usia diberikan 

MP-ASI tidak sesuai <6 bulan sebanyak 62 

orang (70,5%), sedangkan balita status  gizi  

normal  dan  usia  diberkan  MP-ASI tidak  

sesuai sebanyak 47 orang (53,4%). Dengan 

demikian proporsi balita gizi kurang dan usia   

diberikan   MP-ASI   tidak   sesuai   <6   bulan 

(70,5%) lebih   tinggi dibandingkan proporsi 

balita status gizi normal dan usia diberikan 

MP-ASI tidak sesuai di Wilayah Kerja UPTD 

Puskesmas Panongan Kabupaten Majalengka 

Tahun 2018. 

 

Tabel 4.2. Distribusi Frekuensi Kasus dan Kontrol Menurut Jenis Makanan yang Diberikan pada Balita di 

Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Panongan Kabupaten Majalengka Tahun 2018 

 

Jenis Makanan 

Yang Diberikan 

Status Gizi Balita  

Total Kasus Kontrol 

f % F % f % 

Tidak Sesuai 66 75.0 48 54.5 114 64.8 

Sesuai 22 25.0 40 45.5 62 35.2 

Total 88 100.0 88 100.0 176 100.0 

 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa 

proporsi balita status gizi kurang dan jenis MP-

ASI tidak sesuai sebanyak 66 orang (75,0%), 

sedangkan balita status gizi normal dan jenis 

MP-ASI tidak sesuai sebanyak 48 orang 

(54,5%). Dengan demikian proporsi balita 

status gizi kurang dan jenis MP-ASI tidak 

sesuai (75,0%) lebih tinggi dari pada proporsi 

balita status gizi normal dan jenis MP-ASI 

tidak sesuai di Wilayah Kerja UPTD 

Puskesmas Panongan Kabupaten Majalengka 

Tahun 2018. 

 
Tabel 4.3. Hubungan antara Usia Awal Diberikan Makanan Pendamping ASI   dengan   Status   Gizi   

Balita di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Panongan Kabupaten Majalengka Tahun 2018 

Usia Awal Diberikan 

MP-ASI 

Status Gizi Balita  

Total ρ 

value 

OR (95% 

CI) 
Kasus Kontrol 

f % f % f % 

Tidak Sesuai 62 70.5 47 53.4 109 61.9 

0.030 

2.080 

(1.118- 

3.869) 

Sesuai 26 29.5 41 46.6 62 38.1 

Total 88 100.0 88 100.0 176 100.0 

 

Hasil penelitian diketahui bahwa perbedaan 

proporsi ini bermakna secara statistik, 

dibuktkan dari hasil perhitungan melalui uji chi 

square dengan α (0,05) diperoleh  nilai  ρ  value  

0,030  (<  α),    berarti  hipotesis  nol  ditolak,  

maka dinyatakan ada hubungan antara usia 
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awal diberikan makanan pendamping ASI 

dengan status gizi balita di Wilayah Kerja 

UPTD Puskesmas Panongan Kabupaten 

Majalengka Tahun 2018. Besarnya risiko usia 

awal diberikan MP- ASI yang tidak sesuai 

dengan status gizi balita kategori kurang 

diperoleh nilai OR 2.080 (95% CI 1.118-

3.869), berarti balita usia awal pemberian 

MP-ASI yang tidak sesuai usia balita <6 bulan 

memberikan risiko 2 kali lebih besar untuk 

mengalami status gizi kurang dari pada 

balita usia awal pemberian MP-ASI yang 

sesuai di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas 

Panongan Kabupaten Majalengka Tahun 2018.

 

 

Tabel 4.3. Hubungan antara Jenis Makanan yang diberikan dengan Status Gizi Balita di Wilayah Kerja 

UPTD Puskesmas Panongan Kabupaten Majalengka Tahun 2018 

 

Jenis Makanan 

Status Gizi Balita  

Total ρ 

value 

OR (95% 

CI) 
Kasus Kontrol 

f % f % f % 

Tidak Sesuai 66 75.0 48 54.5 114 61.9 0.007 2.500 

(1.319- 

4.739) 
Sesuai 22 25.0 40 45.5 62 38.1 

Total 88 100.0 88 100.0 176 100.0 

         

Hasil penelitian diketahui bahwa 

perbedaan proporsi ini bermakna secara 

statistik, dibuktkan dari hasil perhitungan 

melalui uji chi square dengan α (0,05) 

diperoleh nilai ρ value 0,007 (< α) ,   berarti 

hipotesis nol ditolak, maka dinyatakan ada 

hubungan antara jenis makanan yang 

diberikan dengan status gizi balita di Wilayah 

Kerja UPTD Puskesmas Panongan Kabupaten 

Majalengka Tahun 2018. Besarnya risiko jenis 

makanan yang diberikan tidak sesuai usia 

balita  dengan  status  gizi  kurang,  diperoleh  

nilai  OR  2.500  (95%  CI 1.319-4.739), 

berarti balita dengan jenis makanan yang 

diberkan tidak sesuai memberikan risiko  2,5  

kali  lebih  besar  untuk  mengalami  status  gizi  

kurang dibandingkan  balita  dengan  jenis  

makanan  MP-ASI  yang  tidak    sesuai  di 

Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Panongan 

Kabupaten Majalengka Tahun 2018. 

 

PEMBAHASAN 
 

Hasil penelitian diketahui bahwa proporsi 

balita gizi kurang dan usia diberikan  MP-ASI  

tidak  sesuai  <  6  bulan  (70,5%)  lebih  tinggi  

dibandingkan proporsi  balita  status  gizi  

normal  dan  usia  diberikan  MP-ASI  tidak  

sesuai  di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas 

Panongan Kabupaten Majalengka Tahun 2018. 

Bayi merupakan salah satu kelompok yang 

rentan terhadap gangguan kesehatan maupun 

serangan penyakit. Kesehatan bayi dan balita 

harus dipantau untuk memastikan kesehatan 

mereka selalu dalam kondisi optimal. 

Pelayanan kesehatan bayi termasuk salah satu 

dari beberapa indikator yang bisa menjadi 

ukuran keberhasilan diantaranya pemberian 

MP-ASI adalah makanan atau minuman yang 

diberikan pada bayi usia 6-24 bulan guna 

memenuhi kebutuhan gizi selain dari Air Susu 

Ibu (ASI), karena pada masa itu produksi 

ASI semakin menurun sehingga suplai zat 

gizi dari ASI tidak lagi memenuhi kebutuhan 

gizi anak yang semakin meningkat sehingga 

pemberian dalam bentuk makanan pelengkap 

sangat dianjurkan (Krisnatuti, 2012).Hasil 

penelitian ini lebih tinggi dari pada hasil 

penelitian Wargiana (2013) mengenai  

hubungan  pemberian  MP-ASI dini  dengan  

status  gizi  bayi  umur  0-6 Bulan di Wilayah 

Kerja Puskesmas Rowotengah Kabupaten 

Jember tahun 2013 diperoleh responden 
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dengan status gizi buruk dan kurang dengan 

pemberian MP- ASI dini berdasarkan usia <6 

bulan (17,4%). Demikian halnya lebih tinggi 

dibandingkan hasil penelitian Nuranitha 

(2013) mengenai hubungan tingkat 

pengetahuan ibu tentang Makanan 

Pendamping ASI (MP-ASI), umur pertama 

pemberian dan kesesuaian porsi MP-ASI 

dengan status gizi bayi umur 7-12 bulan di 

Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar 

menunjukkan sebagian besar status gizi bayi 

kurang mendapatkan MP-ASI pada usia tidak 

tepat (40,7%). Hasil penelitian diketahui 

bahwa proporsi balita status gizi kurang dan 

jenis MP-ASI tidak  sesuai  (75,0%)  lebih  

tinggi  dari  pada  proporsi  balita  status  gizi 

normal  dan  jenis  MP-ASI  tidak  sesuai  di  

Wilayah  Kerja  UPTD  Puskesmas Panongan 

Kabupaten Majalengka Tahun 2018. Sesuai 

dengan rekomendasi Permenkes RI No 39 

tahun 2013) bahwa bayi usia 6 (enam) bulan ke 

atas harus diberi MP-ASI selain formula 

lanjutan, sesuai kebutuhan bayi untuk 

pertumbuhan dan perkembangannya, 

pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-

ASI) sebelum usia  6  (enam)  bulan  harus  atas  

petunjuk  dokter,  dan  label  produk  harus  

jelas sehingga konsumen dapat membedakan 

antara Susu Formula Bayi, susu formula 

lanjutan dan formula bayi untuk keperluan 

medis khusus. Hasil penelitian ini lebih tinggi 

dibandingkan hasil penelitian Nuranitha 

(2013) mengenai hubungan tingkat 

pengetahuan ibu tentang Makanan 

Pendamping ASI (MP-ASI), umur pertama 

pemberian dan kesesuaian porsi MP-ASI 

dengan status gizi bayi umur 7-12 bulan di 

Kecamatan  Jatipuro  Kabupaten  Karanganyar  

menunjukkan  bahwa  bayi  dengan status gizi 

kurang dan mendapatkan jenis makanan yang 

tidak sesuai porsi (39,4%). Demikian halnya 

lebih tinggi dari pada hasil penelitian Yusra 

(2014) mengenai hubungan  jenis  pemberian  

MP-ASI dengan  status  gizi  anak  usia  6-12  

bulan di Puskesmas Darul Kamal Kabupaten 

Aceh Besar tahun 2014 didapatkan status gizi 

kurang dengan jenis MP-ASI campuran yang 

tidak sesuai (27,4%). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ada hubungan antara usia 

awal diberikan makanan pendamping ASI 

dengan status gizi balita di Wilayah Kerja 

UPTD  Puskesmas  Panongan  Kabupaten  

Majalengka  Tahun  2018  (ρ  0,030,  OR 

2.080). Hal ini sesuai teori bahwa salah satu 

penyebab terjadinya gangguan tumbuh 

kembang bayi dan anak balita adalah 

rendahnya mutu MP-ASI dan tidak sesuainya 

pola asuh usia awal diberikan MP-ASI. 

Pemberian MP ASI secara tepat akan 

meningkatkan kualitas kesehatan bayi. Agar 

tujuan dari pemberian MP-ASI dapat tercapai, 

maka pemberiannya harus disesuaikan dengan 

kemampuan bayi untuk mencerna makanan 

(Kemenkes RI, 2011). Hasil penelitian ini 

sejalan dengan hasil penelitian Wargiana 

(2013) mengenai hubungan pemberian MP-

ASI dini dengan status  gizi  bayi  umur  0-6  

Bulan  di  Wilayah  Kerja  Puskesmas  

Rowotengah Kabupaten Jember tahun 2013 

menunjukkan ada hubungan antara pemberian 

MP- ASI dini dengan status gizi bayi (p 

0,008, OR 0,180). Demikian halnya sesuai 

dengan hasil penelitian Nuranitha (2013) 

mengenai hubungan tingkat pengetahuan ibu 

tentang Makanan Pendamping ASI (MP-ASI), 

umur pertama pemberian dan kesesuaian porsi 

MP-ASI dengan status gizi bayi umur 7-12 

bulan di Kecamatan Jatipuro Kabupaten 

Karanganyar menunjukkan adanya hubungan 

umur pertama pemberian MP-ASI dengan 

status gizi (p 0,011, OR 0,520). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan 

antara jenis makanan yang diberikan dengan 

status gizi balita di Wilayah Kerja UPTD 

Puskesmas Panongan Kabupaten Majalengka 

Tahun 2015 (ρ 0,007, OR 2.500). Hal ini sesuai 

teori Sjahmien (2012) pakar kesehatan anak 

menyatakan bahwa sebagian besar masalah  

gizi  yang  menyebabkan  kematian  bayi  dan  

anak  adalah  akibat  tidak baiknya mutu 

makanan mereka, sehingga pertumbuhan anak-

anak terhambat dan daya tahan tubuh mereka 
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terhadap serangan penyakit infeksi menjadi 

sangat lemah. Berdasarkan Kemenkes Rl 

(2014) pertumbuhan seorang anak bukan 

hanya sekedar gambaran perubahan berat 

badan, tinggi badan atau ukuran tubuh 

lainnya, tetapi lebih dari itu memberikan 

gambaran tentang keseimbangan antara asupan 

dan kubutuhan zat gizi seorang anak yang 

sedang dalam proses tumbuh. Hasil penelitian 

ini sesuai dengan hasil  penelitian Nuranitha 

(2013) mengenai hubungan tingkat 

pengetahuan ibu tentang Makanan 

Pendamping ASI (MP-ASI), umur pertama 

pemberian dan kesesuaian porsi MP-ASI 

dengan status gizi bayi umur 7-12 bulan di 

Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar 

menunjukkan adanya hubungan jenis makanan 

dengan status gizi (p 0,005, OR 0,511). 

Demikian halnya sesuai dengan hasil 

penelitian Yusra (2014) mengenai hubungan 

jenis pemberian MP-ASI dengan status gizi 

anak usia 6-12 bulan di Puskesmas Darul 

Kamal Kabupaten Aceh Besar tahun 2014 

ditemukan terdapat hubungan jenis 

pemberian makanan pendamping ASI dengan 

status gizi bayi usia (p 0,001, OR 112).

 

KESIMPULAN 

Proporsi balita gizi kurang dan usia 

diberikan MP-ASI tidak sesuai lebih tinggi 

dibandingkan proporsi balita status gizi normal 

dan usia diberikan MP-ASI tidak sesuai di 

Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Panongan 

Kabupaten Majalengka Tahun 2018. Proporsi 

balita status gizi kurang dan jenis MP-ASI 

tidak sesuai lebih tinggi dibandingkan 

proporsi balita status gizi normal dan jenis MP-

ASI tidak sesuai di Wilayah Kerja UPTD 

Puskesmas Panongan Kabupaten Majalengka 

Tahun 2018. Ada hubungan antara usia awal 

diberikan makanan pendamping ASI dengan 

status gizi balita di Wilayah Kerja UPTD 

Puskesmas Panongan Kabupaten Majalengka 

Tahun 2018 (OR 2.080). Ada hubungan antara 

jenis makanan yang diberikan dengan status 

gizi balita di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas 

Panongan Kabupaten Majalengka Tahun 2018 

(OR 2.500).

 

SARAN 

1.   Bagi UPTD Puskesmas Panongan 

Diharapkan petugas kesehatan dapat 

meningkatkan cakupan pelayanan gizi 

balita di wilayah kerja lebih optimal, 

diantaranya melalui KIE tentang ASI 

ekslusif dan pemberian MP-ASI sesuai 

dengan usia dan jenis makanan yang 

bermutu yang dapat diadakan secara 

intensif melalui kegiatan penimbangan di 

posyandu setiap bulannya, maupun 

program SDIDTK selama 2 tahun sekali 

sebagai upaya perbaikan gizi dalam 

menurunkan angka kesakitan dan 

kematian balita akibat gizi buruk dan 

kurang 

2.   Bagi Ibu Balita 

a. Terhadap ibu balita yang memberikan 

MP-ASI pada usia dini, agar 

meningkatkan pemahaman pentingnya 

pemberian MP-ASI sesuai usia, melalui 

konseling, informasi dan edukasi (KIE) 

dalam mengatasi hambatan pemberian 

ASI, teknik menyusui dan perawatan 

payudara agar produksi ASI optimal, 

demi menunjang MP-ASI sesuai 

standar. 

b. Terhadap ibu bayi yang memberikan 

makanan tidak sesuai jenisnya agar 

menghentikan pemberian makanan 

tambahan sebelum bayi berusia 6 bulan 

dan hanya diberi ASI saja. Pada bayi 

yang telah diberikan nutrisi susu 

formula (parsial) dengan alasan gizinya 

kurang direkomendasikan untuk 

melakukan konsultasi dengan tenaga 

medis dalam pemberiannya agar 

memperoleh pemantauan kesehatan 
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untuk mengantisipasi dampak risiko 

buruk terhadap status gizi bayi. 

c. Terhadap ibu balita yang mengalami 

gizi kurang terutama akibat terlalu awal 

diberikan MP-ASI, agar berpartisipasi 

secara aktif dalam kegiatan 
penimbangan balita di posyandu 

maupun di puskesmas, selain status gizi 

balita terpantau, juga memperoleh 
pemberiann vitamin A dan imunisasi 

dalam menangani gizi kurang pada 

balita 

d. Terhadap balita  status  gizi  kurang  
terutama  akibat  jenis  makanan  tidak 

sesuai, agar mengikuti Stimulasi 

Deteksi Intervensi dan Tumbuh 
Kembang (SDIDTK)  yang  diadakan  

di  posyandu  dan  puskesmas  

sehingga  balita memperoleh perbaikan 

status gizi, dapat diperiksa dan dipantau 

kondisi penyimpangan pertumbuhan 
dan perkembangannya melalui 

informasi   gizi dalam penyuluhan 

mengenai pola tahapan pemberian 
makanan yang bergizi sesuai dengan 

usia balita. 

3. Bagi Peneliti 

Diharapkan peneliti dapat 
mengembangkan hasil penelitian ini tidak 

hanya secara teori, tetapi juga memiliki 

kemampuan dalam mengaplikasikan 
wawasan ilmu pengetahuan khususnya 

tentang status gizi balita secara nyata di 

lokasi penelitian sebagai partisiapsi aktif 

dalam upaya perbaikan gizi balita.
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ABSTRAK 

 
Lesi Prakanker atau kanker Serviks dapat dilihat atau diketahui dengan cara metode IVA Test dimana 

Skrinning deteksi dini Kanker serviks ini adalah salat satu metode dengan cara mengoleskan larutan cuka pada 

leher rahim dan hasil akan terlihat secara langsung, hasil pemeriksaan IVA Test positif dapat dipengaruhi dari 

beberapa faktor salah satunya adalah faktor dari jenis penggunaan kontrsepsi atau faktor usia. Tujuan penelitian 

ini adalah Untuk mengetahui gambaran Pemeriksaan IVA Test berdasarkan Usia ibu dan Jenis penggunaan 
kontrasepsi di Puskesmas Batujajar Kabupaten Bandung Barat periode bulan Juli-Oktober tahun 2017. Metode 

penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan hasil 

pemeriksaan IVA Test berdasarkan Usia dan Jenis penggunaan kontrasepsi periode bulan Juli-Oktober terdapat 

337 wanita yang memeriksakan IVA Test dengan jenis penggunaan kontrasepsi hormonal maupun non 

hormonal. Data ini didapatkan melalui pengambilan data sekunder yang didapatkan langsung dari rekam medis 

Puskesmas batujajar kabupaten bandung barat. Hasil penelitian ini ditunjukan bahwa dari 337 responden yang 

melakukan pemeriksaan IVA Test terdapat 7 wanita (2,1%) dengan hasil positif. Terdiri dari 5 wanita (1,8%) 

dengan usia resiko. Dan 6 wanita yang menggunakan jenis kontrasepsi hormonal. 

 

Kata kunci: hasil pemeriksaan IVA Test, usia, jenis kontrasepsi 

PENDAHULUAN 

Kesehatan reproduksi adalah kemampuan 

seorang wanita untuk memanfaatkan alat 

reproduksi dan mengatur kesuburannya 

(fertilitas) dapat menjalani kehamilan dan 

persalinan secara aman serta, mendapatkan 

bayi tanpa resiko apapun atau well health 

mother dan well born baby,  selanjutnya 

mengembalikan kesehatan dalam batas normal 

(Manuaba, 2009). 

Masalah kesehatan reproduksi yang 

dihadapi oleh wanita pada saat ini adalah 

meningkatnya infeksi pada organ reproduksi, 

yang pada akhirnya menyebabkan kanker, 

salah satunya kanker serviks yang 

menyebabkan kematian nomer satu pada 

wanita (Wijaya, 2010). 

Penyakit kanker merupakan penyebab 

kematian utama didunia. Berdasarkan data 

Globocan, International Agency for Research 

on Cancer (IARC) diketahui bahwa pada 

Tahun 2012 terdapat 14.067.894 kasus baru 

kanker dan 8.201.575 kematian akibat kanker 

di seluruh dunia, dengan 70% kematian akibat 

kanker berada di negara miskin dan 

berkembang. Penyebab terbesar kematian 

akibat kanker setiap tahun, salah satunya 

disebabkan oleh kanker serviks. 

Kanker serviks merupakan penyebab 

kematian pertama karena kanker pada wanita, 

khususnya di negara - negara yang sedang 

berkembang, Insidens kanker serviks menurut 

Globocan Tahun 2012 yaitu 16 per 100.000 

perempuan dengan prevalensi urutan ketiga 

terbanyak pada wanita diseluruh dunia. Di 

Indonesia, kanker serviks merupakan penyakit 

kanker pada perempuan urutan kedua pertama. 

Pada tiga dekade terakhir ini, kasus kanker 

serviks meningkat pada usia lebih muda atau 

dibawah 30 tahun. Berdasarkan data Riskesdas 

(2013), prevalensi kanker di Indonesia adalah 

1,4 per 1000 penduduk, sedangkan kanker 

serviks merupakan kanker dengan prevalensi 

kedua tertinggi di Indonesia sebesar 0,8% atau 

sekitar 98.692 penduduk. 
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Kanker serviks merupakan tumor ganas 

yang tumbuh di dalam leher rahim, yang 

disebabkan oleh Human Papiloma Virus 

(HPV) Khususnya berasal dari epitel atau 

lapisan luar pada serviks. Sedengkan faktor 

pemicu kanker serviks itu sendiri adalah wanita 

yang terinfeksi HPV, wanita yang berganti-

ganti pasangan seksual, wanita yang merokok, 

pencuci vagina dengan anti septik yang terlalu 

sering, kekebalan tubuh yang rendah, riwayat 

abortus dan penggunaan pil kontrasepsi 

(Wijaya, 2010). 

Beberapa faktor yang diduga meningkatkan 

kejadian kanker leher rahim yaitu, faktor 

demografis yang meliputi usia dan status sosial 

ekonomi. Faktor lainnya adalah faktor aktivitas 

seksual yang meliputi usia  pertama kali 

melakukan hubungan seks, pasangan seks yang 

berganti-ganti pasangan, paritas, kurang 

menjaga kebersihan genitalia. Disamping itu 

merokok, penyakit kelamin, trauma kronis 

pada serviks, serta penggunaan kontrasepsi 

merupakan faktor yang meningkatkan kanker 

serviks. Diantaranya kontrasepsi seperti 

(suntik, pil, dan implan) hormonal dan non 

hormonal seperti (AKDR).  

  

Kontrasepsi oral dalam jangka waktu lama 

meningkatkan risiko kanker leher rahim 

sebanyak 2 kali. Kontrasepsi oral mengandung 

hormon estrogen maupun progesteron sama 

halnya seperti kontrasepsi suntik dan implan 

sehingga dapat meningkatkan sensitivotas 

terhadap virus HPV. WHO melaporkan risiko 

relatif pada pemakain kontrasepsi hormonal 

sebesar 1,19 kali dan meningkat sesuai dengan 

lamanya pemakaian. Selain itu, penggunaan 

AKDR akan berpengaruh terhadap serviks 

IVA Test merupakan salah satu metode 

untuk melakukan deteksi dini adanya kanker 

leher rahim. Skrining dengan IVA ini 

dinyatakan lebih mudah, lebih sederhana, dan 

lebih murah dibandingkan dengan tes pap 

smear. Karena itu, pemeriksaan IVA ini 

memberikan harapan besar untuk terlindung 

dari ganasnya efek kanker leher rahim, jenis 

kanker yang paling banyak ditemukan pada 

perempuan Indonesia yang berusia 25 tahun ke 

atas.  

Berdasarkan Data Puskesmas Batujajar, 

Target cakupan pemeriksaan IVA Test dalam 3 

tahun 1.793 orang untuk wanita usia 20 – 29 

tahun dengan target rata - rata perbulan 50 

orang. Untuk wanita usia 30 – 59 tahun target 

cakupan dalam 3 tahun 10.688 orang dengan 

target perbulan 297 orang. 

 

Tabel 1.1 Data pemeriksaan IVA Test dalam 1 bulan 

 Target Cakupan 
Target 

Bulanan 

Yang Melakukan 

Pemeriksaan IVA Test 
Persentasi 

WUS (20-29 tahun) 1.793 50 14 orang 28% 

WUS (30-59 tahun) 10.688 297 78 orang 26% 
Sumber : Rekam Medis Puskesmas Batujajar, 2017 

 

Berdasarkan Data Tabel 1.1 maka dapat 

dilihat bahwa wanita yang melakukan 

pemeriksaan IVA Test dalam satu bulan wanita 

usia  20 – 29 tahun, dengan target cakupan 50 

orang hanya 14 orang ibu yang melakukan 

pemeriksaan (28%), sedangkan untuk target 

cakupan wanita usia 30 – 59 tahun dengan 

cakupan terget 297 orang hanya 78 orang 

(26%) yang melakukan pemeriksaan.  

 

METODE PENELITIAN 
 

Metode penelitian deskriptif. Metode 

penelitian deskriptif adalah metode penelitian 

yang digunakan dengan tujuan utama untuk 

membuat gambaran atau deskriptif tentang 

suatu keadaan secara objektif. 
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Sedangkan jenis penelitian yang dipakai 

adalah deskriptif kuantitatif yang bertujuan 

untuk mengetahui gambaran hasil pemeriksaan 

IVA test berdasarkan usia, dan Jenis 

Penggunaan Kontrasepsi di Puskesmas 

Batujajar Tahun 2017. 

Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini adalah hasil 

pemeriksaan IVA Test pada perempuan 

berdasarkan usia, Jenis Penggunaan 

Kontrasepsi. 

Analisa Data 

Analisis data yang digunakan adalah 

analisis univariat (Deskriptif) dilakukan untuk 

menjelaskan atau mendeskripsikan 

karakteristik setiap variabel penelitian dan 

menghasilkan distribusi frekuensi dan 

persentase dari setiap variabel.Analisis ini 

bertujuan untuk mengetahui gambaran 

Pemeriksaan IVA Test. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilakukan terhadap wanita 

yang menggunakan kontrasepsi dan 

melakukan pemeriksaan IVA Test di 

Puskesmas batujajar kabupaten bandung barat 

tahun 2017 sebanyak (337) orang. Analisa 

univariat dilakukan untuk mengetahui 

gambaran hasil pemeriksaan IVA Test 

berdasarkan usia dan jenis penggunaan 

kontrasepsi ibu di Puskesmas Batujajar tahun 

2017. Adapun hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Gambaran hasil pemeriksaan IVA Test pada wanita di Puskesmas Batujajar tahun 2017 

 
Tabel 1 Distribusi Frekuensi Hasil Pemeriksaan IVA Test di    Puskesmas Batujajar tahun 2017 

Hasil pemeriksaan IVA Test Frekuensi (n) Presentas (%) 

Positif 
Negatif 

7 
330 

2,1 
97,9 

Jumlah 337 100 
Sumber : Rekam Medis Puskesmas Batujajar, 2017. 

 

Tabel 1. menunjukan bahwa responden yang 

hasil pemeriskaan IVA Test Postitif sebanyak 

7 orang (2,1%) lebih kecil dibandingkan 

dengan responden yang hasil pemeriksaan IVA 

Test Negatif yaitu sebanyak 330 orang 

(97,9%). 

 
2. Gambaran hasil pemeriksaan IVA Test berdasarkan Usia di Puskesmas Batujajar tahun 

2017 
Tabel 2. Distribusi Frekuensi Hasil Pemeriksaan IVA Test Berdasarakan Usia  

Di Puskesmas Batujajar Tahun 2017 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Rekam Medis Puskesmas Batujajar, 2017. 

 

Berdasarkan table 2 Diatas dari 224 orang 

responden yang memeriksaan IVA Test 

dengan usia beresiko tinggi hampir seluruhnya 

hasil IVA Test Negatif yaitu sebanyak 219 

orang (97,8%), dan hanya 5 orang (1,8%) ibu 

dengan hasil positif, sedangkan dari 113 orang 

responden (98,2%) dengan usia resiko rendah 

yang melakukan pemeriksaan IVA Test 

dengan hasil Positif sebanyak 2 orang 

responden (2,2%). 

Usia 

Hasil Pemeriksaan IVA Test 
Total 

Positif Negatif 

N % N % N % 

Resiko Tinggi 5 1,8 219 97,8 224 100 

Resiko Rendah 2 2,2 111 98,2 113 100 
Jumlah 7 2,1 330 97,9 337 100 
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3. Gambaran hasil pemeriksaan IVA Test berdasarkan Penggunaan kontrasepsi di 

Puskesemas Batujajar tahun 2017. 

 
Tabel 3 Distribusi Frekuensi Hasil Pemeriksaan IVA Test Berdasarakan Jenis Penggunaan Kontrasepsi  

Di Puskesmas Batujajar tahun 2017 

 

 

 

 

 
 
 
 

Sumber : Rekam Medis Puskesmas Batujajar, 2017. 

 

Berdasarkan table 4.3 didapatkan hasil 

bahwa dari 288 orang responden yang 

menggunakan kontrasepsi hormonal sebanyak 

6 orang responden (2,1%) dengan hasil IVA 

Test Positif, sedangkan dari 53 orang 

responden yang menggunakan kontrasepsi non 

hormonal hampir seluruhnya hasil 

pemeriksaan IVA Test Negatif yaitu sebanyak 

48 orang responden (98,0%). 

 

PEMBAHASAAN 

1. Gambaran hasil pemeriksaan IVA Test pada WUS di Puskesmas Batujajar. 

Berdasarkan hasil penelitian pada Table 

4.1 menunjukan bahwa responden yang hasil 

pemeriskaan IVA Test Postitif sebanyak 7 

orang (2,1%). Dari ke 7 orang wanita dengan 

hasil positif ini 4 diantaranya akseptor KB 

suntik, 2 akseptor KB pil, dan 1 akseptor KB 

IUD dengan usia resiko tinggi 5 orang 

responden dan 2 di antaranya usia resiko 

rendah. 

Menurut Faizah (2010) Pemeriksaan IVA 

positif terinfeksi sel kanker, apabila 

detemukan adanya area putih dan 

permukaanya tidak beraturan serta memiliki 

batas yang tegas di sekitar zona 

transformasi.Jika hasil pemeriksaan IVA 

menunjukan adanya keabnormalan, pasien 

direkomendasikan untuk melakukan biopsi. 

Menurut Savitri (2015) Kanker serviks 

berawal dari adanya pembelahan sel yang 

tidak terkendali dan kemampuan sel – sel 

tersebut untuk menggerogoti jaringan hidup 

lain. Dalam hal ini, sel tersebut memakan 

jaringan leher rahim atau serviks. 

Penyerangan hal ini bisa melalui berbagai 

macam cara, antarnya dengan invasi atau 

pertumbuhan langsung di jaringan yang 

bersebelahan dan dengan cara migrasi atau 

perpindahan sel ke tempat yang jauh 

(metastasis) melalui peredaran darah, 

pembuluh getah bening, dan lain – lain. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa dari 7 

wanita yang hasil pemeriksaan IVA Test 

positif di Puskesmas Batujajar.Maka dapat di 

simpulkan dari 7 wanita yang hasil IVA Test 

positif di pastikan sudah terkena Ca Serviks. 

Menurut Savitri (2015) faktor resiko seorang 

wanita mengalami kanker serviks antara lain 

adalah HPV atau Human Papiloma Virus ini 

adalah penyebab kuti genitalis yang 

ditularkan melalui hubungan seksual, 

hubungan seksual sejak dini yaitu kurang dari 

20 tahun karena sebuah penelitian 

menunjukan bahwa semakin muda usia 

wanita melakukan hubungan seksual semakin 

besar resiko terkena kanker serviks, 

bergonta-ganti pasangan seksual  ini 

merupakan salah satu faktor resiko yang 

besar terkena kanker serviks, paritas yang 

tinggi ini karena semakin sering wanita 

partus maka akan mengakibatkan trauma 

pada serviks yang akan mengaktifkan sel 

Penggunaan 

Kontrasepsi 

Hasil Pemeriksaan IVA Test 
Total 

Positif Negatif 

N % N % N % 

Hormonal 6 2,1 282 97,9 288 100 

Non Hormonal 1 1,0 48 98,0 49 100 

Jumlah 7 2,1 334 97,7 337 100 
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kanker serviks, penggunaan kontrasepsi 

terutama kontrasepsi hormonal dapat 

menurunkan kekebalan alami wanita 

terhadap infeksi, merokok ternya seorang 

perokok berat beresiko terkena penyakit 

kanker karena dapat merangsang 

terbentuknya sel kanker di dukung dengan 

adanya data yang mengatakan bahwa rokok 

sebagai penyebab kanker serviks, riwayar 

kanker serviks pada keluarga merupakan 

faktor yang sangat memegang peranan 

seorang dapat mengalami kanker jenis atau 

tidak jika salah satu keluarga menderita 

kanker serviks maka seorang wanita 

mempunyai risiko 2 kali lebih banyak 

menderita kanker yang sama, social ekonomi 

ini sangat mempengaruhi kejadian kanker 

serviks dikarenakan karsinomis serviks 

banyak dijumpai pada golongan social 

ekonomi rendah mungkin faktor sosial 

ekonimi erat kaitanya dengan gizi, imunitas 

dan kebersihan perseorangan.

 

2. Gambaran hasil pemeriksaan IVA Test berdasarkan usia di Puskesmas Batujajar.  

Berdasarkan hasil penelitian pada table 

4.2 Diatas dari 224 orang responden yang 

memeriksaan IVA Test dengan usia beresiko 

tinggi hampir seluruhnya hasil IVA Test 

Negatif yaitu sebanyak 219 orang (97,8%), 

dan hanya 5 orang (1,8%) ibu dengan hasil 

positif, sedangkan dari 113 orang responden 

(98,2%) dengan usia resiko rendah yang 

melakukan pemeriksaan IVA Test dengan 

hasil Positif sebanyak 2 orang responden 

(2,2%). 

Dari hasil penelitian ini dari 5 orang 

responden usia resiko tinggi diantaranya 

berusia 51 tahun, 42 tahun, 40 tahun, 48 

tahun, 48 tahun. Dan dari 2 orang responden 

usia resiko rendah diantaranya berusia 34 

tahun dan 24 tahun.  

Menurut Herlina.Dkk (2008) Pada usia 

remaja dimana terjadi perubahan fisik yang 

berubungan dengan produksi hormon seksual 

dalam tubuh yang mengakibatkan timbulnya 

dorongan emosi dan seksual. Hal ini menjadi 

titik rawan karena remaja mempunya sifat 

ingin tahu dan cenderung mempunyai 

kecendrungan mencoba hal – hal. 

Menurut Sukaca (2009) Risiko penderita 

kanker serviks adalah wanita yang sudah 

berumur lebih dari 35 tahun karena pada usia 

tersebut system reproduksi mulai berkurang, 

namun studi epodemiologi menunjukan 

faktor risiko juga terjadi pada wanita yang 

aktif berhubungan seksual sejak usia sangat 

dini (<20 tahun), seing berganti pasangan 

seks dengan pria yang suka berganti 

pasanagan. Gejala kanker serviks ini tidak 

terlalu kelihatan pada stadium dini, oleh 

karena itu kanker serviks dianggap sebagai 

“the silent killer”. 

Pada masa menopause sering terjadi 

perubahan sel-sel abnormal pada mulut 

rahim. Semkin tua umur seseorang akan 

mengalami proses kemunduran. Sebenarnya 

proses kemunduran itu tidak terjadi pada 

suatu alat saja tetapi pada seluruh organ 

tubuh. Sehingga pada usia lanjut lebih banyak 

kemungkinan jatuh sakit, atau mudah 

mengalami infeksi (Sukaca,2009). Kanker 

sereviks paling sering terjadi pada 

perempuan yang berumur lebih dari 35 tahun. 

Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan 

terjadi pula pada usia reproduktif 

(Saraswati,2010) 

Menurut penelitian Ike Hesti Puspita 

(2017) yang berjudul Gambaran faktor resiko 

perempuan yang mengalami kanker serviks 

di RSUD DR.H.Abdoel Moloek Provinsi 

Lampung, menyatakan bahwa frekuwensi 

kejadian Kanker Serviks pada perempuan 

menikah dibawah umur 20 tahun sangat 

berisiko tinggi terkena infeksi atau 

mengalami kanker serviks. 

Dapat dilihat bahwa dari hasil 

pemeriksaan IVA Test dengan hasil positif 

lebih banyak pada usia beresiko yaitu usia 

kurang dari 20 tahun dan usia lebih dari 35 

tahun, maka hasil penelitian dapat dilihat 
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bahwa usia sangat mempengaruhi hasil 

pemeriksaan IVA Test atau kejadian kanker 

serviks.

 

3. Gambaran hasil pemeriksaan IVA Test berdasarkan jenis penggunaan kontrasepsi di 

Puskesmas Batujajar. 

Berdasarkan hasil peneitian pada table 4.3 

didapatkan hasil bahwa dari 288 orang 

responden yang menggunakan kontrasepsi 

hormonal sebanyak 6 orang responden 

(2,1%) dengan hasil IVA Test Positif, 

sedangkan dari 53 orang responden yang 

menggunakan kontrasepsi non hormonal 

hampir seluruhnya hasil pemeriksaan IVA 

Test Negatif yaitu sebanyak 48 orang 

responden (98,0%). 

Dari hasil penelitian ini dari 7 orang 

responden dengan hasil positif diantaranya 

akseptor KB suntik 4 orang, pil 2 orang, dan 

1 akseptor KB IUD. 

Menurut teori yang dikemukakan oleh Ali 

(2015), bahwa pengguna kontrasepsi 

hormonal tidak jarang pula ditemukan 

displasia serviks sehingga selama masih 

menggunakan kontrasepsi hormonal sangat 

disarankan untuk melakukan pemeriksaan 

ginekologik secara teratur. 

sel sehat pada serviks tampak mengalami 

beberapa perubahan abnormal. Sel abnormal 

tersebut tidak bersifat kanker, namun bisa 

berkembang menjadi kanker jika tidak 

ditangani sedini mungkin. Displasia serviks 

seringkali ditemukan terjadi pada wanita di 

rentang usia 35 tahun, Umumnya, penyebab 

displasia serviks adalah infeksi virus Human 

papillomavirus (HPV) yang masuk dalam 

tubuh. Infeksi HPVdapat menular melalui 

kontak seksual, termasuk hubungan seks anal 

dan seks oral. Selain itu, wanita perokok lebih 

rentan mengalami perkembangan displasia 

serviks menjadi kondisi yang lebih berat, 

akibat efek buruk yang terkandung dalam 

asap rokok bagi sistem kekebalan tubuh. Ada 

beberapa faktor risiko terhadap displasia 

serviks yang terkait dengan risiko HPV, 

antara lain: Berganti-ganti pasangan seksual, 

Melahirkan sebelum usia 16 tahun, 

Berhubungan seks sebelum usia 18 tahun, 

Menderita penyakit atau menjalani 

pengobatan yang menekan sistem kekebalan 

tubuh. 

Disebutkan juga dalam hasil penelitian 

Mazroatul Chasanah, Ari Udiyono, Lintang 

Dian Saraswati, dan Agus Suwandono 

(2017). Bahwa rata-rata responden dengan 

penggunaan kontrasepsi hormonal lebih 

besar terdapat lesi prakanker leher Rahim dan 

menyebutkan bahwa kontrasepsi oral 

menyebabkan wanita sensitive terhadap HPV 

yang dapat menyebabkan peradangan organ 

reproduksi wanita sehingga memiliki risiko 

terjadinya kanker leher Rahim. 

Menurut teori Andrijono (2008). 

Kontrasepsi pil diduga akan menyebabkan 

defisiensi asam folat, yang akan mengurangi 

metabolism mutagen sedangkan estrogen 

kemungkinan menjadi salah satu faktor yang 

dapat membuat replikasi DNS HPV sehingga 

penggunaan kontrasepsi hormonsl 

meningkatkan risiko menderita kanker 

serviks. 

Maka dapat dilihat bahwa dari hasil 

penelitian wanita usia subur dengan 

penggunaan kontrasepsi hormonal seperti: 

suntik, pil, dan implant di dapatkan 6 orang 

responden yang hasil pemeriksaan IVA Test 

dengan hasil positif, sedangkan dari 

penggunaan kontrasepsi non hormonal 

seperti: IUD, metode sederhan dengan alat, 

dan metode sederhana tanpa alat, hanya 1 

orang responden dengan hasil positif.
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KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitain yang telah 

dilakukan dengan judul “Gambaran Hasil  

Pemeriksaan IVA Test Berdasarkan Usia, Dan 

Penggunaan Kontrasepsi Di Puskesmas 

Batujajar Tahun 2017” dapat ditarik suatu 

kesimpulan sebagai berikut :

1. Gambaran hasil pemeriksaan IVA Test 

pada wanita di Puskesmas Batujajar, 

Sebagian besar bahkan hampir seluruhnya 

hasil pemeriksaan IVA Test Negatif 

sebanyak 97,7%. 

2. Gambaran usia wanita yang hasil 

pemeriksaan IVA Test positif, sebagian 

besar hasil IVA Test Positif pada usia 

beresiko yaitu sebanyak 1,8%. 

3. Gambaran penggunaan Kontrasepsi yang 

di gunakan ibu dengan hasil IVA Test 

positif, sebagian besar hasil IVA Test 

Positif pada pengguna kontrasepsi 

hormonal yaitu sebanyak 2,1%.

 

SARAN 

Berdasarkan simpulan hasil penelitian yang 

telah dipaparkan diatas, maka dapat 

disarankan: 

1. Bagi petugas kesehatan 

Kepada petugas kesehatan diharapkan agar 

melakukan kegiatan seperti pendidikan 

kesehatan dan atau penyuluhan untuk 

meningkatkan minat wanita terhadap 

pemeriksaan IVA Test terutama pada 

wanita yang beresiko yaitu pada wanita usia 

kurang dari 20 tahun dan usia lebih dari 35 

tahun. 

2. Bagi bidan 

Kepada bidan diharapkan agar memberikan 

konseling mengenai manfaat pemeriksaan 

IVA Test dan memberikan pendidikan 

mengenai penyakit kanker serviks. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Diharapkan peneliti selanjutnya agar 

melakukan penelitian yang berkaitan 

dengan hubungan hasil Pemeriksan IVA 

Test berdasarkan variable yang lain. 
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ABSTRAK 

Persalinan merupakan proses membuka dan menipisnya serviks sehingga janin turun ke dalam jalan lahir, 

Persalinan kala II merupakan salah satu dari serangkaian tahap persalinan. Persalinan kala dua dimulai ketika 

pembukaan serviks sudah lengkap (10 cm) dan berakhir dengan lahirnya bayi. .Untuk mencegah perdarahan 

pada ibu bersalin, dapat dilakukan upaya non farmakologis yaitu pemberian teknik pijatan. Pijatan di daerah 

bagian bawah punggung atau di bagian bahu saat kontraksi dapat mempercepat persalinan karena dengan 

pijatan membuat ibu rileks dan merangsang tubuh melepaskan hormon yang bisa membuat ibu merasa lebih 

baik, yaitu hormon endorphin. Tujuan penelitian ini adalah Mengetahui pengaruh pijat punggung terhadap kala 
II persalinan dan perdarahan di RSUD Cideres Kabupaten Majalengka Tahun 2017, penelitian akan 

dilaksanakan pada bulan Januari – Juni 2018, Populasi seluruh ibu bersalin di RSUD Cideres. Uji statistik yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji-t berpasangan (paired t-test) Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa nilai 4.784 dengan sig (2tailed) 0,00 yang berarti terdapat perbedaan antara perdarahan dan lama 

persalinan ibu bersalin yang mendapatkan perlakuan pijat punggung dengan yang tidak, rata-rata perbedaan 

mencapai 0,460. Berdasarkan nilai Paired Samples Correlations diketahui sebesar 0,391 dengan signifikansi 

0,033 yang berarti pengaruh pijat punggung terhadap lama persalinan dan perdarahan berpengaruh sebesar 

39,1%. Bagi petugas kesehatan di RSUD Cideres dapat memberikan metode non farmakologis pijat pungung 

sebagai alternatif untuk memperlancar persalinan dan meminimalisir risiko perdarahan, memberikan asuhan 

sayang ibu kala II dan memberikan intervensi kepada keluarga untuk memberikan pendampingan kepada ibu 

selama proses persalinan berlangsung. Bagi ibu agar melakukan pemeriksaan kehamilan sejak awal kehamilan 
dan selalu menjaga kesehatan agar persalinannya lancar. 

 

Kata kunci: Pijat Punggung, Kala II Persalinan, Perdarahan 

ABSTRACT 

Childbirth is the process of opening and thinning of the cervix so that the fetus descends into the birth canal, 

the second stage of labor is one of a series of stages in labor process. The second stage of labor begins when 

the opening of the cervix is complete (10 cm) and ends with the birth of the baby. To prevent hemorrhage 

among women during childbirth, nonpharmacological efforts can be made, for example with the provision of 

massage technique. Massage on the lower area of the back or on the shoulder during contractions can 
accelerate labor because massage allows the mother to relax and stimulate the body to release hormones that 

can make the mother to feel better, namely the endorphin hormone. This study aims to determine the effect of 

back massage on the duration of the second stage of labor and haemorrhage at Cideres District general 

Hospital Majalengka District in 2018. The study was carried out in January - June 2018, the population were 

all women during childbirth at Cideres District General Hospital. The statistical test used in this study was 

paired t-test. The results showed that the value was 4.784 with sig (2tailed) of 0.00, which means that there 

was a difference on hemorrhage and the duration of labor between women during childbirth who got back 

massage treatment ando women who did not get, the mean difference was 0.460. Based on the Paired Samples 

Correlation, the value was 0.391 with a significance of 0.033 which means that the effect of back massage on 

the duration of labor and hemorrhage had an effect of 39.1%. The healthcare providers at Cideres District 

General Hospital can provide nonpharmacological method of back massage as an alternative to facilitate 

childbirth and minimize the risk of hemorrhage, provide maternal care II and provide intervention to the family 
to provide assistance to the mother during the labor process. The mothers should perform antenatal care visit 

since the beginning of pregnancy and always maintain their health so that the childbirth process can run 

smoothly. 

 

Keywords: Back Massage, Second Stage of Labor, Hemorrhage 
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PENDAHULUAN 

Persalinan merupakan proses membuka dan 

menipisnya serviks sehingga janin turun ke 

dalam jalan lahir. Kejadian itu terjadi seiring 

dengan otot-otot rahim yang berkontraksi. 

Pada saat terjadi kontraksi di rahim, kepala 

janin bergerak melewati jalan lahir yang 

menyebabkan tekanan pada kandung kemih, 

rektum, tulang belakang dan tulang pubik yang 

juga menyebabkan terjadinya rasa nyeri pada 

ibu (Manuaba, 2012).  

Proses persalinan terdiri atas empat tahap 

yang disebut kala, yaitu kala I, kala II, kala III 

dan kala IV. Tiap kala memiliki jangka waktu 

yang tidak sama bergantung pada kesiapan dan 

kesehatan ibu. Persalinan kala II merupakan 

salah satu dari serangkaian tahap persalinan. 

Persalinan kala dua dimulai ketika pembukaan 

serviks sudah lengkap (10 cm) dan berakhir 

dengan lahirnya bayi. Kala dua disebut juga 

kala pengeluaran bayi (JNPK-KR, 2012: 77). 

Lama persalinan kala II merupakan persalinan 

yang berlangsung lebih dari 2 jam pada 

primigravida dan lebih dari 1 jam multigravida 

(Manuaba, 2012:78).  

Persalinan kala II tidak semuanya berjalan 

dengan lancar, ada beberapa ibu yang 

mengalami kendala selama persalinan tersebut. 

Adapun dampak yang dapat ditimbulkan akibat 

dari persalinan yang tidak lancar seperti infeksi 

intrapartum, ruptura uteri, cincin retraksi 

patologis, pembentukan fistula, cidera otot-

otot dasar panggul, kaput suksedanum dan 

molase kepala janin. Bahkan, apabila tidak 

dapat terdeteksi maupun tertangani dengan 

baik, partus lama bisa berdampak fatal yaitu 

dapat menyebabkan kematian pada ibu 

maupun janinnya (Prawirohardjo, 2012:126). 

Salah satu penyebab kematian pada ibu 

yaitu perdarahan post partum. Perdarahan post 

partum merupakan perdarahan pervaginam 

yang melebihi 500 ml setelah bersalin. 

Perdarahan post partum pada umumnya terjadi 

dalam 24 jam setelah persalinan berlangsung 

(Prawirohardjo, 2012:87). Perdarahan yang 

menimbulkan kematian bukanlah perdarahan 

sekaligus yang keluar banyak namun justru 

perdarahan terus menerus yang terjadi sedikit 

demi sedikit (Oxorn, 2011:112). 

Untuk mencegah perdarahan pada ibu 

bersalin, dapat dilakukan upaya non 

farmakologis yaitu pemberian teknik pijatan. 

Pijatan di daerah bagian bawah punggung atau 

di bagian bahu saat kontraksi dapat 

mempercepat persalinan karena dengan pijatan 

membuat ibu rileks dan merangsang tubuh 

melepaskan hormon yang bisa membuat ibu 

merasa lebih baik, yaitu hormon endorfin 

(Oxorn, 2011:114).  

Berdasarkan hasil studi pendahuluan di 

RSUD Cideres terhadap 10 ibu bersalin yang 

dilakukan pijat punggung dan 10 ibu bersalin 

yang tidak dilakukan pijat punggung. Dari 

hasil studi diperoleh bahwa dari 10 ibu bersalin 

yang dilakukan pijat punggung lama persalinan 

kala II sekitar 30 sampai 60 menit dan ada yang 

mengalami perdarahan 2 orang. Sedangkan 

dari 10 ibu bersalin yang ridak dilakukan pijat 

punggung, 6 orang (60%) lama persalinan kala 

II lebih dari 2 jam dan 4 orang (40%) 

mengalami perdarahan.  

Penelitian ini untuk mengetahui Pegaruh 

pijat punggung terhadap lama kala II 

persalinan dan perdarahan pada ibu bersalin. 

 

METODE PENELITIAN 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari 

pengaruh pijat punggung terhadap kala II 

persalinan dan perdarahan. Berdasarkan hal 

tersebut maka kerangka konsep penelitian ini 

dapat dilihat pada diagram berikut: Visualisasi 

Kerangka Konsep: 
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Pijat 

punggung 
    Kala II persalinan 

dan perdarahan 

Diagram 3.1 Kerangka Konsep Pengaruh Pijat 

Punggung terhadap Kala II Persalinan dan 

Perdarahan di RSUD Cideres Kabupaten 

Majalengka Tahun 2018. 

 

Penelitian yang digunakan adalah 

penelitian eksperimen dengan menggunakan 

rancangan control group post test-only design. 

Dalam model rancangan kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol  dibentuk dengan 

prosedur random, sehingga keduanya dapat 

dianggap setara. Selanjutnya kelompok 

eksperimen diberikan perlakuan. Setelah 

perlakuan telah diberikan dalam jangka waktu 

tertentu, maka setelah itu dilakukan 

pengukuran variabel terikat pada kedua 

kelompok tersebut, dan hasilnya dibandingkan 

perbedaannya.  

 

Jalannya Penelitian 

Dalam melakukan penelitian, peneliti 

dibantu oleh 2 orang bidan dan diberi arahan 

terlebih dahulu mengenai pijat punggung 

sesuai dengan teori. Pertamatama, peneliti 

menunggu  informasi dari tenaga kesehatan 

tentang calon ibu bersalin. Selanjutnya peneliti 

datang ke rumah sakit atau peneliti sudah ada 

di rumah sakit jika secara kebetulan calon ibu 

bersalin datang, peneliti kemudian 

menjelaskan tentang tujuan, manfaat dan 

prosedur penelitian jika responden setuju 

melakukan tanda tangan di lembar persetujuan. 

Kemudian proses pengumpulan data dilakukan 

yaitu pada ibu yang dilakukan pijat punggung 

maupun yang tidak dilakukan pijat punggung 

sehingga diperoleh data tentang kala II 

persalinan dan perdarahan. 

Pengolahan Data. 

Melakukan pengolahan data untuk melihat 

hasil penelitian. proses pengolahan data ini 

melalui tahap-tahap sebagai berikut: 

a. Editing (Pengeditan Data). 

Editing adalah merupakan kegiatan untuk 

pengecekan dan perbaikan isian formulir. 

Pada penelitian ini, peneliti melakukan 

pengecekan terhadap lembar observasi dari 

setiap responden dan memastikan data yang 

tercatat lengkap dan jelas agar 

memudahkan untuk tahap berikutnya. Data 

yang tercatat dalam lembar observasi 

meliputi insial responden, gravida, pijat 

punggung, kala II persalinan dan 

tentang perdarahan. 

b. Coding (Pengkodean) 

Setelah melakukan editing, selanjutnya 

dilakukan peng”kodean” atau “coding”, 

yakni mengubah data berbentuk kalimat 

atau huruf menjadi data angka atau 

bilangan. Pengkodean yang dilakukan 

peneliti yaitu pijat punggung diberi kode 0 

jika ibu bersalin tidak di pijat pada 

punggungnya dan 1 jika ibu bersalin di pijat 

pada punggungnya, untuk kala II persalinan 

diberi kode 0 jika > 2 jam (primi) atau > 1 

jam (multi) dan 1 jika < 2 jam (primi) atau 

< 1 jam (multi) dan untuk perdarahan yaitu 

diberi kode 0 jika > 500 cc dan 1 jika < 500 

cc. 

c. Data Entry (Pemasukan Data) 

Yakni jawaban-jawaban dari masing-

masing responden yang dalam bentuk 

“kode” (angka atau huruf) dimasukan 

kedalam program atau “software” komputer 

program yang sering digunakan untuk 

“entri data” penelitian adalah paket progra 

SPSS for Window versi 21. 

d. Cleaning Data (Pembersihan Data) 

Apabila semua data dari setiap sumber data 

atau responden selesai dimasukkan perlu 

dicek kembali untuk melihat kemungkinan-

kemungkinan adanya kesalahan-kesalahan 

kode dan ketidak lengkapan, kemudian 

dilakukan pembetulan atau koreksi. 

e. Pengeluaran informasi (hasil) 

Yaitu berupa hasil SPSS sesuai dengan 

tujuan penelitian yaituhasil analisis 

distribusi frekuensi dan analisis bivariat. 
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Perubah yang diamati 

a. Lama Kala II Persalinan 

Persalinan yang dimulai dari pembukaan 

lengkap sampai kelahiran bayi. 

Pengelompokan variabel yang digunakan 

untuk lama kala II Persalinan adalah: 

Tidak normal, jika >2 jam pada 

primi atau >1 jam pada Multi 

Normal , Jika ≤ 2 jam Pada Primi 

dan ≤ 1 jam Pada Multi 

b. Perdarahan 

Keluarnya darah dari jalan lahir setelah 

persalinan Pengelompokan variabel untuk 

perdarahan adalah: 

Tidak normal jika >500cc 

Normal Jika ≤500 cc 

Analisis Data 

Langkah awal adalah menetukan variabel 

yang akan digunakan yaitu variabel bebas 

dan variabel terikat. Yang menjadi variabel 

bebas dalam penelitian ini adalah pijat 

punggung dan variabel  erikatnya adalah 

lama kala II dan Perdarahan 

a. Analisis Univariat 

Analisis univariat merupakan suatu 

analisis untuk mendeskripsikan 

variabel Pijat punggung yang 

menghasilkan data mean, median, nilai 

minimum, nilai maksimum dan nilai 

standar deviasi 

b. Analisis Bivariat 

Analisis univariat merupakan suatu 

analisis untuk mendeskripsikan 

variabel Pijat punggung yang 

menghasilkan data mean, median, nilai 

minimum, nilai maksimum dan nilai 

standar deviasi

 

HASIL PENELITIAN 

a.  Analisis Deskriptif 

 
Gambar 1. Teknik Pemijatan  

 

Lama Persalinan Perlakuan dengan 

Perlakuan Pijat Pungung. 

 Pasien dengan perlakuan pijat punggung 

dikategorikan berdasarkan jumlah kelahiran 

ibu, seperti pada tabel berikut: 

Tabel 1. Lama Persalinan Perlakuan Pijat 

Punggung 

 N Mean Min Mak 

Primipara 7 0.7 0.6 0.8 

Multipara 22 0.54 0.35 0.7 

Grandemultipara 1 0.5 0.5 0.5 

Total 30 0.58 0.35 0.8 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa 

lama persalinan paling panjang berada pada 

primipara dengan rata-rata 0,58 menit dengan 

waktu nilai terpendek 35 menit dan terlama 80 

menit. Dengan demikian dapat dijelaskan 

bahwa primipara dengan perlakuan pijat 

punggung memiliki lama persalinan kala II 

paling panjang yaitu rata-rata 0,58 menit.  

Lama Persalinan Tidak Pijat Punggung 

Pasien dengan tidak pijat punggung 

dikategorikan berdasarkan jumlah kelahiran 

ibu, seperti pada tabel berikut: 

Tabel 2. Lama Persalinan tidak dilakukan 

Perlakuan Pijat Punggung 

 N Mean Min Mak 

Primipara 5 0.61 0.7 0.9 

Multipara 23 0.66 0.4 0.8 

Grandemultipara 2 0.55 0.5 0.55 

Total 30 0.64 0.4 0.9 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa 

primipara yang tidak diberikan perlakuan pijat 

punggung dengan lama waktu persalinan Kala 
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II waktu terpendek 40 menit dan terlama 90 

menit. Dengan demikian dapat dijelaskan 

primipara memiliki lama persalinan terpanjang 

tidak mendapatkan perlakuan pijat punggung 

dengan rata-rata lama persalinan kala II 0,64. 

Perdarahan dengan Perlakuan Pijat 

Punggung. 

Pasien dengan tidak pijat punggung 

dikategorikan berdasarkan jumlah kelahiran 

ibu, seperti pada tabel berikut: 

Tabel 3. Perdarahan dengan Perlakuan Pijat 

Punggung. 

 N Mean Min Mak 

Primipara 7 257,1 130 400 

Multipara 22 318,8 160 600 

Grandemultipara 1 300 300 300 

Total 30 303,8 130 600 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa 

perdarahan dengan terbanyak pada multipara 

dengan rata-rata 318.8636 cc dengan jumlah 

terendag 160.00 cc dan tertinggi 600 cc. 

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa 

bahwa multipara pada pijat puggung memiliki 

perdarahan terbanyak.  

Perdarahan dengan tidak Pijat Punggung 

Pasien dengan tidak pijat punggung 

dikategorikan berdasarkan jumlah kelahiran 

ibu, seperti pada tabel berikut: 

Tabel 4. Perdarahan dengan Tidak Pijat Punggung 

 N Mean Min Mak 

Primipara 5 457 260 600 
Multipara 23 415,9 250 580 

Grandemultipara 2 412,5 325 500 

Total 30 422,5 250 600 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa 

primipara memiliki perdarahan tertinggi pada 

pasien yang tidak pijat 

punggung dengan rata-rata 457.00. dengan 

demikian jumlah terendah 260 cc dan tertinggi 

600 cc. 

Pengaruh pijat punggung terhadap kala II 

persalinan dan perdarahan di RSUD 

Cideres Kabupaten Majalengka Tahun 

2018 

Untuk mendapatkan data pengaruh pijat 

punggung terhadap kala II persalinan dan 

perdarahan di RSUD Cideres Kabupaten 

Majalengka Tahun 2018 penulis menggunakan 

uji paired t tes dengan hasil sebagai berikut: 

Parameter 
Mean 

Diff 

P 

Value 

T-Test 

Correlation 
P 

Value  

lama 

persalinan 

tidak pijat 

punggung 

- lama 

persalinan 

pijat 

punggung 

0,460 0,00 0,391 0,033 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa 

nilai 4.784 dengan sig (2tailed) 0,00 yang 

berarti terdapat perbedaan antara perdarahan 

dan lama persalinan ibu bersalin yang 

mendapatkan perlakuan pijat punggung 

dengan yang tidak, rata-rata perbedaan 

mencapai 0,460. Berdasarkan nilai Paired 

Samples Correlations diketahui sebesar 0,391 

dengan signifikansi 0,033 yang berarti 

pengaruh pijat punggung terhadap lama 

persalinan dan perdarahan berpengaruh sebesar 

39,1%. 

 

PEMBAHASAAN 

1. Gambaran lama Kala II pada Ibu Bersalin di RSUD Cideres Kabupaten Majalengka Tahun 

2018. 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa 

lama persalinan paling lama berada pada 

primipara dengan rata-rata 8.7143 jam 

dengan waktu nilai terpendek 5 jam dan 

terlama 12 jam. Dengan demikian dapat 

dijelaskan bahwa primipara dengan 

perlakuan pijat punggung memiliki lama 

persalinan kala II paling panjang yaitu rata-

rata 8.7143 dan hasil penelitian pada ibu 

yang tidak diberikan perlakuan pijat 
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punggung dengan lama waktu persalinan 

Kala II terpanjang dengan rata-rata waktu 

12.4000 pada primipara, waktu terpendek 

900 dan terpanjang 18 jam. Dengan demikian 

dapat dijelaskan primipara memiliki lama 

persalinan terpanjang tidak mendapatkan 

perlakuan pijat punggung dengan rata-rata 

lama persalinan kala II 12.4000. Persalinan 

kala II tidak normal dapat dikarenakan salah 

satunya ibu bersalin belum siap menghadapi 

persalinan baik secara fisik maupun psikis, 

terutama ibu yang mengalami cemas dan 

nyeri yang tidak teratasi sehingga 

mempengaruhi jalannya persalinan, akibat 

dari persalinan kala II tidak normal yaitu 

dapat menyebabkan gawat janin. 

Persalinan adalah proses dimana bayi, 

plasenta, dan selaput ketuban keluar dari 

uterus ibu. Persalinan dimulai (inpartu) sejak 

uterus berkontraksi dan menyebabkan 

perubahan pada serviks (membuka dan 

menipis) (JNPK-KR). 

Persalinan kala II merupakan salah satu 

dari serangkaian tahap persalinan. Persalinan 

kala dua dimulai ketika pembukaan serviks 

sudah lengkap (10 cm) dan berakhir dengan 

lahirnya bayi. Kala dua disebut juga kala 

pengeluaran bayi (JNPK-KR). Lama 

persalinan kala II merupakan persalinan yang 

berlangsung lebih dari 2 jam pada 

primigravida dan lebih dari 1 jam 

multigravida (Manuaba). 

Hasil penelitian ini lebih tinggi 

dibanding dengan penelitian Tiawarawati 

(2015:75) di UPTD Puskesmas 

Sindangwangi Kabupaten Majalengka 

menunjukkan bahwa responden yang 

mengalami persalinan kala II dengan tidak 

normal sebanyak 29,5%. Juga lebih tinggi 

dibanding hasil penelitian Rahmawati di 

Puskesmas Magelang Selatan menunjukkan 

bahwa sebanyak 25% persalinan berlangsung 

dengan lambat. Namun besarnya sama engan 

hasil penelitian Nurrochmi (2013:48) di 

RSUD Indramayu Periode April-Mei 2013 

menunjukkan bahwa ibu bersalin yang 

bersalin dengan lambat sebanyak 40%. 

Masih terdapatnya ibu bersalin yang 

mengalami persalinan kala II tidak normal, 

maka petugas kesehatan dalam menangani 

persalinan kala II perlu memastikan ibu 

bersalin mendapat asuhan sayang ibu kala II 

dengan tepat diantaranya memastikan ibu 

didampingi oleh keluarganya, ibu 

mendapatkan informasi, ibu mendapatkan 

dukungan psikologis, membantu ibu dalam 

memilih posisi, membimbing cara meneran 

dan melakukan tindakan pencegahan 

terhadap kemungkinan terjadinya infeksi. 

Selain itu, upaya pencegahan persalinan kala 

II tidak normal yang dapat dilakukan petugas 

kesehatan adalah dengan memberikan 

penanganan non farmakologis yaitu dengan 

cara memberikan pijat punggung kepada ibu 

bersalin.

 

2. Gambaran Perdarahan pada Ibu Bersalin di RSUD Cideres Kabupaten Majalengka Tahun 

2018. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui 

bahwa perdarahan dengan terbanyak pada 

multipara dengan ratarata 318.8636 cc 

dengan jumlah terendah 160.00 cc dan 

tertinggi 600 cc. Dengan demikian dapat 

dijelaskan bahwa bahwa multipara pada pijat 

punggung memiliki perdarahan terbanyak. 

Sedangkan pada primipara memiliki 

perdarahan tertinggi pada pasien yang tidak 

pijat punggung dengan rata-rata 457.00. 

dengan demikian jumlah terendah 260 cc dan 

tertinggi 600 cc Perdarahan tidak normal 

yang artinya mengalami perdarahan yang 

melebihi 500 ml setelah melahirkan dapat 

dikarenakan banyak faktor, salah satunya 

karena kecemasan dan rasa sakit saat 

kontraksi tidak dapat teratasi dengan baik, 
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akibatnya risiko perdarahan tidak dapat 

dihindari. 

Perdarahan pasca persalinan adalah 

perdarahan yang melebihi 500 ml. Kondisi 

dalam persalinan menyebabkan kesulitan 

untuk menentukan jumlah perdarahan yang 

terjadi karena tercampur dengan air ketuban 

dan serapan pakaian. Oleh sebab itu batasan 

operasional untuk periode pasca persalinan 

adalah setelah bayi lahir (Prawirohardjo, 

2011:185). Perdarahan paling sering 

diartikan sebagai keadaan kehilangan darah 

lebih dari 500 ml selama 24 jam pertama 

sesudah kelahiran bayi. Beberapa penyebab 

perdarahan yaitu proses persalinan yang tidak 

aman ditolong dukun yang tak terlatih, proses 

pengguguran kandungan yang disengaja dan 

tidak aman, usia ibu terlalu muda (kurang 

dari 20 tahun), ibu yang hamil usia muda 

kondisi alat kandungan belum siap sehingga 

mudah terjadi perdarahan, ibu terlalu tua 

(lebih dari 35 tahun) dimana kondisi fisik ibu 

bila tidak terjaga kesehatannya akan beresiko 

terhadap kemungkinan perdarahan, 

melahirkan anak dengan jarak terlalu dekat 

yaitu kurang dari 2 tahun, terlalu sering 

melahirkan, kecemasan (Marmi, 2011:45). 

Hasil penelitian ini sedikit lebih tinggi 

dibanding dengan hasil penelitian Rahmawati 

di Puskesmas Magelang Selatan 

menunjukkan bahwa 20% responden 

mengalami perdarahan dan lebih tinggi 

dibanding dengan hasil penelitian Pratiwi 

(2015:44) di BPS S Lampung Timur Tahun 

2015, menunjukkan bahwa ibu bersalin yang 

mengalami perdarahan sebanyak 7,5%. 

Masih terdapatnya ibu bersalin yang 

mengalami perdarahan maka petugas 

kesehatan perlu meningkatkan pemberian 

informasi kepada ibu hamil mengenai 

persiapan persalinan yang aman, 

memberikan dukungan kepada ibu bersalin 

dengan adanya pendampingan, dan 

melakukan metode non farmakologis untuk 

mengatasi kecemasan sebagai salah satu 

penyebab perdarahan. Disamping itu, petugas 

kesehatan juga perlu melakukan deteksi dini 

sehingga ibu mendapatkan penanganan 

dengan baik dan mengurangi risiko 

perdarahan. 

 

3. Pengaruh Pijat Punggung terhadap Kala II Persalinan di RSUD Cideres Kabupaten 

Majalengka Tahun 2017. 

Hasil analisis data diketahui bahwa pijat 

punggung berpengaruh terhadap kala II 

persalinan dan perdarahan di RSUD Cideres 

Kabupaten Majalengka Tahun 2018. Hasil 

analisis diketahui nilai 4.784 dengan sig 

(2tailed) 0,00 yang berarti terdapat perbedaan 

antara perdarahan dan lama persalinan ibu 

bersalin yang mendapatkan perlakuan pijat 

punggung dengan yang tidak, rata-rata 

perbedaan mencapai 0,460. Berdasarkan nilai 

Paired Samples Correlations diketahui 

sebesar 0,391 dengan signifikansi 0,033 yang 

berarti pengaruh pijat punggung terhadap 

lama persalinan dan perdarahan berpengaruh 

sebesar 15,28%. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori 

yang menyatakan bahwa persalinan akan 

menimbulkan nyeri karena adanya pengaruh 

dari kontraksi uterus. Untuk mengatasi nyeri 

tersebut ibu bersalin perlu mendapatkan rasa 

nyaman agar mengatasi nyeri yang dirasakan 

dan jika hal ini teratasi maka persalinan dapat 

berlangsung dengan lancar. Salah satu 

tindakan untuk menciptakan rasa nyaman 

pada ibu bersalin yaitu dengan dengan pijat 

punggung. 

Hasil penelitian ini juga mendukung teori 

Manurung, manfaat pijat dalam persalinan 

antara lain memberikan kenyamanan, 

mengurangi rasa sakit, membantu relaksasi 

pada ibu saat proses persalinan, memperbaiki 

sirkulasi darah, mengembalikan kemampuan 

berkontraksi, mempercepat persalinan dan 

meningkatkan kerja system organ, sehingga 

dapat mengeluarkan zat-zat beracun lebih 

lancar baik melalui urine maupun keringat. 
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Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian Tiawarawati (2015:75) 

menunjukkan bahwa pijat punggung efektif 

dalam mempercepat persalinan kala II pada 

ibu bersalin di UPTD Puskesmas 

Sindangwangi Kabupaten Majalengka 

dengan p = 0,002. Juga hasil penelitian 

Rahmawati (2013:204) di Puskesmas 

Magelang Selatan menunjukkan bahwa 

adanya pengaruh pijat punggung terhadap 

lama persalinan kala II. 

Penelitian ini juga mendukung penelitian 

Abdullah (2013:56) menunjukkan bahwa 

kelancaran persalinan dapat dipengaruhi oleh 

pijat punggung dengan nilai p = 0,001. Juga 

hasil penelitian Nigrum (2013) menunjukkan 

bahwa ada pengaruh pemberian pemijatan 

pada ibu bersalin primigravida terhadap 

kemajuan persalinan di RSIA Melinda Kota 

Kediri. 

Pijat punggung dapat mempengaruhi 

terhadap kala II persalinan, maka dari itu 

upaya petugas kesehatan untuk mencegah 

persalinan kala II tidak normal dapat 

menerapkan metode non farmakologis yaitu 

pijat punggung pada ibu bersalin. Disamping 

itu, perlunya memberikan intervensi kepada 

keluarga ibu untuk memberikan 

pendampingan pada ibu selama proses 

persalinan berlangsung.

 

4. Pengaruh Pijat Punggung terhadap Perdarahan di RSUD Cideres Kabupaten Majalengka 

Tahun 2018. 

Hasil analisis data diketahui bahwa pijat 

punggung berpengaruh terhadap kala II 

persalinan dan perdarahan di RSUD Cideres 

Kabupaten Majalengka Tahun 2018. Hasil 

analisis diketahui nilai 4.784 dengan sig 

(2tailed) 0,00 yang berarti terdapat perbedaan 

antara perdarahan dan lama persalinan ibu 

bersalin yang mendapatkan perlakuan pijat 

punggung dengan yang tidak, rata-rata 

perbedaan mencapai 0,460. Berdasarkan nilai 

Paired Samples Correlations diketahui 

sebesar 0,391 dengan signifikansi 0,033 yang 

berarti pengaruh pijat punggung terhadap 

lama persalinan dan perdarahan berpengaruh 

sebesar 15,28%. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan 

teori Marmi yang menyatakan bahwa 

perdarahan bisa terjadi pada wanita yang 

mengalami kecemasan maupun stres dalam 

persalinannya yang terjadi karena rasa nyeri 

pada saat kontraksi persalinan. Kecemasan 

menyebabkan migrasi sel trombosit ke darah 

perifer sehingga pembekuan darah 

memendek dan terjadi juga peningkatan 

perfusi yang akan membahayakan saat terjadi 

pemutusan pembuluh darah yakni 

meningkatkan risiko perdarahan. Beberapa 

kegiatan yang dapat dilakukan untuk 

mencegah terjadinya perdarahan adalah 

dengan memberikan kenyamanan pada ibu 

yang mau melahirkan yaitu dengan pijat 

punggung. Dengan dipijat, nyeri klien dapat 

terkontrol sehingga kecemasan klien dapat 

berkurang dan risiko perdarahan dapat 

diminimalkan. 

Juga tidak mendukung teori Oxorn, bahwa 

untuk mencegah perdarahan pada ibu 

bersalin, dapat dilakukan upaya non 

farmakologis yaitu pemberian teknik pijatan. 

Pijatan di daerah bagian bawah punggung 

atau di bagian bahu saat kontraksi dapat 

mempercepat persalinan karena dengan 

pijatan membuat ibu rileks dan merangsang 

tubuh melepaskan hormon yang bisa 

membuat ibu merasa lebih baik, yaitu hormon 

endorphin. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan 

hasil penelitian Rahmawati di Puskesmas 

Magelang Selatan menunjukkan bahwa 

adanya pengaruh pijat punggung terhadap 

perdarahan. Namun, sejalan dengan hasil 

penelitian Pratiwi di BPS S Lampung Timur 

Tahun 2015, menunjukkan bahwa pijat 

punggung tidak berpengaruh terhadap 

perdarahan pada ibu bersalin. Hal ini dapat 

dikarenakan jumlah kasus yang relatif kecil 
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dan desain penelitian yang tidak tepat 

sehingga hubungan kedua variabel tidak 

terbukti. 

Berdasarkan hasil penelitian ini tidak 

terbukti bahwa pijat punggung berhubungan 

dengan perdarahan, maka untuk mencegah 

perdarahan selain dengan melakukan atau 

memberikan pijat punggung pada ibu 

bersalin, juga perlu memperhatikan hal 

lainnya, seperti memastikan ibu bersalin 

mendapatkan asuhan persalinan dengan 

tepat, meningkatkan pengawasan selama 

persalinan berlangsung, memastikan ibu 

mendapatkan pendampingan dari 

keluarganya.

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan mengenai “Pengaruh pijat punggung 

terhadap kala II persalinan dan perdarahan di 

RSUD Cideres Kabupaten Majalengka Tahun 

2018”, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut:  

1. Diketahui bahwa lama persalinan paling 

panjang berada pada primipara dengan rata-

rata 8.7143 jam dengan waktu nilai 

terpendek 5 jam dan terlama 12 jam. 

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa 

primipara dengan perlakuan pijat punggung 

memiliki lama persalinan kala II paling 

panjang yaitu rata-rata 8.7143. di RSUD 

Cideres Kabupaten Majalengka Tahun 

2018 

2. Diketahui bahwa primipara yang tidak 

diberikan perlakuan pijat punggung dengan 

lama waktu persalinan Kala II terpanjang 

dengan rata-rata waktu 12.4000, waktu 

terpendek 900 dan terpanjang 18 jam. 

Dengan demikian dapat dijelaskan 

primipara memiliki lama persalinan 

terpanjang tidak mendapatkan perlakuan 

pijat punggung dengan rata-rata lama 

persalinan kala II 12.4000 

3. Diketahui bahwa perdarahan dengan 

terbanyak pada multipara dengan ratarata 

318.8636 cc dengan jumlah terendag 

160.00 cc dan tertinggi 600 cc. Dengan 

demikian dapat dijelaskan bahwa bahwa 

multipara pada pijat puggung memiliki 

perdarahan terbanyak 

4. Diketahui bahwa primipara memiliki 

perdarahan tertinggi pada pasien yang tidak 

pijat punggung dengan rata-rata 457.00. 

dengan demikian jumlah terendah 260 cc 

dan tertinggi 600 cc
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ABSTRAK 

 
Anak merupakan generasi penerus bangsa. Kualitas anak dapat ditentukan oleh kondisi tumbuh kembangnya, 

yang mana dipengaruhi oleh kecukupan nutrisi dan kualitas kesehatan. Salah satu strategi pembangunan 

kesehatan nasional adalah paradigma sehat yang salah satunya meliputi pemberantasan penyakit menular yang 

dilakukan melalui imunisasi. Pada tahun 2015 di desa sukarapih dari 32 balita terdapat 5 balita yg mengalami 

perkembangan yang lambat, dan 4 orang mengalami pertumbuhan yang lambat. Hal ini menunjukan masih 

terdapat balita yang mengalami tumbuh kembang yang lambat yand dapat disebabkan oleh penyakit yang dapat 

dicegah oleh pemberian imunisasi dasar.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pemberian 

imunisasi dasar dengan tumbuh kembang balita. Metode penelitian yang digunakan adalah analitik kolerasi 

dengan pendekatan  potong lintang.  Responden penelitian 35 balita (usia 54-60 bulan) di posyandu 07 Desa 
Sukarapih wilayah kerja Puskesmas Tambelang Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Data yang dikumpulkan 

merupakan data primer menggunakan kuesioner KPSP. Jenis analisis data yang digunakan adalah univariat 

dan bivariate. Hasil penelitian menunjukkan hampir seluruh responden yang mendapatkan imunisasi dasar 

lengkap mengalami perkembangan  yang sesuai dengan umurnya yaitu sebanyak 30 (85,7%). Hampir seluruh 

responden yang mendapatkan imunisasi dasar lengkpa mengalami pertumbuhan yang normal yaitu sebanyak 

29 (90,6%).Terdapat hubungan yang signifikan pemberian imunisasi dasar lengkap dengan perkembangan 

balita dengan hasil uji statistik didapatkan nilai p value = 0,002< nilai a 0,05. Terdapat hubungan yang 

signifikan antara pemberian imunisasi dasar lengkap dengan pertumbuhan balita dengan hasil uji statistik 

didapatkan nilai p value = 0,000< nilai a 0,05. Kesimpulan terdapat hubungan pemberian imunisasi dasar 

dengan pertumbuhan dan perkembangan balita.  

 

Kata kunci :  Cross sectional, imunisasi dasar, tumbuh, kembang 
 

 ABSTRACT  

 
Children are the future generation. Child quality can be determined by the condition of growth and 
development, which is affected by the adequacy of nutrition, health quality. One of the national health 

development strategies is a healthy paradigm which include the eradication of infectious diseases carried out 

through immunization. In 2015, in the village of sukarapih, out of 32 toddlers there were 5 toddlers who 

experienced slow development, and 4 people experienced slow growth.. This data shows that there are toddlers 

who still experience slow growth and development which could be caused by a disease that can be prevented 

by basic immunization. This study aims to determine the relationship of basic immunization with toddler growth 

and development. The research method used was correlation analysis with cross sectional approach with 

respondents  consists of 35 toddlers (54-60 months) in posyandu 07 Desa Sukarapih of Tambelang   Health 

Center working area, Bekasi Regency, West Java. The data collected is primary data using the KPSP 

questionnaire. Data analysis method used are univariate and bivariate. There results shows that almost all 

respondents who received complete basic immunization experienced a development that was in accordance 

with their age, namely 30 (85.7%). Almost all of the respondents who received basic immunization with normal 
growth were 29 (90.6%). There was a significant relationship with basic immunization complete with the 

development of toddlers with the statistical tests result obtained p value  = 0.002 < and a value  =  0.05. There 

is a significant relationship between the provision of complete basic immunization  with the growth of infants 

with the statistical tests result obtained p value  = 0,000 < and a value  =  0.05. Hence, the conclusion is that 

there is a relationship between basic immunization and toddler growth and development. 

 

Keywords: cross sectional, basic immunization, development, growth  
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PENDAHULUAN 

Anak merupakan penerus generasi bangsa, 

dimana kualitasnya  diantaranya  dipengaruhi 

oleh tumbuh kembang. Agar dapat tumbuh 

kembang dengan baik anak harus mendapat 

nutrisi adekuat serta sehat, terbebas dari 

penyakit.  

Strategi pembangunan kesehatan nasional 

adalah Paradigma Sehat, yang lebih 

memprioritaskan upaya peningkatan kesehatan 

(promotif) dan pencegahan penyakit 

(preventif) dari upaya pengobatan (kuratif) dan 

pemulihan (rehabilitatif). Salah satu upaya 

pencegahan penyakit yaitu pemberian 

immunisasi pada bayi dan balita. 

Menurut data nasional tahun 2015 

Imunisasi Dasar lengkap di Indonesia 

mencapai 86,8%, dan perlu ditingkatkan 

hingga mencapai target 93% pada tahun 2019. 

Universal Child Immunization (UCI) desa 

yang kini mencapai target 82,9% perlu 

ditingkatkan hingga mencapai 92% di tahun 

2019. 

Jumlah Balita di Indonesia tahun 2015 

terdapat 12.400.000 jiwa , di Jawa Barat 

terdapat 344.120 jiwa dari 45.340.799 total 

penduduk Provinsi Jawa Barat. Jumlah balita 

di Kabupaten Bekasi terdapat 29.407 jiwa dari 

2.753.961 penduduk Kabupaten Bekasi. 

Jumlah balita di Wilayah Kerja Puskesmas 

Tambelang terdapat 31.42 jiwa, dan terbanyak 

di desa sukarapih di Posyandu 07 dan terdapat 

masalah dalam tumbuh kembang. 

 

No Wilayah Kerja 
Jumlah 

Balita 

1 Sukarapih 197 

2 Sukawijaya 124 

3 Sukamantri 151 

4 Sukaraja 125 

5 Sukamaju 135 

6 Sukabakti 140 

7 Sukarahayu 185 

 

Hasil studi pendahuluan yang telah 

dilakukan peneliti pada bulan Oktober 2015 

terdapat 9 balita yang mengalami tumbuh 

kembang yang lambat 5 balita yg mengalami 

perkembangan yang lambat dan 4 orang 

mengalami pertumbuhan yang lambat. Hal ini 

menunjukan masih terdapat balita yang 

mengalami tumbuh kembang yang lambat 

salah satunya karena terkena penyakit yang 

dapat dicegah oleh pemberian imunisasi dasar. 

Berdasarkan latar belakang di atas tujuan 

penelitian adalah Untuk mengetahui Hubungan 

Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap dengan 

Tumbuh Kembang Anak Balita di Posyandu 07 

Desa Sukarapih Wilayah Kerja Puskesmas 

Tambelang Kecamatan Tambelang Kabupaten 

Bekasi Jawa Barat. 

  

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian Analiti 

Kolerasi dengan pendekatan Cross Sectional . 

populasi penelitian adalah balita (usia 54-60 

bulan) di Posyandu 07 Desa Sukarapih 

Wilayah Kerja Puskesmas Tambelang 

Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi 

Jawa Barat, pada bulan Agustus 2016 yaitu 

sebanyak 35 balita. Teknik pengambilan 

sa\mpel adalah total sampling. 

Data yang dikumpulkan adalah data primer 

yang dikumpulkan menggunakan instrument 

dan KPSP. Analisi data dilakukan univariat 

dan bivariate dengan uji chi square. Dasar 

penentuan hipotetsis penelitian yaitu 

signifikasi  (nilai p), yaitu jika p < 0,05 maka 

hipotetsis penelitian (Ho) ditolak dan jika p > 

0,05 maka hipotetsis penelitian (Ho) diterima.
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HASIL PENELITIAN 

Tabel 1 Distribusi Frekuensi Pelaksanaan Pemberian Imunisasi Dasar Di Posyandu 07 Desa Sukarapih 

Wilayah Kerja Puskesmas Tambelang tahun 2016 

Imunisasi Frekuensi Presentase (%) 

Lengkap 32 91,4 

Tidak lengkap 3 8,6 

Total 35 100 

 

Tabel 2 Distribusi frekuensi pelaksanaan Pertumbuhan dan perkembangan  Di Posyandu 07 Desa Sukarapih 

Wilayah Kerja Puskesmas Tambelang tahun 2016 

 

 

Berdasarkan tabel .2 di atas dapat diketahui 

bahwa dari 35 responden, hampir seluruhnya 

mengalami pertumbuhan yang normal yaitu 

sebanyak 30 responden (85,7%) dan dari 35 

responden, hampir seluruhnya mengalami 

perkembangan yang sesuai dengan umurnya 

yaitu sebanyak 30 responden (85,7%)  

Tabel 3 Hubungan Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap Dengan Pertumbuhan Balita Di Posyandu 07 Desa 

Sukarapih Wilayah Kerja Puskesmas 

Imunisasi 

Pertumbuhan  
Total 

P 

Value Kurus Normal Gemuk 

n % N % n % N %  

Tidak 

Lengkap 
2 66,7 1 33,3 0 0 3 100 

0,000 Lengkap 0 0 29 90,6 3 9,4 32 100 

Total 2 5,7 30 85,7 3 8,6 35 100  

Berdasarkan Hasil analisis pada tabel 3 

diketahui bahwa dari 3 balita yang tidak 

mendapatkaan imunisasi lengkap, sebagian 

besar responden mengalami berat badan kurus 

yaitu 2 (66,7%) dan sebagian kecil yang 

mengalami berat badan gemuk yaitu 1 (33,3%), 

sedangkan dari 32 balita yang mendapatkan 

imunisasi dasar lengkap, hampir seluruh 

responden mengalami pertumbuhan berat 

badan normal yaitu 29 (90,6%) dan sangat 

sedikit balita yang mengalami berat badan 

gemuk yaitu 3 balita (9,4%). Hasil uji statistik 

didapatkan nilai p value = 0,000< nilai a 0,05 

dengan demikian H0 ditolak, yang berarti 

terdapat hubungan yang signifikan antara 

pemberian imunisasi dasar lengkap dengan 

pertumbuhan balita. 

 

 

 

Pertumbuhan Frekuensi Presentase (%) 

Normal  30 85,7  

Kurus  2 5,7 

Gemuk  3 8,6 

Total 35 100 

Perkembangan   

Sesuai  30 85,7 

Meragukan  5 14,3 

Total 35 100 
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Tabel 4 Hubungan Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap Dengan Perkembangan Balita Di Posyandu 07 Desa 

Sukarapih Wilayah Kerja Puskesmas 

Imunisasi 

Perkembangan 
Total P Value OR (CI 95%) 

Meragukan Sesuai 

n % n % n %   

Tidak Lengkap 3 100 0 0 3 100 
0,002 

16,000 (4,182-

61,221) Lengkap 2 6,3 30 93,8 32 100 

Total 5 14,3 30 95,7 35 100   

Berdasarkan Hasil analisis pada tabel 4 

diketahui bahwa dari 3 balita yang tidak 

mendapatkaan imunisasi lengkap, seluruh 

balita mengalami perkembangan yang 

meragukan, yaitu sebanyak 3 (100%), 

sedangkan dari 32 balita yang mendapatkan 

imunisasi dasar lengkap, hampir seluruh 

responden  mengalami perkembangan yang 

sesuai yaitu sebanyak 30 balita (93,8), dan  

sangat sedikit balita yang mendapatkan nilai 

meragukan dalam perkembangan yaitu 2 balita 

(6,3%). Hasil uji statistik didapatkan nilai p 

value = 0,002< nilai a 0,05 dengan demikian 

H0 ditolak yang berarti terdapat hubungan 

yang signifikan antara pemberian imunisasi 

dasar lengkap dengan perkembangan balita. 

Pada analisis hubungan dua variabel 

didapatkan OR = 16,000 artinya pemberian 

imunisasi dasar lengkap mempunyai 16 kali 

peluang untuk mendapatkan perkembangan 

yang sesuai dibandingkan pemberian imunisasi 

tidak lengkap. 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan tabel 1  dapat diketahui bahwa 

dari 35 responden, hampir seluruhnya 

mendapatkan imunisasi dasar lengkap yaitu 

sebanyak 32 responden (91,4%). 

Hasil pengematan di lapangan kesadaran 

ibu balita terhadap immunisasi sudah baik, 

pelayadinan immunisasi mudah dilakukan oleh 

petugas puskesmas  di posyandu. 

Berdasarkan tabel 2 diatas, dapat diketahui 

dari 35 responden, hampir seluruh responden 

pertumbuhan balita normal yaitu sebanyak 30 

responden (85,7%). Sedangkan sangat sedikit 

balita yang mengalami berat badan kurus 2 

(5,7%) dan berat badan gemuk 3 (8,6%). Dan 

dari 35 responden, hampir seluruh responden 

perkembangan balita sesuai dengSSan 

umurnya yaitu sebanyak 30 responden 

(85,7%). Sedangkan sangat sedikit responden 

yang meragukan dalam perkembangannya 5 

balita (14,3%). 

Pertumbuhan dapat di ukur secara 

kuantitatif yaitu dengan mengukur berat badan, 

tinggi badan, lingkar kepala dan lingkar lengan 

atas terhadap umur, untuk mengetahui 

pertumbuhan fisik (Depkes, 2014). 

Hasil analisis pada tabel 3 diketahui bahwa 

dari 3 balita yang tidak mendapatkaan 

imunisasi lengkap, sebagian besar responden 

mengalami berat badan kurus yaitu 2 (66,7%) 

dan sebagian kecil yang mengalami berat 

badan gemuk yaitu 1 (33,3%), sedangkan dari 

32 balita yang mendapatkan imunisasi dasar 

lengkap, hampir seluruh responden mengalami 

pertumbuhan berat badan normal yaitu 29 

(90,6%) dan sangat sedikit balita yang 

mengalami berat badan gemuk yaitu 3 balita 

(9,4%). Hasil uji statistik didapatkan nilai p 

value = 0,000< nilai a 0,05 dengan demikian 

H0 ditolak, yang berarti terdapat hubungan 

yang signifikan antara pemberian imunisasi 

dasar lengkap dengan pertumbuhan balita.  

Pada hasil analisis berdasarkan tabel di atas, 

terdapat 1 responden yang mendapatkan 

imunisasi dasar tidak lengkap tetapi 

mengalami pertumbuhan yang normal.  

Berdasarkan wawancara kepada ibu balita 

yang tidak mendapatkan imunisasi lengkap 
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tetapi memiliki pertumbuhan normal, 

dipengaruhi oleh ibu yang memberikan ASI 

esklusif. 

 Menurut Chomaria (2015), ada faktor lain 

yang bisa menetukan status pertumbuhan 

tersebut dikatakan normal adalah seorang ibu 

yang rajin dalam pemberian  Air Susu Ibu 

(ASI) karena bayi dalam asupan ASI yang 

prima terbukti memiliki kemampuan yang 

sangat berbeda dibandingkan anak yang 

asupan ASI nya tidak ada sama sekali. 

Pemberian imunisasi merupakan sangat 

penting untuk memiliki pertumbuhan yang 

normal. Imunisasi yang lengkap biasanya 

menghasilkan pertumbuhan yang normal. 

Dengan imunisasi seorang anak tidak mudah 

terkena penyakit yang berbahaya, sehingga 

anak lebih sehat, dengan tubuh sehat asupan 

makanan dapat masuk dengan baik., nutrisi pun 

terserap dengan baik.  

Kaunang (2016) menyatakan bahwa ada 

Hubungan Pemberian Imunisasi Dasar dengan 

Tumbuh Kembang Pada Bayi ( 0 – 1 Tahun) di 

Puskesmas Kembes Kecamatan Tombulu 

Kabupaten Minahasa dapat disimpulkan dari 

hasil penelitian ini diperoleh nilai p value = 

0,000 yang lebih kecil dari α = 0,05, yaitu 

terdapat hubungan dalam pemberian imunisasi 

dasar dengan pertumbuhan bayi dan terdapat 

hubungan pemberian imunisasi dasar dengan 

perkembangan bayi. 

Berdasarkan Hasil analisis pada tabel 4 

diketahui bahwa dari 3 balita yang tidak 

mendapatkaan imunisasi lengkap, seluruh 

balita mengalami perkembangan yang 

meragukan, yaitu sebanyak 3 (100%), 

sedangkan dari 32 balita yang mendapatkan 

imunisasi dasar lengkap, hampir seluruh 

responden  mengalami perkembangan yang 

sesuai yaitu sebanyak 30 balita (93,8), dan  

sangat sedikit balita yang mendapatkan nilai 

meragukan dalam perkembangan yaitu 2 balita 

(6,3%). Hasil uji statistik didapatkan nilai p 

value = 0,002< nilai a 0,05 dengan demikian 

H0 ditolak yang berarti terdapat hubungan 

yang signifikan antara pemberian imunisasi 

dasar lengkap dengan perkembangan balita. 

Pada analisis hubungan dua variabel 

didapatkan OR = 16,000 artinya pemberian 

imunisasi dasar lengkap mempunyai 16 kali 

peluang untuk mendapatkan perkembangan 

yang sesuai dibandingkan pemberian imunisasi 

tidak lengkap.  

Hasil observasi di lapangan terdapat 2 

(6,3%) responden dengan pemberian imunisasi 

dasar lengkap tetapi mengalami perkembangan 

yang meragukan. 

Berdasarkan hasil wawancara pada ibu 

balita yang hampir sangat sedikit responden 

mengalami perkembangan yang meragukan 

dipengaruhi oleh faktor keluarga yang kurang 

berinteraksi dengan anak karena kesibukan 

bekerja di luar rumah, anak diasuh oleh asisten 

rumah tangga. 

Menurut soetjiningsih (2012) salah satu  

pemberian imunisasi yang sangat berpengaruh 

terhadap perkembangan yaitu pemberian 

imunisasi polio yang bertujuan untuk 

mencegah penyakit poliomyelitis pada anak 

yang bisa menyebabkan kelumpuhan. Faktor 

yang mempangaruhi perkembangan seorang 

anak adalah terdiri atas  faktor dalam dan faktor 

luar. Pada faktor dalam, keluarga (genetik) 

sangat berpengaruh dalam perkembangan anak 

karena seorang anak memiliki kecenderungan 

berpostur tubuh tinggi, pendek, gemuk dan 

kurus sesuai dengan kondisi orang tua dan 

keluarganya (Fida & Maya,2012).  

Hasil penelitian Moonik (2015) yang 

dilakukan di wilayah Kecamatan Passi Timur 

Kabupaten Bolaang Mongondow menemukan 

dari 94 responden terdpat 53 responden 

mengalami perkembangan normal dengan 

pemberian imunisasi lengkap dan 16 

responden tidak diberikan imunisasi lengkap. 

Sedangkan keterlambatan perkembangan 

dialami 23 anak dengan pemberian imunisasi 

lengkap dan 7 anak tidak diberikan imunisasi 

secara lengkap. Berdasarkan hasil penelitian, 

dapat dijelaskan bahwa aspek kongnitif pada 

Hampir seluruh responden yang mendapatkan 

imunisasi dasar lengkap mengalami 



Hubungan Pemberian Imunisasi Dasar Dengan Tumbuh Kembang Balita Diposyandu 07 Desa Sukarapih Wilayah Kerja 
Puskesmas Tambelang Kabupaten Bekasi 

 

 

PINLITAMAS 1 | Vol 1, No.1 | Oktober 2018 | Halaman 471 

perkembangan  yang sesuai dengan umurnya 

yaitu sebanyak 30 (85,7%). balita yang 

mendapatkan imunisasi dasar lengkap 

perkembangannya lebih baik dibandingkan 

dengan balita yang tidak mendapatkan 

imunisasi dasar lengkap.

KESIMPULAN 

1. Hampir seluruh responden yang 

mendapatkan imunisasi dasar lengkap 

mengalami perkembangan  yang sesuai 

dengan umurnya yaitu sebanyak 30 

(85,7%). 

2. Hampir seluruh responden yang 

mendapatkan imunisasi dasar lengkpa 

mengalami pertumbuhan yang normal yaitu 

sebanyak 29 (90,6%). 

3. Terdapat hubungan yang signifikan 

pemberian imunisasi dasar lengkap dengan 

perkembangan balita dengan hasil uji 

statistik didapatkan nilai p value = 0,002< 

nilai a 0,05.  

4. Terdapat hubungan yang signifikan antara 

pemberian imunisasi dasar lengkap dengan 

pertumbuhan balita dengan hasil uji statistik 

didapatkan nilai p value = 0,000< nilai a 

0,05. 

SARAN 

1. Bagi petugas puskesmas agar terus 

memberikan menyuluhan dan pelayanan 

immunisasi dan tumbuh kembangan kepada 

masyarakat. 

2. Bagi peneliti lain disarankan meneliti faktor 

lain yang terkait dengan immunisasi dan 

tumbuh kemban balita. 
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ABSTRAK 

Salah satu penyebab komplikasi nifas disebabkan oleh infeksi luka perineum yang terjadi saat dan setelah 

proses persalinan. Hal tersebut dapat meningkatkan angka morbiditas ibu. Piper crocatum  atau daun piper 

crocatumdiketahui mempunyai kandungan yang berefek antiseptik dan antibakteri  dua kali lebih tinggi dari 

daun sirih hijau. Pada bulan Desember 2017, kejadian luka perineum di Praktik Mandiri Bidan Nia Rosmawati, 

Amd.Keb Kota Cimahi sebesar 54,2% sehingga perlu upaya preventif agar tidak berlanjut pada infeksi 

perineum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas Piper Crocatum dalam percepatan penyembuhan 

luka perineum. Rancangan penelitian menggunakan quasi eksperimendan menggunakan teknik total sampling 

yaitu ibu nifas dengan luka perineum. Instrumen yang digunakan yaitu lembar checklist. Data dianalisis secara 

secara univariat dan bivariat dengan uji statistik non-paired sample test. Hasil penelitian menunjukkan rata-

rata penyembuhan luka perineum yang diberikan piper crocatum adalah 4-5 hari sedangkan dengan teknik cuci 
bersih rata-rata 7-8 hari. Ada perbedaan yang signifikan rata-rata lama waktu penyembuhan luka perineum 

antara yang diberikan piper crocatum dengan yang tidak diberikan. Diharapkan teknik tersebut menjadi 

salahsatu pilihan alternatif dalam mengobati luka perineum pada ibu nifas.  

  

Kata kunci: Piper crocatum, luka, perineum  

 

ABSTRACT 

One of the causes of puerperal complications is caused by perineal wound infections that occur during and 

after childbirth. This can increase maternal morbidity. Piper crocatum or red betel leaf is known to have an 

antiseptic and antibacterial effect than green betel leaves. In December 2017, the incidence of perineal wound 

in Midwife Independent Practices Nia Rosmawati, Amd. Keb Cimahi City was 54,2%, so that need a preventive 

effort to prevent perineal infection. The purpose was to determine the effectiveness of Piper Crocatum in 

accelerating perineal wound healing. The research design used quasi-experiment and total sampling technique 

is postpartum mothers with perineal wounds. The instrument used a checklist. Data were analyzed by 

univariate and bivariate by statistical tests of non-paired sample test. The results shows that the average 

perineal wound healing given by piper crocatum is 4-5 days while with washing technique is 7-8 days. There 

is a significant difference in the average length of time for healing perineal wounds between those given piper 

crocatum and those not given. Hopefully this technique will be an alternative choice in treating perineal 
wounds in postpartum mothers. 

 

Keywords: Piper crocatum, wounds, perineal 

 

PENDAHULUAN 

AKI kembali menujukkan penurunan 

menjadi 305 kematian ibu per 100.000 

kelahiran hidup berdasarkan hasil Survei 

Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 (Profil 

Kesehatan Indonesia, 2015). 

Penyebab kematian ibu di Indonesia 

meliputi penyebab obstetrik  langsung yaitu 

perdarahan (28 %), preeklamsi/eklamsi (24 %), 

infeksi (11%), sedangkan penyebab tidak 

langsung adalah trauma obstetric (5 %) dan 

lain-lain (11%) . Diperkirakan 60 % kematian 

ibu terjadi setelah kehamilan dan 50 % 

kematian masa nifas terjadi 24 jam pertama, 

dimana penyebab utamanya adalah perdarahan 

pasca persalinan. Berdasarkan penyebab 

terjadi perdarahan adalah atonia uteri (50-60 

%), retensio plasenta (16-17 %), sisa plasenta 

(23-24 %), laserasi jalan lahir (4-5%), kelainan 

darah (0,5-0,8) (Depkes RI, 2014). 

Penyebab komplikasi nifas yang terjadi 

salah satunya disebabkan karena adanya 

infeksi pada luka perineum yang terjadi setelah 

proses persalinan. Hal ini meningkatkan angka 

morbiditas ibu.  
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Morbiditas puerpuralis adalah kenaikan 

suhu badan sampai 38oc atau lebih selama 2 

hari dalam 10 hari pertama postpartum, kecuali 

pada hari pertama. Suhu diukur 4 kali secara 

oral (Wibawati, 2012). Pada masa nifas asuhan 

kebidanan lebih ditujukan kepada upaya 

pencegahan (preventif) terhadap infeksi. 

Menurut penelitian Damarini (2013), piper 

crocatum extract atau ekstrak daun piper 

crocatumdiketahui mempunyai kandungan 

yang berefek antiseptik dan antibakteri. Daun 

piper crocatummempunyai daya antiseptik dua 

kali lebih tinggi dari daun sirih hijau. 

Kandungan kimia dalam ekstrak piper 

crocatumdiantaranya minyak atsiri, 

hidroksikavikol, kavikol, kavibetol, 

alilprokatekol, karvakrol, eugenol, p-cymene, 

cineole, cariofelen, kadimen estragol, terpen 

dan fenil propada. Karvakrol bersifat 

desinfektan dan anti jamur sebagai obat 

antiseptik. Ekstrak piper crocatum 

mengandung flavonoid, alkaloid, tannin dan 

minyak atsiri yang terutama bersifat sebagai 

antimikroba. Penelitian membuktikan bahwa 

ekstrak piper crocatum bersifat antibakteri 

terhadap Staphylococcus aureus dan 

Eschericia coli. Daun piper crocatum 

mempunyai banyak kandungan yang sangat 

bermanfaat bagi kesehatan antara lain 

mengandung arecoline di seluruh bagian 

tanaman yang bermanfaat untuk merangsang 

saraf pusat dan daya pikir, meningkatkan 

gerakan peristaltik. Dengan peningkatan 

peristaltik, berarti dapat memperlancar 

peredaran darah sehingga kandungan oksigen 

juga menjadi lebih baik sehingga sangat 

membantu proses penyembuhan luka. 

Kandungan tannin pada daun piper crocatum 

bermanfaat untuk mengurangi sekresi cairan 

pada vagina sehingga mempercepat kering 

pada luka. Dengan sifat antiseptiknya, yang 

menyembuhkan luka pada kulit. Juga 

digunakan ibu postpartum untuk mengobati 

luka perineum dengan cara dicebok ataupun 

direndam bahkan diminum (Damarini dkk, 

2013). 

Kondisi perineum yang terkena lokhea dan 

lembab akan sangat menunjang perkembang 

biakan bakteri yang dapat menyebabkan 

timbulnya infeksi pada perineum. Munculnya 

infeksi pada perineum dapat merambat pada 

saluran kandung kemih ataupun pada jalan 

lahir yang dapat berakibat pada munculnya 

komplikasi infeksi kandung kemih maupun 

infeksi pada jalan lahir. Infeksi luka perineum 

dapat mengakibatkan peradangan yang 

ditandai dengan tepi luka yang terbuka menjadi 

ulkus, pengeluaran pus, dan perih bila buang 

air kecil. Keadaan demikian akan 

mengakibatkan perasaaan tidak nyaman bagi 

ibu yaitu nyeri, menghambat mobilisasi, takut 

buang air kecil dan buang air besar. 

Penanganan komplikasi yang terlambat dapat 

menyebabkan terjadinya kematian pada ibu 

nifas mengingat kondisi fisik masa nifas masih 

lemah. Dengan demikian asuhan pada masa 

nifas diperlukan dalam periode ini karena 

merupakan masa kritis bagi ibu nifas 

(Kusumaningsih, 2013). 

Penatalaksanaan bedah penyembuhan luka 

melalui 3 ahapan yaitu penyatuan primer, 

granulasi/pembentukan pus dan sutura 

sekunder (Elisabeth, 2015). 

Berdasarkan hasil penelitian Juita (2011) 

dalam Kusumaningsih (2013), faktor yang 

mempengaruhi kesembuhan luka episiotomi 

paling besar pengaruhnya adalah kebersihan. 

Manajemen penyembuhan luka diantaranya 

mengontrol inflamasi, mengurangi jumlah 

perkembangbiakan kuman, mencegah infeksi, 

dan mengatasi infeksi. 

Menurut Ulviani (2016), semakin besar 

konsentrasi ekstrak daun piper 

crocatummakan akan semakin besar 

penyembuhan luka. 

Praktik Mandiri Bidan (PMB) Nia 

Rosmawati, Amd.Keb di Kota Cimahi 

merupakan salah satu lahan praktik Bidan yang 

berada di Cimahi Selatan dengan jumlah 

persalinan pada bulan Desember 2017 

sebanyak 24 orang dan ibu bersalin yang 

mengalami  luka perineum sebanyak 13 orang 
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atau sebesar 54,2% sehingga perlu upaya 

preventif agar tidak berlanjut pada infeksi 

perineum. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

efektivitas piper crocatum dalam percepatan 

penyembuhan luka perineum. 

Penelitian sebelumnya membandingkan 

efek dari piper crocatum dengan pemberian 

povidon iodine dalam penyembuhan luka 

perineum, sedangkan penelitian ini 

dibandingkan dengan teknik cuci bersih saja 

tanpa menggunakan zat kimia apapun. 

 

METODE PENELITIAN 

Alat dan Bahan 

Cara pemberiannya yaitu 10-20 lembar 

piper crocatum direbus selama ± 10 menit 

dicampur air sebanyak 2 liter. Air rebusan 

tersebut diberikan pada daerah luka perineum 

sebanyak 2-4x sehari atau setiap setelah 

membersihkan daerah genitalia/cebok. Hal ini 

dilakukan agar kontak dengan air rebusan piper 

crocatum lebih sering dengan luka perineum. 

(Kusumaningsih, 2013). 

 

 

Jalannya Penelitian 

Pengambilan responden secara total 

sampling yaitu 10 responden ibu nifas yang 

mengalami luka perineum. 5 responden 

diberitahu mengenai cara melakukan 

perawatan luka perineum tersebut dengan cara 

diberikan air rebusan piper crocatum yang 

telah didinginkan setiap setelah membersihkan 

genitalia eksterna. 5 responden lagi 

dimasukkan pada kelompok kontrol yang 

hanya diberitahu untuk selalu melakukan 

teknik cuci bersih pada bagian luka perineum 

setiap setelah membersihkan genitalia eksterna 

agar terhindar dari infeksi. Kemudian kedua 

kelompok tersebut diobservasi menggunakan 

instrumen lembar checklist. 

 

 

Analisis Data 

Analisis univariat dilakukan untuk 

mengetahui gambaran distribusi frekuensi 

lama penyembuhan luka perineum antara yang 

diberikan piper crocatum dengan yang tidak 

diberikan/hanya menggunakan teknik cuci 

bersih saja. 

Analisis bivariat dilakukan untuk 

mengetahui efektivitas pemberian piper 

crocatum dalam penyembuhan luka perineum 

pada ibu nifas. Analisis menggunakan uji 

statistik T-independen (Riyanto, 2011). 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel I. Distribusi Lama Waktu Penyembuhan Luka Perineum yang Diberikan Piper Crocatum 

Lama  Jumlah (n)    Persen (%)            mean 

4 hari 

5 hari 

6 hari 

3 

1 

1 

60 

20 

20 

          4,6 

Total 5 100  

 

 Berdasarkan tabel I didapatkan hasil 
bahwa lama waktu penyembuhan luka 

perineum yang diberikan piper crocatum 

sebagian besar sembuh dalam waktu 4 hari 
sebanyak 3 orang (60%) dengan rata-rata 4,6 

hari atau 4-5 hari. 

Proses penyembuhan luka perineum yang 
cepat ini tentunya harus dilakukan secara rutin 

dengan teknik yang benar. 

 Daun sirih tergolong tanaman yang 

mempunyai banyak efek terapi. Diantara 

kandungan daun sirih tersebut adalah minyak 
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atsiri, hidroksikavicol, kavicol, kavibetol, 

allylpyrokatekol, cyneole, caryophyllene, 

cadinene, estragol,terpennena, seskuiterpena, 

fenil propana, tanin,diastase, gula, dan pati. 

Piper Crocatum juga kaya akan flavonoid, 

poliphenol, tanin, minyak essential sebagai 

antioksidan (Naufalin, 2009).  

Pada penelitian Ayu (2015) piper crocatum 

digunakan sebagai bahan pembuatan formulasi 

krim anti jerawat karena bersifat antioksidan, 

antidiabetik, antikanker dan antiinflamasi. 

Pada penelitian Fadlilah (2015) menyebutkan 

bahwa piper crocatum sebagai antibiotik. 

Penggunaan antibiotik dari senyawa tumbuhan 

dapat lebih aman untuk tubuh pada 

penggunaan jangka panjang. 

Piper crocatum extract juga digunakan 

untuk sabun cuci tangan karena berdasarkan 

hasil penelitian Lister,  et al (2014) 

menunjukkan jumlah total koloni pada orang 

yang mencuci tangan dengan sabun dengan 

kandungan piper crocatum extract lebih 

rendah dibandingkan dengan yang 

menggunakan sabun cuci tangan sabun 

antiseptik lainnya. 

Piper crocatum juga bisa dijadikan bahan 

untuk perawatan luka yang biasanya digunakan 

sebagai air utnuk cebok dan rendam, hal seperti 

ini sudah menjadi tradisi dilakukan oleh ibu-

ibu setelah melahirkan. Selain itu, 

mengandung arecoline di seluruh bagian 

tanaman. Zat ini bermanfaat untuk merangsang 

saraf pusat dan daya pikir, meningkatkan 

gerakan peristaltik. Dengan demikian, sirkulasi 

darah pada luka menjadi lancar, oksigen 

menjadi lebih banyak, hal ini dapat 

memengaruhi penyembuhan luka menjadi 

lebih cepat (Damarini,dkk.2013). 

Kandungan tannin pada daun sirih merah 

bermanfaat untuk mengurangi sekresi cairan 

pada vagina sehingga mempercepat kering 

pada luka.Dengan sifat antiseptiknya, sirih 

sering juga digunakan untuk menyembuhkan 

kaki yang luka karena mengandung styptic buat 

menahan pendarahan dan vulnerary, yang 

menyembuhkan luka pada kulit. Juga 

digunakan ibu postpartum untuk mengobati 

luka perineum dengan cara dicebok ataupun 

direndam bahkan diminum (Damarini dkk, 

2013). 

Cara untuk membuat rebusan daun sirih 

merah yaitu siapkan 10-20 lembar daun sirih 

kemudian direbus selama 10 menit dengan 

dicampur air 2 liter. Penggunaan daun sirih 

sebanyak 3-4 x sehari dengan cara di cebokan 

ke luka perineum untuk mempercepat 

penyembuhan luka (Kusumaningsih, 2013). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Ulviani, dkk (2016) dengan hasil Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa variasi 

konsentrasi ekstrak memberikan pengaruh 

terhadap kecepatan penyembuhan luka. Gel 

dengan konsentrasi ekstrak daun sirih merah 

3% memiliki efek penyembuhan yang paling 

besar dengan persentase penyembuhan 85,81% 

dibandingkan dengan gel ekstrak 1%dan 2% 

dengan persentase 65,32% dan 76,58%. 

Berdasarkan hasil tersebut perlu dilakukan uji 

tentang isolasi golongan senyawa dalam sirih 

merah yang memiliki efektifitas sebagai 

antiinflamasi, juga perlu dilakukan formulasi 

sediaan topical lainnya dengan penambahan 

konsentrasi ekstrak, karena semakin besar 

konsentrasi ekstrak daun sirih merah makan 

akan semakin besar penyembuhan luka 

perineum. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Damarini, dkk (2013) dengan hasil penelitian 

terdahulu pada 5 bidan praktik mandiri Kota 

Bengkulu, menemukan dari 10 pasien 

persalinan rata-rata yang mengalami ruptur 

spontan atau episiotomi ada 7 pasien dan 

kering rata-rata dalam 7 hari. Perawatan 

menggunakan obat antiseptik, selain itu ada 

juga pasien yang melakukan perawatan luka 

dengan cara merendam dengan rebusan daun 

sirih yang digunakan untuk cebok, pada 

akhirnya luka kering rata-rata sama dengan 

menggunakan obat antiseptik.  
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Tabel II. Distribusi Lama Waktu Penyembuhan Luka Perineum yang Tidak Diberikan Piper Crocatum 

Lama  Jumlah (n)    Persen (%)            Mean 

6 hari 

7 hari 

8 hari 

9 hari 

1 

1 

2 

1 

20 

20 

40 

20 

         7,6 

Total 5 100  

 

Berdasarkan tabel II didapatkan hasil 

bahwa lama waktu penyembuhan luka 

perineum yang tidak diberikan piper crocatum 

hampir sebagian sembuh dalam waktu 8 hari 

sebanyak 2 orang (40%) dengan rata-rata 7,6 

hari atau 7-8 hari. 

Luka perineum jika tidak dilakukan dengan 

baik maka akan menyebabkan proses 

penyembuhan luka yang lama dan bisa 

mengakibatkan luka infeksi pada perineum.  

Kondisi perineum yang terkena lokhea dan 

lembab akan sangat menunjang 

perkembangbiakan bakteri yang dapat 

menyebabkan timbulnya infeksi pada 

perineum. Munculnya infeksi pada perineum 

dapat merambat pada saluran kandung kemih 

ataupun pada jalan lahir yang dapat berakibat 

pada munculnya komplikasi infeksi kandung 

kemih maupun infeksi pada jalan lahir. Infeksi 

luka perineum dapat mengakibatkan 

peradangan yang ditandai dengan tepi luka 

yang terbuka menjadi ulkus, pengeluaran pus, 

dan perih bila buang air kecil. Keadaan 

demikian akan mengakibatkan perasaaan tidak 

nyaman bagi ibu yaitu nyeri, menghambat 

mobilisasi, takut buang air kecil dan buang air 

besar). Penanganan komplikasi yang terlambat 

dapat menyebabkan terjadinya kematian pada 

ibu nifas mengingat kondisi fisik masa nifas 

masih lemah). Dengan demikian asuhan pada 

masa nifas diperlukan dalam periode ini karena 

merupakan masa kritis bagi ibu nifas. 

penanganan komplikasi yang lambat dapat 

menyebabkan kematian pada ibu postpartum 

mengingat kondisi fisik ibu postpartum masih 

lemah. Oleh sebab itu, perlu perhatian 

perawatan luka perineum karena semua ibu 

belum tentu mengetahui cara perawatan luka 

seperti hasil penelitian yang dilakukan di 

Lamongan. Sebagian besar ibu nifas kurang 

mengetahui cara perawatan luka perineum, 

hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu 

solusi dalam perawatan luka perineum secara 

tepat (Kusumaningsih,2013).

 

Tabel III. Efektivitas Piper Crocatum dalam Percepatan Penyembuhan Luka Perineum 
 

 

 

Berdasarkan tabel III didapatkan hasil 

bahwa ada perbedaan yang signifikan antara 

lama waktu penyembuhan luka perineum 

antara yang diberikan piper crocatum dengan 

yang tidak diberikan/teknik cuci bersih (p 

value 0,002). 

Berdasarkan observasi langsung yang 

dilakukan berdasarkan pernyataan pasien yang 

mengatakan bahwa luka perineum dengan 

menggunakan infusa sirih merah tidak berbau 

pada genitalia, tidak seperti pengalaman 

selama ini, perawatan luka perineum 

menggunakan betadine genitalianya tercium 

bau menyengat, bau lokhea bercampur obat 

antiseptik. 

Infeksi perineum dapat dihindari bahkan 

penyembuhan luka perineum dapat dipercepat 

bila dilakukan perawatan secara cepat dan 

Penyembuhan luka perineum mean SD SE       P value 

- Piper crocatum 

- Cuci bersih 

4,60 

7,60 

0,894 

1,140 

0,400 

0,510        0,002 



 
Piper Crocatum Dalam Percepatan Penyembuhan Luka Perineum Di Pmb Nia Rosmawati A.Md.Keb Kota Cimahi  

 

 

 

 

PINLITAMAS 1 | Vol 1, No.1 | Oktober 2018 | Halaman 478 

tepat. Nyeri perineum merupakan sumber 

masalah yang signifikan bagi banyak 

perempuan setelah melahirkan, tidak hanya 

pada periode pascalahir langsung tetapi juga 

dalam jangka panjang. Penyebab infeksi 

perineum adalah Streptococcus haemoliticus, 

Staphylococcus aureus dan Eschericia coli. 

Untuk itu diperlukan teknik yang tepat dalam 

perawatan luka, dan yang terpenting adalah 

penggunaan bahan yang tepat dalam perawatan 

luka. Hal ini sangat penting karena apabila 

tidak tepat dapat mengakibatkan luka sulit 

sembuh dan memungkinkan terjadinya infeksi. 

lama penyembuhan luka perineum akan 

berlangsung 7-10 hari, bahan yang biasa 

digunakan untuk mempercepat luka perineum 

adalah Salah satunya dengan rebusan daun 

sirih merah (Damarini,dkk.2013). 

Daun sirih mengandung minyak atsiri yang 

terdiri dari bethephenol, chavicol, sekulterpen, 

hidriksivaikal, cavibetol, estrogen, eugenol, 

dan karvarool dimana zat biokomia dalam daun 

sirih (Piperbetle linn) memiliki daya 

membunuh kuman dan jamur, juga merupakan 

antioksidan yang mampercepat proses 

penyembuhan luka (Damarini,dkk.2013).  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Kusumaningsih (2014) lama penyembuhan 

perineum pada kelompok rebusan daun sirih 

adalah 4,76 hari ± 1,3 hari dengan lama 

penyembuhan perineum tercepat adalah 3 hari 

dan lama penyembuhan perineum terlama 

adalah 7 hari. Dan rata-rata lama penyembuhan 

perineum pada kelompok povidone iodine 

adalah 5,59 hari ± 1,5 hari dengan lama 

penyembuhan perineum tercepat adalah 3 hari 

dan lama penyembuhan perineum terlama 

adalah 7 hari. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Damarini,dkk (2013) rata-rata hari perawatan 

luka perineum menggunakan sirih merah lebih 

rendah dibandingkan rata-rata hari perawatan 

luka perineum menggunakan obat antiseptik, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa daun sirih 

merah lebih efektif dibandingkan obat 

antiseptik lainnya dalam perawatan luka 

perineum pada masa nifas. Hal ini diperkuat 

oleh hasil penelitian Kusumaningsih, et al 

(2016) yang  menunjukkan bahwa antiseptik 

alami Betel Leaf/ piper crocatum lebih baik 

dibandingkan povidon iodine untuk proses 

penyembuhan luka perineum. 

 

KESIMPULAN  

Rata-rata lama penyembuhan luka 

perineum yang diberikan piper crocatum 

adalah 4-5 hari, sedangkan yang 

menggunakan teknik cuci bersih adalah 7-8 

hari. Ada perbedaan yang signifikan rata-rata 

lama waktu penyembuhan luka perineum 

antara yang diberikan piper crocatum dengan 

yang tidak diberikan (p value 0,002).
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ABSTRAK 

Proses persalinan seringkali menimbulkan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh ibu, ketidaknyamanan yang 

paling dirasakan ibu adalah rasa nyeri akibat kontraksi uterus. Banyak teknik untuk mengurangi rasa nyeri pada 

saat proses persalinan. Teknik pengurangan nyeri pada prinsipnya dibedakan menjadi dua, yaitu teknik 
farmakologi dan teknik nonfarmakologi. Manajemen nyeri secara farmakologi lebih efektif dibanding dengan 

metode nonfarmakologi, namun metode farmakologi lebih mahal, dan berpotensi mempunyai efek yang kurang 

baik, sedangkan metode nonfarmakologi lebih murah, simple, efektif dan tanpa efek yang merugikan (Burns 

& Blamey, 1994; Cook & Wilcox, 1997) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan 

antara ibu bersalin yang diberikan Therapi Teknik Yoga dan yang tidak diberikan Therapi Teknik Yoga 

terhadap nyeri persalinan kala I fase aktif  pada ibu bersalin primigravida. Desain penelitian ini mengguakan 

metode kuasi eksperimen, dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling, populasi dalam penelitian 

ini yaitu 38 orang ibu bersalin primigravida kala I fase aktif di klinik swasta Eneng Rohayati yang dibagi dalam 

2 grup yaitu grup perlakuan dan kontrol. Analisis penelitian ini menggunakan independent t-test dan paired t-

test. Hasil penelitian ini menunjukan ada perbedaan signifikan antara ibu bersalin yang diberikan terapi teknik 

Yoga dan yang tidak diberikan terapi teknik Yoga terhadap nyeri persalinan kala I fase aktif pada ibu bersalin 

primigravida. Disarankan bagi seluruh tenaga kesehatan, khususnya bidan untuk menggunakan yoga sebagai 
metode untuk dapat mengurangi nyeri dalam persalinan kala I fase aktif pada ibu bersalin Primigravida. 

Kata Kunci  :  Yoga, Nyeri Persalinan Kala I 
 

PENDAHULUAN 

Kelahiran dan persalinan adalah peristiwa 

alamiah yang dialami oleh   seorang wanita. 

Peristiwa alamiah ini tidak hanya melibatkan 

kondisi fisiologis saja tapi juga banyak 

dipengaruhi oleh komponen psikologis, 

sedangkan proses persalinan itu sendiri 

berlangsung bervariasi, berbeda peristiwa antar 

satu wanita dengan wanita lain. (Suryani Eko, 

2009). 

 Proses persalinan seringkali menimbulkan 

ketidaknyamanan yang dirasakan oleh ibu, 

ketidaknyamanan yang paling dirasakan ibu 

adalah rasa nyeri akibat kontraksi uterus. Nyeri 

merupakan bagian integral dari persalinan dan 

melahirkan (Melzack, 1984 dalam Rosemary 

Mander, 2004). Nyeri saat persalinan tidak 

semua dapat diadaptasi oleh ibu meskipun 

nyeri tersebut merupakan hal yang fisiologis 

dalam proses persalinan, sehingga tidak jarang 

nyeri persalinan menyebabkan meningkatnya 

rasa takut pada ibu. Terutama bagi ibu bersalin 

primigravida, seorang ibu primigravida 

biasanya mendapatkan kesulitan dalam 

mengenali perubahan-perubahan yang terjadi 

dalam tubuhnya yang menyebabkan 

ketidaknyamanan akibat nyeri kontraksi uterus 

selama persalinan berlangsung, sehingga 

menyebabkan ibu primigravida tidak tahu cara 

mengatasi ketidaknyamanan yang ibu rasakan. 

(Bobak, 2004 ). Akan tetapi rasa nyeri yang 

dirasakan saat bersalin harus diatasi, 

Browridge (1995) meyatakan bahwa nyeri 

yang menyertai kontraksi uterus 

mempengaruhi mekanisme fungsional yang 

menyebabkan respon stress fisiologis, berbagai 

upaya dilakukan untuk menurunkan nyeri pada 

persalinan, baik secara farmakologi maupun 

nonfarmakologi, bahkan menurut  penelitian 

yang dilakukan oleh Niven dan Gijsbern pada 

tahun 1984 didapatkan bahwa nyeri persalinan 

jauh melebihi keadaan penyakit.  (Setiawan 

Rusmini, www.scribd.com, 2010 ). 

Banyak teknik untuk mengurangi rasa nyeri 

pada saat proses persalinan. pada prinsipnya 
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teknik pengurangan rasa nyeri dibedakan 

menjadi dua, yaitu teknik farmakologi dan 

teknik nonfarmakologi. Manajemen nyeri 

secara farmakologi lebih efektif dibanding 

dengan metode nonfarmakologi, namun 

metode farmakologi lebih mahal, dan 

berpotensi mempunyai efek yang kurang baik, 

bahkan dapat menimbulkan ketidaknormalan 

sedangkan metode nonfarmakologi lebih 

murah, simple, efektif dan tanpa efek yang 

merugikan (Burns & Blamey, 1994; Cook & 

Wilcox, 1997).  

Metode nonfarmakologi juga dapat 

meningkatkan peran ibu dalam mengontrol 

perasaan ketidaknyamanan sehingga ibu dapat 

mengelola perasaan nyeri yang dirasakan. 

Metode yang dapat dilakukan pada ibu dengan 

pendekatan nonfarmakologi diantaranya 

relaksasi, massase, aroma terapi, hipnotis, 

akupuntur dan yoga  (Gadysa, 2009). 

Yoga merupakan suatu metode yang dapat 

membawa perubahan sehingga dapat 

menenangkan pikiran dan membuat lebih 

terpusat, sehingga dapat meminimalisasi 

ketegangan dan emosi dengan cara 

menyeimbangkan emosi dan ketenangan 

sehingga menimbulkan relaksasi. 

  Studi yang dilakukan oleh National 

Birthday Trust terhadap 1000 wanita 

menunjukkan bahwa 90% wanita merasakan 

manfaat relaksasi dan pijatan untuk meredakan 

nyeri (Findley dan Chamberlain,1999). 

Penelitian yang dilakukan oleh Sylvia  seorang 

mahasiswa asal Amerika Serikat pada tahun 

2001, menggunakan 10 metode 

nonfarmakologi yang dilakukan pada sample 

46 orang didapatkan bahwa teknik pernapasan, 

relaksasi, akupresur dan massage merupakan 

teknik yang paling efektif menurunkan nyeri 

saat persalinan. (Arifin, 2008). Yoga 

merupakan  teknik nonfarmakologi yang dapat 

meningkatkan kenyamanan ibu saat bersalin 

dan mempunyai pengaruh pada koping yang 

efektif terhadap pengalaman persalinan. 

Phenomena sekarang menunjukan bahwa 

ibu seringkali merasa khawatir bahkan cemas 

saat menghadapi persalinan karena rasa nyeri 

yang dirasakan, bahkan tidak sedikit memilih 

persalinan secara section sesaria atas keinginan 

sendiri karena tidak merasa percaya diri saat 

mengahadapi persalinan.  

Berdasarkan latar belakang diatas, 

mendorong peneliti untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Perbedaan Pemberian 

therapy yoga terhadap Nyeri Persalinan Kala I 

Fase Aktif pada Ibu Bersalin Primigravida di 

Klinik Swasta Eneng Rohayati di Kampung 

Leles, Desa Mekar Sari, Kecamatan Ciparay 

Tahun 2017”.

 

Jalannya Penelitian  

Teknik pengumpulan data yang digunakan 

oleh peneliti yang didapat dari data primer 

yaitu teknik Perlakuan, dan wawancara, 

Perlakuan artinya melakukan perlakuan yaitu 

terapi yoga kepada responden. Wawancara 

pada penelitian ini untuk mengetahui skala 

nyeri yang dirasakan setelah dilakukan therapy 

yoga. Insrtrumen yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu menggunakan skala 

penilaian (Rating scale) 1 sampai 10

Analisa Data  

Desain penelitian ini menggunakan 

penelitian analitik dengan rancangan  

penelitian eksperimen semu (Quasi Experiment 

Design), dengan rancangan Non Eqivalent 

Control Group satu kelompok perlakuan dan 

satu kelompok kontrol pre dan post test.  
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Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

ibu bersalin primigravida dalam kala I fase 

aktif. Teknik pengambilan sample dengan 

menggunakan purposive sampling dengan 

kriteria inklusi ibu hami primigravida. Kriteria 

eksklusi adalah adanya kegawatdaruratan pada 

ibu dan ibu, dengan jumlah 38 orang.

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Tabel 4.1. Distribusi Frekuensi Pemberian Therapi 
Yoga Pada Ibu Bersalin Primigravida Kala I Fase 

Aktif Di Klinik Swasta Eneng Rohayati 

Pemberian 

Terapi Yoga 
Frekuensi 

Presentase 

(%) 

Ya 19 50 

Tidak 19 50 

Jumlah 38 100 

Pada tabel 4.1 didapatkan data jumlah 

responden adalah 38 ibu bersalin primigravida 
dengan jumlah 19 responden yang dilakukan 

terapi yoga dan sisanya (19 orang) tidak 

dilakukan therapy yoga.  

Tabel 4.2. Perbedaan Skala Pengurangan Nyeri 

Persalinan kala I  Fase Aktif Primigravida Pre test 

dan Post test Pada Grup Perlakuan 

Terapi 
Skala  Nyeri 

Jumlah 
Berat Sedang Ringan 

Pre test 
perlakuan 

14 
(73,7%) 

5 
(26,3%) 

0 
(0%) 

19 
(50%) 

post test 
perlakuan 

0 
(0%) 

7 
(36,8%) 

12 
(63,1%) 

19 
(50%) 

Jumlah 
14 

(36,8%) 

12 

(63,1%) 

12 

(31,6%) 

38 

(100%) 

Pada tabel 4.2 di dapatkan hasil bahwa 

perbedaan skala nyeri persalinan pre test  pada 

grup perlakuan menunjukan hasil bahwa dari 

19 responden yang diberikan terapi yoga 

sebagian besar mengalami nyeri berat yaitu 14 
responden (73,7%), sedangkan pada grup post 

test didapatkan hasil bahwa sebagian besar 

mengalami nyeri ringan yaitu 12 responden 

(63,1%), dan tidak satupun mengalami nyeri 

berat (0%). 

Tabel 4.3. Distribusi Skala Nyeri Persalinan Kala I  

Fase Aktif pada Primigravida Grup Kontrol 

Terapi 
Skala  Nyeri 

Jumlah 
Berat Sedang Ringan 

Grup 
Kontrol 

4 
(31,5%) 

15 
(78,9%) 

0 
(0%) 

19 
(100%) 

Jumlah 
4 

(31,5%) 
15 

(78,9%) 
0 

(0%) 
19 

(100%) 

Pada tabel 4.3 di dapatkan hasil bahwa dari 

19 responden yang tidak diberikan therapy 
yoga sebagian besar ibu bersalin kala I 

primigravida mengalami nyeri dalam kategori 

sedang yaitu 15 responden (78,9%), dan 
sebagian kecil mengalami nyeri dalam kategori 

berat yaitu 4 responden (31,5%), dan tidak 

yang mengalami nyeri ringan (0%). 

Tabel 4.4. Perbedaan Pemberian Therapi yoga Terhadap Pengurangan Nyeri  

Persalinan Kala I Fase Aktif pada Primigravida 

Skala Pengurangan Nyeri Persalinan 

Grup Pre test Post test Selisih Keterangan Signifikan 

Perlakuan 6,1 2,1 4 Menurun 0.000 

Kontrol 6 6,1 0,1 Meningkat 0.331 

 

Berdasarkan analisis tabel 4.4 didapatkan 

rata-rata  pengurangan skala nyeri persalinan 

pada grup perlakuan mengalami penurunan 

nyeri persalinan dengan signifikan 0.000 

dengan skala nilai pre test yaitu 6,1 dan  post 

test 2,1 dengan selisih 4, sedangkan pada grup 

kontrol mengalami peningkatan nyeri 

persalinan dengan signifikan 0.0331 dengan 

skala nilai pre test yaitu 6 dan post test 6,1 

dengan selisih 0,1, sehingga didapatkan hasil 

bahwa ada perbedaan skala nyeri persalinan 

pada grup perlakuan dan grup kontrol yang 

diberikan therapy yoga.  

 Yoga merupakan salah satu therapy 

yang dapat digunakan dalam menghilangkan 

rasa nyeri dalam persalinan, posisi yoga dapat 
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membantu seseorang untuk mendapatkan 

relaksasi melalui latihan pernafasan, bahkan 

teknik yoga ini dapat dilakukan pada semua 

usia, dan tanpa melihat status kesehatannya 

(Chynthia, 2007). Posisi yoga dapat 

memperbaiki sirkulasi darah. Tekanan yang 

dari otot abdomen dapat melatih diafragma dan 

jantung sehingga dapat membantu relaksasi 

sistem syaraf simpatik sehingga menimbulkan 

relaksasi.  

 Saat melakukan teknik yoga akan 

terjadi proses teknik pernafasan yang dapat 

mengendalikan pernafasan dan pikiran, yang 

dapat menimbulkan system saraf menjadi 

tenang, kuat dan seluruh sel akan mendapatkan 

nutrisi pada seluruh jaringan otot sehingga 

akan menjadi rileks, sehingga pada saat terjadi 

his/kontrkasi jaringan otot akan tetap 

mendapatkan nutrisi dan oksigenisasi yang 

baik sehingga otot-otot akan tetap 

mendapatkan suplai oksigen, selain itu teknik 

relaksasi alam sadar akan secara sistematis  

membimbing dalam keadaan rileks yang 

mendalam, sehingga dapat melepaskan 

ketegangan otot 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Pemberian Yoga pada ibu bersalin 

primigravida di klinik swasta Eneng 

Rohayati yaitu 19 responden yang diberikan 

therapy yoga dan 19 responden yang tidak 

diberikan therapy yoga 

2. Terdapat pengurangan skala nyeri 

persalinan pada grup  post test yaitu lebih 

rendah dibandingkan dengan skala 

pengurangan nyeri persalinan pre test pada 

grup perlakuan pada ibu bersalin Kala I  

primigravida di klinik swasta Eneng 

Rohayati. 

3. Skala nyeri  pada grup kontrol sebagian 

besar mengalami nyeri sedang pada ibu 

bersalin Kala I primigravida di klinik 

swasta Eneng Rohayati. 

4. Terdapat perbedaan yang signifikan antara 

grup yang diberikan therapy yoga dengan 

yang tidak diberikan yoga terhadap 

pengurangan skala nyeri persalinan Kala I 

pada ibu bersalin primigravida di klinik 

swasta Eneng Rohayati.

    

SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 

responden maka penulis menyarankan, therapy 

yoga dapat dijadikan tindakan pengurangan 

rasa nyeri pada saat persalinan, dan diharapkan 

dilakukan penelitian lanjutan terhadap 

perbedaan tingkat nyeri persalinan antara yoga 

dengan therapy non therapy lainnya

.  
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ABSTRAK 

Mentruasi merupakan proses alamiah terjadi pada wanita,  sekitar 60 -70 % di Indonesia  terjadi nyeri pada 

saat menstruasi (dismenore). Dismenore pada remaja merupakan permasalahan yang paling sering ditemui.  

Dampak yang timbul akibat dismenore adalah terganggunya aktivitas sehari-hari seperti bekerja, gangguan 

dalam motivasi, menurunkan konsentrasi belajar,dan tak jarang hal ini membuat tidak masuk sekolah karna 

dismenore yang dirasakan. Upaya yg dilakukan untuk mengurangi dysmenore dengan pemberian Aromaterapi 

Lavender. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pemberian Aromaterapi Lavender terhadap 

Dismenore  Metode penelitian yang digunakan adalah pra-eksperimen dengan desain penelitian one group 

pretest-postest. Populasi remaja putri dengan pengambilan sample total sampling sebanyak 25 remaja.. 

Pengumpulan data primer dengan pengukuran intensitas nyeri Numeric Rating Scale (NRS). Pengolahan data  

bivariat menggunakan uji t dependent parametik.  Hasil penelitian diketahui tingkat nyeri sebelum pemberian 

aromaterapi lavender dengan katergori nyeri sedang sebanyak 13 responden (52%) dan tingkat nyeri setelah 
pemberian aromaterapi lavender dengan skala nyeri sebanyak 13 responden (52%). Terdapat pengaruh 

pemberian aromaterapi lavender terhadap dismenore dengan p-value 0,0001 dan nilai mean perbedaan antara 

skala nyeri sebelum dan sesudah pemberian aromaterapi lavender sebesar 2,200.  diharapkan remaja putri dapat 

memanfaatkan aromaterapi lavender untuk mengurangi nyeri dismenore sebagai salah satu cara non 

farmakologi yang aman. 

 

Kata kunci: Quasi Experiment design, Dismenore, Aromaterapi Lavender 

 

ABSTRACT 

Menstruation is a natural process that occurs in women, around 60-70% in Indonesia there is pain 

during menstruation (dysmenorrhea).  Dysmenorrhea in adolescents is the most common problem. Problems 

that arise due to dysmenorrhea is the disruption of daily activities such as work, disorders in motivation, reduce 

the concentration pf learning and not infrequently this makes not go to school because of perceived 

dysmenorrhea. the effort to reduce dysmenorrhea is giving lavender aromatherapy as an alternative. This study 

aims to determine the effect of giving aromatherapy lavender to dysmenorrhea. The research method used is 

pre-experiment with one-pretest-post cost group design. The sample of the research was 25 respondents with 

the technique of total sampling. Collecting data using primary data and measurement of the intensity of the 

pain with a Numeric Rating Scale (NRS). The data is processed with the  bivariate use dependent t-test a 
parametic.  The result are known to the level of pain before giving lavender aromatherapy are in the pain is 

(the scale of the pain 4-6) as many as 13 respondents (52%). The level of pain after giving lavender 

aromatherapy had no pain (the scale of the pain 0) as many as 13 respondents (52%). And the result of this 

research is the effect of giving lavender aromatherapy to dismenorrhea with p-value 0,0001 and mead value 

difference between pain scale before and after giving lavender aromatherapy of 2,200. Based on the results of 

this research are then expected to adolescent women can take advanteg of giving lavender aromatherapy to 

alleviate dysmenorrhea pain as one way non pharmacological is safe. 

 

Keywords: Menstruation, Dysmenorrhea, Lavender Aromatherapy 

 

PENDAHULUAN 

 

Wanita secara alami setiap bulan 

mengalami menstruasi, Di Indonesia sekitar 

60-70 % mengalami nyeri haid, keluhan nyeri 

haid mulai dari yang ringan hingga yang berat. 

Kondisi tersebut dinamakan dismenore. 

Dismenore merupakan nyeri saat haid, dengan 

gejala rasa kram  terpusat di abdomen bawah. 

(Proverawati&Misaroh,2009,). 
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Dampak dismenore menimbulkan rasa 

yang tidak nyaman dan kesulitan 

berkonsentrasi, yang dapat membatasi wanita 

untuk melakukan aktivitas sehari-hari, 

aktivitas belajar di sekolah terganggu dan tak 

jarang hal ini membuat mereka tidak masuk 

sekolah. (proverawati&Misaroh,2009) 

Penyebab  dismenore belum diketahui 

pasti, diperkirakan   faktor endokrin yang 

meliputi hormone estrogen, progesterone dan 

prostaglandin. satu hari menjelang ovulasi 

hormone esterogen akan  turun, diikuti dengan 

kenaikan hormone progesterone (Guyton dan 

Hall, 2007). Prostaglandin inilah yang 

menimbulkan gejala sakit kepala, pusing, diare 

serta mual yang mengiringi nyeri pada waktu 

haid atau dismenore (Proverawati & Misaroh, 

2009). 

Banyak wanita yang belum mengetahui 

bagaimana Penanganan nyeri haid,  yang dapat 

menimbulkan masalah.  Cara yang bisa 

dilakukan untuk mengurangi atau bahkan 

menghilangkan nyeri pada saat dismenore 

dengan cara farmakologis maupun dengan cara 

non farmakologis (Lusianah, 2012). Secara 

non farmakologis diantaranya istirahat yang 

cukup, konsumsi minuman yang hangat dan 

mengandung kalsium tinggi, dan juga 

melakukan aktivitas fisik seperti olahraga, 

yoga, bersepeda dan  pemberian aromaterapi.  

Aromaterapi dapat bermanfaat bagi mereka 

yang menderita beberapa gangguan fisiologis 

dan psikologis. Aromaterapi dapat membantu 

mengurangi kecemasan, stress,  ketakutan, 

mual, muntah dan rasa nyeri.          Aromaterapi 

mempunyai efek positif karena diketahui 

bahwa aroma yang segar, harum merangsang 

sensori, reseptor dan pada akhirnya 

mempengaruhi organ yang lainnya sehingga 

dapat menimbulkan efek kuat terhadap emosi. 

Respon bau yang dihasilkan akan merangsang 

kerja sel neurokimia otak. Sebagai contoh, bau 

yang menyenangkan akan menstimulasi 

talamus untuk mengeluarkan enkafelin yang 

berfungsi sebagai penghilang rasa sakit alami 

dan menghasilkan perasaan tenang. Bau seperti 

melati, kenanga dan lavender dapat 

merangsang kerja endofrin pada kelenjar 

ptituari dan menghasilkan efek afrodisiak. 

Kelenjar ptituari juga melepaskan agen kimia 

ke dalam sirkulasi darah untuk mengatur fungsi 

kelenjar lain seperti tiroid dan adrenal 

(Jeannie, 2009, Babar Ali 2015). 

Aromaterapi lavender merupakan salah 

satu minyak esensial analgesik yang 

mengandung 8% terpena dan 6% keton. 

Kelebihan minyak lavender dibanding dengan 

minyak essensial lain adalah kandungan 

racunnya yang relatif sangat rendah, jarang 

menimbulkan alergi dan merupakan salah satu 

dari sedikit minyak essensial yang dapat 

digunakan langsung pada kulit (Babar Ali 

2015). Wangi yang dihasilkan aromaterapi 

lavender akan menstimulasi talamus untuk 

mengeluarkan enkefalin, berfungsi sebagai 

penghilang rasa sakit alami. Enkefalin 

merupakan neuromodulator yang berfungsi  

untuk  menghambat  nyeri  fisiologi.

  

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode 

kompratif yaitu  pra eksperiment dengan 

rancangan one grup pretest-postest design. 

Populasi  Remaja Putri Kelas X  yang 

mengalami dismenore. Tehnik pengumpulan 

Total sampling sebanyak 25 orang yang 

memenuhi kriteria pemilihan sampel. 

Pengambilan data secara langsung dengan 

mengambil data primer. Responden diberikan 

informed consent.  Remaja yang mengalami 

nyeri pada saat menstruasi, sebelum 

mendapatkan perlakuan diberikan penjelasan 

mengenai tehnik dan cara pemberian 

aromaterapi lavender.  Sebelum dilakukan 

intervensi dinilai intesitas skala nyeri dan 

responden berada dalam ruangan yang nyaman 

(UKS) Intervensi yang dilakukan berdasarkan 

Standar Operational Prosedur (terlampir). Alat 
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yang digunakan dalam bentuk    penguapan 

dengan alat elektrik. Penggunaan minyak atsiri 

yaitu 2 tetes dicampur aquabides 10 ml, 

responden menghirup uap selama 15 menit, 

setelah selesai diukur pengukuran nyeri. 

Pengukuran skala nyeri sebelum dan sesudah 

dimasukan dalam lembar observasi 

menggunakan instrument lembar check list  

dengan menggunakan Numeric Rating Scale 0-

10 (NRS) dgn indikator nyeri ringan 1-3, nyeri 

sedang 4-6,  nyeri berat 7-9, Berat sekali 10. 

Analisis data bivariat dengan uji T dependen. 

Lokasi Penelitian di MA PPI 60 Katapang 

Kabupateng Bandung. 

 

HASIL PENELITIAN 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Intensitas 

Dismenore Sebelum Dilakukan Pemberian 

Aromaterapi Lavender 

Intensitas 

Nyeri  

Jumlah 

(n) 

Presentase 

(%) 

Tidak nyeri 0 0 

Nyeri ringan 12 48 
Nyeri sedang 13 52 

Total 25 100 

Sumber: Data Primer, 2018 

 

Tabel 1. Menunjukan nyeri dysmenorhoe 

sebelum diberikan aroma terapi  dari 25 

responden, sebagian responden  13  (52%) 

mengalami nyeri sedang. 

Nyeri haid selama menstruasi  

diakibatkan karena adanya peningkatan 

prostaglandin disebabkan oleh penurunan 

hormon progesteron. Prostaglandin F2 alfa 

suatu stimulan miometrium yang kuat dan 

vasocontrictor (penyempitan pembuluh darah) 

yang di endometrium. Prostaglandin F2 alfa 

adalah perangsang kuat kontraksi otot polos 

myometrium dan kontraksi pembuluh darah 

uterus. (Proverawati & Misaroh 2011).  

Intensistas kontraksi berbeda-beda tiap 

individu dan bila berlebihan akan 

menimbulakan nyeri saat menstruasi. Selain 

itu prostaglandin juga merangsang syaraf 

nyeri dirahim sehingga akan menambah 

intensitas nyeri. Prostaglandin juga bekerja di 

seluruh tubuh, hal ini menjelaskan mengapa 

ada gejala-gejala lain yang menyertai nyeri 

saat menstruasi (Proverawati & Misaroh; 

Ramadhy, 2011) 

 

 

 

 
Tabel 2. Distribusi Frekuensi Dismenore Sesudah 

Dilakukan Pemberian Aromaterapi Lavender 

Intensitas Nyeri 

Responden 

Jumlah 

Responden 

Presentase 

(%) 

Tidak nyeri 13 52 

Nyeri ringan 12 48 

Nyeri sedang 0 0 

Total 25 100 

Sumber : Data Primer, 2018 

 

Tabel 2.  Menunjukan intensitas dismenore 

sesudah dilakukan pemberian aromaterapi 

lavender  dari 25 responden, sebagian 

responden atau 13 responden (52%) 

mengalami tidak nyeri. Pemberian 

Aromaterapi dapat mempengaruhi system di 

otak yang merupakan pusat emosi, suasana 

hati atau mood, dan memori untuk 

menghasilkan bahan neurohormon endorphin 

dan encephalin, yang bersifat sebagai 

penghilang rasa sakit dan seretonin yang 

berefek menghilangkan keteganngan atau 

stres serta kecemasan menghadapi persalinan 

(Perez, 2013). Mekanisme fisiologis  

aromaterapi adalah Sewaktu menarik napas, 

molekul molekul aromaterapi yang dihirup 

akan memasuki hidung dan kemudian 

berhubungan dengan silia (rambut-rambut 

halus di lapisan sebelah dalam hidung). Bau 

diubah oleh silia menjadi impuls listrik yang 

diteruskan ke otak lewat sistem olfaktorius 

(Sharma S, 2009) 

Sejalan dengan penelitian Rica P (2016) 

didapatkan bahwa tingkat nyeri setelah 

pemberian aromaterapi lavender dengan 

kategori tidak nyeri 18,8% dan Nyeri ringan 

75 %. Didukung Penelitian kalsum 2011  
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Sebelum pemberian aroma terapi 

menunjukan 56,3% mengalami nyeri sedang  

dan setelah pemberian aromaterapi 21,7% 

tidak mengalami nyeri mentruasi.

 

Tabel 3. Pengaruh Pemberian Aromaterapi Lavender Terhadap Intensitas Dismenore  

Pada Remaja Putri Kelas X MA PPI 60 Katapang Kabupaten Bandung 

Dismenore Mean  Standar Deviasi  SE  P Value N 

Pretest 3,40 2,200 1,581 1,936 0,316 0,387 0,000 25 

Postest 1,20  1,384  0,277    
 Sumber : Data Primer, 2018 

 

Berdasarkan Tabel 3.  Menunjukan  rata-

rata skala dismenore pada sebelum dilakukan 

intervensi dengan kategori 3,40. Dan setelah  

diberikan aroma terapi rata-rata dengan skala 

dismenore kategori 1,20. Terdapat perbedaan 

sebelum dan sesudah pemberian aromaterapi 

lavender  adalah 2,200.  Hasil p-value 0,000 

(<α=0,05), menunjukaan ada pengaruh 

pemberian aromaterapi lavender dengan 

intesitas nyeri dismenoroe. 

Hasil Penelitian ini didukung hasil 

penelitian sebelumnya Dasna 2013 bahwa 

terapi aroma bunga lavender menurunkan 

skala nyeri klien miokard. Dan sejalan dengan  

penelitian Gondo 2010 yaitu perbedaan 

pemberian kompres hangat dan aromaterapi 

terhadap penurunan dismenore, didapatkan 

nilai p = 0,000 menujukan  bahwa ada 

perbedaan pemberian kompres hangat dan 

aromatherapy terhadap penurunan nyeri 

menstruasi dismenore, dapat dilihat bahwa 

setelah diberikan kompres hangat 17 

responden mengalami penurunan nyeri dan 

responden yang diberikan aromaterapi 21 

responden mengalami penurunan nyeri. 

Wangi yang dihasilkan aromaterapi lavender 

akan menstimuli talamus untuk mengeluarkan 

enkefalin merupakan neuromodulator yang 

berfungsi untuk menghambat nyeri fisiologi.  ( 

Babar Ali 2015)Bau yang dihisap diubah oleh 

silia menjadi impuls listrik yang diteruskan ke 

otak lewat sistem olfaktorius. Semua impuls 

mencapai sistem limbik. Sistem limbik adalah 

bagian otak yang dikaitkan dengan suasana 

hati, emosi, memori, dan belajar. Selain itu, 

sistem limbik juga berhubungan dengan 

bagian yang mempengaruhi kelenjar lendir. 

Kelenjar ini memiliki fungsi penting dan ikut 

mempengaruhi keseimbangan hormon dalam 

tubuh. Setelah dihantarkan ke sistem limbik, 

bau tersebut selanjutnya akan dikirim ke 

hipotalamus untuk diolah. Respon bau yang 

dihasilkan akan merangsang kerja sel 

neurokimia otak lalu akan merangsang sistem 

saraf otonom yang mengontrol gerakan 

involunter sistem pernapasan dan tekanan 

darah sehingga timbul keadaan rileks dan 

perasaan tenang. (Sharma S,2009)

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian skala nyeri 

dismenore sebelum pemberian aromaterapi 

lavender sebanyak 52 % dengan kategori 

sedang dan setelah pemberian aromaterapi 

lavender sebanyak 52 % dengan kategori 

nyeri, terdapat  pengaruh pemberian 

Aromaterapi Lavender terhadap nyeri 

dismenore pada remaja putri dengan p value= 

0,000
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ABSTRAK 

Kecemasan adalah sebuah emosi dan pengalaman subjektif dari seseorang yang membuat seseorang tidak 
nyaman, bingung, khawatir terhadap sesuatu yang akan terjadi dengan penyebab yang tidak jelas dan terbagi 

kedalam tingkatan. Ibu hamil trimester III mempunyai stigma tersendiri sehingga berpikiran negatif tentang 

dirinya sendiri dengan memikirkan tentang resiko melahirkan atau bahkan memikirkan apakah bayinya akan 

lahir selamat atau tidak, tetapi tidak sedikit pula ibu hamil yang semangat untuk menjalani kodratnya sebagai 

wanita. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh teknik deep breathing dengan 

aromaterapi lavender terhadap kecemasan ibu hamil trimester III. Metode penelitian yang digunakan quasi 

eksperimen dengan desain pre test and post test design. Sampel adalah ibu hamil trimester III sebanyak 21 

orang. Data diperoleh secara langsung menggunakan kuesioner selanjutnya data dianalisis uji T-Dependen. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata kecemasan sebelum dilakukan teknik deep breathing dengan 

aromaterapi lavender sebesar 52,4% (cemas ringan), rata-rata kecemasan sesudah dilakukan teknik deep 

breathing dengan aromaterapi lavender sebesar 95,2% (tidak cemas). Secara statistic terdapat pengaruh teknik 

deep breathing dengan aromaterapi lavender terhadap kecemasan ibu hamil trimester III dengan  value = 

0,000 < (0,05). Diharapkan teknik deep breathing dengan aromaterapi lavender ini dapat digunakan untuk 

menurunkan tingkat kecemasan pada ibu hamil melalui penyuluhan dan demonstrasi teknik deep breathing 
dengan aromaterapi lavender. 

 

Kata kunci : Teknik deep breathing, Aromaterapi Lavender, Kecemasan, Kehamilan Pertama Trimester III 

 

ABSTRACT 

Anxiety is an emotional and subjective experience of a person that makes a person uncomfortable, confused, 
worried about something that will happen with a cause that is not clear and divided into levels. Pregnant 

women in the third trimester have their own stigma so they think negatively about themselves, for example 

pregnant women think about the risk of giving birth or even think about whether the baby will be born happy 

or not, but not a few pregnant women who are passionate about living their nature as women. The purpose of 

this study was to determine the effect of deep breathing relaxationtechniques with lavender aromatherapy on 

the anxiety of III trimester pregnant mothers . The research method was used quasi experiment with the design 

of pre-test and post-test design. Samples were 21 trimester pregnant mothers. Data were obtained directly 

using a questionnaire and then the data were analyzed by the T-Dependent test. The results showed that the 

average anxiety before the deep breath relaxation technique with lavender aromatherapy was 52.4% (mild 

anxiety), the average anxiety after deep breathing relaxation technique with lavender aromatherapy was 95.2% 

(not anxious). Statistically there is an effect of deep breathing relaxation techniques with lavender 

aromatherapy on the anxiety of III trimester pregnant mothers with  value = 0,000 < (0.05). It is expected 

that this deep breath relaxation technique with lavender aromatherapy can be used to reduce the level of 
anxiety in pregnant women through counseling and demonstration of deep breathing relaxation techniques 

with lavender aromatherapy. 

 

Keywords : Deep Breath Relaxation Technique, Aromatherapy Lavender, Anxiety III Trimester Pregnant 

Mothers 
 

PENDAHULUAN 

Kehamilan didefinisikan sebagai fertilisasi 

atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum 

dilanjutkan dengan nidasi atau implantas. Bila 

dihitung dari saat fertilisasi hingga lahirnya 

bayi, kehamilan normal akan berlangsung 

dalam waktu 40 minggu atau 10 bulan lunar 

atau 9 bulan menurut kalender Internasional. 

(Prawirohardjo, 2014). 

Terdapat dua fase perubahan psikologis 

pada trimester kedua yaitu prequickening 
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dimana ibu mulai menerima kehamilannya dan 

fase postquickening dimana ibu akan fokus 

pada kehamilannya dan mempersiapkan 

kelahiran bayinya. Pada trimester ketiga, ibu 

mulai khawatir dengan proses kelahiran yang 

akan terjadi dan kondisi bayi yang akan 

dilahirkannya. (Nirwana, 2011). 

Menurut hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Putri (2014), menunjukkan tingkat 

kecemasan ibu hamil trimester III dapat 

dikategorikan sebanyak 3 responden (6,9%) 

tidak mengalami kecemasan, sebanyak 11 

responden (25%) mengalami kecemasan 

ringan, 21 responden (47,7%) mengalami 

kecemasan sedang, sebanyak 9 responden 

(20,4%) mengalami kecemasan berat. 

Asuhan kebidanan pada ibu hamil dalam 

mengatasi kecemasan salah satunya adalah 

dengan terapi non farmakologi, dalam hal ini 

terapi non farmakologi lebih dipilih oleh 

masyarakat adalah tenik relaksasi dengan 

aromaterapi. Salah satu jenis aromaterapi yang 

memiliki efek relaksasi dan aman diberikan 

untuk ibu hamil adalah minyak esensial 

lavender dengan Teknik relaksasi nafas dalam. 

(Jaelani, 2009). 

Teknik relaksasi nafas dalam digunakan 

sebagai bentuk asuhan yang mana 

mengajarkan kepada klien mengenai cara 

melakukan nafas dalam, nafas lambat atau 

menahan inspirasi secara maksimal, dan 

bagaimana menghembuskan nafas secara 

perlahan. Selain dapat menurunkan 

kecemasan, relaksasi nafas dalam dapat 

meningkatkan ventilasi paru dan 

meningkatkan oksigenasi darah (Smeltzer & 

Bare, 2013) 

Minyak esensial lavender merupakan 

minyak yang didapatkan dari bunga lavender 

yang sudah mengalami proses penyulingan. 

Minyak lavender memiliki banyak potensi 

karena terdiri dari beberapa kandungan utama 

antara lain linalyl asetat dan linalool. Linalool 

memberikan hasil yang signifikan dalam 

memberikan efek anti cemas (relaksasi). 

Minyak lavender dengan kandungan linalool-

nya adalah salah satu minyak aromaterapi yang 

banyak digunakan saat ini, baik secara inhalasi 

(dihirup), kompres, berendam ataupun dengan 

teknik pemijatan pada kulit (Prima, 2011). 

Dari salah satu penelitian yang dilakukan 

Wahyuni (2013) bahwa tingkat kecemasan ibu 

hamil trimester III sebelum diberikan 

aromaterapi sebagian besar pada kategori 

cemas berat yaitu sebanyak 14 (43,75%), 

sedangkan tingkat kecemasan ibu hamil 

trimester III setelah diberikan aromaterapi 

kategori cemas sedang yaitu sebanyak 15 

(46,88%). Hasil penelitian ini memberikan 

pengaruh terhadap ibu hamil trimester III. 

Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah 

teknik non farmakologis dengan melakukan 

teknik relaksasi nafas dalam dengan 

aromaterapi lavender. Dengan memberikan 

terapi ini, sekaligus memperkenalkan teknik 

relaksasi nafas dalam dengan aromaterapi 

sebagai terapi komplementer dalam 

menurunkan kecemasan. Adapun panca indera 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan indera pembau atau penciuman 

(hidung) dengan alasan molekul udara yg 

mengandung bau-bauan ditangkap oleh lapisan 

mukosa pada epithelium yang diiikat oleh 

olfaktory reseptor sehingga menyebabkan 

saraf olfaktory berdepolarisasi, bau 

mengaktifasi protein reseptor menjadi protein-

G komplek dan Protein-G komplek 

mengaktifasi molekul-molekul adenyl cyclase 

dalam membran sel olfaktory sehingga 

menimbulkan lebih banyak formasi molekul 

cAMP yang menyebabkan transport aktif ion 

natrium. Sehingga panca indera tersebut 

mampu membuat kerja aromaterapi lavender 

tersebut menjadi lebih efektif karena terdapat 

kandungan utama senyawa aktif linalool yang 

berperan pada efek anti cemas (relaksasi). 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh teknik relaksasi nafas 

dalam dengan pemberian aromaterapi terhadap 

kecemasan ibu hamil trimester III di BPM Hj. 

Anna R Am. Keb Kecamatan Margahayu 

Kabupaten Bandung Periode 2 - 31 Juli 2018. 
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METODE PENELITIAN 

Rancangan penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah quasi 

eksperimentalkarena dalam prosesnya 

diberikan perlakuan / intervensi pada subjek 

penelitian. Jenis rancangan yang digunakan 

adalah pretest posttest. Data pengumpulan 

primer dilakukan kepada responden secara 

langsung. Instrumen yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah kuesioner skala 

kecemasan Zung Self Rating Anxiety Scale 

(SAS/SRAS). Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh ibu hamil trimester III yaitu 

sebanyak 21 orang yang dilakukan selama satu 

bulan yaitu pada tanggal 2 - 31 Juli 2018. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian 

ini adalah total  

sampling, besar sampel dengan kriteria 

inklusi. Dengan menggunakan teknik tersebut, 

maka populasi memiliki kesempatan yang 

sama untuk dilakukan penelitian yang 

memenuhi kriteria yang akan dijadikan sebagai 

sampel penelitian. Kriteria inklusi: Ibu hamil 

trimester III G1P0A0 usia kehamilan 36-40 

minggu dan Ibu hamil yang tidak mengalami 

gangguan fungsi penciuman. Kriteria eksklusi 

: Ibu dengan gangguan fungsi penciuman dan 

ibu yang pernah melakukan yoga dan senam 

hamil.  Analisis data univariat dan bivariat (Uji 

T Dependen). 

 

 

HASIL PENELITIAN 

Tabel 1 Distribusi Frekuensi Kecemasan 

Responden Sebelum Diberikan Teknik Relaksasi 

Nafas Dalam Dengan Aromaterapi Lavender Pada 

Ibu Hamil Trimester III Di BPM Hj. Anna 

Rohanah Am. Keb 
Kecemasan 

Responden 

Jumlah 

Responden 

Presentase 

(%) 

Tidak cemas 10 47,6 

Cemas ringan 11 52,4 

Total 21 100 

 

Berdasarkan tabel 4.1 mengenai skala 

kecemasan sebelum dilakukan pemberian 

teknik relaksasi nafas dalam dengan 

aromaterapi lavender didapatkan hasil bahwa 

dari 21 responden, lebih dari setengahnya 

(52,4%)mengalami cemas ringan. 

 

Tabel 2 Distribusi Frekuensi Kecemasan 

Responden Sesudah Diberikan Teknik Relaksasi 

Nafas Dalam Dengan Aromaterapi Lavender Pada 

Ibu Hamil Trimester III Di BPM Hj. Anna 

Rohanah Am. Keb. 
Kecemasan 

Responden 

Jumlah 

Responden 

Presentase 

(%) 

Tidak cemas 20 95,2 

Cemas ringan 1 4,8 

Total 21 100 

 

Berdasarkan tabel 2 mengenai skala 

kecemasan sesudah dilakukan pemberian 

teknik relaksasi nafas dalam dengan 

aromaterapi lavender didapatkan hasil bahwa 

dari 21 responden, hamper setengahnya 

responden (95,2%) tidak mengalami 

kecemasan. 

 
Tabel 3. Pengaruh Pemberian Teknik Relaksasi Nafas Dalam Dengan Aromaterapi Lavender Terhadap 

Kecemasan Ibu Hamil Trimester III Di BPM Hj. Anna Rohanah Am. Keb 

Kecemasan Mean  Standar Deviasi SE P Value 

Pretest 44,86  4,053 0,884  

Selisih   13,38   0,000 

Postest 31,48  4,823 1,052  

 

Berdasarkan Tabel 4.3 didapatkan hasil 

rata-rata skala kecemasan pada pretest adalah 

44,86. Sedangkan pada postest 31,48. Selisih 

mean perbedaan pretest dan postest adalah 

13,381. Dengan hasil p-value 0,000 (<α=0,05) 
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artinya teknik relaksasi nafas dalam dengan 

aromaterapi lavender dapat mempengaruhi  

kecemasan ibu hamil trimester III di BPM Hj. 

Anna Rohanah Am. Keb. 

PEMBAHASAN 

Kecemasan sebelum dilakukan teknik 

relaksasi nafas dalam dengan pemberian 

aromaterapi lavender didapatkan hasil bahwa 

dari 21 responden, hampir setengahnya 

responden atau 11 responden (52,4%) 

mengalami kecemasan ringan. 

Dari data tersebutlebih dari setengahnya ibu 

hamil trimester III mengalami cemas ringan, 

Hal ini disebabkan karena ibu hamil tersebut 

mengalami ketakutan dan kekhawatiran akan 

persalinan yang akan terjadi pada ibu hamil 

tersebut.  

Sesuai dengan teori bahwa kecemasan 

adalah sebuah emosi dan pengalaman subjektif 

dari seseorang, yang membuat seseorang tidak 

nyaman dan terbagi dalam tingkatan. 

(Kusumawati, 2011) Berdasarkan pengertian 

diatas dapat disimpulkan bahwa kecemasan 

adalah kebingungan, kekhawatiran pada 

sesuatu yang akan terjadi dengan penyebab 

yang tidak jelas. 

Dari data tersebut didapatkan responden 

yang mengalami kecemasan (45-59) yang 

dideskriptifkan sebagai kecemasan yang 

berhubungan dengan ketegangan sehari-hari. 

Kecemasan ringan merupakan perasaan bahwa 

ada sesuatu yang berbeda dan membutuhkan 

perhatian khusus, stimulasi sensoris meningkat 

dan dapat membantu memusatkan perhatian 

untuk belajar menyelesaikan masalah, berpikir, 

bertindak, merasakan dan melindungi diri 

sendiri. 

Sesuai yang disampaikan oleh (Lia, 2011) 

Membesarnya janin dalam kandungan 

mengakibatkan calon ibu tidak nyaman, tidak 

dapat tidur nyenyak dan sering mendapat 

kesulitan bernapas. Semua ini mengakibatkan 

timbulnya kecemasan pada calon ibu. Selain 

itu, adanya resiko perdarahan, rasa sakit pada 

saat melahirkan, bahaya kematian pada dirinya 

sendiri maupun bayi yang akan dilahirkan juga 

menambah kecemasan dan ketakutan bagi ibu 

hamil. Salah satu penanganan non-farmakologi 

untuk mengurangi kecemasan yaitu dengan 

menggunakan teknik relaksasi nafas dalam 

denganaromaterapi lavender. 

Teknik relaksasi nafas dalam digunakan 

sebagai bentuk asuhan yang mana 

mengajarkan kepada klien mengenai cara 

melakukan nafas dalam, nafas lambat atau 

menahan inspirasi secara maksimal, dan 

bagaimana menghembuskan nafas secara 

perlahan. Selain dapat menurunkan 

kecemasan, relaksasi nafas dalam dapat 

meningkatkan ventilasi paru dan 

meningkatkan oksigenasi darah. Manfaat yang 

ditimbulkan dari teknik relaksasi nafas dalam 

adalah mampu menurunkan atau 

menghilangkan rasa nyeri, meningkatkan 

ketentraman hati, dan berkurangnya rasa cemas 

(Smeltzer & Bare, 2013). 

Selain dengan menggunakan teknik 

relaksasi nafas dalam, aromaterapi lavender 

juga merupakan tindakan terapeutik yang 

bermanfaat meningkatkan kondisi fisik dan 

psikologis. Secara fisik baik digunakan untuk 

mengurangi rasa nyeri, sedangkan secara 

psikologis dapat merilekskan pikiran, 

menurunkan ketegangan dan kecemasan serta 

memberi ketenangan (Frayusi, 2012). 

 

Tingkat Kecemasan Sesudah Dilakukan 

Pemberian Teknik Relaksasi Nafas Dalam 

Dengan Aromaterapi Lavender 

Kecemasan sesudah dilakukan pemberian 

teknik relaksasi nafas dalam dengan 

aromaterapi lavender didapatkan hasil bahwa 

dari 21 responden, lebih dari setengahnya 

responden atau 20 responden (95,2%) tidak 

mengalami kecemasan. 

Setelah  diberikan teknik relaksasi nafas 

dalam dengan aromaterapi lavender, 

kecemasan ibu hamil tersebut mengalami 

penurunan skor kecemasan dan ibu tersebut 
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menjadi lebih nyaman. Intervensi teknik 

relaksasi nafas dalam dengan aromaterapi 

lavender yang diberikan ini mampu 

mengurangi kecemasan responden menjadi 

tidak ada kecemasan yaitu dengan skor (20-

44). 

Berdasarkan fakta di lapangan dari 21 

responden yang mengalami kecemasan dengan 

skala 45-59 dan 20-44 setelah dilakukan 

pemberian teknik relaksasi nafas dalam dengan 

aromaterapi lavender seluruh responden 

mengatakan kecemasan yang dirasakan sudah 

sangat berkurang. Pemberian teknik relaksasi 

nafas dalam dengan aromaterapi lavender 

dilakukan dengan perlakuan yang sama dan 

sesuai prosedur yaitu perlakuan yang diberikan 

dengan penguapan minyak essensial dengan 

alat selama 30 menit. Penggunaan minyak 

essensial yaitu 5 tetes dicampur aquabides 10 

ml. 

Teknik relaksasi nafas dalam mampu 

meningkatkan resistensi saluran napas selama 

inspirasi dan ekspirasi dan mengendalikan 

aliran udara sehingga setiap fase dari siklus 

napas dapat diperpanjang untuk hitungan yang 

tepat. Teknik ini memberi efek ketenangan 

fisik dan mental, disebabkan karena terjadi 

pergeseran dominasi parasimpatis melalui 

stimulasi vagal. 

Menurut penelitian, dalam 100 gram bunga 

lavender mengandung beberapa kandungan 

seperti : minyak esensial (1-3%), alpha-pinene 

(0,22%), camphene (0,06%), beta-mycrene 

(5,35%), p-cymene (0,3%), limonene (1,06%), 

cineol (0,51%), linalool (26,12%), bomeol 

(1,21%), terpinen-4-0l (4,64%), linalyl actetate 

(26,32%), geranyl acetate (2,14%), dan 

caryophyllene (7,55%). Berdasarkan hal 

tersebut, kandungan utama bunga lavender 

adalah linalool dan linalyl asetat, linalool 

merupakan kandungan aktif utama yang 

berperan sebagai efek anti cemas atau relaksasi 

(Dewi, 2013). 

Minyak lavender diperoleh melalui 

penyulingan bunga pada bagian akar, daun, 

batang, buah, bunga, daun lavender (Dewi, 

2013). Minyak ini digunakan secara luas dalam 

metode aromaterapi. Aroma dari lavender 

dapat meningkatkan gelombang alfa di otak 

yang mampu menciptakan keadaan yang lebih 

rileks, ketenangan, keseimbangan, rasa 

nyaman, rasa keterbukaan, dan keyakinan 

(Wahyuningsih, 2014). 

  

Pengaruh Pemberian Teknik Relaksasi 

Nafas Dalam Dengan Aromaterapi 

Lavender Terhadap Kecemasan Ibu Hamil 

Trimester III Di BPM Hj. Anna Rohanah 

Am. Keb 

Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata 

skala kecemasan pada pretest adalah 44,86 

dengan standar deviasi 4,053. Sedangkan pada 

postest didapatkan rata-rata skala kecemasan 

sebesar 31,48 dengan standar deviasi 4,823. 

Terlihat nilai mean perbedaan pretest dan 

postest adalah 13,381 dengan standar deviasi 

6,273. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa 

uji t dependent didapatkan p-value 0,000 

(<α=0,05) maka Ho ditolak dan Ha diterima, 

hal ini dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 

setelah dilakukannyaperlakuan artinya teknik 

relaksasi nafas dalam dengan aromaterapi 

lavender dapat mempengaruhi kecemasan ibu 

hamil trimester III di BPM Hj. Anna Rohanah 

Am. Keb. 

Teknik relaksasi nafas dalam yang tepat 

dapat menenangkan emosional maupun 

mental, serta mampu meningkatkan kwalitas 

kerja otak. Pernapasan dengan irama yang 

teratur akan menenangkan gelombang otak 

serta merelaksasikan seluruh otot dan jaringan 

tubuh. Gelombang otak pada saat terjadi 

relaksasi akan mengalami penurunan dan 

bertahan  dari beta ke alpha. Ketika otak 

menerima informasi ancaman, maka otak akan 

mengirim sinyal waspada pada tubuh untuk 

bertarung atau mundur dengan melepaskan 

bahan kimia stres dan meningkatkan 

pernapasan.(Wahyuningsih, 2014) 

Otak memberi sinyal ke paru-paru dan 

diafragma untuk mengirim oksigen lebih 

banyak ke seluruh otot dan otak. Dengan 
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mencoba mengontrol pernapasan lebih lambat 

dan beritme seperti pernapasan saat tidur 

nyenyak, maka akan memberi sinyal ke otak, 

merangsang sistem fisiologis untuk 

menyelaraskan diri dengan pola pernapasan 

yang rileks. Sehingga dengan mengatur 

pernapasan lambat dan beritme, maka tubuh 

seseorang akan menjadi rileks. 

Hasil penelitian Fauzia Laili (2017) dengan 

judul pengaruh Teknik relaksasi nafas dalam 

terhadap kecemasan dalam menghadapi 

persalinan pada ibu hamil trimester III bahwa 

kecemasan sesudah dilakukan Teknik relaksasi 

nafas dalam, dari 16responden diperoleh data 

bahwa kecemasan sesudah dilakukan teknik 

relaksasi nafas dalam sebagian besar 

responden mengalami kecemasan ringan, yaitu 

7 responden dengan persentase 43,8% dan 

tidak ada responden yang mengalami 

kecemasan berat sekali. 

Selain Teknik relaksasi nafas dalam, 

aromaterapi lavender juga berpengaruh 

terhadap kecemasan karena mekanisme 

fisiologis dari aromaterapi adalah Aromaterapi 

berpengaruh langsung terhadap otak layaknya 

narkotika. Hidung manusia memiliki 

kemampuan untuk membedakan lebih dari 

100.000 aroma. Aroma yang dirasakan akan 

mempengaruhi bagian otak yang berkaitan 

dengan mood, emosi, ingatan, dan 

pembelajaran. Misalnya, dengan menghirup 

aroma lavender maka gelombang alfa di dalam 

otak akan meningkat dan gelombang inilah 

yang membantu menciptakan keadaan yang 

lebih rileks (Wahyuningsih, 2014). 

Aroma yang ditangkap oleh reseptor hidung 

akan memberikan informasi lebih jauh ke 

bagian otak yang mengontrol emosi dan 

memori, selain itu informasi juga diberikan ke 

hipotalamus yang merupakan pengatur sistem 

internal tubuh, termasuk sistem seksualitas, 

suhu tubuh, dan reaksi terhadap stres 

(Wahyuningsih, 2014).   

Aromaterapi juga mempengaruhi sistem 

limbik otak yang merupakan pusat emosi, 

suasana hati, dan memori untuk menghasilkan 

neurohormon endorphin dan encephalin yang 

dapat menghilangkan rasa nyeri dan serotonin 

yang akan menghilangkan ketegangan, stres, 

dan kecemasan (Smeltzer, 2013). 

Dari hasil penelitian sebelumnya yaitu 

penelitian Suprijati (2014) bahwa kecemasan 

sesudah pemberian aromaterapi lavender di 

BPM Suprijati Desa Bagi dari 32 responden 

diperoleh data bahwa kecemasan sesudah 

pemberian aromaterapi lavender sebagian 

besar responden mengalami kecemasan 

sedang, yaitu ada 15 responden dengan 

persentase 46.88% dan tidak ada responden 

yang mengalami kecemasan berat. 
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ABSTRAK  

Kehamilan trimester III yaitu kehamilan yang dimulai pada minggu ke-28 sampai minggu ke-40. Pada trimester 

ketiga, keluhan yang diakibatkan oleh pembesaran perut, perubahan fisiologis dan perubahan hormonal akan 

menyebabkan munculnya keluhan pada ibu hamil. Keluhan tersebut diantaranya adalah nyeri punggung, kram 

kaki, perut tidak nyaman, sering buang air kecil, dan gangguan tidur yang sering dialami wanita hamil, 

walaupun kehamilannya normal gangguan tidur juga sering dikaitkan dengan munculnya depresi pada ibu 

hamil. Pregnancy massage dapat menjadi solusi bagi ibu yang mengalami penurunan kualitas tidur. Studi ini 

merupakan tinjauan literatur (literature review) yang bertujuan untuk menelaah berbagai studi terkait pengaruh 
pregnancy massage terhadap kualitas tidur ibu hamil trimester III, melalui pencarian sistematis database 

terkomputerisasi (Google Scholar, IBFJ, Proquest, Ebsco) dengan memasukkan kata kunci “pregnancy 

massage” dan “kualitas tidur ibu hamil trimester III”. Kualitas tidur ibu hamil sendiri bisa diukur dengan Sleep 

Quality with The Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI). Penulisan artikel ilmiah ini menggunakan penulisan 

daftar pustaka Harvard. Jurnal yang dianggap paling relevan sejumlah 15 jurnal yang diterbitkan dalam bahasa 

Indonesia dan Inggris antara tahun 2007 hingga tahun 2017. Penelitian-penelitian dalam jurnal tersebut 

diantaranya dilakukan di Indonesia, India, Turki dan Canada, dengan  menggunakan rancangan penelitian 

seperti pre exsperimental,Quasi Experimental. Pengaruh dari pregnancy massage terhadap kulitas ibu hamil 

trimester III adalah: Pemijatan dilakukan mampu memberikan efek relaksasi dan melancarkan peredaran darah, 

efek relaksasi yang ditimbulkan membuat tingkat kecemasan ibu semakin menurun dan membuat ibu rileks 

terutama menjelang persalinan.Kecemasan yang menurun membuat ibu merasa nyaman sehingga kualitas tidur 

menjadi baik dan berkualitas. 
 

Kata Kunci: Pregnancy Massage, kualitas tidur, kehamilan trimester III 

 

ABSTRACT 

Third trimester pregnancy is pregnancy that starts at 28 to 40 weeks. In the third trimester, complaints caused 

by abdominal enlargement, physiological changes and hormonal changes will cause complaints in pregnant 
women. These complaints include back pain, leg cramps, stomach discomfort, frequent urination, and sleep 

disturbances that are often experienced by pregnant women, although normal pregnancy sleep disorders are 

also often associated with the appearance of depression in pregnant women. Pregnancy massage can be a 

solution for mothers who experience a decrease in sleep quality. This study is a literature review which aims 

to examine various studies related to the effect of pregnancy massage on the quality of sleep in third trimester 

pregnant women, through a systematic search of computerized databases (Google Scholar, IBFJ, Proquest, 

Ebsco) by entering the keyword "pregnancy massage" and "sleep quality of pregnant women in the third 

trimester". Sleep quality of pregnant women themselves can be measured by Sleep Quality with The Pittsburgh 

Sleep Quality Index (PSQI). Writing this scientific article uses the writing of Harvard bibliography. The journal 

that is considered to be the most relevant is a number of 15 journals published in Indonesian and English 

between 2007 and 2017. The studies in this journal are conducted in Indonesia, India, Turkey and Canada, 

using research designs such as pre-experimental, Quasi Experimental. The effect of pregnancy massage on the 
quality of third trimester pregnant women is: Massage is carried out can provide a relaxing effect and blood 

circulation, the relaxation effect caused makes the mother's anxiety level decreases and makes the mother 

relax, especially before labor. Decreased anxiety makes the mother feel comfortable so the quality sleep 

becomes good and quality. 

 

Keywords: Pregnancy Massage, Sleep Quality, Third Trimester Pregnancy 

 

PENDAHULUAN  

Ibu hamil merupakan manusia yang 

memilki kebutuhan dasar sehari-hari berupa 

nutrisi, tidur, hygiene, kenyamanan, 

oksigenasi, dan eliminasi. Kebutuhan dasar ibu 
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hamil yang paling mudah adalah terpenuhinya 

kebutuhan akan tidur dan istirahat. Tidur 

adalah hal yang paling esensial bagi kesehatan. 

Tidur yang berkualitas akan menghasilkan 

kesegaran dan kebugaran di saat terbangun. 

Tidur yang tidak adekuat dan berkualitas buruk 

dapat menyebabkan gangguan psikologis dan 

Fisiologis pada ibu hamil (Riksana,2013:22) 

Pada trimester ketiga kehamilan, 

permasalahan yang timbul antara lain nyeri 

punggung  bawah (ini terjadi karena 

meningkatnya beban berat yang dibawa dalam 

rahim),  penurunan jumlah tidur (terjadi karena 

ibu susah untuk tidur (insomnia). Ini  dirasakan 

sebagai akibat dari meningkatnya kecemasan 

atau kekhawatiran dan  ketidaknyamanan fisik. 

(Maya, 2008)  

Kehamilan pada trimester III dapat memicu 

berbagai keluhan yang tidak menyenangkan. 

Pregnancy massage dapat dilakukan sebagai 

salah satu cara meringankan rasa tidak nyaman 

dan membuat ibu hamil rilek dan tidur 

nyenyak. (Harsono, 2013) 

Pijat kehamilan umumnya akan 

menyesuaikan tekhnik pijatan mereka dalam 

rangka meredakan beberapa keluhan yang 

sering dialami ibu hamil termasuk diantaranya 

adalah munculnya rasa pegal atau sakit 

dibagian kepala, kaki, punggung, dan 

pinggang. Pijat juga dapat dilakukan dalam 

rangka merespon perubahan fisik selama masa 

kehamilan seperti peningkatan volume darah 

yang bisa mencapai 50 persen, dan 

peningkatan kadar anti koagulan, serta 

peredaran darah ke kaki yang biasanya menjadi 

kurang lancar. Pregnancy massage dapat  

memproduksi endomorfin dengan mengurangi 

ketegangan otot. Studi menunjukkan bahwa 

massage dapat membantu  menyelesaikan 

permasalahan seperti kecemasan, depresi, 

stres, nyeri dan insomnia dengan mengurangi 

ketegangan otot. (Sulisdiana, 2017) 

Pregnancy massage adalah upaya untuk 

menangani gangguan kualitas tidur pada ibu 

hamil trimester ketiga, dengan dilakukan 

pregnancy massage secara teratur dua kali 

seminggu selama lima minggu yang dilakukan 

oleh bidan yang memiliki sertifikat dan 

berpengalaman. Pregnancy massage dapat 

menjadi solusi bagi ibu hamil yang mengalami 

gangguan kualitas tidur, hal tersebut dapat 

mencegah kelahiran bayi prematur, berat badan 

lahir bayi rendah, dan cemas pada ibu hamil 

yang akan menghadapi persalinan. (Suharti, 

2015) 

Ibu hamil yang mengalami gangguan tidur 

juga sering menggunakan terapi farmako 

seperti Mefloquine, Pam Fluraze, dan 

Temazepam. Akan tetapi terapi menggunakan 

farmakologi tidak dianjurkan karena memiliki 

dampak pada janin (Hollenbach et al, 2013).  

Terapi non farmakologi yang umum 

dianjurkan untuk ibu hamil yaitu pregnancy 

massage (61%), akupuntur (45%), relaksasi 

(43%), yoga (41%), dan terapi chiropractic 

(37%) (Field, 2010).  

 

METODE  

Studi ini merupakan tinjauan literatur 

(literature review) yang mengkaji berbagai 

informasi terkait pengaruh pregnancy massage 

terhadap kualitas tidur ibu hamil trimester III. 

Penulisan artikel ilmiah ini menggunakan 

penulisan daftar pustaka Harvard. Jurnal yang 

dianggap paling relevan sejumlah 15 jurnal 

yang diterbitkan dalam bahasa Indonesia dan 

Inggris antara tahun 2007 hingga tahun 2017. 

Penelitian-penelitian dalam jurnal tersebut 

diantaranya dilakukan di Indonesia, India, 

Turki dan Canada, dengan  menggunakan 

rancangan penelitian seperti pre exsperimental  

dengan  pre- post test with one group desain, 

Quasi Experimental dengan Pre and Post 

without control.
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data hasil polling kualitas tidur di Amerika 

oleh National Sleep Foundation tahun 2016 

didapat 97,3% wanita hamil trimester tiga 

selalu terbangun dimalam hari sekurangnya 

13 kali/malam dan Menurut penelitian yang 

dilakukan University of Medicine and 

Dentistry of New jersey, New Brunswick, 

gangguan tidur ini meningkatkan risiko 

meningginya tekanan darah saat hamil 

menjadi empat kali lipat. Parahnya lagi risiko 

emosi meliputi kecemasaan, rasa takut dan 

depresi dapat meningkat dua kali lipat. 

(Irmayana, 2008) 

Hasil penelitian Irmayana tahun 2008 

tentang pola tidur ibu hamil trimester tiga di 

RSU Dr. Pirngadi Medan menunjukkan 

bahwa ibu hamil mengalami gangguan pola 

tidur karena frekuensi terbangun (50%) dan 

mengalami ketidakpuasan saat tidur (31%). 

Gangguan tidur tidak hanya dialami oleh 

wanita hamil fisiologis namun juga oleh 

wanita hamil dengan diabetes gestasional, 

preeklamsia, eklamsia, hyperemesis 

Gravidarum, Hipertensi. Berdasarkan data 

dari Universitas Indraprasta tahun 2012, 34% 

kaum wanita mengalami insomnia. 

Menurut penelitian yang dilakukan Field et 

al, yang berjudul Massage therapy effects on 

depressed pregnant woman. Penelitian ini 

menggunakan 84 responden wanita hamil 

yang di ambil dari kebidanan dan klinik 

ginekologi, wanita hamil yang di ambil 

selama trimester ketiga dan pengambilan 

sampel menggunakan random sampling. Para 

peserta menerima terapi pijat selama 20 menit. 

Hasil analisis didapatkan hubungan yang 

signifikan pemberian Pregnancy Massage 

terhadap penurunan depresi pada ibu hamil 

yang meningkatkan hormon serotonin, 

menurunkan hormon kortisol, meningkatkan 

kadar dopamin, dan menurunkan 

neropineprin sehingga tingkat kecemasan dan 

depresi menurun, nyeri punggung dan kaki 

juga menurun sehingga kualitas tidur ibupun 

semakin baik. (Field, 2007) 

Menurut penelitian yang dilakukan Amalia 

(2014) yang berjudul Teknik Massage Pada 

Solus Per Aqua (SPA) Ibu Hamil Untuk 

Perawatan Kecantikan Dan Kesehatan Tubuh 

Di Nahdya Women Center-Malang yang 

dilakukan pada 10 ibu hamil trimester ketiga 

Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa 

pegal-pegal, bengkak, sakit kepala, dan 

sebagainya dapat diatasi dengan massage 

SPA, selain itu SPA dapat memberikan efek 

psikologis yang menenangkan dan nyaman 

sehingga kebugaran tubuh, jiwa dan pikiran 

dapat dirasakan oleh wanita atau ibu hamil.  

Menurut study yang dilakukan Wahyuni & 

Ni’mah (2013) yang berjudul Manfaat senam 

hamil untuk meningkatkan durasi tidur ibu 

hamil. Penelitian ini dilakukan di rumah sakit 

umum PKU Muhammadiyah Surakarta. Hasil 

penelitian didapatkan bahwa senam ibu hamil 

bermanfaat terhadap peningkatan durasi tidur 

ibu hamil pada trimester ketiga dengan 

resentase peningkatan tidur sebesar 36,4%. 

Study yang dilakukan Sulisdiana bahwa 

terdapat pengaruh Pregnancy Massage 

terhadap kualitas tidur pada ibu hamil 

trimester tiga dimana dalam pelaksanaannya 

menggunakan pengukuran dengan kuisioner 

the Pittsburgh sleep Quality index (PSQI), 

(Harvey, 2008). Pregnancy Massage dapat d 

lakukan pada kehamilan normal, sedangkan 

ibu hamil dengan resiko tinggi tidak 

dianjurkan. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan pregnancy massage memiliki 

pengaruh lebih besar terhadap peningkatan 

kualitas tidur jika dilakukan secara rutin setiap 

2 kali dalam seminggu. 

Gerakan Pregnancy Massage 

a. Teknik pengusapan (Effleurage) yang 

dilakukan pada muka, leher, kepala, 

punggung, dada, lengan dan kaki dapat 

mempercepat pengangkutan zat-zat 

sampah karbondioksida, memperlancar 
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aliran limfe baru dan darah yang 

mengandung sari makanan dan oksigen. 

Massage effleurage adalah salah satu 

prosedur massage yang ada pada ibu hamil 

dapat dilakukan dengan cara melakukan 

usapan lembut pada daerah vertebrae 

lumbal, thoracic vertebrae hingga os 

scavula kembali lagi ke bawah melalui 

thoracic vertebrae dengan tekanan ringan – 

sedang – ringan yang nantinya dapat 

merangsang pengeluaran senyawa 

endhorpin pada ibu secara alami pada 

torakal ke 12 dan 10 (Wulandari 

dkk,2015). 

Berdasarkan mekanisme kerja sistem 

syaraf bahwa Massage Effleurage adalah 

massage yang di berikan secara lembut 

pada permukaan kulit yang dapat berfungsi 

sebagai pereda nyeri, bekerja dengan cara 

mengaktifkan transmisi serabut saraf 

sensori A-beta yang lebih cepat sebagai 

neurotransmiter, sehingga menurunkan 

transmisi nyeri yang di hantarkan melalui 

serabut C dan A-delta berdiameter kecil 

sekaligus menutup gerbang sinap untuk 

transmisi impuls nyeri (Sumitriyani, 

2015:46). 

b. Teknik friction (menggosok  mampu 

memberikan tekanan pada kulit untuk 

memperlancar sirkulasi darah) 

c. Teknik Petrissage (kneading mevement) 

gerakan ini memperlancar penyaluran zat-

zat dalam jaringan kedalam pembuluh 

darah dan getah bening 

d. Tapotage (Tapotement) merupakan 

gerakan ketukan dibagian samping luar 

kedua tangan yang ditepukkan berturut 

turut pada punggung, bahu dan lengan. 

manfaat dari gerakan ini yaitu 

menyegarkan otot  

e. Vibration (menggetarkan) gerakan ini 

bermanfaat untuk melemaskan jaringan-

jaringan dan menghilangkan ketegangan 

otot. (Melyana et al, 2017) 

 
 

 

 

 

KESIMPULAN 

Pemberian pregnancy Massage dalam 

waktu lama dan kontinyu dapat memberikan 

efek relaksasi yang lebih mendalam, 

memaksimalkan proses peregangan otot, dan 

meningkatkan elastisitas jaringan. Pemberian 

interverensi pregnancy massage dapat  

peningkatan kualitas tidur pada ibu hamil 

trimester tiga. Ibu hamil hendaknya  

memperhatikan kualitas tidur untuk menjaga 

kesehatan bayi dan dirinya. Apabila terjadi 

kesulitan dalam tidur, maka perlu melakukan 

gerakan seperti miring kekiri atau miring 

kekanan pada saat tidur serta suami atau 

keluarga memberikan pijat ringan untuk 

bumil.  
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ABSTRAK 

Persalinan merupakan proses yang fisiologis. Ibu akan mengalami nyeri selama proses persalinan 

dimana nyeri persalinan itu merupakan kombinasi nyeri fisik akibat kontraksi myometrium disertai regangan 

segmen bawah rahim menyatu dengan kondisi psikologis ibu. Kecemasan, kelelahan, dan kekhawatiran ibu 

seluruhnya menyatu sehingga dapat memperberat nyeri fisik yang sudah ada. Persepsi nyeri yang semakin 

intens meningkatkan kecemasan ibu sehingga tidak jarang dari beberapa ibu memutuskan untuk section 

caesaria. Ada berbagai metode yang digunakan untuk mengurangi rasa nyeri salah satunya terapi 

komplementer (non farmakologis), yaitu dengan strategi stimulasi kulit (counterpressure) dan strategi stimulasi 

sensorik (aromatherapi). Studi ini merupakan tinjauan literatur (literature review) yang bertujuan untuk 

menelaah berbagai studi tentang keterkaitan pemberian terapi komplementer dalam mengurangi nyeri 

persalinan. Pencarian artikel jurnal dilakukan secara elektronik dengan menggunakan beberapa database, yaitu 
google scholar, Proquise, Cochrane dengan memasukkan kata kunci “terapi komplementer” “counterpessure” 

“Aromatherapi”, dan “nyeri persalinan”, hingga dipilih jurnal yang dianggap paling relevan sejumlah 6 jurnal 

yang diterbitkan dalam bahasa Indonesia antara tahun 2013 hingga tahun 2017. Aplikasi counterpressure 

membantu ibu mengatasi sensasi tekanan internal dan rasa nyeri dibawah punggung yang disebabkan oleh 

tekanan dari oksiput terhadap saraf tulang belakang ketika kepala janin berada dalam posisi posterior. Dengan 

counterpressure akan mengangkat oksiput menjauh dari saraf ini, sehingga membantu mengurangi rasa nyeri. 

Pemberian aromatherapy dengan menggunakan minyak esensial dapat meningkatkan kesehatan dan 

menyeimbangkan pikiran, tubuh dan jiwa. Aroma tertentu dapat membangkitkan kenangan dan perasaan cinta 

dan keamanan yang menyenangkan sehingga dapat mempengaruhi tonus uterus, mengurangi kecemasan serta 

nyeri saat persalinan.  

 
Kata kunci: terapi komplementer, counterpressure, aromatherapy, nyeri persalinan 

 

ABSTRACT  

Childbirth is a physiological process. The mother will experience pain during labor where labor pain is a 

combination of physical pain due to contraction of myometrium with a stretch of the lower uterine segment 

fused with the mother's psychological condition. Anxiety, fatigue, and mother's worries all converge so that it 

can aggravate existing physical pain. Perceptions of pain that intensify increase maternal anxiety so that it is 
not uncommon for some mothers to decide for caesarean section. There are various methods used to reduce 

pain, one of them is complementary (non-pharmacological) therapy, namely with a skin stimulation strategy 

(counterpressure) and sensory stimulation strategies (aromatherapy). This study is a literature review which 

aims to examine various studies on the linkages of providing complementary therapies in reducing labor pain. 

Journal articles was conducted electronically using several databases, namely google scholar, Proquise, 

Cochrane by including keywords "complementary therapy" "counterpessure" "Aromatherapy", and "labor 

pain", until a journal that was considered the most relevant was selected. published in Indonesian between 

2013 and 2017. The counterpressure application helps mothers overcome the sensation of internal pressure 

and pain under the back caused by pressure from the occiput to the spinal cord when the fetal head is in the 

posterior position. With counterpressure will lift the occiput away from this nerve, thus helping reduce pain. 

Giving aromatherapy using essential oils can improve health and balance mind, body and soul. Certain scents 
can evoke pleasant memories and feelings of love and safety that can affect uterine tone, reduce anxiety and 

pain during labor. 

 

Keywords: complementary therapy, counterpressure, aromatherapy, labor pain. 

 

 

 



Literatur Review: Terapi Komplementer Dalam Mengatasi Nyeri Persalinan (Literature Review: 

Complementary Therapy for Overcoming Labour Pain) 

 

 

 

PINLITAMAS 1 | Vol 1, No.1 | Oktober 2018 | Halaman 503 

 

PENDAHULUAN 

Kehamilan dan persalinan merupakan 

suatu proses yang fisiologis. Umumnya, ibu 
akan mengalami nyeri selama proses 

persalinan. Nyeri yang dirasakan ibu dapat 

menimbulkan gangguan psikologis. Reaksi 
psikologis yang timbul pada umumnya berupa 

reaksi negatif, seperti menolak, takut, marah, 

sedih, dan cemas. Stress psikologis akan 

berpengaruh pada hypothalamus kemudian 
hypothalamus akan mempengaruhi hipofisis 

sehingga hipofisis mengekspresikan ACTH 

(adrenal cortico tropic hormone) yang 
akhirnya dapat mempengaruhi kelenjar adrenal 

untuk menghasilkan kortisol. Informasi yang 

didapatkan ibu sebelum proses persalinan 

mengenai nyeri persalinan (seperti bahwa 
persalinan sangat menyakitkan) cenderung 

membuat ibu mempunyai interpretasi sendiri. 

Akibat dari munculnya rasa cemas ini dapat 
meningkatnya sensitivitas emosi individu 

dengan manifestasi negative thinking. 

Kecemasan yang dirasakan ibu akan 
berdampak pada semakin kuatnya sensasi nyeri 

yang dirasakan oleh ibu sehingga tidak jarang 

beberapai ibu memutuskan untuk sectio 

secaria karena merasa tidak menjalani 
persalinan secara normal.  

Pernyataan diatas dibuktikan dengan 

hasil penelitian sebelumnya yang 
menunjukkan bahwa determinan non medis 

paling dominan yang mendorong ibu bersalin 

secara sectio caesaria adalah karena rasa sakit 
pada persalinan sebesar 96,5%. Hasil riset 

kesehatan dasar tahun 2010 yang menunjukkan 

bahwa jumlah bedah sesar adalah 15,3%, 

dimana 13% persalinan tersebut tidak 
mengalami komplikasi pada saat kehamilan. 

Studi yang dilakukan di Yordania melaporkan 

bahwa 92% parturien mengalami pengalaman 

buruk terhadap persalinannya diantaranya 

karena rasa takut 66% dan nyeri persalinan 
78% (Sitorus dalam Indrayani, 2016). 

Pengurangan nyeri sangat penting. 

Umumnya ini bukan mengenai jumlah rasa 
nyeri yang dialami oleh perempuan tetapi 

apakah ia dapat memenuhi tujuan mengatasi 

rasa nyeri yang ia tetapkan untuk dirinya 

sendiri yang mempengaruhi persepsi dirinya 
dari pengalaman kelahiran sebagai baik atau 

buruk. Bidan harus jeli untuk mencari petunjuk 

tingkatan yang diinginkan oleh perempuan 
terhadap control pengelolaan nyeri dan 

pengurangannya (Indrayani, 2016). 

Salah satu terapi komplementer 

(nonfarmakologis) untuk mengurangi nyeri 
persalinan dan kecemasan yaitu dengan 

stimulasi kulit (counterpressure) dan stimulasi 

sensorik (aromaterapi). Counterpressure 
adalah penekanan secara stabil oleh 

pendamping persalinan ke daerah sacral 

dengan sebuah benda keras (misalnya bola 
tenis). Aplikasi counterpressure membantu ibu 

mengatasi sensasi tekanan internal dan rasa 

nyeri dibagian bawah punggung. Aromaterapi 

adalah terapi nonfarmakologis yang 
menggunakan sari minyak murni. Aromaterapi 

minyak esensial ini memiliki kadar konsentrat 

yang tinggi. Minyak esensial tertentu dapat 
mengurangi nyeri, ketegangan dan cemas 

(Indrayani, 2016). Tujuan dari studi ini untuk 

melakukan review pada beberapa literature 
tentang pemberian terapi komplementer untuk 

mengurangi nyeri persalinan. Hal ini 

diharapkan dapat diterapkan secara efektif 

pada tatanan pelayanan kesehatan dan menjadi 
rekomendasi intervensi bagi bidan dalam 

memberikan asuhan khususnya pada ibu 

bersalin.  
 

 METODE PENELITIAN  

Studi ini merupakan tinjauan literatur 

(literature review) yang mengkaji berbagai 
informasi terkait pengurangan rasa nyeri 

persalinan dengan terapi komplementer. 

Tinjauan pustaka dalam kajian ini didapat 
melalui pencarian sistematis database 

terkomputerisasi (yaitu google scholar, 

Proquise, Cochrane) dengan memasukkan kata 
kunci “terapi komplementer” “counterpessure” 

“Aromatherapi”, dan “nyeri persalinan”, 

hingga dipilih jurnal yang dianggap paling 
relevan sejumlah 6 jurnal yang diterbitkan 

dalam bahasa Indonesia antara tahun 2013 

hingga tahun 2017. Penelitian-penelitian dalam 
jurnal tersebut diantaranya dilakukan di 

Indonesia, Yordania, dengan  menggunakan 

rancangan penelitian seperti Kuasi Eksperimen 
dan Studi komparatif. Referensi lainnya terdiri 
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dari 2 Profil Kesehatan yang bersumber dari 

web resmi Kementerian Kesehatan. Penulisan 

artikel ilmiah ini menggunakan penulisan 

daftar pustaka harvard. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

1. Pengaruh counterpressure terhadap nyeri 

persalinan 
Menurut Potter (2005), metode 

counterpressure dapat mengatasi nyeri 

tajam dan memberikan sensasi 

menyenangkan yang melawan rasa tidak 
nyaman pada saat kontraksi ataupun diantara 

kontraksi. Dengan memberikan tehnik 

counterpressure dapat menutup gerbang 
pesan nyeri yang akan dihantar menuju 

medulla spinalis dan otak selain itu tekanan 

kuat yang diberikan pada saat melakukan 

tehnik counterpressure dapat mengaktifkan 
senyawa endhorphin sehingga transmisi dari 

pesan nyeri dapat dihambat yang dapat 

menyebabkan penurunan intensitas nyeri.  
Berdasarkan penelitian Seri Wasongli 

(2014) tentang efektifitas counterpressure 

terhadap intensitas nyeri persalinan kala I 
fase aktif persalinan di Rs Advent Manado, 

terhadap 15 responden inpartu kala I fase 

aktif, hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa nyeri persalinan sebelum dilakukan 
masase counterpressure berada pada skala 

9-10 (100%), dan setelah dilakukan masase 

counterpressure nyeri menurun paling besar 
pada skala 3-6 sebanyak 13 responden 

(86,7%).  Analisa data menunjukkan 

signifikansi lebih kecil dari 
5%(p=0,000<0,05). Ini berarti 

counterpressure efektif untuk menurunkan 

intensitas nyeri kala I fase aktif persalinan.  

Penelitian lain juga yang dilakukan 
Deasyana (2015) terhadap 64 responden, 

hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 

penurunan nilai nyeri setelah intervensi 
sebanyak 2,17. Uji Mann – Whitney 

menunjukkan ada perbedaan yang signifikan 

antara efektifitas tehnik Counter Pressure 

dan Kompres Hangat terhadap penurunan 
nyeri persalinan kala I fase aktif dengan nilai 

p (0,000<0,05). Dari kedua tehnik tersebut 

yang lebih efektif dalam mengurangi nyeri 
pinggang persalinan adalah tehnik Counter 

Pressure dengan hasil nilai mean 1,83 > 

mean tehnik Kompres Hangat 1,50. 
Penelitian tentang perbedaan 

efektifitas back euflarage dengan 

counterpressure terhadap tingkat nyeri 

pinggang yang dilakukan oleh Retno (2012) 

terhadap 48 responden, hasil penelitiannya 
menunjukkan ada penurunan rasa nyeri 

setelah intervensi sebanyak 3,27. Uji Man-

Whitney menunjukkan ada perbedaan yang 

signifikan antara efektifitas teknik back 
euflarage dengan counterpressure terhadap 

tingkat nyeri pinggang pada kala I persalinan 

dengan nilai p (0,046<0,05). Dari kedua 
teknik tersebut yang lebih efektif 

menurunkan tingkat nyeri adalah 

counterpressure dengan nilai mean 3,63 > 

mean back euflarage 2,92.  
Berdasarkan hasil kajian literature 

tersebut maka strategi stimulasi kulit salah 

satunya counterpressure lebih efektif 
mengurangi rasa nyeri persalinan. Counter 

pressure dapat menutup gerbang pesan nyeri 

yang akan dihantarkan menuju medulla 
spinalis dan otak, selain itu tekanan kuat 

pada teknik ini dapat mengaktifkan senyawa 

endhorphine yang berada di snaps sel-sel 

saraf tulang belakang dan otak, sehingga 
transmisi dari pesan nyeri dapat dihambat 

dan menyebabkan status penurunan sensasi 

nyeri (Monsdragon, 2004). Hal ini yang 
membuktikan bahwa counterpressure lebih 

efektif karena sistem kerjanya langsung 

memblokir pesan nyeri yang akan 
dihantarkan menuju medulla spinalis dan 

otak. 

Artikel yang dikaji selanjutnya yaitu 

strategi stimulasi sensorik dengan 
pemberian aromaterapi. Penelitian tentang 

pengaruh aromatherapy bitter orange 

terhadap nyeri dan kecemasan yang 
dilakukan oleh Wiji Astuti (2015) di 

Magelang terhadap 36 orang ibu bersalin 

dengan hasil bahwa nyeri persalinan yang 

diberikan aromatherapy bitter orange pada 
kelompok intervensi dan kelompok control 

didapatkan p=0,000 (pvalue<0,05) yang 

berarti ada perbedaan tingkat nyeri 
persalinan yang signifikan setelah diberikan 

intervensi. Pengalaman klinis yang 

menyatakan bahwa aromatherapy 
memberikan efek keharuman yang 

menguntungkan baik melalui metode 

inhalasi atau dengan oles pada kulit. 
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Penghisapan harum aromatherapy melalui 

hidung dapat menyebabkan perubahan 

psikologis dan fisiologis manusia. 
Aromatherapy bitterorange dapat 

meningkatkan gelombang –gelombang alfa 

didalam otak dan gelombang inilah yang 
dapat membantu menciptakan keadaan 

rileks (Maifrisco, 2008). 

Penelitian Eni Sudarman (2017) 

tentang efektifitas pemberian aromaterapi 
lavender terhadap nyeri kala I persalinan di 

RS bersalin Pontianak menunjukkan hasil 

bahwa ada perubahan yang bermakna pada 
tekanan darah Sistolik sebelum dan sesudah 

intervensi pemberian Aromaterapi Lavender. 

Pada tekanan darah Diastolik didapatkan nilai 

p value = 0,014 yang artinya memiliki 
perbedaan perubahan yang bermakna antara 

tekanan darah Diastolik sebelum dan sesudah 

pemberian Aromaterapi Lavender. Intensitas 
nyeri yang dirasakan dengan tekanan darah, 

dengan arah hubungan positif yang berarti 

semakin tingginya intensitas nyeri yang 
dirasakan oleh seseorang maka akan 

menyebabkan terjadinya peningkatan 

tekanan darah (Herawati, 2016). 

Artikel keenam yaitu penelitian 
Rachmitha (2013) tentang perbedaan 

efektifitas pemberian rose euflurage  terhadap 

intensitas nyeri pada persalinan kala I fase 
aktif di Semarang menyatakan bahwa rata- 

rata penurunan nyeri sesudah pemberian dua 

puluh menit rose effleurage sebesar 1,3. 
Berdasarkan hasil uji tersebut maka 

perlakuan dua puluh menit rose effleurage 

dapat menurunkan intensitas nyeri kala I fase 

aktif pada persalinan normal primigravida. 
Smith dalam Rachmita (2013) 

mengemukakan bahwa intensitas nyeri 

persalinan pada kala I dapat berkurang 
setelah pemberian terapi pengurangan nyeri. 

Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat 

penurunan intensitas nyeri pada ibu bersalin 

kala I fase aktif persalinan normal 
primigravida sebelum dan sesudah perlakuan 

sepuluh menit dan dua puluh menit rose 

effleurage. Rose effleurage membantu 

menurunkan intensitas nyeri persalinan 
dengan menggabungkan manfaat dari rose 

essential oil dan teknik pemijatan effluerage. 

Rose sebagai queen of oils memiliki 
aroma yang lezat, mempertahankan 

keseimbangan tubuh, menciptakan perasaan 

nyaman, meringankan alergi dan mengurangi 

nyeri. Aroma rose yang dihirup dengan 
pernafasan dalam akan meningkatkan 

masuknya jumlah bahan aromatik kedalam 

tubuh yang merangsang kerja sel neurokimia 
otak. Molekul lain yang diterima oleh silia 

dari reseptor hidung akan diubah menjadi 

pesan elektrokimia yang ditransmisikan 

melalui saluran olfaktory ke system limbik, 
kemudian merangsang memori dan respon 

emosional. Selanjutnya, hipotalamus 

berperan memunculkan pesan ke otak dan 
anggota badan lain berupa pelepasan senyawa 

elektrokimia yang menyebabkan relaks 

(Koensoemardiyah,2009).  
Perbandingan penggunaan 

aromaterapi seperti dijelaskan oleh penelitian 

Anna Fenko (2014) yang menyatakan bahwa 

perbandingan aroma lavender dengan lemon 
menunjukkan lavender (M:3,71 SD:1,10) dan 

lemon (M:3,00 SD:1,00) p<0,05 dengan hasil 

aroma lavender paling efektif dalam 
menurunkan kecemasan. Aromaterapi 

lavender dapat mempengaruhi Lymbic 

System di otak yang merupakan pusat emosi, 
suasana hati dan mood dan memori untuk  

menghasilkan bahan neurohormoendorpin 

dan encephalin yang bersifat sebagai 

penghilang rasa sakit serta menghilangkan 
ketegangan atau stress serta kecemasan. 

 

  
 

 

 

 

 

KESIMPULAN 

Nyeri persalinan merupakan kombinasi 

nyeri fisik dengan kondisi psikologis ibu 

selama persalinan. Rasa nyeri selama proses 
persalinan mengakibatkan pengeluaran 

adrenalin oleh karena itu pengurangan nyeri 

pada saat persalinan sangatlah penting. Terapi 

komplementer selalu lebih sederhana dan aman 

dilakukan dalam pengurangan rasa nyeri 
persalinan diantaranya pemberian 

countepressure dan aromaterapi pada ibu 
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bersalin efektif dapat mengurangi nyeri 

persalinan.
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ABSTRAK 

ASI merupakan makanan pertama, utama, dan terbaik bagi bayi, yang bersifat alamiah. Terkait itu, ada suatu 
hal yang perlu disayangkan, yakni rendahnya pemahaman ibu, keluarga, dan masyarakat mengenai pentingnya 

ASI bagi bayi. Akibatnya, program pemberian ASI tidak berlangsung secara optimal. Kurangnya pengetahuan 

ibu tentang pentingnya ASI eksklusif dipengaruhi oleh promosi produk-produk makanan tambahan dan 

formula. Menurut sumber dari Dinas Kesehatan Kota cimahi, hampir semua Bidan mengetahui kewajiban 

pemberian ASI Eksklusif, karena program ASI Eksklusif merupakan salah satu kegiatan rutin yang 

dilaksanakan oleh Dinas Kota Cimahi. Kendati pencapainnya telah melebihi 50 persen, dan diakui terjadi 

peningkatan secara fluktuatif dari tahun ketahun namun pihak Dinas kesehatan sulit untuk mengendalikan 

praktik penjualan susu formula bayi yang masih sering dilakukan oleh bidan sehingga menghambat 

keberhasilan program ASI Eksklusif. Padahal hampir semua Bidan di cimahi telah mendapat sosialisasi tentang 

Undang undang kesehatandan dan peraturan pemerintah yang mengatur perihal pemberian ASI Eksklusif. 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Hubungan Pengetahuan Tentang  Peraturan Pemerintah 
Nomor 33 Tahun 2012 Dengan  Sikap Bidan Mengenai Pemberian Susu Formula Pada Bayi Usia 0-6 Bulan di 

BPM Wilayah Kota Cimahi . Metode penelitian yang digunakan analitik dengan desain cross sectional. 

Populasi adalah Bidan sebanyak 50 orang. Data diperoleh secara langsung menggunakan kuesioner dan 

dianalisis unnivariat dan bivariate. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa dari 20 bidan yang memiliki 

pengetahuan baik sebagian besar mempunyai sikap yang positif tentang peraturan pemerintah No. 33 Tahun 

2012 mengenai pemberian susu formula pada bayi usia 0-6 Bulansebesar 13 orang (65%), sedangkan dari 16 

bidan yang memiliki pengetahuan kuranghampir sebagian responden memiliki sikap yang positif sebesar 9 

orang (56,2%). Ada hubungan pengetahuan dengan sikap bidan p :0.036. Diharapkan bidan dapat 

meningkatkan pengetahuan tentang  Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012. 

 

Kata kunci: Pengetahuan, Sikap, Bidan 

 

PENDAHULUAN 

Mempertahankan hidup merupakan salah 

satu hak asasi manusia dan salah satu unsur 

kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai 

dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam pancasila dan pasal 28 A 

Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi setiap 

orang berhak untuk hidup serta 

mempertahankan hidup dan kehidupannya. 

Hak yang dijamin oleh Undang-undang ini 

tentu saja berlaku bagi seluruh masyarakat 

Indonesia termasuk anak. Selanjutnya hak anak 

ditegaskan pada pasal 28 B ayat (2) dimana 

setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, 

tumbuh dan berkembang serta berhak atas 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, 

termasuk hak mendapatkan Air susu Ibu atau 

yang disingkat dengan ASI secara Eksklusif. 

Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dikatakan 

setiap bayi berhak mendapatkan ASI Eksklusif 

sejak dilahirkan selama 6 bulan kecuali atas 

indikasi medis. Pemberian ASI Eksklusif 

didukung oleh keluarga, tenaga kesehatan dan 

pemerintah, di mana pemerintah bertanggung 

jawab menetapkan kebijakan dalam rangka 

menjamin hak bayi tersebut. (Roesli, 2013) 

Keberhasilan pembangunan kesehatan di 

suatu negara antara lain adalah adanya 

penurunan angka kematian, penurunan angka 

kesakitan dan peningkatan status gizi 

masyarakat, berdasarkan hasil Survey 

Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 
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2012, Angka kematian bayi (AKB) di 

Indonesia sebesar 32 kematian per 1.000 

kelahiran hidup. Angka ini masih dibawah 

target Sustainable Development Goals 

(SDG’s), yaitu 23 per 1.000 kelahiran hidup. 

(Depkes RI, 2013). Usaha dalam mencapai 

target penurunan AKB, dapat dilakukan 

dengan cara pemberian ASI Eksklusif. Suatu 

hasil penelitian di Ghana yang di terbitkan oleh 

jurnal pediatrics menunjukkan bahwa 16% 

kematian bayi dapat dicegah melalui 

pemberian ASI pada bayi sejak pertama dari 

kelahirannya. Dari 42 menunjukkan bahwa 

ASI Eksklusif memiliki dampak terbesar 

terhadap penurunan angka kematian bayi yaitu 

13% dibanding intervensi kesehatan 

masyarakat lainnya (Roesli, 2013). 

Cakupan ASI Eksklusif di Indonesia dari 
tahun 2012-2015 belum mencapai target yang 

ditentukan sebesar 80%. Begitupun cakupan 

ASI Eksklusif di Jawa Barat dari tahun 2012-
2015 belum mencapai target yang ditetapkan 

sebesar 80%. 

Begitu pentingnya ASI untuk bayi sehingga 

diharapkan ibu dapat menyusui secara 

eksklusif. Adapun yang menjadi faktor 

penghambat ASI eksklusif adalah tidak 

terlaksananya secara maksimal dukungan 

pemerintah terhadap pemberian ASI Eksklusif 

yang dituangkan dengan disahkannya Undang-

undang Kesehatan no.36 tahun 2009 pasal 128-

129 dan Peraturan Pemerintah NO. 33 tahun 

2012 tentang pemberian ASI Ekskusif. 

Peraturan pemerintah tersebut mengharuskan 

semua pihak mendukung ibu untuk menyusui 

dengan mewajibkan tenaga kesehatan dan 

fasilitas kesehatan untuk melakukan Inisiasi 

Menyusui Dini (IMD), menempatkan ibu dan 

bayi dalam satu ruangan (rooming in) dan 

pemberian ASI ekslusif. Selain itu juga 

terdapat keharusan penyediaan ruang 

menyusui ditempat kerja dan fasilitas umum 

serta pembatasan promosi susu formula 

(Depkes RI, 2012) 

Beberapa peraturan pemerintah telah 

ditetapkan untuk mengatur lebih lanjut tentang 

program pemberian ASI eksklusif agar tenaga 

kesehatan khususnya Bidan melakukan 

kewajiban memenuhi hak bayi terkait 

pemberian ASI Eksklusif dengan kriteria-

kriteria Ibu dan Bayi yang telah di tetapkan di 

dalam Undang-Undang kesehatan nomor 36 

tahun 2009 pasal 128-129  dan Peraturan 

Pemerintah no 33 tahun 2012., peraturan 

menteri kesehatan yang selanjutnya disebut 

PMK Nomor 39 tahun 2013 tentang susu 

formula dan produk lainnya yang bertujuan 

salah satunya mengampanyekan pentingnya 

pemberian ASI Eksklusif dan PMK Nomor 15 

tahun 2014 tentang tata cara pengenaan sanksi 

administratif bagi tenaga kesehatan, 

penyelenggaraan fasilitas pelayanan 

kesehatan, penyelenggaraan satuan pendidikan 

kesehatan, pengurus organisasi profesi 

dibidang kesehatan serta produsen dan 

distributor susu formula bayi dan atau produk 

lainnya yang dapat menghambat keberhasilan 

program pemberian ASI Eksklusif lahir 

sebagai aturan pelaksana dari PP Nomor 33 

tahun 2012 tentang pemberian ASI Eksklusif, 

namun praktek promosi, penjualan dan tawaran 

susu formula bayi masih dilakukan pada 

sebahagian fasilitas pelayanan kesehatan dan 

dilakukan oleh tenaga kesehatan salah satunya 

adalah Bidan Praktik Mandiri (BPM), sehingga 

selain menghambat program pemerintah untuk 

menurunkan angka kematian Bayi, juga 

membawa dampak buruk terhadap keluarga, di 

mana keluarga harus terus menerus membeli 

susu formula sebagai kebutuhan, belum lagi 

efek negatif yang ditimbulkan akibat 

mengkonsumsi susu formula pada bayi 0 bulan 

yang masih rentan terhadap makanan lain 

selain ASI dari ibunya sendiri, serta 

menghalangi bayi untuk mendapatkan hak 

memperoleh ASI secara eksklusif.   

Saat ini masih terdapat Bidan yang 

mempromosikan, menawarkan dan menjual 

susu formula usia 0 bulan kepada Ibu pasca 

salin untuk diberikan pada bayinya, bahkan 

langsung memberikan susu formula pada bayi 

yang terkadang diberikan tanpa sepengetahuan 

atau tanpa persetujuan orang tua bayi 
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merupakan salah satu faktor lemahnya 

pengawasan yang seharusnya dilakukan dinas 

kesehatan setempat. 

Belum diketahui secara pasti alasan dari 

Bidan yang masih memberikan susu formula 

pada bayi tanpa indikasi seperti yang tercantum 

di dalam pasal 7 PP Nomor 33 Tahun 2012 

tentang pemberian ASI Eksklusif yang 

menyatakan pemberian ASI eksklusif tidak 

berlaku dalam hal terdapat indikasi medis, ibu 

tidak ada, dan ibu terpisah dari bayi. Apakah 

karena tidak ada dukungan dari pemerintah 

daerah dalam hal pengawasan program 

pemberian ASI Eksklusif atau karena tergoda 

akan bonus dari perusahaan susu formula 

sehingga mengharuskan bidan tidak pernah 

mengikuti pelatihan konselor ASI, bahkan 

tidak mengetahui akan larangan memberikan 

susu formula pada bayi baru lahir padahal jelas 

bertentangan dengan ketentuan  perundang-

undangan dan dapat menghambat program 

pemerintah dalam hal menurunkan angka 

kesakitan dan kematian bayi, namun tidak 

menutup kemungkinan bidan mengetahui akan 

adanya peraturan perundang-undangan tetapi 

masih melakukan promosi susu formula bayi 

dengan tujuan mendapat keuntungan, hal ini 

ditandai dengan masih adanya laporan dari 

pasien atau keluarga pasien bahwa susu 

formula 0-6 bulan diberikan oleh bidan pada 

saat melahirkan di kliniknya. 

ASI merupakan makanan pertama, utama, 

dan terbaik bagi bayi, yang bersifat alamiah. 

ASI mengandung berbagai zat gizi yang 

dibutuhkan dalam proses pertumbuhan dan 

perkembangan bayi. Terkait itu, ada suatu hal 

yang perlu disayangkan, yakni rendahnya 

pemahaman ibu, keluarga, dan masyarakat 

mengenai pentingnya ASI bagi bayi. 

Akibatnya, program pemberian ASI tidak 

berlangsung secara optimal. Kurangnya 

pengetahuan ibu tentang pentingnya ASI 

eksklusif dipengaruhi oleh promosi produk-

produk makanan tambahan dan formula. 

Menurut Adelia, iklan-iklan tersebut bisa 

mengarahkan para ibu untuk berfikir bahwa 

ASI diberikannya kepada bayi belum cukup 

memenuhi kebutuhan gizi bayi (Dwi, 2012), di 

sinilah tugas bidan untuk meluruskan. 

Menurut sumber dari Dinas Kesehatan Kota 

cimahi, hampir semua Bidan mengetahui 

kewajiban pemberian ASI Eksklusif, karena 

program ASI Eksklusif merupakan salah satu 

kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Dinas 

Kota Cimahi. Kendati pencapainnya telah 

melebihi 50 persen, dan diakui terjadi 

peningkatan secara fluktuatif dari tahun 

ketahun namun pihak Dinas kesehatan sulit 

untuk mengendalikan praktik penjualan susu 

formula bayi yang masih sering dilakukan oleh 

bidan sehingga menghambat keberhasilan 

program ASI Eksklusif. Padahal hampir semua 

Bidan di cimahi telah mendapat sosialisasi 

tentang Undang undang kesehatandan dan 

peraturan pemerintah yang mengatur perihal 

pemberian ASI Eksklusif. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang 

dilakukan pada tanggal 12 oktober 2017 

melalui wawancara pada ibu menyusui yang 

melahirkan di Bidan Praktik Mandiri (BPM) di 

wilayah kota cimahi  sebanyak 10 orang dari 5 

BPM masing masing  2 orang dari setiap BPM. 

Didapatkan hasil bahwa dari 10 orang ibu 

menyusui  5 orang ditawarkan langsung susu 

formula oleh bidan, 3 orang menginginkan 

langsug susu formula karena  takut anaknya 

tidak kenyang dan 2 orang di beri pengertian 

dan langsung memberikan ASI eksklusif 

kepada bayinya.

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

Observasional Analitik  dengan pendekatan 

cross sectional. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh Bidan yang bekerja di wilayah 

kota Cimahi Utara Bulan Mei tahun 2018 

sebanyak 50 orang. Tekhnik pengambilan 

sampel yang digunakan adalah total sampling 

technique. Jenis data yang dikumpulkan 



Hubungan PengetahuanTentang  Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Dengan  Sikap Bidan Mengenai 
Pemberian Susu Formula Pada Bayi Usia 0-6 Bulan di BPM Wilayah Kota Cimahi 

 

 
PINLITAMAS 1 | Vol 1, No.1 | Oktober 2018 | Halaman 510 

dalam penelitian ini adalah data primer. Data 

primer diperoleh secara langsung dari 

responden. Pada instrumen penelitian yaitu 

berupa kuesioner yang disebarkan 

menggunakan pertanyaan tertutup (Closed 

Ended). Jika jawaban benar diberi nilai 1 dan 

jika jawaban salah diberi nilai 0 (Sugiyono, 

2012). Analis yang digunakan univariat dan 

bivariate. Penelitian ini dilaksanakan di BPM 

Wilayah Kota Cimahi pada bulan November  

2017.

HASIL PENELITIAN 

Table 1 Distribusi Pengetahuan Bidan  Tentang 
peraturan pemerintah No. 33 Tahun 2012 

mengenai pemberian susu formula pada bayi usia 

0-6 Bulan di BPM Wilayah Kota Cimahi 

Pengetahuan 

Bidan 

Frekuensi 

(n) 

Persentase 

(%) 

Baik 
20 40 

Cukup 14 28 

Kurang 16 32 

Total 50 100 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat 

disimpulkan bahwa dari 50bidan sebagian 

besar responden yaitu 20 orang remaja (40%) 

yang memiliki pengetahuan baik. 

 
Tabel 2      Distribusi frekuensi sikap Bidan  

Tentang peraturan pemerintah No. 33 Tahun 2012 

mengenai pemberian susu formula pada bayi usia 

0-6 Bulan di BPM Wilayah Kota Cimahi 

Sikap 

Bidan 

Frekuensi 

(n) 

Persentase 

(%) 

Positif 30 60 

Negatif 20 40 

Total 50 100 

Berdasarkan tabel 4.2  dari 50 bidan 

sebagian besar responden yaitu30 bidan 

(60%) yang memiliki sikap positif. 

 
Tabel 3. Hubungan Pengetahuan Dengan Sikap Tentang tentang peraturan pemerintah No. 33 Tahun 2012 

mengenai pemberian susu formula pada bayi usia 0-6 Bulan di BPM Wilayah Kota Cimahi 

Pengetahuan 

Sikap 
Total 

 

P 

Value 
Positif Negatif 

(n) (%) (n) (%) (n) (%) 

Baik 13   65         7      35     20         100 

0,036 Cukup 8     57,1      6      42,9           14         100 

Kurang 9    56,2       7      43,7     16         100 

Total 30  60       20          40      50         100  

 

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa 

dari  20 bidan yang memiliki pengetahuan baik 

sebagian besa rmempunyai sikap yang positif 

tentang peraturan pemerintah No. 33 Tahun 

2012 mengenai pemberian susu formula pada 

bayi usia 0-6 Bulan sebesar 13 orang (65%), 

sedangkan dari 16 bidan yang memiliki 

pengetahuan kurang hampir sebagian 

responden memiliki sikap yang positif sebesar 

9 orang (56,2%).  

Berdasarkan hasil uji statistik menunjukkan 

data bahwa p value 0,036 < alpha 0,05, artinya: 

Ho ditolak dan terdapat hubungan antara 

pengetahuan dengan sikap bidan tentang 

peraturan pemerintah No. 33 Tahun 2012 

mengenai pemberian susu formula pada bayi  

usia 0-6 Bulan di BPM Wilayah Kota Cimahi.
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PEMBAHASAN 

1. Gambaran Pengetahuan Bidan tentang 

peraturan pemerintah No. 33 Tahun 

2012 mengenai pemberian susu formula 

pada bayi usia 0-6 Bulan 

Berdasarkan tabel 4.1 dapat 

disimpulkan bahwa dari 50 bidan sebagian 

besar responden yaitu 20 orang remaja 

(40%) yang memiliki pengetahuan baik. 

Pengetahuan Bidan tentang 

Peraturan Pemerintah No.33 tahun 2012 

merupakan variabel yang dianalisis untuk 

mengetahui tingkat pengetahuan bidan 

tentang hal tersebut. 

Pengetahuan merupakan domain 

yang sangat penting untuk terbentuknya 

tindakan seseorang. Sedangkan 

pengetahuan seseorang dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yang saling berhubungan , 

sehingga bila ada yang tidak terjangkau 

akan mengakibatkan kepincangan dari 

pengetahuan seseorang, misalnya faktor 

sosial budaya, kebudayaan setempat, dan 

kebiasaan seseorang didalam keluarga 

dapat mempengaruhi pengetahuan, dan 

sikap seseorang terhadap sesuatu sehingga 

dapat disimpulkan bahwa pengetahuan 

seseorang dapat mempengaruhi sikap orang 

tersebut dalam menghadapi suatu 

permasalahan. 

Pengetahuan dapat menimbulkan 

perubahan persepsi dan kebiasaan 

seseorang, pengetahuan juga dapat 

membentuk kepercayaan seseorang. Selain 

itu juga dapat memperteguh atau mengubah 

sikap pada suatu hal ( Notoatmodjo, 2007). 

Bidan yang mempunyai 

pengetahuan kurang tentang Peraturan 

Pemerintah No.33 tahun 2012, maka dia 

akan berani memberikan susu formula pada 

bayi usia 0-6 Bulan.,karena tergoda akan 

bonus dari perusahaan susu formula 

sehingga mengharuskan bidan tidak pernah 

mengikuti pelatihan konselor ASI, bahkan 

tidak mengetahui akan larangan 

memberikan susu formula pada bayi baru 

lahir padahal jelas bertentangan dengan 

ketentuan  perundang-undangan dan dapat 

menghambat program pemerintah dalam 

hal menurunkan angka kesakitan dan 

kematian bayi, namun tidak menutup 

kemungkinan bidan mengetahui akan 

adanya peraturan perundang-undangan 

tetapi masih melakukan promosi susu 

formula bayi dengan tujuan mendapat 

keuntungan.  

Selain itu, hasil penelitian 

mengatakan pengetahuan merupakan faktor 

yang sangat berpengaruh terhadap 

pengambilan keputusan. Seseorang yang 

memiliki pengetahuan yang baik tentang 

suatu hal, maka ia cenderung akan 

mengambil keputusan yang lebih tepat 

berkaitan dengan masalah tersebut 

dibandingkan dengan mereka yang 

berpengetahuan kurang (Permata,2009). 

Suatu penelitian mengenai 

pengetahuan Bidan tentang Peraturan 

Pemerintah No.33 tahun 2012 yang 

dilakukan di Bidan praktik mandiri wilayah 

kerja wanayasa Purwakarta dari hasil 

penelitian didapatkan bahwa sebagian besar 

pengetahuan Bidan tentang Peraturan 

Pemerintah No.33 tahun 2012, masih 

kurang yaitu sebanyak 40 orang (66,7%). 

Belum diketahui secara pasti alasan dari 

Bidan yang masih memberikan susu 

formula pada bayi tanpa indikasi seperti 

yang tercantum di dalam pasal 7 PP Nomor 

33 Tahun 2012 tentang pemberian ASI 

Eksklusif yang menyatakan pemberian ASI 

eksklusif tidak berlaku dalam hal terdapat 

indikasi medis, ibu tidak ada, dan ibu 

terpisah dari bayi. Apakah karena tidak ada 

dukungan dari pemerintah daerah dalam hal 

pengawasan program pemberian ASI 

Eksklusif atau karena tergoda akan bonus 

dari perusahaan susu formula sehingga 

mengharuskan bidan tidak pernah 
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mengikuti pelatihan konselor ASI, bahkan 

tidak mengetahui akan larangan 

memberikan susu formula pada bayi baru 

lahir padahal jelas bertentangan dengan 

ketentuan  perundang-undangan dan dapat 

menghambat program pemerintah dalam 

hal menurunkan angka kesakitan dan 

kematian bayi, namun tidak menutup 

kemungkinan bidan mengetahui akan 

adanya peraturan perundang-undangan 

tetapi masih melakukan promosi susu 

formula bayi dengan tujuan mendapat 

keuntungan, hal ini ditandai dengan masih 

adanya laporan dari pasien atau keluarga 

pasien bahwa susu formula 0-6 bulan 

diberikan oleh bidan pada saat melahirkan 

di kliniknya. 

Menurut Notoatmodjo(2007), 

pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan 

ini terjadi setelah orang melakukan 

penginderaan terhadap suatu objek. 

Penginderaan disini yakni penglihatan, 

pendengaran, penciuman, rasa dan raba. 

Sebagian besar pengetahuan manusia 

diperoleh melalui mata dan telinga. 

Dengan demikian pengetahuan 

yang baik diharapkan akan terbentuknya 

perilaku yang menguntungkan bagi suatu 

perilaku atau kegiatan dan sebaliknya bila 

pengetahuan kurang akan terbentuknya 

perilaku yang kurang menguntungkan bagi 

suatu perilaku (Notoatmodjo, 2007). 

 

2. Gambaran Sikap Bidan tentang 

peraturan pemerintah No. 33 Tahun 

2012 mengenai pemberian susu formula 

pada bayi usia 0-6 Bulan 

Berdasarkan tabel 4.2  dari 50 

bidansebagian besar responden yaitu30 

bidan (60%) yang memiliki sikap positif.  

Sikap tentang Peraturan Pemerintah 

No.33 tahun 2012 merupakan proses 

evaluatif dari dalam diri seseorang. Respon 

evaluatif berarti bahwa bentuk reaksi yang 

dinyatakan dalam sikap timbulnya didasari 

oleh proses evaluasi dalam diri individu 

yang memberi kesimpulan terhadap 

stimulus dalam bentuk baik-buruk, 

mendukung-tidak mendukung, positif-

negatif, menyenangkan-tidak 

menyenangkan yang kemudian mengkristal 

sebagai potensi reaksi terhadap objek sikap. 

Sikap merupakan penilaian (bisa 

berupa pendapat) seseorang terhadap 

stimulus atau objek, baik dalam masalah 

kesehatan termasuk penyakit. Setelah 

seseorang mengetahui stimulus atau objek, 

proses selanjutnya akan menilai atau 

bersikap terhadap stimulus atau objek 

tersebut. Oleh sebab itu indikator untuk 

sikap juga sejalan dengan pengetahuan 

sehingga terbentuknya sikap dari adanya 

interaksi yang dialami oleh individu, 

interaksi disini mengandung arti lebih dari 

sekedar adanya kontak dan hubungan antar 

individu sebagai suatu kelompok sosial. 

Dalam interaksi sosial terjadi hubungan 

saling mempengaruhi pola perilaku masing-

masing individu.  

Oleh karena itu dapat disimpulkan 

bahwa dengan pengetahuan yang baik 

tentang suatu informasi dapat menentukan 

sikap dari seseorang sehingga akan menjadi 

baik maupun terhadap informasi tersebut. 

Jika pengetahuan Bidan tentang Peraturan 

Pemerintah No.33 tahun 2012  rendah juga 

akan mempengaruhi sikap Bidan dalam 

pemberian susu Formula pada Bayi usia 0 - 

6 bulan. 

Azwar (2007) mengemukakan bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi 

pembentukan sikap seseorang adalah 

pengalaman pribadi, kebudayaan, orang 

lain yang dianggap penting, media massa 

institusi atau lembaga pendidikan atau 

lembaga agama, serta faktor emosi. 

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan 

ini terjadi setelah orang melakukan 

penginderaan terhadap suatu objek. 

Penginderaan disini yakni penglihatan, 

pendengaran, penciuman rasa dan raba. 
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Sebagian besar pengetahuan manusia 

diperoleh melalui mata dan telinga. 

Berbagai faktor yang mempengaruhi 

pembentukan sikap (Azwar, 2007). Antara 

lain : Seseorang yang kita harapkan 

persetujuannya atas tindakan atau pendapat 

seseorang yang tidak ingin kita kecewakan 

atau seseorang yang berarti khusus bagi 

individu, banyak mempengaruhi 

pembentukan sikap individu terhadap 

sesuatu dan juga memiliki persahabatan 

yang tinggi. Sedangkan pengaruh budaya 

menanamkan garis pengaruh sikap terhadap 

berbagai masalah.  Adanya lembaga 

pendidikan dan lembaga agama sebagai 

suatu sistem mempunyai pengaruh dalam 

pembentukan sikap dikarenakan keduanya 

meletakkan dasar pengertian, dan konsep 

moral dalam diri individu. 

Ketika sikap baik atau positif 

responden ada, kemungkinan juga 

cenderung melakukan upaya pencegahan 

Pemberian susu Formula pada bayi usia 0 – 

6 bln kurang baik, hal ini bisa dapat terjadi 

karena pengetahuan yang dimiliki 

responden. Kecenderungan sikap positif 

untuk melakukan upaya pencegahan yang 

kurang baik bisa disebabkan karena 

pemahaman akan tentang Peraturan 

Pemerintah No.33 tahun 2012 tidak secara 

menyeluruh. 

 

3. Hubungan Pengetahuan Dengan Sikap 

tentang peraturan pemerintah No. 33 

Tahun 2012 mengenai pemberian susu 

formula pada bayi usia 0-6 Bulan. 

Berdasarkan tabel 4.3  menunjukkan 
bahwa dari 20 bidan yang memiliki 

pengetahuan baik sebagian 

besarmempunyai sikap yang positif tentang 
peraturan pemerintah No. 33 Tahun 2012 

mengenai pemberian susu formula pada 

bayi usia 0-6 Bulansebesar 13 orang (65%), 

sedangkan dari 16 bidan yang memiliki 
pengetahuan kuranghampir sebagian 

responden memiliki sikap yang positif 

sebesar 9 orang (56,2%),  

Berdasarkan hasil uji statistik 

menunjukkan data bahwa p value 0,036 < 

alpha 0,05, artinya: Ho ditolak dan terdapat 
hubungan antara pengetahuan dengan sikap 

bidan tentang peraturan pemerintah No. 33 

Tahun 2012 mengenai pemberian susu 
formula pada bayi usia 0-6 Bulan di BPM 

Wilayah Kota Cimahi. 

Pengetahuan merupakan domain yang 

sangat penting untuk terbentuknya tindakan 
seseorang. Bidan yang memiliki 

pengetahuan yang baik Tentang Peraturan 

Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 
mengenai pemberian ASI eksklusif pasti 

akan melaksanakan aturan tersebut dengan 

maksimal sehingga dapat mencapai 

keberhasilan ASI Eksklusif, sehingga 
mempengaruhi sikap bidan untuk tidak 

memberikan susu formula pada bayi usia 0-

6 bulan kecuali ada indikasi (Rejeki, 2008) 
Menurut sumber dari Dinas Kesehatan 

Kota cimahi, hampir semua Bidan 

mengetahui kewajiban pemberian ASI 
Eksklusif, karena program ASI Eksklusif 

merupakan salah satu kegiatan rutin yang 

dilaksanakan oleh Dinas Kota Cimahi. 

Kendati pencapainnya telah melebihi 50 
persen, dan diakui terjadi peningkatan 

secara fluktuatif dari tahun ketahun namun 

pihak Dinas kesehatan sulit untuk 
mengendalikan praktik penjualan susu 

formula bayi yang masih sering dilakukan 

oleh bidan sehingga menghambat 
keberhasilan program ASI Eksklusif. 

Padahal hampir semua Bidan di cimahi 

telah mendapat sosialisasi tentang Undang 

undang kesehatandan dan peraturan 
pemerintah yang mengatur perihal 

pemberian ASI Eksklusif 

Bidan yang memahami dengan benar 
tentang Peraturan Pemerintah Nomor 33 

Tahun 2012 tentang pemberian ASI 

Eksklusif maka mereka akan cenderung 

mempunyai sikap negatif mengenai 
pemberian susu formula pada bayi 0-6 

bulan. Sebaliknya Bidan yang kurang 

pengetahuannya tentang Peraturan 
Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang 

pemberian ASI Eksklusif cenderung 

mempunyai sikap positif/ sikap menerima 
adanya pemberian susu formula pada bayi 

0-6 bulan sebagai kenyataan sosiologis. 
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SIMPULAN 

Ada hubungan pengetahuan dengan sikap 

tentang peraturan pemerintah No. 33 Tahun 

2012 mengenai pemberian susu formula pada 

bayi usia 0-6 Bulan di BPM Wilayah Kota 

Cimahi utara. 
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ABSTRAK  

 
Data  lembaga kesehatan dunia atau World Health Organitaion (WHO) menunjukan bahwa  angka kejadian 

Infeksi Menular Seksual (IMS) di seluruh dunia terdapat 333 juta kasus baru setiap tahunnya dan sekitar 1 

juta kasus terjadi setiap harinya. Dalam upaya menghindari Infeksi Menular Seksual pemerintah 

mencanangkan perilaku seksual yang aman termasuk penggunaan kondom, yang dianggap sebagai metode 

kontrasepsi terbaik untuk pencegahan IMS. Jumlah penderita IMS di Kota Cimahi berdasarkan  Profil 
Kesehatan Kota Cimahi adalah sebanyak 313 kasus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jenise 

kontrasepsi yang digunakan oleh wanita usia subur yang mengalami infeksi menular seksual yang tercatat di 

Puskesmas Leuwi Gajah Kota Cimahi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif dengan rancangan penelitian crosss sectional. untuk mengidentifikasi kejadian infeksi menular 

seksual berdasarkan jenis kontrasepsi. Data yang digunakan berupa data primer.  Populasi dalam penelitian 

ini adalah wanita usia subur yang mengalami infeksi menular seksual  yang tercatat di Puskesmas 

Leuwigajah Tahun 2017 sebanyak 28 orang. Metode pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini 

adalah total sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada kejadian infeksi menular seksual 

terbanyak menggunakan kontrasepsi ganda (hormonal dan kondom), kemungkinan hal ini dapat terjadi akibat 

tidak konsistennya responden dalam penggunaan alat kontrasepsi yang digunakan oleh responden  

 

Kata kunci: IMS, Kontrasepsi, Wanita   
 

PENDAHULUAN 

Menurut lembaga kesehatan dunia atau 

World Health Organitaion (WHO) angka 

kejadian Infeksi Menular Seksual (IMS) di 

seluruh dunia terdapat 333 juta kasus baru 

setiap tahunnya dan sekitar 1 juta kasus terjadi 

setiap harinya (Kemenkes RI, 2015). Di 

Indonesia laporan kasus penyakit infeksi 

Menular seksual selama tahun 2016 

didapatkan Jumlah kasus duh tubuh uretra 

(DTU) dilaporkan sebanyak 10.672 kasus dan 

kasus luka pada alat kelamin atau ulkus 

genital dilaporkan sebanyak 1628 kasus. 

Jumlah kasus IMS dengan penegakan 

diagnosa berdasarkan kelompok resiko tinggi 

adalah wanita pekerja seks sebanyak 39.179 

(27,6%), pasangan resiko tinggi sebanyak 

32.862 (23,1%), LSL sebanyak 12.751 (9%), 

Pelanggan pekerja seks sebanyak 6.409 

(4,5%), Waria sebanyak 2.082 (1,5%), IDU 

sebanyak 638 (0,4%), dan pria pekerja seks 

sebanyak 421 (0,3%) (Kemenkes RI, 2017). 

Di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015 

Jumlah kasus IMS  menurut  jenis kelamin di 

dominasi oleh laki-laki yaitu 59% atau 

sebanyak 2450 kasus, kemudian diikuti oleh 

perempuan yaitu 41% atau sebanyak 1703  

kasus. Jumlah penderita IMS di Jawa barat 

tahun 2015 yaitu sebanyak 4.154  kasus 

(Profil kesehatan Jawa Barat, 2016). 

Penyakit IMS ini disebabkan oleh lebih 

dari 30 bakteri yang berbeda, virus dan parasit 

yang tersebar terutama melalui kontak 

seksual, termasuk vagina, anal dan oral seks 

(Najmah, 2016). Faktor resiko terjadinya IMS 

adalah hubungan seksual dengan multipartner, 

dan kurangnya pengetahuan tentang 

reproduksi (Ida ayu, 2015). Selain itu, 

penyebab umum penularan IMS adalah 

Hubungan seksual yang tidak aman 

merupakan jalur utama penularan, di ikuti 

kontak fisik selama hubungan seksual, 

misalnya luka-luka pada alat kelamin seperti 

herpes dan sifilis . Melalui darah dan produk 

darah, misalnya HIV, Sifilis dan Hepatitis B, 

ditularkan melalui kehamilan dari ibu ke 
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bayinya seperti HIV dan Sifilis , dan 

ditularkan saat proses kelahiran. 

Infeksi Menular Seksual akan ditularkan 

oleh orang yang berisiko tinggi, yakni orang 

yang berganti-ganti pasangan seksual  

(kelompok inti atau care group). Selanjutnya, 

kelompok inti akan menyebarkan penyakit 

IMS kepada kelompok pelanggan (kelompok 

perantara atau bridging population), hingga 

akhirnya kelompok perantara akan 

menularkan penyakitnya kepada pasangan 

seksual tetapnya, yaitu suami atau istri 

(Nicola, 2008). Dalam Upaya menghindari 

Infeksi Menular Seksual pemerintah 

mencanangkan perilaku seksual yang aman 

termasuk penggunaan kondom, yang dianggap 

sebagai metode kontrasepsi terbaik untuk 

pencegahan IMS dan HIV/AIDS. Selain dari 

pada itu, seluruh metode kontrasepsi yang lain 

tidak dapat melindungi klien dari IMS dan 

HIV (Daili, 2007). Sedangkan Pada tahun 

2017 data jumlah kasus IMS di Kota Cimahi 

berdasarkan umur dan jenis kelamin di 

dominasi oleh perempuan dengan kelompok 

umur 25-49 yaitu sebanyak 183 kasus, 

kemudian diikuti oleh kelompok umur 20-24 

tahun yaitu sebanyak 26  kasus.  Jumlah 

Keseluruhan penderita IMS di Kota Cimahi 

adalah sebanyak 313 kasus. (Profil Kesehatan 

Kota Cimahi, 2017). Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui metode kontrasepsi 

yang digunakan oleh wanita usia subur yang 

mengalami infeksi menular seksual yang 

tercatat di Puskesmas Leuwi Gajah Kota 

Cimahi

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah deskriptif dengan 

rancangan penelitian crosss sectional. Pada 

penelitian ini melihat kejadian infeksi menular 

seksual berdasarkan jenis kontrasepsi. 

Pengambilan dan pengumpulan data 

menggunakan data primer Populasi dalam 

penelitian ini adalah Wanita Usia Subur (WUS) 

penderita IMS yang tercatat di Puskesmas 

Leuwigajah Tahun 2017 sebanyak 28 orang. 

Metode pengambilan sampel yang digunakan 

pada penelitian ini adalah Total sampling yaitu 

teknik pengambilan sampel dimana jumlah 

sampel sama dengan populasi.   Instrumen yang 

digunakan pada penelitian ini berupa angket 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Tabel 1. Distribusi Frekuensi  Kejadian Infeksi 

Menular Seksual Berdasarkan Jenis Kontrasepsi Di 

Wilayah Kerja Puskesmas Leuwigajah Tahun 2017 
Jenis 

kontrasepsi 
Frekuensi Persentase 

Non Hormonal 6 21,4% 

Hormonal 5 17,9% 

Kontrasepsi 

Ganda (Hormonal 

dan kondom) 

17 60,7% 

Jumlah 28 100 

 

Berdasarkan Tabel 1 diatas bahwa dari 28 

wanita usia subur yang menderita IMS 

sebagian besar dari responden menggunakan 

kontrasepsi ganda (hormonal dan kondom) 

sebanyak 17 orang (60,7%). Kemudian 

kontrasepsi non hormonal berjumlah 6 orang 

(21,4%) dan kontrasepsi hormonal berjumlah 

5 orang (17,9%). Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa pada kejadian infeksi 

menular seksual terbanyak menggunakan 

kontrasepsi ganda (hormonal dan kondom).  

Menurut Murtiastutik (2008) Infeksi 

Menular Seksual (IMS) adalah infeksi yang 

penularannya kebanyakan melalui hubungan 

seksual baik oral, anal, maupun pervaginam. 

Meskipun begitu penularan IMS dapat juga 

menular dari ibu kepada janin dalam 

kandungan atau saat kelahiran, melalui produk 

darah atau transfer jaringan yang telah 
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tercemar, kadang - kadang  dapat ditularkan 

melalui alat kesehatan.  

Faktor risiko perilaku penyebab Infeksi 

Menular Seksual yaitu perilaku yang meliputi 

partner hubungan seks lebih dari 1, seks anal, 

pemakaian kondom. (Saprasetya, 2010). 

Menurut hasil penelitian Hartono (2010) 

menunjukkan ada hubungan antara perilaku 

seksual berisiko dengan kejadian Infeksi  

Menular Seksual dengan  nilai p= 0,009. 

Perilaku seksual yang berisiko mempunyai 

risiko 9 kali lipat terkena PMS dibandingkan 

dengan perilaku seksual yang tidak berisiko. 

Menurut Daili et,al (2003) dalam Hernawati 

(2005), menyatakan bahwa perilaku risiko 

tinggi dalam penyebaran PMS ialah perilaku 

yang menyebabkan seseorang mempunyai 

risiko besar terserang penyakit, karena 

seseorang dapat terkena PMS ratarata lebih 

dari 5 pasangan seksual dan perilaku seksual 

tanpa menggunakan pengaman.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Anindita (2012) didapatkan hasil bahwa 

terdapat hubungan antara pemakaian alat 

kontrasepsi dengan kejadian infeksi saluran 

reproduksi dengan nilai p = 0,045.   Menurut 

Rosenberg (2008) wanita yang menggunakan 

metode kontrasepsi sederhana dengan alat 

(spermisida, spons, kondom, atau diafragma) 

umumnya memiliki tingkat prevalensi IMS 

lebih rendah dari pada wanita yang 

menggunakan metode kontrasepsi lainnya 

atau tidak menggunakan kontrasepsi. Hasil 

studi didapatkan bahwa terjadi penurunan 

kejadian gonore, nongonococcal, uretritis, dan 

klamidia di kalangan pengguna kondom dan 

spermisid dibandingkan dengan alat 

kontrasepsi lainnya. Hal ini didukung oleh 

bukti laboratorium yang menunjukan 

spermisida efektif membunuh berbagai 

organisme patogen penyebab IMS, termasuk 

HIV. Adapun salah satu efek samping 

penggunaan kontrasepsi hormonal akibat 

kelebihan hormon estrogen dan progesteron 

yaitu fluor albus atau keputihan. Apabila tidak 

dilakukan penanganan terhadap hal tersebut, 

potensi untuk terinfeksi penyakit menular 

seksual jauh lebih besar jika disertai hubungan 

seksual yang tidak aman. (Nadia, 2016).  

Keputihan sering dikaitkan dengan kadar 

keasaman daerah vagina, karena keputihan 

bisa terjadi akibat ph vagina tidak seimbang. 

Sementara kadar keasaman vagina disebabkan 

oleh dua hal, yaitu faktor intern dan ekstern. 

Faktor intern antara lain dapat dipicu oleh pil 

kontrasepsi yang mengandung estrogen dan 

IUD yang dapat membawa bakteri, sedangkan 

faktor ekstern antara lain kurangnya personal 

hygiene pada daerah vagina. (Zubier dalam 

Widyawati, 2013).  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

pada kejadian infeksi menular seksual 

terbanyak menggunakan kontrasepsi ganda 

(hormonal dan kondom), hasil penelitian ini 

tidak sejalan dengan Rosenberg (2008) bahwa 

wanita yang menggunakan metode 

kontrasepsi sederhana dengan alat 

(spermisida, spons, kondom, atau diafragma) 

umumnya memiliki tingkat prevalensi IMS 

lebih rendah dari pada wanita yang 

menggunakan metode kontrasepsi lainnya 

atau tidak menggunakan kontrasepsi, 

kemungkinan hal ini dapat terjadi akibat tidak 

konsistennya responden dalam penggunaan 

alat kontrasepsi yang digunakan oleh 

responden. 

Untuk membantu mencegah penularan 

infeksi menular seksual maka kondom harus 

digunakan dengan benar dan konsisten. 

Meskipun demikian, perlu diketahui bahwa 

kondom tidak dapat melindungi sepenuhnya 

karena penyakit seperti herpes dan infeksi 

kondiloma akuminata bisa menular melalui 

area luar yang tidak terlindungi oleh kondom. 

(Dameria, 2016). 

Penelitian yang dilakukan oleh Rizka 

Fauza (2014) menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan antara ketersediaan kondom dalam 

penggunaan kondom untuk pencegahan PMS 

di Lokalisasi Sukosari Bawen Kabupaten 

Semarang dimana nilai p < 0,005. Demikian 

pula dengan hasil penelitian yang dilakukan 
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oleh Widyastuti (2011) bahwa terdapat 

hubungan yang bermakna antara ketersediaan 

kondom dengan perilaku pemakaian kondom, 

dimana WPS yang di sekitar tempat kerja 

tersedia kondom mempunyai peluang untuk 

memakai kondom pada hubungan seks 

terakhir sebesar 2,57 kali dibandingkan 

dengan WPS yang disekitar tempat kerja tidak 

tersedia kondom.  

Hasil penelitian Dameria (2016) 

menunjukan bahwa terdapat perbedaan 

proporsi konsistensi pemakaian kondom 

terhadap penularan penyakit infeksi menular 

seksual trikomoniasis dan servisitis gonore. 

Hal ini berarti terdapat hubungan yang 

signifikan antara penyakit infeksi menular 

seksual trikomoniasis dan servisitis gonore 

terhadap konsistensi pemakaian kondom.  

Michaeal Carter (2012) dalam penelitian 

Dameria (2016) menyatakan bahwa 

penggunaan kondom secara konsisten dan 

benar dapat mengurangi risiko infeksi 

menular seksual sebesar 60%. Penggunaan 

kondom secara konsisten sendiri tidak 

mengurangi risiko bakteri infeksi menular 

seksual. Meskipun sudah menggunakan 

kondom, namun masih tetap ada wanita 

pekerja seks yang terinfeksi oleh Servisitis 

gonore. Hal ini kemungkinan besar 

disebabkan oleh penggunaan kondom yang 

tidak benar, sehingga terjadi sentuhan antara 

pelanggan dengan cairan vagina dari wanita 

pekerja seks yang menyebabkan terjadinya 

infeksi menular seksual servisitis gonore. 

Sedangkan subjek yang tidak memakai 

kondom dan mengalami infeksi servisitis 

gonore, kemungkinan terinfeksi disebabkan 

oleh pasangan yang juga berisiko dan sering 

berganti-ganti pasangan. Hal ini akan sangat 

berisiko tertular jika tidak menggunakan 

kondom.

 

SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa d ari 28 orang responden 

yang terpapar infeksi menular seksual, 

sebagian besar menggunakan kontrasepsi 

ganda (hormonal dan kondom) berjumlah 17 

orang (60,7%). Kemudian kontrasepsi non 

hormonal berjumlah 6 orang (21,4%) dan 

kontrasepsi hormonal berjumlah 5 orang 

(17,9%). Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa pada kejadian infeksi menular seksual 

terbanyak menggunakan kontrasepsi ganda 

(hormonal dan kondom), kemungkinan hal 

ini dapat terjadi akibat tidak konsistennya 

responden dalam penggunaan alat 

kontrasepsi yang digunakan oleh responden. 

Untuk membantu mencegah penularan 

infeksi menular seksual maka kondom harus 

digunakan dengan benar dan konsisten. 

Meskipun demikian, perlu diketahui bahwa 

kondom tidak dapat melindungi sepenuhnya.
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ABSTRAK 

Kurang berhasilnya program KB terutama pada penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) 

diantaranya dipengaruhi oleh efek samping. Salah satu efek atau permasalahan yang ditimbulkan adalah 

gangguan pada suami saat melakukan hubungan seksual. Adanya gangguan hubungan seksual tersebut 

menyebabkan suami jarang melakukan hubungan seksual karena merasa tidak nyaman dan menyebabkan 

berkurangnya frekuensi dalam  melakukan hubungan suami istri. Hal tersebut menjadikan alasan bagi akseptor 

AKDR untuk berhenti (drop out) dan mengganti dengan kontrasepsi lain karena dorongan suami. Penelitian 

ini  bertujuan mengetahui hubungan penggunaan AKDR dengan fungsi seksual pada Akseptor. Rancangan 
penelitian analitik korelasi dengan cross sectional. Jumlah sampel sebanyak 61  menggunakan teknik 

proportional random sampling. Pengumpulan data primer yang diolah dengan analisis univariat (distribusi 

frekuensi) dan bivariat (Chi-Squere).Hasil penelitian diketahui sebagian besar responden menggunakan AKDR 

≥5 tahun sebanyak 39 responden (63,9%). Hampir seluruh responden tidak terganggu fungsi seksualnya 

sebanyak 53 responden (86,9%). Terdapat hubungan yang signifikan antara penggunaan AKDR dengan fungsi 

seksual pada akseptor  (pvalue 0,021 ≤ nilai α 0,05). Petugas kesehatan hendaknya selalu memberikan konseling  

dan penyuluhan mengenai seksualitas, serta mengingatkan ibu untuk selalu memeriksakan benang AKDR dan 

menjelaskan mengenai efek samping yang ditimbulkan pada penggunaan AKDR  baik pada ibu yang 

mengalami gangguan fungsi sexual atau pun tidak, sehingga dapat meningkatkan gairah sexual. 

Kata kunci : AKDR, Fungsi Sexual 
 

ABSTRACT 

The lack of success of the family planning contraceptive program (IUD) among others is influenced by side 

effects. One effect or problem caused is a disturbance to the husband during sexual intercourse. The disruption 

of sexual relations causes husbands to rarely have sexual intercourse because they feel uncomfortable and 

cause a decrease in the frequency of having a husband and wife relationship. This makes the IUD acceptor 

reason to stop (drop out) and replace with other contraception because of the husband's encouragement. This 

study aims to determine the relationship of use (IUD) with sexual function in acceptors. The design of the 
analytical study is cross sectional correlation. The number of samples was 61 samples using proportional 

random sampling technique. The primary data collection was processed by univariate (frequency distribution) 

and bivariate (Chi-Squere) analysis. The results of the study revealed that most respondents used ≥5 years of 

IUD as many as 39 respondents (63.9%). Almost all respondents were not disturbed by sexual function by 53 

respondents (86.9%). There is a significant relationship between the use of intrauterine devices (IUD) with 

sexual function in acceptors (p value 0.021 α α value 0.05). Health workers should always provide counseling 

about sexuality, and remind mothers to always check the IUD thread and explain Regarding the side effects 

caused by IUD use both in women who experience sexual dysfunction or not, so that it can increase sexual 

desire. 

 

Keywords: IUD, Sexual Function 
 

PENDAHULUAN 

Alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) 

merupakan alat kontrasepsi yang dipasang 

dalam rahim yang relatif lebih efektif 

dibandingkan dengan metode pil, suntik dan 

kondom (Sulistyawati, 2011).  Keunggulan 

AKDR diantaranya mempunyai efektivitas 

tinggi, sangat efektif setelah pemasangan, tidak 

perlu mengingat-ingat, tidak mempengaruhi 

ASI, dapat dipasang segera setelah melahirkan 

atau abortus, digunakan sampai menopause, 

tidak ada interaksi dengan obat-obatan, 

membantu mencegah kehamilan ektopik 

(Saifuddin, 2006). 
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Disamping keunggulan AKDR yang 

efektif, terdapat pula efek samping yang 

ditimbulkan oleh AKDR. Akseptor AKDR 

harus memperhatikan efek samping yang 

ditimbulkan. Hal tersebut berkaitan dengan 

timbulnya sejumlah kejadian yang 

mengakibatkan jumlah akseptor AKDR 

menurun. Efek samping penggunaan AKDR 

diantaranya adalah perdarahan, rasa nyeri dan 

kejang di perut, gangguan pada suami, ekspulsi 

(pengeluaran sendiri), radang panggul, 

infertilitas, dan erosi porsio. Selain itu, terdapat 

beberapa hal yang dikeluhkan akseptor saat 

memeriksakan diri ke pelayanan kesehatan 

diantaranya 10% akseptor melaporkan 

gangguan menstruasi, 4% per tahun akseptor 

melepas AKDR akibat peningkatan jumlah 

darah menstruasi, nyeri dan spooting diantara 

menstruasi, 3%-10% terjadi ekspulsi secara 

spontan di tahun pertama penggunaan AKDR, 

1-2% dalam pemasangan terjadi perforasi 

uterus dan kurangnya kenyamanan dalam 

berhubungan seksual (Glasier & Gebbie, 2005; 

Prawirohardjo, 2010). 

Pada penggunaan AKDR dapat 

berpengaruh pada kenyamanan seksual 

dikarenakan suami dapat merasakan adanya 

benang  AKDR sewaktu bersenggama, ini 

disebabkan oleh benang yang keluar dari 

porsio uteri terlalu pendek atau terlalu panjang. 

Jika benang spiral terlalu panjang menjuntai 

suami akan merasa keserimpit setiap kali 

bersenggama. Sehingga dalam hal ini dapat 

mengganggu hubungan seksual suami istri. 

Selain itu hubungan seksual dapat terganggu 

akibat penggunaan AKDR dikarenakan  dapat 

menyebabkan perdarahan post seksual. Hal ini 

disebabkan karena posisi benang AKDR yang 

menggesek mulut rahim atau dinding vagina 

sehingga menimbulkan pendarahan dan bisa 

menyebabkan keputihan (Glasier & Gebbie, 

2005; Nadesul, 2007) 

Adanya gangguan hubungan seksual 

tersebut menyebabkan suami jarang 

melakukan hubungan seksual karena merasa 

tidak nyaman dan menyebabkan berkurangnya 

frekuensi dalam melakukan hubungan suami 

istri. Hal tersebut menjadikan alasan bagi 

akseptor AKDR untuk berhenti (drop out) dan 

mengganti dengan kontrasepsi lain karena 

dorongan suami akibat ketidaknyamanan 

dalam hubungan seksual (Erfandi, 2008). 

Hasil penelitian Zannah (2012) diketahui 

bahwa sebanyak 23,08% akseptor mengalami 

gangguan hubungan seksual setelah 

menggunakan alat kontrasepsi IUD, hal 

tersebut dikarenakan pada saat melakukan 

hubungan seksual, mereka merasakan nyeri 

saat senggama, terasanya benang IUD oleh 

pasangan saat senggama, rasa tidak nyaman 

saat senggama dan keluhan dari pasangan yang 

diakibatkan oleh meningkatnya jumlah cairan 

yang keluar saat senggama. Gangguan 

hubungan seksual lebih banyak dikeluhkan 

oleh akseptor dengan rentang usia 25 tahun 

hingga 30 tahun. 

 Retnowati (2010) mendapatkan perbedaan 

kenyamanan seksual pada akseptor AKDR. 

Hal tersebut dikarenakan semakin lama 

menggunakan AKDR menunjukkan semakin 

tidak nyaman dalam melakukan hubungan 

seksual. Hal ini dilihat pada penggunaan 

AKDR >5 tahun sebagian merasa tidak 

nyaman dalam berhubungan seksual 

dibandingkan dengan pengguna <5 tahun. 

Selain itu, perasaan nyeri dan adanya benang  

yang lepas menjadi alasan adanya gangguan 

dalam  hubungan seksual. 

Penelitian Fauziah dan Siswati (2011) 

menyatakan bahwa terdapat hubungan lama 

penggunaan AKDR dengan kenyamanan 

hubungan seksual. Hal tersebut dikarenakan 

sebagian besar ibu penggunan AKDR 

merasakan ketidaknyamanan dalam hubungan 

seksual khususnya pada penggunan AKDR >5 

tahun. Selain itu ketidaknyaman yang 

ditimbulkan diakibatkan oleh adanya perasaan 

tidak nyaman pada suami maupun istri, baru 

menggunakan AKDR, dan kondisi tubuh yang 

kurang sehat. 

Melihat penjelasan dan beberapa penelitian 

menunjukkan bahwa selain keunggulan AKDR 
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sebagai salah satu KB dengan efektivitas 

tinggi, terdapat pula permasalahan yang 

ditimbulkan dari efek samping AKDR. Hal 

tersebut menyebabkan pengguna AKDR masih 

rendah dibandingkan KB suntik dan pil. 

Sehingga dalam hal ini metode KB MKJP 

seperti AKDR kurang diminati dibandingkan 

dengan KB non MKJP (BKKBN, 2014). 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis 

tertarik untuk mengetahui lebih mendalam 

mengenai bagaimanakah fungsi seksual 

akseptor pengguna AKDR di desa Kopo 

Wilayah Kerja Puskesmas Kopo Kutawaringin 

Kabupaten Bandung Tahun 2015”. 

 

 

 

METODE PENELITIAN   

Metode penelitian menggunakan analitik 

korelasi, 61 sampel diambil secara proportional 

random sampling. Pengumpulan data primer 

menggunakan Female Sexual Function Index 

di analisis secara univariat dan Chi Square 

untuk bivariat. Tempat desa Kopo Wilayah 

Kerja Puskesmas Kopo Kutawaringin 

Kabupaten Bandung Tahun 2015

 

HASIL PENELITIAN  

 

 

Tabel 1.  Distribusi Frekuensi Penggunaan AKDR dan Fungsi Seksual pada Akseptor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam tabel 1 terlihat penggunaan  AKDR sebagian besar (63,9%) dalam jangka waktu yang 

sudah lama (> 5 tahun) dan sebagian besar pula (86,9 %) tidak terganggu fungsi seksual. 

 
Tabel 2. Analisis Hubungan Penggunaan AKDR pada Akseptor dengan Fungsi Seksual 

Penggunaan AKDR 

Fungsi Sexual Total 
P value /OR 

(CI 95%) 

Ada Gangguan  Tidak Terganggu    

F % F % F %  

Baru <5 Tahun 6 27,3 16 72,7 22 100 0,021/6.938  

(1,262-38,141) Lama ≥ 5 Tahun 2 5,1 37 94,9 39 100 

 

Tabel 2  menunjukkan dari 22 responden 

dengan penggunaan AKDR baru (<5 tahun) 

diketahui bahwa sebagian besar tidak 

mengalami gangguan hubungan sexual 

sebanyak 72, 7%, begitupun dengan 39 

responden pada penggunaan AKDR lama (≥5 

tahun) diketahui hampir seluruh responden 

tidak mengalami gangguan hubungan sexual 

sebanyak 94,9%. 

Hasil uji statistik diperoleh p value (0,021) 

≤ nilai α (0,05), disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan antara penggunaan AKDR dengan 

fungsi seksual akseptor di Desa Kopo Wilayah 

Kerja Puskesmas Kopo Kutawaringin 

Kabupaten Bandung tahun 2015. Diketahui 

nilai OR CI 95% adalah 6,938 (1,262 – 

38,142), hal ini menunjukkan bahwa ibu 

dengan penggunaan AKDR <5 tahun berisiko 

6,938 kali  mengalami gangguan fungsi seksual 

dibandingkan dengan ibu yang menggunakan 

AKDR ≥5 tahun.

Penggunaan AKDR Frekuensi (F) Persentase (%) 

Baru <5 Tahun 22 36,1 
Lama ≥ 5 Tahun 39 63,9 

Total 61 100 

Fungsi Sexual Frekuensi (F) Persentase (%) 

Ada Gangguan Fungsi Sexual 8 13,1 

Tidak Terganggu Fungsi Sexual 53 86,9 

Total 61 100 
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PEMBAHASAN 

Hubungan seksual dalam keluarga 

merupakan puncak keharmonisan dan 

kebahagiaan. Sekalipun bukan merupakan satu 

satunya yang dapat memegang kendali 

keutuhan rumah tangga, akan tetapi apabila 

terjadi ketidakpuasan seksual dapat 

menimbulkan perbedaan pendapat, 

perselisihan dan akhirnya perceraian. Oleh 

karena itulah masalah seksual perlu 

dibicarakan secara terbuka sehingga tidak 

menimbulkan kekecewaan dalam rumah 

tangga (Harahap, 2010). 

Berdasarkan uraian di atas (tabel 1) dapat 

disimpulkan bahwa banyak ibu yang sudah 

menggunakan AKDR >5 tahun. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa kepercayaan ibu terhadap 

jenis kontrasepsi AKDR ini masih cukup 

tinggi. Hal tersebut dikarenakan ibu sudah 

merasa nyaman dan AKDR dirasakan efektif 

tidak menimbulkan banyak efek samping. Hal 

ini sejalan dengan Penelitian Fauziah dan 

Siswati (2011) serta Retnowati (2010) 

mengenai lama penggunaan AKDR 

menyatakan bahwa sebaian besar (53,3% dan 

50,9%) responden  diketahui menggunakan 

AKDR  >5 tahun.  

Hubungan seksual yang nyaman dan 

memuaskan adalah salah satu komponen 

penting dalam hubungan perkawinan. 

Frekuensi hubungan seksual sangat tergantung 

pada kondisi wanita. Semakin jarang hubungan 

frekuensi seksual pada pasangan, semakin 

tidak sehat pernikahan tersebut. Frekuensi 

berhubungan pada wanita biasanya berkisar 

antara 2-4x/minggu (Harahap, 2010). 

Hasil penelitian pada tabel 2 menunjukkan 

Tabel 2  menunjukkan dari 22 responden 

dengan penggunaan AKDR baru (<5 tahun) 

diketahui bahwa sebagian besar tidak 

mengalami gangguan hubungan sexual 

sebanyak 72,7%, begitupun dengan  responden 

pada penggunaan AKDR lama (≥5 tahun) 

diketahui hampir seluruh responden.  

(94,9%)tidak mengalami gangguan hubungan 

sexual  

Hasil uji statistik diperoleh p value (0,021) 

≤ nilai α (0,05), disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan antara penggunaan AKDR dengan 

fungsi seksual akseptor di Desa Kopo Wilayah 

Kerja Puskesmas Kopo Kutawaringin 

Kabupaten Bandung tahun 2015. Diketahui 

nilai OR CI 95% adalah 6,938 (1,262 – 

38,142), hal ini menunjukkan bahwa ibu 

dengan penggunaan AKDR <5 tahun berisiko 

6,938 kali  mengalami gangguan fungsi seksual 

dibandingkan dengan ibu yang menggunakan 

AKDR ≥5 tahun.  

Dari 61 responden akseptor AKDR 

diketahui bahwa hampir seluruh responden 

tidak terganggu fungsi sexualnya sebanyak 53 

responden (86,9. Berdasarkan hasil penelitian 

di atas menunjukkan bahwa fungsi sexual ibu 

tidak mengalami gangguan. Hal tersebut dapat 

disebabkan karena ibu dalam 1 bulan terakhir 

ini tidak merasakan gangguan baik dalam 

keinginan, gairah, kepuasan, rasa sakit dalam 

berhubungan sexual, dan yang lainnya. 

Sehingga dalam hal ini rata-rata ibu menjawab 

sering kali atau tinggi pada masing-masing 

pertanyaan yang diberikan yang berkaitan 

dengan fungsi sexual. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui 

bahwa terdapat 8 ibu (13,1%) yang mengalami 

gangguan fungsi sexualnya. Hal tersebut dapat 

dikarenakan ibu tersebut dalam 1 bulan 

terakhir ini mengalami gangguan dalam 

berhubungan sexual dimana diketahui bahwa 

ibu dalam hasrat, gairah atau keinginan dalam 

bercintanya rendah atau jarang melakukan 

hubungan sexual. Selain itu diketahui bahwa 

ibu yang mengalami gangguan hubungan 

sexual adalah ibu dengan usia >30 tahun.  

Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan 

seiringnya pertambahan usia maka hasrat 

dalam melakukan hubungan sexual menjadi 

rendah.. Frekuensi hubungan seksual sangat 

bervariasi, rata rata 1-4 kali seminggu bagi 

orang berumur 30-40 tahun. Hubungan seksual 

mungkin lebih jarang dengan meningkatnya 

umur. Pada wanita gairah seks meningkat 
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dalam masa reproduksi sampai dicapai umur 

35 tahun (Zunizap, 2006, dalam Retnowati, 

2010).  

Pengalaman yang tidak menyenangkan saat 

melakukan hubungan seksual dapat 

mempengaruhi frekuensi melakukan hubungan 

suami istri karena salah satu pasangan 

mengalami trauma atau enggan melakukan 

hubungan diakibatkan oleh sesuatu hal, dalam 

hal ini pengaruh dalam kontrasepsi seperti 

AKDR (Harahap, 2010). 

Menurut penelitian yang dilakukan Kinsey 

yang dikutif dalam Yanti & Galih (2011), 

frekuensi hubungan seksual dengan 

bertambahnya usia yakni 3,9 kali per minggu 

pada usia 20 tahun, dan 0,9 (kurang dari satu 

kali) per minggu pada usia kurang dari 60 

tahun, serta pada pria sudah berkepala tujuh 

umumnya hanya mungkin sekali dalam 

sebulan. Frekuensi hubungan seksual pada 

wanita ternyata sedikit berbeda, menurut 

Kinsey, hampir semua wanita melakukan 

hubungan seksual meskipun frekuensinya 

menurun setelah 2 tahun menikah.  

Namun hal ini berbeda dengan  penelitian 

Retnowati (2010), diketahui bahwa terdapat 

perbedaan kenyamanan seksual pada akseptor 

AKDR dikarenakan semakin lama 

menggunakan AKDR menunjukkan semakin 

tidak nyaman dalam melakukan hubungan 

seksual. Pada penggunan AKDR >5 tahun 

sebagian merasa tidak nyaman dalam 

berhubungan seksual dibandingkan dengan 

pengguna <5 tahun. Selain itu, perasaan nyeri 

dan adanya benang IUD yang lepas menjadi 

alasan adanya gangguan dalam  hubungan 

seksual. 

Pada hasil penelitian diketahui bahwa 

terdapat 27,3% responden mengeluhkan 

adanya rasa tidak nyaman pada saat melakukan 

hubungan seksual pada waktu awal 

pemasangan. Hal ini berkaitan dengan adanya 

pemasangan yang salah sehingga 

menyebabkan perlukaan pada vagina dan 

menimbulkan rasa tidak nyaman 

Penggunaan awal-awal pada 5 tahun 

pertama penggunan AKDR ibu merasakan 

adanya gangguan dalam melakukan hubungan 

sexual. Akan tetapi seiring berjalannya waktu 

dalam lamanya penggunaan AKDR, ibu 

maupun suami tidak mengalami gangguan. Hal 

ini dapat disebabkan karena pasangan sudah 

terbiasa dengan penggunaan AKDR. 

Berdasarkan uraian tersebut terlihat bahwa 

ibu pengguna AKDR <5 tahun berisiko lebih 

tinggi mengalami gangguan fungsi seksual 

dibandingkan dengan ibu pengguna AKDR >5 

tahun. Hal tersebut dapat dikarenakan efek 

pertama kali pada pemakaian AKDR 

yangdapat menggangu ibu baik pada 

menstruasi khususnya pada kegiatan hubungan 

seksual. 

Adanya gangguan hubungan seksual 

tersebut menyebabkan suami menjadi jarang 

melakukan hubungan seksual karena merasa 

tidak nyaman saat berhubungan dan 

menyebabkan berkurangnya frekuensi dalam 

melakukan hubungan suami istri. Hal tersebut 

menjadikan alasan bagi akseptor AKDR untuk 

berhenti (drop out) dan mengganti dengan 

kontrasepsi lain karena dorongan suami akibat 

ketidaknyamanan dalam hubungan seksual 

(Erfandi, 2008).

 

SIMPULAN  

Sebagian besar responden (63,9 %) 

menggunakan AKDR dalam jangka waktu 

yang lama (> 5 tahun), hampir seluruh 

responden (86,9 %) tidak terganggu fungsi 

seksual. Terdapat hubungan yang signifikan 

(pvalue 0,021) antara penggunaan AKDR 

dengan fungsi seksual akseptor.

  

 



 

Fungsi Seksual Akseptor Pengguna Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) 
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ABSTRAK  

Jumlah HIV/AIDS di Indonesia tahun 2011sekitar 28.343, meningkat menjadi 30.258 pada tahun 2012,  pada 

tahun 2013 meningkat menjadi 35.303 dengan angka kematian pada tahu 2014 sebesar 211 jiwa. Kementrian 
Kesehatan RI menyatakan bahwa PITC merupakan salah satu untuk meningkatkan akses penemuan kasus, 

layanan pencegahan, dan pengobatan HIV/AIDS. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan 

penatalaksanaan dalam pemeriksaan kehamilan, penjelasan dan menawarkan pemeriksaan HIV/AIDS, 

informed Consent, pemeriksaan lab dan pemberian konseling, pencatatan dan pelaporan. Metode penelitian 

yang digunakan deskritif dengan rancangan penelitian Cross-Sectional. Dengan sampel 37 ibu hamil dengan 

tekhnik Total Sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini data primer lalu dianalisis secara univariat. 

Hasil penelitian menunjukan penatalaksanaan PITC yang mendapatkan pemeriksaan kehamilan sebesar 37 

responden (100%), yang mendapatkan konseling pra tes dan pemeriksaan HIV sebesar 37 responden (100%), 

yang mengisi dan mendapatkan informed concent sebesar 37 responden (100%), tang melakukan pemeriksaan 

lab sebesar 37 responden (100%), yang mendapatkan konseling pasca hasil lab sebesar 0 responden (0%), dan 

yang datanya dilakukan pencatatan dan pelaporan sebesar 37 reponden (100%).  Diharapkan pihak 

puskesmas dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan pedoman PITC khususnya pada 
konseling baik itu sebelum pemeriksaan lab maupun sesudah pemeriksaan lab. 

 

Kata Kunci : HIV/AIDS, Penatalaksanaan PITC 
 

ABSTRACT  

The amount of HIV/AIDS in Indonesia of 2011 were 28.343, increased to 30.258 in 2012, in 2013 increased to 

35.303 with the death in 2014of 211 soul. The Ministry of health of the people of indonesia stated that the pict 
is one to improve accsess to the discovery of the case, prevention, and treatment of HIV/AIDS. This study 

attempts to describe management check pregnancy, explanation and offers examination HIV, informed 

concent, laboratory and providing counselling. The research method used was descritive eith cross-sectional 

study. Design with sample 37 pregnancy women. The draf sampling using total sampling. The data used in this 

research dat and analyzed. The reserch results showed that treatment provider intiated testing and counseling 

get the pregnancy examination of 37 respondents (100%), the pre test counseling and get check for HIV of 37 

respondents (100%), which is filling and signing the informed concent of 37 respondent (100%), which 

performs inspection of the lab 37 respondents (100%), who get conseling post result lab 0 respondents (0%), 

and his date was done recording and reporting is done in the amount of 37 respondents (100%). Expected 

primary helath care can improve the quality of service in a accordance whit the guidelines for provider intiated 

testing and counseling (PITC) especially at good conseling before and after HIV examination of HIV. 

Keywords : HIV/AIDS, Management Provider Intiated Testing and Counseling (PITC)  
 

PENDAHULUAN (11pt) 

Penyakit HIV/AIDS bisa menyerang siapa 

saja. Negara berkembang cenderung memiliki 

suatu keadaan atau kondisi yang 

memungkinkan virus HIV ini berkembang 

secara cepat. Karena hal ini disebabkan oleh 

beberapa faktor yaitu, tingkat pengetahuan 

masyarakat yang masih tergolong rendah 

mengenai dampak yang ditimbulkan oleh 

penyakit HIV/AIDS, minimnya fasilitas 

kesehatan di negara berkembang dalam hal ini 

Indonesia jika dibandingkan dengan negara-

negara maju turut pula menjadi pemicu 

semakin berkembangnya kasus HIV/AIDS, 

kondisi seperti kemiskinan, diskriminasi dan 

rendahnya status wanita inilah yang dapat 

menyebabkan penularan HIV/AIDS ini 

berjalan dengan lebih cepat. 
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Di Kota Cimahi kumulatif HIV/AIDS dari 

tahun 2005 sampai September 2016 tercatat 

290 kasus, selama 3 tahun terakhir temuan 

kasus HIV/AIDS positif mengalami 

peningkatan dan penurunan, tahun 2013 

sebanayk 15 kasus, tahun 2014 sebanyak 38 

kasus dan sampai september 33 kasus. (Profil 

Dinas Kesehatan Cimahi, 2016).  

Penularan terbesar diakibatkan dari 

hubungan seks heteroseksual, yaitu sebesar 

34.305 kasus, Homo Biseksual 1,366 kasus, 

IDU 8,462 kasus, transfusi darah 130 kasus, 

transmisi perinatal 1,506 kasus pada tahun 

2014. Hal tersebut menyatakan bahwa 

HIV/AIDS telah berkembang pesat dan 

membahayakan kehidupan masyarakat hingga 

saat ini. Oleh karena itu program pencegahan 

perlu dilakukan bagi masyarakat, sehingga 

dapat mengurangi terjadinya HIV/AIDS di 

Indonesia. (Ditjen PP dan PL Kemenkes RI, 

2014). 

Pelayanan kesehatan merupakan sarana 

yang sangat penting bagi pasien yang 

terinveksi HIV untuk mendapatkan pelayanan 

dan dukungan kesehatan. Tenaga kesehatan 

yaitu dokter, bidan, perawat memiliki peranan 

penting untuk deteksi dini penemuan kasus 

infeksi HIV pada pasien, dengan melakukan 

pemeriksaan langsung kepada pasien. Apabila 

ada yang menunjukan gejela infeksi HIV maka 

tenaga kesehatan diwajibkan untuk 

menawarkan tes HIV dengan pendekatan 

PITC.  (WHO, 2007) Tujuan utama dari 

Provider Intiated Tes And Councelling (PITC) 

adalah untuk melakukan diagnosis HIV secara 

lebih dini dan memfasilitasi pasien untuk 

mendapatkan pengobatan lebih dini juga untuk 

memfasilitasi pengambilan keputusan klinis 

atau medis terkait pengobatan yang dibutuhkan 

dan yang tidak mungkin diambil tanpa 

mengetahui status HIV nya. (Kemenkes, 2013). 

Salah satu tujuan dari Milenium Development 

Goals (MDGs) adalah memerangi HIV/AIDS 

dengan target mengendalikan penularan dan 

penyebaran HIV/AIDS sehingga tercapai 

penularan jumlah kasus baru. Untuk mencapai 

tujuan itu WHO dan UNAIDS 

merekomedasikan penerapan Provider 

Initiated HIV Testing and Conseling (PITC) 

sebagai cara untuk meningkatkan akses 

penemuan kasus. Kementrian Kesehatan RI 

menyatakan bahwa PITC merupakan salah satu 

untuk meningkatkan akses penemuan kasus, 

layanan pencegahan, dan pengobatan 

HIV/AIDS.   

Layanan konseling dan tes HIV dilakukan 

melalui pendekatan Provider Intiated Tes And 

Councelling (PITC) And Testing (VCT), yang 

merupakan kompenen penting dalam upaya 

pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak. 

Jika status HIV sudah diketahui, untuk ibu 

status HIV positif dilakukan intervensif agar 

ibu tidak menularkan HIV kepada bayi yang 

dikandungnya. Untuk HIV yang negatif, 

mereka juga mendapatkan konseling tentang 

bagaimana menjaga perilakunya agar tetap 

berstatus HIV negatif. Layanan konseling dan 

HIV tersebut dijalankan dilayanan HIV/AIDS, 

layanan kesehatan ibu dan anak, dan layanan 

keluarga berencana ditiap jenjang pelayanan 

kesehatan. Layanan konseling dan tes HIV 

akan sangat baik jika di integrasikan dengan 

pelayanan kesehatan ibu dan anak dan layanan 

keluarga berencana. (Kemenkes, 2012). 

Bidan sebagai unjung tombak pelayanan 

kesehatan ibu hamil, kelahiran dan 

pemeliharaan kesehatan ibu dan anak, 

memiliki peran cukup strategis dalam upaya 

menekan laju pertumbuhan penyakit 

HIV/AIDS diantara kelompok masyarakat 

pengunjung Puskesmas, Rumah Sakit terutama 

pada pelayanan KIA/KB. Para bidan dilatih 

agar memiliki pengetahuan tentang 

pencegahan transmisi HIV/AIDS dari ibu ke 

bayi. Proses penularan HIV/AIDS dapat 

berlangsung melalui proses kehamilan 

persalinan, maupun proses pemberian air susu 

ibu pada bayi. Kondisi ini menuntut komitmen 

litas kelembagaan, pemerintah maupun swasta 

untuk menciptakan berbagai program dan 

aktifita, secara optimal untuk mencegah 

terjadinya penularan HIV/AIDS pada ibu ke 
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anak. (Jamaludin, 2013). Bidan diperlukan 

dalam hal penanggulangan HIV/AIDS 

dikhususkan untuk program Prevention of 

Mother to Child Transmission (PMTCT) atau 

penularan dari ibu ke bayi. Para bidan 

diharapkan cermat dalam melakukan anamnesa 

pada ibu hamil tentang ada tidaknya faktor 

resiko terkena HIV. (Arifah, 2010) 

  

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan 

penelitian ini antara lain “ 

1. Mengetahui penatalaksanaan informed 

Concent pada layanan PITC 

2. Mengetahui penatalaksanaan dalam 

pemeriksaan lab dan pemberian konseling  

pada layanan PITC 

3. Mengetahui gambaran penatalaksanaan 

konseling pasca hasil lab pada layanan 

PITC 

METODE PENELITIAN  

Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode penelitian deskriptif, dengan 

rancangan penelitian Cross Sectional.  

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan 

penatalaksanaan PITC terintegrasi pada ibu 

hamil di puskesmas dengan melakukan 

pengukuran secara bersamaan

 

Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang butuhkan pada penelitian  ini adalah lembar ceklist yang dikembangkan sendiri 

sesuai dnegan pedoman PITC.  

 

Jalannya Penelitian 

1. Tahapan persiapan 

a. Pemilihan lahan penelitian 

b. Melakukan studi pendahuluan 
 

2. Tahapan pelaksanaan  

a. Melakukan pengumpulan data 

b. Melakukan pengolahan data 
c. Melakukan analisa data 

Analisis Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan 

adalah dengan cara membagikan kuesioner 

kepada ibu nifas. Jenis pengumpulan data 

dalam penelitian ini menggunakan data primer, 

serta menggunakan analisis univariat.

  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

a. Penatalaksanaan Informed Consent 

dalam layanan PITC 

Berikut distribusi frekuensi dari 

penatalaksanaan dalam informed concent. 

Didapatkan bahwa yang melakukan informed 

concent yaitu sebesar 37 responden  100%. 

 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Gambaran 

Penatalaksanaan Informed Consent 

Penatalaksanaan 

PITC 

Informed Concent 

Frekuensi (N) Persen (%) 

Sesuai 

Tidak sesuai 

37 

0 

100 

0 

Total 37 100 

 

b. Penatalaksanaan Dalam Pemeriksaan Lab 

Dan Pemberian Konseling. 

Berikut distribusi frekuensi dari 

penatalaksanaan dalam pemeriksaan lab dan 

pemberian konseling  didapatkan bahwa 

yang melakukan pemeriksaan HIV yaitu 

sebanyak  37 responden sebesar 100% 
 

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Penatalaksanaan 

Dalam Pemeriksaan Lab 

Penatalaksanaan 

PITC 

Pemeriksaan Lab 

Frekuensi (N) Persen (%) 

Sesuai 

Tidak sesuai 

37 

0 

100 

0 

Total 37 100 
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c. Penatalaksanaan Konseling Pasca Hasil 

Lab 

Berikut distribusi frekuensi dari  

penatalaksanaan konseling pasca  hasil lab 

didapatkan bahwa tidak ada responden yang 

mendapatkan konseling pasca hasil lab atau 

sebesar 0 %  

Tabel 3.  Distribusi Frekuensi Penatalaksanaan 

Konseling Pasca Hasil Lab 

Penatalaksanaan 

PITC 

Konseling Pasca Hasil Lab 

Frekuensi (N) Persen (%) 

Sesuai 

Tidak sesuai 

0 

37 

0 

100 

Total 37 100 

PEMBAHASAN 

a. Penatalaksanaan Informed Consent 

dalam layanan PITC 

Penelitian pada tabel 1 dapat dilihat dari 

37 responden yang melakukan Informed 

Concent untuk persetujuan bahwa responden 

menyutujui pemeriksaan HIV/AIDS yaitu 

sebanyak 37 responden (100%). 

Informed Concent menurut Permenkes 

No.585/Menkes/Per/IX/1999 adalah 

persetujuan yang diberikan oleh pasien atau 

keluarga atas penjelasan mengenai tindakan 

medik yang akan dilakukan terhadap pasien 

tersebut. Persetujuan sebagaimana yang 

dimaksud diberikan setelah pasien 

mendapatkan penjelasan secara lengkap, 

sekurang-kurangnya mencangkup diagnosis 

dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan 

medis yang dilakukan, alternatif tindakan lain 

dan risikonya. Persetujuan tersebut dapat 

diberikan baik secara tertulis maupun lisan. 

Disebutkan didalamnya bahwa setiap 

tindakan harus diberikan dengan persetujuan 

tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak 

memberikan persetujuannya.  

Informed Concent berlaku pada semua 

pasien, karena semua tindakan medis pada 

dasarnya membutuhkan persetujuan pasien. 

Informed Concent di fasilitas layanan 

kesehatan dapat di berikan secara lisan 

maupun tertulis, aspek penting didalam 

persetujuan yaitu, klien telah memahami 

tentang maksud dan tujuan tes tersebut serta 

resiko dan dampaknya, informasi bahwa jika 

hasil tes positif akan dirujuk kelayanan HIV 

termasuk pengobatan ARV dll (Kemenkes, 

2013). 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Lolita Sary (2009) mengenai 

analisis pelaksanaan strategi pelayanan 

Provider Intiated Testing And Conseling 

(PITC) di Balai Kesehatan Paru Masyarakat 

Semarang terdapat 13 responden tenaga 

kesehatan  bahwa semua subyek penelitian 

menawarkan Informed Cocent sesuai dengan 

pedoman PITC yang disahkan oleh WHO 

dimana sebelum melakukan pemeriksaan tes 

HIV tenaga kesehatan harus mendapatkan 

persetujuan dari pasien bahwa pasien 

bersedia melakukan pemeriksaan. 

Dapat dilihat dari hasil penelitian tenaga 

kesehatan di Puskesmas Cimahi Tengah 

memberikan informed concent. Faktor yang 

menyebabkan tenaga kesehatan memberikan 

informed concent dikarenakan mereka 

mematuhi sesuai dengan pedoman PITC. Hal 

ini sejalan dengan pedoman PITC bahwa  

informed concent harus diberikan secara 

individual dengan kesaksian tenaga 

kesehatan, yang berlaku pada pasien yang 

menyetujui untuk dilakukannya Tes HIV 

maupun yang menolak dilakukannya te HIV.  
 

b. Penatalaksanaan Dalam Pemeriksaan Lab 

dan Pemberian Konseling 

Hasil penelitian pada tabel 2 dapat 

dilihat yang menyetuji dilakukan 

pemeriksaan lab HIV yaitu sebesar 37 

responden (100%). 

Tes HIV dilakukan dilaboratorium yang 

tersedia di fasilitas layanan kesehatan. Jika 

layanan tidak tersedia di fasilitas tersebut, 

maka tes dapat dilakukan dilaboratorium 

rujukan. Metode tes HIV yang digunakan 
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sesuai dengan pedoman pemeriksaan 

laboratorium HIV Kementrian Kesehatan. 

Sebaiknya tes HIV menggunakan tes cepat 

HIV yag sudah dievaluasi oleh Kementrian 

Kesehatan. Tes cepat yag sesuai prosedur 

sangat layak dilakukan dan memungkinkan 

untuk mendapatkan hasil secara cepat serta 

meningkatkan jumlah orang yang mengambil 

hasil, meningkatkan kepercayaan akan 

hasilnya serta terhindar dari keselahan dan 

pencatatan atau tertukar hasil dengan pasien 

lainnya. Tes cepat dapat dilakukan diluar sara 

laboratorium, tidak memerlukan peralatan 

khusus dan dapat dilaksanakan di sarana 

kesehatan secara primer (Pedoman PITC, 

2013). 

Diagnosis di tunjukan kepada dua hal, 

yaitu keadaan terinfeksi HIV dan AIDS. 

Diagnosis laboratorium dapat dilakukan 

dengan dua metode yaitu secara langsung. 

Metode secara langsung yaitu isolasi virus 

dari sampel, umumnya dilakukan dengan 

menggunakan mikrosop elektron dan deteksi 

antigen virus. Salah satu cara deteksi antigen 

virus ialah Polymerase Chain Reaction 

(PCR), dan yang kedua secara tidak langsung 

yaitu, dengan melihat respon zat anti bodi 

spesifik, misalnya ELISA, immunoflurescent 

assay (IFA) ATAU 

radioimmunoperecipitation assay (RIPA)  

(Tjokronegoro&Hendra, 2003) 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Lolita Sary (2009) mengenai 

analisis pelaksanaan strategi pelayanan 

Provider Intiated Testing And Conseling 

(PITC) di Balai Kesehatan Paru Masyarakat 

Semarang terapat 13 responden subyek 

penelitian bahwa semua subyek penelitian 

melakukan pelyanana tes HIV di 

labaratorium sesuai dengan pedoman yang 

disahkan oleh WHO dimana tenaga 

kesehatan melakukan pemeriksaan lab dan 

merujuk ibu ke lab bila ibu menyetujui untuk 

dilakukan pemeriksaan HIV/AIDS.   

Dapat dilihat dari hasil penelitian tenaga 

kesehatan di Puskesmas Cimahi Tengah 

melakukan pemeriksaan HIV atau tes HIV. 

Faktor yang menyebabkan tenaga kesehatan 

melakukan tes HIV dikarenakan mereka 

mematuhi peraturan yang ada sesuai dengan 

pedoman PITC. Hal ini sejalan 

denganpedoman PITC bahwa pemeriksaan 

lab dilakukan agar ibu hamil mengetahui 

secara dini status HIV nya dan dapat 

mencegah terjadinya penularan HIV dari ibu 

HIV positif. 
 

c. Gambaran Penatalaksanaan Konseling 

Pasca Hasil Lab  

Berdasarkan tabel 4.5 didapatkan bahwa 

dari 37 responden yang mendapatkan hasil 

pemberian tes HIV dan yang menunjukan 

hasil non reaktif yaitu sebanyak 37 responden 

(100%). Sedangkan sebanyak 37 responden 

yang dikatakan hasil tes HIV negatif tidak 

mendapatkan konseling pasca hasil lab.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

bahwa hasil tes HIV dari 37 responden yang 

hasilnya non reaktif sebanyak 37 responden 

namun, tenaga kesehatan hanya memberikan 

hasil dari tes HIV kepada responden tanpa 

memberikan konseling yang seharusnya 

konseling itu didapatkan responden yang 

dilakukan oleh tenaga kesehatan. Konseling 

yang dilakukan pasca hasil lab diberikan 

hanya kepada ibu hamil yang HIV positif. 

Bidan merujuk pasien kebagian tempat 

khusus konseling dan tenaga kesehatan lain 

melakukan konseling lebih dalam untuk 

mecegah terjadinya penularan HIV dari ibu 

positif kepada anaknya. Setelah itu tenaga 

kesehatan merujuk pasien ke rumah sakit 

namun, sampai saat ini tidak ada ibu hamil 

yang tes HIV positif. 

Konseling merupakan kompenen 

penting pada pemeriksaan dan layanan HIV. 

Konseling dilaksanakan bagi klien baik 

sebelum, sesudah tes dan selama perawatan 

HIV yang dilaksanakan oleh tenaga yang 

terlatih. kualitas konseling perlu dipantau 

dengan mentoring dan pembinaan yang 

teratur. Konseling diutamakan bagi mereka 
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yang beresiko dan menolak tes, klien dengan 

kebutuhan khusus, serta konseling pasca tes 

dan konseling lanjutan bagi ODHA 

(Kurniawan Rachmadi, 2006) 

Layanan konseling pada tes HIV 

dilakukan berdasarkan kepentingan klien 

atau pasien baik kepada mereka yang HIV 

positif maupun negatif. Layanan ini 

dilanjutkan dengan dukungan psikologis dan 

akses untuk terapi. Konselor terlatih 

membantu klien dalm menggali dan 

memahami diri akan resiko infeksi HIV, 

mempelajari status dirinya dan mengerti 

tanggung jawab untuk mengurangi perilaku 

beresiko serta menceah penyebaran infeksi 

kepada orang lain serta untuk 

mempertahankan dan meningkatkan perilaku 

sehat.  

Semua klien yang menjalani tes HIV 

perlu menerima konseling pasca tes tanpa 

memandang apapun hasilnya. Hasil tes HIV 

tersebut disampaikan kepada klien sesegera 

mungkins secara individual dengan informasi 

singkat jelas dan terkait dengan pengobatan 

dan perawatan selanjutnya. Konseling pasca 

tes membantu klien memahami dan 

menyesuaikan diri dengan hasil tes. Hal-hal 

berikut dilakukan oleh petugas atau konselor 

pada saat konseling pasca tes yaitu, 

membacakan hasil tes, menjelaskan makna 

hasil tes, meberikan informasi selanjutnya, 

mendiskusikan strategi untuk menurunkan 

penularan HIV dan rencanakan pengobatan, 

merujuk pasien ke fasilitas layanan kesehatan 

dan layanan lainnya. Petugas memberikan 

konseling pasca tes sebaiknya orang yang 

sama dengan orang yang memberikan 

konseling atau informasi pra tes. Dalam hal 

ini konseling tidak dapat diberikan oleh orang 

yang sama maka dapat ditawarkan petugas 

pengganti (Pedoman PITC, 2013) 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Lolita Sary (2009) mengenai 

analisis pelaksanaan strategi pelayanan 

Provider Intiated Testing And Conseling 

(PITC) di Balai Kesehatan Paru Masyarakat 

Semarang terapat 13 responden subyek 

penelitian bahwa semua subyek penelitian 

melakukan konseling pasca hasil lab yang 

disahkan oleh WHO dimana tenaga 

kesehatan melakukan konseling pasca hasil 

lab secara singkat selama kurang lebih 15 

menit samapi 30 menit.  

Dilihat dari hasil penelitian, tenaga 

kesehatan di Puskesmas Cimahi Tengah tidak 

melakukan konseling pasca hasil lab, setelah 

melakukan wawancara singkat mereka 

mengatakan pemberian konseling diberikan 

pada ibu hamil HIV positif. Faktor yang 

menyebabkan tenaga kesehatan tidak 

melakukan konseling pada ibu hamil HIV 

negatif dikarenakan banyaknya pasien yang 

datang untuk melakukan pemeriksaan, maka 

dari itu tenaga kesehatan memaksimalkan 

waktu untuk memberikan pelayanan pada ibu 

hamil lannya. Hal ini tidak sejalan dengan 

pedoman PITC dimana setelah hasil lab 

keluar seharusnya tenaga kesehatan 

memberikan konseling pasca hasil lab baik 

itu kepada ibu hamil HIV positif maupun 

negatif.

 

SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 37 

responden di Puskesmas Cimahi tengah, 

Penatalaksanaan PITC pada layanan informed 

Concent, pada layanan pemeriksaan lab dan 

pemberian konseling telah dilakukan sesuai 

dengan prosedur, namun  belum dilakukan 

dengan sesuai pada konseling pasca hasil 

laboratorium
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ABSTRAK 

IVA adalah metode baru deteksi dini kanker leher rahim dengan mengoleskan asam asetat (cuka) ke dalam 

leher rahim. Jumlah PUS yang melakukan pemeriksaan IVA di UTPD Puskesmas Balida tahun 2017 yaitu 
sebanyak 62 orang dan yang hasilnya positif sebanyak 5 orang. Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan 

sikap, dukungan keluarga dan akses informasi dengan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) pada Pasangan Usia 

Subur (PUS) di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Balida Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka Tahun 

2018. Jenis penelitian ini adalah penelitian analitik dengan pendekatan case control. Populasinya adalah 

seluruh Pasangan Usia Subur (PUS) di Wilayah Kerja Puskesmas Balida Kecamatan Dawuan Kabupaten 

Majalengka sebanyak 10.863 orang. Sampel penelitian sebanyak 62 orang (kasus) dan 124 orang (kontrol). 

Analisis data menggunakan analisis univariat dengan distribusi frekuensi dan analisis bivariat dengan uji chi 

square. Hasil penelitian menunjukkan lebih dari setengah PUS tidak melakukan pemeriksaan IVA, kurang dari 

setengah PUS bersikap negatif terhadap pemeriksaan IVA, lebih dari setengah PUS yang dukungan 

keluarganya kurang dan lebih dari setengah PUS tidak mendapat akses informasi. Ada hubungan antara sikap 

(p value = 0,022), dukungan (p value = 0,015) dan akses informasi (p value = 0,000) dengan  pemeriksaan 
Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) pada Pasangan Usia Subur (PUS) di Wilayah Kerja Puskesmas UPTD 

Balida Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka Tahun 2018. Perlunya mengadakan pemeriksaan IVA 

secara rutin serta meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada PUS dan keluarganya sehingga dengan 

pemahaman keluarga yang baik diharapkan keluarga memberikan dukungan yang baik pula kepada PUS. 

 

Kata Kunci : Sikap, dukungan keluarga, informasi, pemeriksan IVA, PUS 
 

ABSTRACT 

VIA is a new method for early detection of cervical cancer by applying acetic acid (vinegar) to the cervix. The 

number of couples of reproductive age who conducted VIA examination at Balida CHC unit in 2017 was 62 
people and there were 5 people with positive result. This study aims to determine the relationship between 

attitude, family support and access to information with Visual Inspection with Acetic Acid (VIA) examination 

among couples of reproductive age in the Work Area of Balida CHC unit Dawuan DDub-District, Majalengka 

District in 2018. This was an analytic study with case control approach. The population was all couples of 

reproductive age in the Work Area of Balida CHC, Dawuan Sub-District, Majalengka District, as many as 

10.863 people. The study samples were 62 people (cases) and 124 people (controls). Data analysis used 

univariate analysis with frequency distribution and bivariate analysis with chi square test. The results showed 

that more than half of couples did not conduct VIA examination, less than half of couples were negative based 

on VIA examination, more than half of couples lacked of family support and more than half of couples did not 

get access to information. There were relationships between attitudes (p value = 0,.022), family support (p 

value = 0.015) and access to information (p value = 0.000) with Visual Inspection with Acetic Acid (VIA) 
examination among couples of reproductive age in the Work Area of Balida CHC unit Dawuan DDub-District, 

Majalengka District in 2018. There is a need to  conduct  VIA examination on a regular basis and increase 

counseling to and their families since with a good understanding, it is expected that the family will provide 

sufficient support to the couples of reproductive age. 

 

Keywords: attitude, family support, information, IVA examination, couples of reproductive age. 

PENDAHULUAN 

Masalah kesehatan reproduksi bagi wanita 

senantiasa berkembang dengan pesat. Salah 

satu masalah kesehatan wanita yang saat ini 

menjadi perhatian masyarakat di dunia yaitu 
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masalah kanker serviks. Kanker serviks dapat 

ditanggulangi sejak dini jika ada deteksi awal, 

namun sayangnya masyarakat banyak yang 

tidak menyadari dan enggan untuk 

memeriksakan organ–organ yang rentan 

terkena kanker dan ini mengakibatkan 

peningkatan kejadian kanker servik (Emilia, 

2014). Kanker servik merupakan suatu proses 

keganasan yang terjadi pada serviks, sehingga 

jaringan disekitarnya tidak dapat 

melaksanakan fungsi sebagaimana mestinya. 

Kanker serviks akan menujukkan gejala serius, 

setelah 10-20 tahun kedepan pada wanita yang 

menikah atau aktif secara seksual. Banyak 

pengidap kanker serviks baru menyadari 

setelah melakukan pemeriksaan untuk 

pengobatan dan didiagnosis bahwa stadium 

kankernya sudah akut karena pada fase 

prakanker dan stadium awal (Dianda, 2013). 

Menurut World Health Organization 

(WHO), jumlah penderita kanker di dunia 

setiap tahun bertambah sekitar 7 juta orang, 

dan dua  per tiga diantaranya berada di negara-

negara yang sedang berkembang. Jika tidak 

dikendalikan, diperkirakan 26 juta orang akan 

menderita kanker dan 17 juta meninggal karena 

kanker pada tahun 2030 (Yayasan Kanker 

Indonesia, 2016). 

Diperkirakan 90-100 kasus kanker serviks 

di Indonesia diantara 100.000 penduduk, atau 

sekitar 180.000 kasus baru per tahun. Resiko 

penderita kanker serviks adalah wanita yang 

berusia lebih dari 35 tahun karena pada usia 

tersebut sistem reproduksi mulai berkurang, 

namun menunjukkan faktor resiko juga terjadi 

pada wanita yang aktif berhubungan seks sejak 

usia sangat dini (< 20 tahun), sering berganti 

pasangan seks, atau yang berhubungan seks 

dengan pria yang suka berganti pasangan. 

Beberapa tahun terakhir ini di indonesia 

tampak kecenderungan meningkatnya 

prevalensi kanker serviks meningkat sampai 

10% pada beberapa kelompok wanita pekerja 

seks dan 2% pada kelompok ibu hamil (WHO 

dalam Yayasan Kanker Serviks Indonesia, 

2012). 

Angka kejadian kanker serviks di Propinsi 

Jawa Barat dari tahun 2012 sampai dengan 

2015, yaitu tahun 2012 sebanyak 3505   kasus, 

tahun 2013 sebanyak 2782 kasus, tahun   2014  

sebanyak 5155 kasus, sedangkan tahun 2014 

sebanyak 482 kasus (Dinkes Propinsi Jawa 

Barat, 2015). 

Pada tahun 2012 di beberapa Negara maju, 

skrining kanker servik dengan tes pap smear 

secara luas terbukti mampu menurunkan angka 

kejadian kanker servik hingga 90% dan 

menurunkan mortalitas hingga 70-80%. Tapi 

penyelenggaraan tes pap smear secara luas 

apalagi secara nasional sangat sulit 

dilaksanakan di Indonesia. Perlu upaya 

pemecahan masalah dengan metode skrining 

lain yang lebih mampu laksana untuk 

mengatasi hal tersebut. Salah satu metode 

alternatife skrining kanker serviks yang dapat 

menjawab ketentuan-ketentuan tersebut adalah 

inspeksi visual dengan pulasan asam asetat 

(IVA) (Aminati, 2013). 

IVA adalah metode baru deteksi dini kanker 

leher rahim dengan mengoleskan asam asetat 

(cuka) ke dalam leher rahim. Bila terdapat lesi 

kanker, maka akan terjadi perubahan warna 

menjadi agak keputihan pada leher rahim yang 

diperiksa. Metode tersebut memiliki sejumlah 

keunggulan dibandingkan dengan pap smear 

yang selama ini lebih populer. IVA (inspeksi 

visual asam asetat) merupakan cara sederhana 

untuk mendeteksi kanker leher rahim sedini 

mungkin (Askandar, 2014). 

IVA test dapat menjadi metode alternatife 

untuk skrining. Pertimbangan ini berdasarkan 

bahwa mudah dan praktis dilaksanakan, dapat 

dilakukan oleh ginekologi, dokter umum,  

bidan praktek swasta, tenaga kesehatan lain 

yang terlatih, alat-alat yang dibutuhkan sangat 

sederhana hanya untuk pemeriksaan  

ginekologi dasar, biaya murah sesuai untuk 

pusat pelayanan sederhana, hasil langsung 

diketahui, dapat langsung terapi (Rasjidi, 

2012). 

Pemeriksaan metode IVA dapat dilakukan 

di puskesmas atau di tempat praktek bidan 
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swasta karena selain praktis dan murah, 

metode ini juga mempunyai akurasi yang 

tinggi sehingga banyak wanita tertarik 

mengikuti pemeriksaan IVA. Syarat 

pemeriksaan dengan metode ini adalah wanita 

yang sudah pernah menikah,  dan dianjurkan 

untuk wanita yang berusia  30- 

50 tahun, karena pada usia tersebut wanita 

lebih rentan terkena kanker serviks (Sahrial, 

2012). Berkembangnya IVA, dapat saling 

membantu para wanita dari sosio-ekonomi 

bawah maupun menengah untuk mendeteksi 

kanker serviks. Sehingga kanker tersebut akan 

semakin   mudah   diketahui,   semakin    cepat 

 diobati dan semakin besar harapan hidup 

penderita (Kumalasari, 2011). 

Berdasarkan data Dinas Kesehatan 

Kabupaten Majalengka tahun 2017, beberapa 

puskesmas yang melakukan pemeriksaan 

metoda IVA diantaranya di UPTD Puskesmas 

Balida sebanyak 62 orang, UPTD Puskesmas 

Jatiwangi sebanyak 8 orang, UPTD Cikijing 

sebanyak 8 orang, dari UPTD Puskesmas 

Argapura sebanyak 1 orang dan UPTD 

Puskesmas Majalengka sebanyak 1 orang. 

Sedangkan di puskesmas lainnya belum 

dilaksanakan (Dinas Kesehatan Kabupaten 

Majalengka, 2017). 

Menurut data dari UPTD Puskesmas Balida 

diketahui bahwa jumlah wanita yang 

melakukan pemeriksaan kanker rahim di 

UPTD Puskesmas Balida dengan metoda IVA 

dengan hasil positif sebanyak 5 orang dari 

jumlah wanita yang melakukan pemeriksaan 

kanker rahim sebanyak 62 orang (UPTD 

Puskesmas Balida, 2017). 

Masih rendahnya perilaku wanita terutama 

Wanita Usia Subur (WUS) yang melakukan 

pemeriksaan kanker rahim dan payudara hal  

ini dapat dikarenakan oleh beberapa faktor. 

Perilaku dapat dipengaruhi oleh tiga faktor 

utama, yaitu faktor predisposisi (predisposing), 

pemungkin (enabling), penguat (reinforcing). 

Termasuk faktor predisposisi, yaitu  faktor 

yang mempermudah dan mendasari untuk 

terjadinya perilaku tertentu, seperti; 

pengetahuan, sikap, nilai-nilai dan budaya dan 

kepercayaan dari orang tersebut tentang dan 

terhadap perilaku tertentu tersebut, serta 

beberapa karakteristik individu,  misalnya 

umur, tingkat pendidikan, dan pekerjaan. 

Termasuk faktor pemungkin, yaitu faktor yang 

memungkinkan untuk terjadinya perilaku 

tertentu tersebut, terdiri atas; ketersediaan 

pelayanan kesehatan, ketercapaian pelayanan 

kesehatan baik dari segi jarak maupun biaya 

dan sosial, serta adanya askes informasi. 

Termasuk faktor penguat, yaitu faktor yang 

memperkuat atau kadang-kadang justru dapat 

memperlunak untuk terjadinya perilaku 

tersebut, seperti; pendapat, dukungan, kritik 

baik dari keluarga, teman-teman sekerja atau 

lingkungannya, bahkan juga dari petugas 

kesehatan sendiri (Green dalam Notoatmodjo, 

2012). 

Menurut Notoadmodjo (2012), sikap 

merupakan reaksi atau respons yang masih 

tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus 

atau   objek.   Reaksi   atau   respons    tersebut  

berupa menerima, merespons, menghargai 

bertanggung jawab. Sikap negatif terhadap 

pemeriksaan IVA disebabkan karena anggapan 

bahwa apabila dirinya sehat sehat saja  

sehingga selama belum ada keluhan tidak akan 

memeriksakan diri ke tenaga kesehatan, selain 

itu juga WUS merasa malu melakukan 

pemeriksaan IVA karena yang  diperiksa 

adalah bagian intim perempuan dan 

menganggap pemeriksaan IVA tidak ada 

gunanya. 

Dukungan sosial yang dimaksud adalah 

dukungan dari keluarga. Besarnya kosntribusi 

dukungan dari orang atau kelompok terdekat 

untuk memperkuat alasan bagi seseorang  

untuk berperilaku. Jika seseorang tidak 

memiliki orang atau kelompok terdekat yang 

memiliki pemahaman yang baik mengenai 

kesehatan, maka secara tidak langsung akan 

berimbas pada perilaku wanita tersebut. Oleh 

karena itu informasi mengenai kanker serviks 

dan pemeriksaan IVA tidak hanya wanita 

sebagai focus utama, namun anggota keluarga 
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juga merupakan sasaran yang sangat potensial 

(Sarini, 2011). 

Akses informasi pada hakekatnya 

mendukung atau memungkinkan terwujudnya 

perubahan perilaku kesehatan seseorang 

khususnya pelaksanaan deteksi dini kanker 

serviks dan faktor ini disebut faktor 

pendukung. Melalui media cetak ataupun 

media elektronik dapat diperoleh informasi 

masalah kesehatan yang disajikan dalam 

bentuk artikel, berita, diskusi, penyampaian 

pendapat dan sebagainya. Media massa 

mempunyai kemampuan yang kuat untuk 

membentuk opini publik,  kemudian opini 

publik dapat  mempengaruhi pengambilan 

keputusan untuk merubah perilaku kesehatan 

seseorang. Bila wanita usia subur mengetahui 

bahayanya kanker serviks melalui media 

informasi, maka hal tersebut dapat 

mempengaruhi sikap dan tindakan untuk 

melakukan pemeriksaan deteksi dini kanker 

serviks (Mubarak, 2011). 

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan di 

Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Balida pada 

bulan Desember 2017 terhadap 10 ibu 

menyatakan bahwa ibu yang pernag 

melakukan Inspeksi Visual Asam Asetat 

sebanyak 2 orang dan yang tidak pernah 

sebanyak 8 orang (80%). Ibu yang tidak  

pernah melakukan Inspeksi Visual Asam 

Asetat karena belum mendapatkan informasi 

sebanyak 5 orang, 2 orang karena tidak 

mendapatkan  dukungan  dari  keluarga  dan  1 

orang karena kurang setuju dengan 

pemeriksaan tersebut. Berdasarkan latar 

belakang di atas perlu dilakukan penelitian 

dengan tujuan untuk mengetahui Hubungan 

sikap, dukungan keluarga dan akses informasi 

dengan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) 

pada Pasangan  Usia Subur (PUS) di Wilayah 

Kerja UPTD Puskesmas Balida Kecamatan 

Dawuan Kabupaten Majalengka Tahun 2018”

 

METODE PENELITIAN 

Instrument Penelitian 

Instrumen pada penelitian ini 

menggunakan kuesioner yaitu kuiesioner 

tentang sikap dan kuesioner tentang 

dukungan yang akan dilakukan uji validitas 

dan reliabilitas terlebih dahulu. Uji validitas 

dan reliabilitas telah dilakukan di UPTD 

Puskesmas Kasokandel pada 20 orang yang 

mempunyai karakteristik yang sama dengan 

sampel dengan hasil  sebagai berikut: 

a. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat kevalidan suatu 

instrumen. Suatu instrumen yang valid 

berarti instrumen penelitian tersebut dapat 

mengukur apa yang seharusnya diukur. 

Tinggi  rendahnya validitas instrumen 

menunjukkan sejauh mana data yang 

didapat dan digunakan sesuai dengan 

variabel yang dimaksud. Instrumen 

memiliki validitas tinggi jika derajat 

ketepatan mengukurnya benar (Sugiyono, 

2012). 

Pada penelitian ini uji validitas 

menggunakan meode alpha dengan 

ketentuan item dikatakan valid apabila nilai 

Corrected Item-Total Correlation > r tabel 

(r tabel untuk jumlah n = 20 adalah 0,444). 

Item tidak valid apabila nilai Corrected 

Item-Total Correlation < r tabel. Apabila 

ada item yang tidak valid, maka item 

tersebut perlu di koreksi dan apabila 

dimungkinkan untuk dibuang atau tidak 

digunakan karena dapat diwakilkan oleh 

pertanyaan lain, maka item tersebut 

dibuang atau tidak digunakan dalam 

penelitian. 

Hasil uji untuk 14 item sikap, 

menghasilkan nilai Corrected Item-Total 

Correlation paling kecil yaitu 0,806 dan 

paling tinggi yaitu 0,921 yang berarti 

sebanyak 14 item sikap mempunyai nilai 

Corrected Item-Total Correlation > r tabel 

(0,444). Dengan demikian sebanyak 14 

item sikap dinyatakan valid. 

Adapun hasil uji untuk 10 item 
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dukungan, menghasilkan    nilai    Corrected     

Item-Total 

Correlation paling kecil yaitu 0,547 dan 

paling tinggi yaitu 0,877 yang berarti 

sebanyak 10 item dukungan mempunyai 

nilai Corrected Item-Total Correlation > r 

tabel (0,444). Dengan demikian sebanyak 

10 item dukungan dinyatakan valid. 

b. Uji Reliabilitas 

Suatu instrumen pengukuran (kuesioner 

untuk variabel pengetahuan) dikatakan 

reliabel bila memberikan skor yang 

konsisten pada setiap pengukuran. Dengan 

uji reliabilitas maka akan diketahui apakah 

butir-butir dalam kuesioner saling 

berhubungan, menentukan skala 

pengukuran secara keseluruhan (nilai alpha 

Cronbach) dan mengidentifikasi butir-butir 

pertanyaan dalam kuesioner yang 

bermasalah dan harus direvisi atau harus 

dihilangkan (Notoatmodjo, 2010). 

Uji reliabilitas pada penelitian ini 

menggunakan model alpha cronbach. 

Dengan ketentuan apabila nilai Cronbach's 

Alpha > 0,8 (80%) atau mendekati angka 1 

maka dapat dikatakan instrumen tersebut 

reliabel. 

Hasil uji dari 14 item sikap yang telah 

dinyatakan valid menghasilkan nilai alpha 

cronbach sebesar 0,970 dan dari 10 item 

dukungan yang telah valid menghasilkan 

nilai alpha cronbach sebesar 0,954. Hal ini 

berarti kedua kusioner yang diujikan baik 

14 item sikap dan 10 item dukungan 

mempunyai nilai alpha cronbach > 0,8 

sehingga dapat dinyatakan reliabel dan 

dapat digunakan untuk mengumpulkan data 

penelitian.Jalannya Penelitian 

 

 

1. Langkah I Menentukan Populasi dan 

Sampel 

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 

dua kelompok yaitu populasi kasus dan 

populasi kontrol, sebagai berikut: 

Populasi kasus yaitu seluruh Pasangan 

Usia Subur (PUS) di Wilayah Kerja 

Puskesmas Balida Kecamatan Dawuan 

Kabupaten Majalengka Tahun 2018 yang 

melakukan pemeriksaan IVA sebanyak 62 

orang. 

Populasi kontrol yaitu seluruh Pasangan 

Usia Subur (PUS) di Wilayah Kerja 

Puskesmas Balida Kecamatan Dawuan 

Kabupaten Majalengka Tahun 2018 yang 

tidak melakukan pemeriksaan IVA 

sebanyak 10.791 orang 

Sampel penelitian ini dengan desain case 

control, peneliti  mengambil  perbandingan 

1 : 2 dengan pertimbangan populasi kontrol 

sangat besar. Maka jumlah sampel kasus 

yaitu PUS yang melakukan pemeriksaan 

IVA sebanyak 62 orang dan jumlah sampel 

kontrol yaitu PUS yang tidak melakukan 

pemeriksaan IVA sebanyak 124 orang 

(kontrol). Sehingga jumlah keseluruhan 

untuk sampel sebanyak 186 orang. 

1) Untuk sampel kasus 

Tidak dilakukan teknik sampling, 

artinya seluruh PUS yang melakukan 

pemeriksaan IVA sebanyak 62 orang 

dijadikan sebagai sampel (total populasi). 

2) Untuk sampel kontrol 

Pengambilan sampel untuk kontrol pada 

penelitian ini menggunakan teknik 

porportional to size. Menurut Arikunto 

(2013), teknik proportional to size adalah 

cara penarikan sampel di mana peluang 

terpilihnya sampel sebanding dengan 

ukuran. Maka dari itu, langkah pertama 

dalam teknik ini adalah menghitung terlebih 

dahulu besar sampel untuk setiap desa dan 

hasilnya sebagai berikut: 
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Tabel 1. Besar Sampel Masing-Masing 

Desa. 

 
 

Setelah didapat besar sampel masing- 

masing desa, kemudian langkah selanjutnya 

melakukan prosedur random  sampling 

yaitu mengambil sampel di masing-masing 

desa menggunakan cara undian. 

Langkahnya yaitu membuat potongan 

kertas kecil yang telah diberi nomor 

sebanyak jumlah anggota populasi yang  

ada di desa. Kemudian, mengambil satu per 

satu potongan kertas tersebut sebanyak 

jumlah sampel yang sudah ditentukan  

untuk tiap desa. Nomor yang telah terambil 

merupakan nomor urut dalam daftar 

anggota populasi yang ditetapkan sebagai 

sampel. 

 
 

 

 

 

 

2. Langkah II Mengisi Kuesioner 

Setelah kuesioner dilakukan uji validitas 

dan reliabelitas maka kuesioner tersebut 

dibagikan kepada responden yang telah 

ditetapkan. 

Sebelum mengisi kuisioner responden 

diberikan penjelasan tentang tujuan 

penelitian dan menandatangani inform 

consent jika responden bersedia menjadi 

respoden pada penelitian ini. Setelah 

menandatangani inform consent responden 

kemdian mengisi kuisioner yang diberikan. 

Apabila responden kurang paham terhadap 

pertanyaan pada kuisioner, peneliti 

membantu memberikan penjelasan. 

Peneliti kemudian melakukan 

pemeriksaan terhadap apakah semua 

pertanyaan sudah terisi, apakah jawaban 

atau tulisan masing- masing pertanyaan 

cukup jelas atau terbaca. Jika sudah terisi 

dengan lengkap maka dilanjutkan pada 

tahap pengkodean. 

Pada tahap pengkodean ini untuk 

Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) yaitu 

diberi kode 0 jika tidak pernah melakukan 

IVA dan 1 jika sudah pernah melakukan 

IVA. Untuk sikap diberi kode 0 jika 

jawaban responden < rata-rata (68,82%) 

dan 1 jika jawaban responden > rata-rata 

(68,82%). Dukungan keluarga diberi kode 0 

jika jawaban responden < rata-rata 

(70,05%) dan 1 jika jawaban responden > 

rata-rata (70,05%). Untuk akses informasi 

diberi kode 0 jika ibu belum pernah 

mendapatkan informasi dari media maupun 

petugas kesehatan dan 1 jika ibu pernah 

mendapatkan informasi dari media maupun 

petugas kesehatan. 

Analisis Data 

1. Analisis Univariat 

Tujuan analisis univariat yaitu untuk 

menjelaskan dan mendeskripsikan 

karakteristik setiap variabel penelitian. Setiap 

variabel dalam penelitian ini akan 

menghasilkan distribusi frekuensi dan 

persentase. Untuk menghitung besar 

persentase dari masing-masing kategori 

menggunakan rumus berikut : 
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Keterangan : 

P = persentase kategori 

f = jumlah frekuensi dari masing-masing kategori 

n = jumlah sampel  

 

Setelah diperoleh besar persentase tiap 

kategori, kemudian diinterpretasikan dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

 

 
 

2. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat dalam penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis hubungan 

antara variabel independen dengan variabel 

dependen. Analisis bivariat menggunakan 

uji hipotesis yaitu uji chi square pada nilai 

α = 0,05. Adapun rumus chi square yang 

digunakan yaitu: 

 
Keterangan: 

x2 = Nilai Chi Square 

N = Jumlah sampel 

Ketentuan keputusan ujinya yaitu: 

1) Apabila ρ value ≤ 0,05 maka Ho ditolak 

yang berarti ada hubungan yang 

bermakna antara variabel independent 

dengan variabel yang dependen. 

2) Apabila ρ value > 0,05 maka Ho gagal 

tolak yang berarti tidak ada hubungan 

yang bermakna antara variabel 

independen dengan variabel dependen. 

Disamping itu dilakukan analisis OR 

(Odd Ratio) dengan rumus: Odds 

pemajanan pada kelompok kasus 

 

 
Odds pemajanan pada kelompok kontrol   

  
Odds ratio 

  atau  

merupakan perbandingan antara odds 

pemajanan pada kelompok kasus dengan odds 

pemajanan pada kelompok kontrol. Interpretasi 

dari nilai OR adalah sebagai berikut:  

OR > 1 artinya variabel tersebut merupakan 

faktor resiko  

OR = 1 artinya variabel tersebut tidak 

mempunyai efek  

OR < 1 artinya hanya sebagai efek protektif

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Analisis Univariat 

a. Gambaran Pemeriksaan Inspeksi Visual 

Asam Asetat (IVA) pada Pasangan Usia 

Subur (PUS) di Wilayah Kerja Puskesmas 

UPTD Balida Kecamatan Dawuan 

Kabupaten Majalengka Tahun 2018 

Tabel 3.Distribusi Frekuensi Pemeriksaan 

Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) pada 

Pasangan Usia Subur (PUS) di Wilayah Kerja 

Puskesmas UPTD Balida Kecamatan Dawuan 

Kabupaten Majalengka Tahun 2018 

 
Berdasarkan data pada tabel 3. dari 186 

PUS yang tidak melakukan pemeriksaan IVA 
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sebanyak 124 orang (66,7%) dan yang 

melakukan pemeriksaan IVA sebanyak 62 

orang (33,3%). Hal ini menunjukkan bahwa 

lebih dari setengah (66,7%) PUS tidak 

melakukan pemeriksaan IVA di Wilayah Kerja 

Puskesmas UPTD Balida Kecamatan Dawuan 

Kabupaten Majalengka Tahun 2018.  

PUS yang tidak melakukan pemeriksaan 

IVA dapat dikarenakan kurang pengetahuan, 

rendahnya dukungan keluarga dan juga kurang 

mendapatkan akses informasi. Dampak dari 

tidak melakukan pemeriksaan IVA yaitu dapat 

berisiko PUS mengalami infeksi atau bahkan 

kanker serviks.  

Hasil penelitian ini lebih rendah dibanding 

dengan hasil penelitian Tarigan (2015) di Desa 

Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak 

Kabupaten Deliserdang menunjukan bahwa 

yang tidak melakukan pemeriksaan inspeksi 

visual asam asetat sebesar 80% dan sedikit 

lebih tinggi dibanding dengan hasil penelian 

Widiastuti (2013) di Puskesmas Sidorejo Kidul 

Kota Salatiga menunjukkan bahwa ibu yang 

tidak melakukan kunjungan pemeriksaan IVA 

sebesar 63,5%.  

IVA adalah metode baru deteksi dini kanker 

leher rahim dengan mengoleskan asam asetat 

(cuka) ke dalam leher rahim. Bila terdapat lesi 

kanker, maka akan terjadi perubahan warna 

menjadi agak keputihan pada leher rahim yang 

diperiksa. Metode tersebut memiliki sejumlah 

keunggulan dibandingkan dengan pap smear 

yang selama ini lebih populer. IVA (inspeksi 

visual asam asetat) merupakan cara sederhana 

untuk mendeteksi kanker leher rahim sedini 

mungkin (Askandar, 2014).  

IVA test dapat menjadi metode alternative 

untuk skrining. Pertimbangan ini berdasarkan 

bahwa mudah dan praktis dilaksanakan, dapat 

dilakukan oleh ginekologi, dokter umum, 

bidan praktek swasta, tenaga kesehatan lain 

yang terlatih, alat-alat yang dibutuhkan sangat 

sederhana hanya untuk pemeriksaan 

ginekologi dasar, biaya murah sesuai untuk 

pusat pelayanan sederhana, hasil langsung 

diketahui, dapat langsung terapi (Rasjidi, 

2012). 

Pemeriksaan metode IVA dapat dilakukan 

di puskesmas atau di tempat praktek bidan 

swasta karena selain praktis dan murah, 

metode ini juga mempunyai akurasi yang 

tinggi sehingga banyak wanita tertarik 

mengikuti pemeriksaan IVA. Syarat 

pemeriksaan dengan metode ini adalah wanita 

yang sudah pernah menikah, dan dianjurkan 

untuk wanita yang berusia 30-50 tahun, karena 

pada usia tersebut wanita lebih rentan terkena 

kanker serviks (Sahrial, 2012). 

Berkembangnya IVA, dapat saling membantu 

para wanita dari sosioekonomi bawah maupun 

menengah untuk mendeteksi kanker serviks. 

Sehingga kanker tersebut akan semakin mudah 

diketahui, semakin cepat diobati dan semakin 

besar harapan hidup penderita (Kumalasari, 

2011). 

Pentingnya melakukan pemeriksaan IVA 

dan masih banyaknya PUS yang tidak 

melakukan IVA maka pihak Dinas Kesehatan 

dan Puskesmas bekerja sama untuk 

mengadakan pemeriksaan IVA secara rutin di 

kecamatan masing-masing, sehingga 

memberikan kesempatan pada PUS yang 

belum melakukan pemeriksaan IVA. 

 

b. Gambaran Sikap Pasangan Usia Subur 

(PUS) di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas 

Balida Kecamatan Dawuan Kabupaten 

Majalengka Tahun 2018. 

 

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Sikap Pasangan 

Usia Subur (PUS) di Wilayah Kerja UPTD 

Puskesmas Balida Kecamatan Dawuan 

Kabupaten Majalengka Tahun 2018. 

 
 

Berdasarkan data pada tabel 4 dari 186 PUS 

yang bersikap negatif terhadap pemeriksaan 

IVA sebanyak 88 orang (47,3%) dan yang 
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positif terhadap pemeriksaan IVA sebanyak 98 

orang (52,7%). Hal ini menunjukkan bahwa 

kurang dari setengah (47,3%) PUS yang 

bersikap negatif terhadap pemeriksaan IVA di 

Wilayah Kerja Puskesmas UPTD Balida 

Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka 

Tahun 2018. 

Sikap negatif dapat dikarenakan PUS belum 

memahami mengenai pentingnya pemeriksaan 

IVA dalam pencegahan kanker dan dampak 

dari sikap yang negatif PUS menjadi enggan 

untuk melakukan pemeriksaan IV kepada 

petugas kesehatan. 

Hasil penelitian ini lebih tinggi disbanding 

penelitian Tarigan (2015) di Desa Klumpang 

Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten 

Deliserdang menunjukan bahwa ibu yang 

bersikap negatif sebesar 40%, namun lebih 

rendah dibanding dengan hasil penelian 

Widiastuti (2013) di Puskesmas Sidorejo Kidul 

Kota Salatiga menunjukkan bahwa ibu yang 

bersikap negatif sebesar 55%. 

Sikap merupakan salah satu unsur penting 

dalam pembentukan perilaku seseorang. 

Dengan sikap positif terhadap upaya pelayanan 

kesehatan maka seseorang akan berusaha 

memanfaatkannya dengan baik mungkin 

(Mubarak, 2011). 

Sikap terbentuk dari adanya interaksi sosial 

yang dialami oleh individu. Interaksi sosial 

mengandung arti lebih daripada sekedar 

adanya kontak social dan hubungan antar 

individu sebagai 

anggota kelompok sosial. Dalam interaksi 

sosial, terjadi hubungan saling mempengaruhi 

di antara individu yang satu dengan yang lain, 

terjadi hubungan timbal balik yang turut 

mempengaruhi pola perilaku masing-masing 

individu sebagai anggota masyarakat (Azwar, 

2011). 

Sikap negatif harus dihindari, karena hal ini 

mengarahkan seseorang pada kesulitan diri dan 

kegagalan. Cerminan sikap negatif yaitu lebih 

dari sekedar bermuka sedih, merupakan 

sesuatu yang disampaikan oleh seseorang 

kepada orang lain dan sesuatu yang 

menyatakan ketidakramahan, tidak 

menyenangkan, dan tidak memiliki 

kepercayaan diri (Azwar, 2011). 

Masih terdapatnya PUS yang bersikap 

negatif akan menjadi faktor terhadap tidak 

dilakukannya pemeriksaan IVA oleh PUS. 

Maka untuk PUS yang bersikap negatif perlu 

diberikan informasi oleh 

petugas kesehatan tentang pemeriksaan IVA 

agar PUS bisa memahami dengan lebih baik. 

 

c. Gambaran Dukungan Keluarga pada 

Pasangan Usia Subur (PUS) di Wilayah 

Kerja UPTD Puskesmas Balida Kecamatan 

Dawuan Kabupaten Majalengka Tahun 

2018 

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Dukungan 

Keluarga pada Pasangan Usia Subur (PUS) di 

Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Balida 

Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka 

Tahun 2018 

 

Berdasarkan data pada tabel 5 dari 186 PUS 

yang dukungan keluarganya kurang sebanyak 

113 orang (60,8%) dan yang dukungan 

keluarganya baik sebanyak 73 orang (39,2%). 

Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari 

setengah (60,8%) PUS yang dukungan 

keluarganya kurang di Wilayah Kerja 

Puskesmas UPTD Balida Kecamatan Dawuan 

Kabupaten Majalengka Tahun 2018. 

Dukungan keluarga yang kurang atau 

rendah dikarenakan keluarga tidak menyadari 

mengenai tujuan dan pentingnya PUS 

melakukan pemeriksaan IVA, dampak dari 

dukungan kurang yaitu PUS menjadi tidak 

termotivasi untuk melakukan pemeriksaan 

IVA. 

Hasil penelitian ini lebih tinggi disbanding 

dengan hasil penelitian Kurniawati (2015) di 

Wilayah Kerja Puskesmas Kretek Bantul 
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Yogyakarta menunjukkan bahwa ibu yang 

mendapat dukungan kurang baik sebesar 

46,5% dan juga lebih tinggi dibanding dengan 

hasil penelitian Khotimah (2015) di Wilayah 

Kerja Puskesmas Gandus Kecamatan Gandus 

Palembang menunjukkan bahwa ibu yang 

mendapat dukungan keluarga kurang sebesar 

56,8%. 

Dukungan adalah suatu bentuk 

kenyamanan, perhatian, penghargaan, ataupun 

bantuan yang diterima individu dari orang yang 

berarti, baik secara perorangan maupun 

kelompok. Keluarga adalah salah satu 

kelompok atau kumpulan manusia yang hidup 

Bersama sebagai satu kesatuan atau unit 

masyarakat terkecil dan biasanya selalu ada 

hubungan darah, ikatan perkawinan atau ikatan 

lainnya, tinggal Bersama dalam satu rumah 

yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga 

dan makan dalam satu periuk (Muhlisin, 2012). 

Dukungan keluarga adalah bantuan yang 

bermanfaat secara emosional dan memberikan 

pengaruh positif yang berupa informasi, 

bantuan instrumental, emosi, maupun 

penilaian yang diberikan oleh anggota keluarga 

yang terdiri dari suami, orang tua, mertua, 

maupun saudara lainnya (Prawirohardjo, 

2012). 

Dukungan keluarga adalah sikap, tindakan 

penerimaan keluarga terhadap anggota 

keluarganya, berupa dukungan informasional, 

dukungan penilaian, dukungan instrumental 

dan dukungan emosional. Jadi dukungan 

keluarga adalah suatu bentuk hubungan 

interpersonal yang meliputi sikap, tindakan dan 

penerimaan terhadap anggota keluarga, 

sehingga anggota keluarga merasa ada yang 

memperhatikan (Friedman, 2011). 

Masih terdapatnya PUS dengan dukungan 

keluarga kurang, maka petugas kesehatan perlu 

melakukan kegiatan penyuluhan kepada PUS 

dan juga keluarganya sehingga keluarganya 

juga memahami tentang pencegahan kanker 

melalui metode IVA, dengan pemahaman yang  

baik diharapkan keluarga memberikan 

dukungan yang baik pula kepada PUS. 

 

d. Gambaran Akses Informasi pada Pasangan 

Usia Subur (PUS) di Wilayah Kerja UPTD 

Puskesmas Balida Kecamatan Dawuan 

Kabupaten Majalengka Tahun 2018 

Tabel 6. Distribusi Frekuensi Akses Informasi 

pada Pasangan Usia Subur (PUS) di Wilayah Kerja 

UPTD Puskesmas Balida Kecamatan Dawuan 

Kabupaten Majalengka Tahun 2018. 

 
Berdasarkan data pada tabel 6 dari 186 PUS 

yang tidak mendapat akses informasi sebanyak 

116 orang (62,4%) dan yang mendapat akses 

informasi sebanyak 70 orang (37,6%). Hal ini 

menunjukkan bahwa lebih dari setengah 

(62,4%) PUS tidak mendapat akses informasi 

di Wilayah Kerja Puskesmas UPTD Balida 

Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka 

Tahun 2018. 

Informasi yang kurang dikarenakan PUS 

tidak aktif mencari informasi dari media atau 

berkonsultasi dengan petugas kesehatan, 

dampaknya adalah PUS menjadi tidak 

mengetahui dengan baik tentang pemeriksaan 

IVA. 

Hasil penelitian ini lebih rendah dibanding 

dengan hasil penelitian Kusyati (2014) di Desa 

Sumberejo Kecamatan Mranggen Kabupaten 

Demak menunjukkan bahwa ibu yang tidak 

mendapat informasi tentang deteksi dini 

kanker rahim seebsar 73% dan sedikit lebih 

rendah dibanding dengan hasil penelian 

Widiastuti (2013) di Puskesmas Sidorejo Kidul 

Kota Salatiga menunjukkan bahwa ibu yang 

tidak mendapatkan informasi sebesar 65,5%. 

Informasi adalah pesan (ucapan atau 

ekspresi) atau kumpulan pesan yang terdiri dari 

order sekuens dari simbol, atau makna yang 

dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan 

pesan.Informasi dapat direkam atau 

ditransmisikan (Kholid, 2012). Pengertian 
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informasi menurut George H. Bodnar dalam 

Mubarak (2011) informasi adalah data yang 

diolah sehingga dapat dijadikan dasar untuk 

mengambil keputusan yang tepat. Sedangkan 

menurut McFadden dalam Mubarak (2011) 

mendefinisikan informasi sebagai data yang 

telah diproses sedemikian rupa sehingga 

meningkatkan 

pengetahuan seseorang yang menggunakan 

data tersebut. 

Sumber informasi dapat dibedakan menjadi 

tiga sumber, yaitu (Notoatmodjo, 2012) 

sumber dari media elektronik adalah media 

yang menggunakan elektronik atau energi 

elektromekanis bagi pengguna akhir untuk 

mengakses kontennya. Istilah ini merupakan 

kontras dari media statis (terutama media 

cetak), yang meskipun sering dihasilkan secara 

elektronis tapi tidak membutuhkan elektronik 

untuk diakses oleh pengguna akhir. Sumber 

media elektronik yang familier bagi pengguna 

umum antara lain adalah televisi, internet dan 

lain sebagainya. Sumber dari media cetak 

adalah media massa yang berbentuk printing 

dimana dinikmati dengan membaca dan bentuk 

medianya statis. Seperi surat kabar, majalah 

dan lain sebagainya. Sumber dari nara sumber 

yaitu informasi yang dapat bersumber dari 

tenaga kesehatan, anggota keluarga atau tokoh 

masyarakat. 

Masih terdapatnya PUS di Wilayah Kerja 

Puskesmas UPTD Balida Kecamatan Dawuan 

Kabupaten Majalengka yang tidak 

mendapatkan informasi maka disamping 

petugas kesehatan melakukan konseling dan 

penyuluhan, juga perlu penyebaran informasi 

melalui radio atau surat kabar sehingga 

menjangkau PUS untuk mendapatkan 

informasi semakin luas.

 

2. Analisis Bivariat 

Hubungan Sikap dengan Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) pada Pasangan Usia Subur 

(PUS) di Wilayah Kerja Puskesmas UPTD Balida Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka 

Tahun 2018. 

 

Tabel 7. Hubungan antara Sikap dengan Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) 

 pada Pasangan Usia Subur (PUS) di Wilayah Kerja Puskesmas UPTD Balida  

Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka Tahun 2018. 

 
 

Berdasarkan table 7, diketahui bahwa PUS 

yang tidak memeriksakan IVA dan sikapnya 

negatif sebesar 53,2% sedangkan PUS yang 

memeriksakan IVA dan sikapnya negatif 

sebesar 35,5%. Hal ini menunjukkan bahwa 

proporsi PUS yang tidak memeriksakan IVA 

dan  sikapnya negatif lebih tinggi disbanding 

PUS yang memeriksakan IVA dan sikapnya 

negatif. 

Hasil uji statistik diperoleh  value = 0,022 

(< 0,05) dan OR = 2,06 (95%CI : 1,104-3,879). 

Hal ini berarti hipotesis nol (h0) ditolak atau 
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ada hubungan antara sikap dengan 

pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat 

(IVA) pada Pasangan  Usia Subur (PUS) di 

Wilayah Kerja Puskesmas UPTD Balida 

Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka 

Tahun 2018. Berdasarkan nilai OR berarti PUS 

yang bersikap negatif berpeluang 2,06 kali 

lebih besar tidak akan memeriksakan IVA 

dibanding ibu yang bersikap positif. 

Berdasarkan nilai OR berarti PUS yang 

bersikap negatif berpeluang 2,06 kali lebih 

besar tidak akan memeriksakan IVA dibanding 

ibu yang bersikap positif. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian Tarigan (2015) di Desa Klumpang 

Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten 

Deliserdang menunjukan bahwa ada hubungan 

sikap wanita usia subur dengan pemeriksaan 

inspeksi visual asam asetat dengan hasil nilai p 

= 0,000 dan nilai OR diperoleh 22,87. Juga 

sejalan dengan hasil penelian Widiastuti 

(2013) di Puskesmas Sidorejo Kidul Kota 

Salatiga menunjukkan bahwa sikap 

berhubungan dengan pemeriksaan metode 

IVA. Juga hasil penelitian Sukmawati (2014) 

di Puskesmas Kabupaten Wonogiri 

menunjukkan bahwa sikap berhubungan 

dengan kunjungan pemeriksaan IVA.  

Hasil penelitian ini mendukung teori yang 

menyatakan bahwa Sikap dan prilaku memiliki 

kaitan erat, sikap akan mengarahkan perilaku. 

Dalam hubngan interpersonal sikap akan 

berpengaruh pada pola-pola hubungan 

interpersonal yang dikembangkan. Sikap dapat 

didefinisikan terhadap demokrasi. Sikapsikap 

lain dapat bersifat impersonal, akan tetapi 

sikap yang penting adalah sikap terhadap orang 

lain (Azwar, 2011).  

Demikian juga dengan teori Rahay (2015) 

bahwa pemeriksaan IVA dipengaruhi oleh 

sikap PUS. PUS yang memiliki sikap yang 

positif yang berarti bahwa pemeriksaan IVA 

perlu dilakukan untuk mendeteksi dini kanker 

leher Rahim dengan mengoleskan asam asetat 

(cuka) ke dalam leher rahim. Sikap yang sudah 

terbangun dengan baik akan mendorong PUS 

melakukan pemeriksaan IVA. Berdasarkan 

hasil penelitian ini maka untuk meningkatkan 

pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat 

(IVA) pada Pasangan Usia Subur (PUS) di 

Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Balida 

Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka 

adalah dengan membangun sikap yang positif 

dan sikap akan terbangun ketika mempunyai 

pemahaman yang benar, maka dari itu perlu 

dilakukan penyuluhan dan konseling kepada 

PUS tentang pemeriksaan Inspeksi Visual 

Asam Asetat (IVA).

 

b. Hubungan Dukungan Keluarga dengan Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) pada 

Pasangan Usia Subur (PUS) di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Balida Kecamatan Dawuan 

Kabupaten Majalengka Tahun 2018. 

 

Tabel 8. Hubungan antara Sikap dengan Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) pada Pasangan 

Usia Subur (PUS) di Wilayah Kerja Puskesmas UPTD Balida Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka 

Tahun 2018. 

 
Berdasarkan tabel 8, diketahui bahwa PUS 

yang tidak memeriksakan IVA dan 

dukungannya kurang sebesar 66,9% sedangkan 

PUS yang memeriksakan IVA dan 

dukungannya kurang sebesar 48,4%. Hal ini 

menunjukkan bahwa proporsi PUS yang tidak 

memeriksakan IVA dan dukungannya kurang 

lebih tinggi dibanding PUS yang 
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memeriksakan IVA dan dukungannya kurang. 

Hasil uji statistik diperoleh  value = 0,015 

(< 0,05) dan OR = 2,15 (95%CI : 1,158-4,026). 

Hal ini berarti hipotesis nol (h0) ditolak atau 

ada hubungan antara dukungan dengan 

pemeriksaan Inspeksi 

Visual Asam Asetat (IVA) pada Pasangan Usia 

Subur (PUS) di Wilayah Kerja Puskesmas 

UPTD Balida Kecamatan Dawuan Kabupaten 

Majalengka Tahun 2018. Berdasarkan nilai OR 

berarti PUS 

yang dukungannya kurang berpeluang 2,15 

kali lebih besar tidak akan memeriksakan IVA 

dibanding ibu yang dukungannya baik. 

Hasil penelitian ini mendukung teori bahwa 

perilaku kunjungan dalam pemanfaatan 

pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh 

dukungan keluarga, semakin tinggi dukungan 

yang diberikan maka peluang untuk melakukan 

kunjungan dan memanfaatkan pelayanan 

kesehatan akan semakin tinggi pula. Namun 

berbeda pada keluarga yang tidak mendukung 

akan menyulitkan seseorang untuk 

mendapatkan pelayanan kesehatan (Wijaya, 

2010). 

Hasil penelitian ini juga mendukung teori 

bahwa pemeriksaan IVA pada PUS 

memerlukan dukungan dari keluarga, 

pemberian informasi dan nasehat yang tepat 

kepada PUS oleh keluarganya yang sudah 

memahami tentang IVA dengan baik akan 

mendorong PUS untuk mau melakukan 

pemeriksaan IVA yang diselenggarakan oleh 

petugas kesehatan (Tarigan, 2015). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitan Kurniawati (2015) di Wilayah Kerja 

Puskesmas Kretek Bantul Yogyakarta 

menunjukkan bahwa dukungan keluarga 

terutama suami berhubungan dengan WUS 

dalam melakukan deteksi dini kanker serviks 

dengan metode IVA dengan p value=0.045. 

Juga sejalan dengan hasil penelitian Khotimah 

(2015) di Wilayah  Kerja Puskesmas Gandus 

Kecamatan Gandus Palembang menunjukkan 

dan ada hubungan antara dukungan keluarga 

dengan pemeriksaan deteksi dini kanker rahim. 

Berdasarkan hasil penelitian ini maka 

diperlukan dukungan keluarga yang baik 

kepada PUS agar PUS mau melakukan 

pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat 

(IVA). Maka dari itu petugas kesehatan perlu 

memberikan informasi yang jelas kepada 

keluarga tentang IVA sehigga keluarga bisa 

memberikan nasihat dan dorongan kepada 

anggota keluarga terutama PUS untuk 

melakukan pemeriksaan IVA.

 

c. Hubungan Akses Informasi dengan Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) pada 

Pasangan Usia Subur (PUS) di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Balida Kecamatan Dawuan 

Kabupaten Majalengka Tahun 2018. 

 

Tabel 9.Hubungan antara Sikap dengan Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA)  

pada Pasangan Usia Subur (PUS) di Wilayah Kerja Puskesmas UPTD Balida  

Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka Tahun 2018. 

 
 

Berdasarkan tabel 9 diketahui bahwa PUS yang tidak memeriksakan IVA dan tidak ada 
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akses informasi sebesar 74,2% sedangkan PUS 

yang memeriksakan IVA dan tidak ada akses 

informasi sebesar 25,8%. Hal ini menunjukkan 

bahwa proporsi PUS yang tidak memeriksakan 

IVA dan tidak ada akses informasi lebih tinggi 

dibanding PUS yang memeriksakan IVA dan 

tidak ada akses informasi. 

Hasil uji statistik diperoleh  value = 0,000 

(< 0,05) dan OR = 4,55 (95%CI : 2,376-8,723). 

Hal ini berarti hipotesis nol (h0) ditolak atau 

ada hubungan antara akses informasi dengan 

pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat 

(IVA) pada Pasangan Usia Subur (PUS) di 

Wilayah Kerja Puskesmas UPTD Balida 

Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka 

Tahun 2018. Berdasarkan nilai OR berarti PUS 

yang tidak ada akses informasi berpeluang 4,55 

kali lebih besar tidak akan memeriksakan IVA 

disbanding ibu yang ada akses informasi. 

Hasil penelitian ini mendukung teori bahwa 

informasi yang diperoleh dari berbagai sumber 

akan mempengaruhi tingkat pengetahuan 

seseorang dan membentuk perilaku seseorang. 

Informasi yang diperoleh seseorang semakin 

banyak dari berbagai sumber media dan 

kemudian diolah menjadi kumpulan informasi 

yang berguna bagi kebutuhannya maka 

semakin baik pula pengetahuan dan juga 

perilakunya (Notoadmodjo, 2012). 

Juga sejalan dengan teori bahwa 

pelaksanaan pemeriksaan IVA dipengaruhi 

oleh pengetahuan PUS tentang metode deteksi 

dini kanker. Umumnya PUS yang melakukan 

pemeriskaan IVA adalah mereka yang sudah 

mengerti dan paham tentang metode ini, ada 

juga yang paham setelah diberikan konseling 

pada saat mau melakukan pemeriksaan IVA. 

Kesadaran dan pengetahuan menjadi penting 

sebagai dasar tindakan seseorang (Heru, 2011). 

Menurut Mubarak (2011), sumber media 

informasi kesehatan yang utama adalah dari 

pihak petugas kesehatan bidan, bidan desa, 

dokter atau petugas lainnya. Dengan adanya 

informasi yang terusmenerus dan melalui 

berbagai media informasi dengan demikian 

diharapkan akan terjadi perubahan dalam hal 

kesehatan. Kemudahan memperoleh informasi 

dapat membantu mempercepat 

seseorang memperoleh pengetahuan yang 

baru. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan Kusyati (2014) di 

Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen 

Kabupaten Demak menunjukkan bahwa ada 

hubungan antara dan informasi 

dengan dengan perilaku ibu dalam deteksi dini 

kanker rahim. Juga sejalan dengan hasil 

penelian Widiastuti (2013) di Puskesmas 

Sidorejo Kidul Kota Salatiga menunjukkan 

bahwa ibu informasi berhubungan dengan 

pemeriksaan metode IVA. 

Berdasarkan hasil penelitian ini maka 

meningkatkan informasi sangat diperlukan 

untuk meningkatkan partisipasi PUS di 

Wilayah Kerja Puskesmas UPTD Balida 

Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka 

untuk memeriksakan IVA. Maka dari itu, 

perlunya petugas kesehatan memberikan 

informasi dan konseling kepada PUS tentang 

pencegahan kanker rahim dengan melakukan 

deteksi dini menggunakan metode IVA.

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis 

data maka dapat disimpulkan beberapa hal 

sebagai berikut:  

1. Ada hubungan antara sikap dengan 

pemeriksaan Inspeksi Visual Asam 

Asetat (IVA) pada Pasangan Usia Subur 

(PUS) di Wilayah Kerja Puskesmas 

UPTD Balida Kecamatan Dawuan 

Kabupaten Majalengka Tahun 2018. 

2. Ada hubungan antara dukungan dengan 

pemeriksaan Inspeksi Visual Asam 

Asetat (IVA) pada Pasangan Usia Subur 

(PUS) di Wilayah Kerja Puskesmas 

UPTD Balida Kecamatan Dawuan 

Kabupaten Majalengka Tahun 2018. 

3. Ada hubungan antara akses informasi 
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dengan pemeriksaan Inspeksi Visual 

Asam Asetat (IVA) pada Pasangan Usia 

Subur (PUS) di Wilayah Kerja 

Puskesmas UPTD Balida Kecamatan 

Dawuan Kabupaten Majalengka Tahun 

2018. 

Sehingga disarankan bagi Dinas Kesehatan 

melakukan pemeriksaan IVA dan masih 

banyaknya PUS yang tidak melakukan IVA 

maka pihak Dinas Kesehatan dan Puskesmas 

bekerja sama untuk mengadakan pemeriksaan 

IVA secara rutin di kecamatan masing-

masing, dan juga meningkatkan kegiatan 

penyuluhan kepada PUS dan keluarganya 

sehingga dengan adanya pemahaman keluarga 

yang baik diharapkan keluarga memberikan 

dukungan yang baik pula kepada PUS. Bagi 

Pasangan Usia Subur (PUS) yaitu perlunya 

mencari informasi lebih luas baik melalui 

surat kabar, radio atau media lainnya tentang 

metode IVA sehingga mempunyai 

pemahaman yang baik dan membangun sikap 

yang positif terhadap pemeriksaan IVA.
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ABSTRAK  

Anemia berkaitan dengan perdarahan berat pada saat melahirkan dan nifas yang menyebabkan 23% kematian 

ibu. Di Kota Cimahi, kejadian anemia pada bulan September tahun 2016 adalah sebanyak 104 kasus dari 2.375 
orang  ibu hamil dengan risiko tinggi. Anemia dapat mengakibatkan perdarahan berat pada saat melahirkan 

dan nifas yang menyebabkan 23% kematian ibu. Ibu hamil berisiko terjadi anemia karena volume darah 

semakin meningkat karena jumlah volume lebih besar daripada pertumbuhan sel darah sehingga terjadi 

pengenceran darah (hemodilusi) mulai nampak pada umur kehamilan trimester kedua. Upaya untuk 

meningkatkan kadar hemoglobin pada ibu hamil antara lain dengan pemberian ganggang biru hijau. Tujuan 

penelitian untuk mengetahui kadar HB ibu hamil sebelum dan sesudah pemberian ganggang biru hijau. Metode 

penelitian yang digunakan adalah quasi experiment dengan rancangan Pretest Posttest One Group. Responden 

penelitian adalah ibu hamil trimester II yang mengalami anemia di Kota Cimahi yang berjumlah 30 orang 

diambil dengan menggunakan teknik Consecutive Sampling. Kadar Hemoglobin diukur menggunakan Hb 

Sahli. Analisis data menggunakan Uji T Dependen. Hasil penelitian didapatkan bahwa rata-rata kadar 

hemoglobin sebelum dilakukan pemberian spirulina adalah 10,16, dan kadar hemoglobin sesudah dilakukan 

pemberian spirulina adalah 10,92. Terdapat peningkatan kadar HB sebelum dan sesudah pemberian ganggang 
biru hijau sebesar – 0 ,76.   Bidan diharapkan dapat mempertimbangkan pemberian gangganng biru hijau pada 

bagi ibu hamil, khususnya ibu hamil trimester II yang mengalami anemia. 

 

Kata kunci : Quasi Experiment, Ganggang Biru Hijau, Kadar Hemoglobin. 
 

ABSTRACT 

Anemia is associated with heavy bleeding during childbirth and postpartum which causes 23% of 
maternal deaths. In Cimahi City, the incidence of anemia in September 2016 was 104 cases out of 2,375 high-

risk pregnant women. Anemia can cause heavy bleeding during childbirth and postpartum which causes 23% 

of maternal deaths. Pregnant women are at risk of developing anemia because blood volume is increasing 

because the amount of volume is greater than the growth of blood cells resulting in blood thinning 

(hemodilution) begins to appear in the second trimester of pregnancy. Efforts to increase hemoglobin levels in 

pregnant women include administration of blue green algae. The aim of the study was to determine HB levels 

of pregnant women before and after the administration of blue green algae. The research method used was a 

quasi experiment with the Pretest Posttest One Group design. Research respondents were second trimester 

pregnant women who experienced anemia in Cimahi City, amounting to 30 people taken using Consecutive 

Sampling techniques. Hemoglobin levels were measured using Hb Sahli. Data analysis using Dependent T 

Test. The results showed that the average hemoglobin level before spirulina administration was 10.16, and the 
hemoglobin level after spirulina administration was 10.92. There is an increase in HB levels before and after 

the administration of blue green algae of 0, 76. Midwives are expected to be able to consider the administration 

of green blue gums for pregnant women, especially II trimester pregnant women who experience anemia. 

 

Keywords: Quasi Experiment, Blue Green Algae, Hemoglobin Level. 

 

PENDAHULUAN 

Pada tahun 2013 sekitar 800 perempuan 

di dunia meninggal karena komplikasi 

kehamilan dan persalinan, pada proses 

persalinan terjadi perdarahan sehingga 

mengakibatkan anemia. Penyebab utama 

kematian ibu diantaranya yakni anemia, 

hipertensi, infeksi, dan lain sebagainya. Risiko 

seorang wanita di Negara Berkembang 

meninggal akibat penyebab tersebut dan 

karena rendahnya pengaturan sumber daya. 

Jumlah perempuan meninggal karena 

komplikasi selama kehamilan dan persalinan 
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mengalami penurunan sebesar 45 % pada 

tahun 2013. Kemajuan sangatlah penting, 

tetapi setiap tahun tingkat penurunannya 

masih kurang dari yang dibutuhkan untuk 

mencapai tujuan pembangunan Milenium 

Development (MDG’S), target penurunan 

kematian ibu sebesar 75% antara 2013 dan 

2015 (WHO, 2014). 

Secara global, prevalensi anemia turun 

12% pada tahun 2011 dari yang 43% menjadi 

38% pada wanita hamil. Meskipun 

menunjukkan kemajuan yang cukup besar, 

namun belum sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan. WHO telah menerbitkan 

pedoman kebijakan yang telah direvisi untuk 

memberikan dukungan terhadap pencegahan 

dan pengendalian anemia.  

Anemia pada umumnya terjadi di seluruh 

dunia, terutama di Negara berkembang 

(developing countries) dan pada kelompok 

sosio-ekonomi rendah. Secara keseluruhan, 

anemia terjadi pada 45% wanita di Negara 

berkembang dan 13% di Negara maju 

(developed countries). Di amerika, terdapat 

11% wanita hamil usia subur mengalami 

anemia. Sementara presentase wanita hamil 

dari keluarga miskin terus meningkat seiring 

bertambahnya usia kehamilan (8% anemia di 

trimester I, 12% anemia di trimester II, dan 

29% anemia di trimester III) (Putro , 2010). 

Menurut data Riskesdas (2013), 

kelompok ibu hamil merupakan salah satu 

kelompok yang beresiko tinggi mengalami 

anemia, meskipun anemia yang dialami 

umumnya merupakan anemia relatif akibat 

perubahan fisiologis tubuh selama kehamilan. 

Anemia pada populasi ibu hamil menurut 

kriteria yang ditentukan WHO, yakni sebesar 

37,1% dan prevalensinya hampir sama antara 

bumil diperkotaan (36,4%) dan perdesaan 

(37,8%). Hal ini menunjukkan angka tersebut 

mendekati masalah kesehatan masyarakat 

berat (severe public health problem) dengan 

batas revalensi anemia lebih dari 40%  

Selama kehamilan, ibu hamil berisiko 

terjadi anemia karena volume darah semakin 

meningkat karena jumlah volume lebih besar 

daripada pertumbuhan sel darah sehingga 

terjadi pengenceran darah (hemodilusi). 

Menurut Khomsan (2007), trimester kedua 

dianggap sebagai masa kehamilan yang 

terbaik. Ibu hamil merasa lebih nyaman saat 

ini karena perut belum terlalu besar sehingga 

masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari. 

Rasa mual, muntah, lemas, serta keluhan 

lainnya pada trimester pertama juga akan 

berkurang atau hilang sehingga ibu hamil akan 

merasa lebih bersemangat.  

Menurut Susiloningtyas (2014), kadar 

hemoglobin pada trimester II mempunyai 

kadar yang paling rendah, yaitu 10,5–14 g/100 

cc dibandingkan dengan kadar hemoglobin 

pada trimester I yaitu 11-14 g/100 cc dan 

trimester III yaitu 11-14 g/100 cc. Meskipun 

pemerintah sudah melakukan program 

penanggulangan anemia pada ibu hamil yaitu 

dengan memberikan 90 tablet Fe kepada ibu 

hamil selama periode kehamilan dengan 

tujuan menurunkan angka anemia ibu hamil, 

tetapi kejadian anemia masih tinggi 

(Kementerian Kesehatan RI, 2013).  

Dalam pola sehari-hari tidak semua ibu 

hamil rutin mengkonsumsi tablet FE dengan 

alasan beberapa dari mereka ada yang 

mengeluh mual saat mengkonsumsi tablet Fe, 

ada yang malas minum tablet Fe dengan 

berbagai alasan karena lupa dan lain 

sebagainya. Melihat dari kepatuhan ibu dalam 

mengkonsumsi tablet Fe yang kurang patuh, 

sehingga menyebabkan anemia dan harus 

ditangani segera karena dapat berdampak bagi 

ibu saat persalinan nanti. Sehingga, 

diperlukan ganggang iru hijau untuk dapat 

menjadi alternatif ibu hamil dalam mencegah 

anemia. (Oktaviani, 2014). 

Upaya untuk meningkatkan kadar 

hemoglobin pada ibu hamil antara lain dengan 

pemberian ganggang biru hijau yang 

bermanfaat untuk meningkatkan kadar 

hemoglobin karena zat besi pada spirulina 

adalah 28,5 mg / 100 gr bahan. Kebutuhan zat 

besi dalam sehari dapat terpenuhi jika 
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mengkonsumsi 100 gr  ganggang biru hijau  

dalam sehari. (Astawan, 2008).  

Menurut Kabinawa (2006) ganggang biru 

hijau memiliki kandungan protein jauh lebih 

besar dibandingkan kandungan protein susu. 

Ganggang renik (mirkoalga) berwarna hijau 

kebiruan yang hidupnya tersebar luas dalam 

semua ekosistem, mencakup ekosistem 

daratan dan ekosistem perairan baik air tawar 

maupun air laut. Selain zat besi yang tinggi, 

ganggang biru hijau juga mengandung nutrisi 

yang lebih dari bahan pangan lainnya. Secara 

garis besar kandungan nutrisi yang berupa 

karbohidrat 15-25% serat 8-10% protein 60-

70%, lemak 6-8%, mineral 7-13%, , dan kadar 

air 3%. 

 

METODE PENELITIAN 

Rancangan penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah quasi eksperiment  

karena dalam prosesnya diberikan perlakuan / 

intervensi pada subjek penelitian. Jenis 
rancangan yang digunakan adalah pretest-

posttest one group. Data pengumpulan primer 

dilakukan kepada responden secara langsung. 
Instrumen yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah kuesioner lembar 

observasi kadar HB. Populasi dalam 

penelitian ini adalah ibu hamil trimester II 

yaitu sebanyak 30 orang yang dilakukan 
selama 8 minggu di Bidan Praktik Mandiri 

Kota Cimahi Teknik pengambilan sampel 

dalam penelitian ini consecutive sampling. 
Kriteria inklusi: Ibu hamil trimester II usia 

kehamilan > 12 - 20 minggu, kadar HB ibu 8-

11 gr%. Kriteria eksklusi : ibu tidak memiliki 
penyakit infeksi. Analisis data menggunakan 

Uji T Dependen. 

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Sesudah melakukan penelitian, didapatkan hasil sebagai berikut : 
Tabel 1  Perbedaan Kadar Hemoglobin Ibu Hamil Trimester II Di Kota Cimahi 

Sebelum Dan Sesudah Dilakukan Pemberian Ganggang Biru Hijau 

 

Kadar Hemoglobin  Mean 
Perbedaan 

Mean 
P value N 

Sebelum Pemberian Ganggang 

Biru Hijau 
10,16 

0,76 0,001 30 
Sesudah Pemberian Ganggang Biru 
Hijau 

10,92 

 

Berdasarkan pada Tabel 4.3 di 
atas, bahwa rata-rata kadar hemoglobin 

sebelum dilakukan pemberian spirulina 

adalah 10,16, dan kadar hemoglobin 

sesudah dilakukan pemberian spirulina 
adalah 10,92. Hasil uji statistik 

didapatkan perbedaan rata-rata antara 

kadar hemoglobin sebelum dan sesudah 
dilakukan pemberian ganggang biru 

hijau adalah -0,76 dan nilai p = 0,001 

artinya terdapat perbedaan yang 

signifikan pada kadar hemoglobin 
sebelum dan sesudah dilakukan 

pemberian ganggang biru hijau  

 

B. Pembahasan  

Menurut Irianto (2014), bertambahnya 

hemodilusi darah mulai nampak pada umur 

kehamilan trimester kedua yaitu pada umur 
kehamilan 16 minggu. Volume darah 

bertambah 25-30%, sedangkan sel darah 

bertambah 20%. Curah jantung akan 
bertambah 30%. Jumlah sel darah merah 

semakin meningkat untuk mengimbangi 

pertumbuhan janin dalam rahim, namun 

pertumbuhan sel darah tidak seimbang 

dengan peningkatan volume darah sehingga 
terjadi hemodilusi yang disertai anemia 

fisiologis. 

Menurut Haryadi (2015), anemia 
yang sering terjadi dalam kehamilan adalah 

anemia akibat kekurangan zat besi karena 
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kurangnya asupan unsur besi dalam 

makanan. Kenaikan volume darah selama 

kehamilan akan meningkatkan kebutuhan 
zat besi. Jumlah Fe yang dibutuhkan oleh 

ibu hamil akibat meningkatnya volume 

darah adalah 500 mg. 
Setelah pemberian ganggang biru 

hijau, terlihat adanya peningkatan kadar 

hemoglobin yang terlihat Hal tersebut 

menunjukkan bahwa pemberian ganggang 
biru hijau dapat mempengaruhi kadar 

hemoglobin. (Selmi,2010) 

Zat besi penting untuk 
mengkompensasi peningkatan volume 

darah selama kehamilan dan untuk 

memastikan pertumbuhan dan 

perkembangan janin yang adekuat. Tanpa 
persediaan zat besi yang cukup, ibu dapat 

mengalami anemia dan cenderung akan 

mengalami persalinan prematur, 
melahirkan bayi dengan BBL, perdarahan 

Pascasalin bahkan mengalami kematian 

(WHO, 2015) 
Menurut Dewi (2014), kadar 

hemoglobin dalam tubuh dapat dipengaruhi 

oleh kecukupan besi dan metabolisme besi 

di dalam tubuh. Besi dibutuhkan untuk 
produksi hemoglobin, sehingga anemia gizi 

besi akan menyebabkan terbentuknya sel 

darah merah yang lebih kecil dan 
kandungan hemoglobin yang rendah. Besi 

berperan dalam sintesis hemoglobin dalam 

sel darah merah dan mioglobin dalam sel 
otot. Apabila tubuh mengalami anemia gizi 

besi maka terjadi penurunan kemampuan 

bekerja. Pada anak sekolah berdampak pada 

peningkatan absen sekolah dan penurunan 

prestasi belajar. Metabolisme besi dalam 

tubuh terdiri dari proses absorpsi, 
pengangkutan, pemanfaatan, penyimpanan 

dan pengeluaran. (Ummah, 2017) 

Ganggang biru hijau kaya akan zat 
besi yang mempunyai peranan sangat 

penting bagi kesehatan. Zat besi pada 

spirulina 58 kali lebih banyak daripada 

yang terdapat pada bayam dan 18 kali lebih 
tinggi daripada yang terdapat pada daging 

(Wirawan, 2015). Selain zat besi yang 

tinggi, spirulina juga mengandung nutrisi 
yang lebih dari bahan pangan lainnya. 

Secara garis besar kandungan nutrisi yang 

ada pada spirulina berupa 60-70 % protein, 

15-25% karbohidrat, 6-8%lemak, 7-13% 
mineral, 8-10% serat dan kadar air 3%. 

Kandungan protein spirulina mencapai 2 

kali lebih besar dibandingkan kandungan 
protein yang dimiliki kacang kedelai dan 

susu (Kabinawa, 2006).  

Upaya untuk meningkatkan kadar 
hemoglobin pada ibu hamil antara lain 

dengan pemberian ganggang biru hijau 

yang bermanfaat untuk meningkatkan kadar 

hemoglobin karena konsumsi 100 gr 
ganggang biru hijau telah dapat memenuhi 

158% dari kebutuhan tubuh akan zat besi 

dalam sehari. Zat besi yang terkandung 
adalah 28,5 mg / 100 gr bahan, dimana 58 

kali lebih banyak daripada yang terdapat 

pada bayam, dan 18 kali lebih tinggi 
daripada yang terdapat pada daging. 

(Astawan, 2008) 

 

SIMPULAN

Simpulan dari hasil penelitian adalah bahwa ganggang biru hijau dapat meningkatkan kadar HB ibu 

hamil.  

DAFTAR PUSTAKA 

Astawan, M. (2008). Khasiat Warna Warni 

Makanan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka 
Utama. 

Dewi, RS. (2014). Spirulina Platenis 

Mencegah Penurunan Komponen Darah 
Perifer pada Tikus (Rattus Norvegius) 

yang dberikan Cyclophospamide. 

Denpasar: Program Pascasarjana Ilmu 
Biomedik Universitas Udayana. 

Haryadi D, Farida S, Marlenywati. (2015). 

Efektivitas Vitamin C terhadap kenaikan  
Kadar Hb pada Ibu Hamil di Kecamatan 

Pontianak Timur. Jurnal Vokasi 

Kesehatan. Volume 1 Nomor 5. 
September 2015: 146-163 

Irianto, K. (2014). Gizi Seimbang dalam 

Kesehatan Reproduksi. Bandung: 
Penerbit Alfabeta. 



 

 

PINLITAMAS 1 | Vol 1, No.1 | Oktober 2018 | Halaman 555 

Kabinawa, IN. (2006). Spirulina: Ganggang 

Penggempur Aneka Penyakit. Jakarta: 

PT. Agromedia Pustaka. 
Kemenkes RI. (2013). Laporan Riskesdas 

Tahun 2013. Jakarta: Kementerian 

Kesehatan Republik Indonesia 
Khomsan, Ali. (2007). Sehat dengan Makanan 

Berkhasiat. Jakarta: Kompas Media 

Nusantara. 

 Oktaviani, dkk. (2016). Profil Haemoglobin 
Pada Ibu Hamil Dilihat Dari Beberapa 

Faktor Pendukung. Volume 4 Nomor 1. 

Manado: Januari-Juni 2016 
 Varney, Helen. (2007). Asuhan Kebidanan. 

Edisi 4 Volume 1. Jakarta: EGC. 

Putro G, Samad S, Maisya IB, 2010. 

Efektivitas Pemberian Tablet Fe pada Ibu 
Hamil di Kabupaten Kutai Kartanegara 

Tahun 2010. Jurnal Ekologi Kesehatan. 

Volume 11 nomor 1. November 2017  
Selmi, dkk. (2010). The Effect of Spirulina on 

Anemia and Immune Function in Senior 

Citizens. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articl

es/ PMC4012879/ 

Susiloningtyas, Is. (2012). Pemberian zat besi 

(Fe) dalam kehamilan. 

http://jurnal.unissula.ac.id. November 
2017 

Ummah F. (2017). Journal Consumption Of 

Fe-Folat with Banana To The 
Haemoglobin Levels and Side Effects On 

Pregnant Woman. Surabaya: July 2017 

WHO. (2014). The Lack Of Progress In 

Reducing Anaemia Among Women: The 
Inconvenient Truth. 

http://www.who.int/bulletin/volumes/92/

4/14-137810/en/ 
____. (2015). Maternal Mortality. 

http://www.who.int/gho/maternal_health

/ mortality/maternal_mortality_text/en/ 

Widarsa, T. (2012). Efek Suplemen Besi 
Terhadap Peningkatan Hb dan Indeks 

Eritrosit Ibu Hamil. Dempasar: Fakultas 

Kedokteran Universitas Udayana 
Wirawan, S. (2015). Pengaruh Pemberian 

Tablet Besi dan Tablet Besi Plus Vitamin 

Cterhadap Kadar Hemogllobin Ibu 
Hamil. Buletin Penelitian Sistem 

Kesehatan olume 18 No. 3 Juli 2015. 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/%20PMC4012879/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/%20PMC4012879/
http://www.who.int/gho/


Prosiding Pertemuan Ilmiah Nasional Penelitian & Pengabdian Masyarakat (PINLITAMAS 1) 

Dies Natalis ke-16 STIKES Jenderal Achmad Yani Cimahi 

PINLITAMAS 1 | Vol 1, No.1 | Oktober 2018 | ISSN 2654-5411 

 

 

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Achmad Yani Cimahi                           Halaman 556 

Jl.Terusan Jenderal Sudirman – Cimahi 40533 
Tlp: 0226631622 - 6631624 

INTENSITAS NYERI PERSALINAN DAN RESPON PERILAKU PADA 

PRIMIGRAVIDA KALA I FASE AKTIF DENGAN PEMBERIAN EFFLEURAGE 

MASSAGE  DI PMB KOTA CIMAHI  
 

 Flora Honey Darmawan, Dede Waslia 
Program Studi Kebidanan. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Achmad Yani Cimahi 

 

ABSTRAK 
Nyeri persalinan adalah kondisi fisiologis yang secara umum akan dialami oleh hampir semua ibu bersalin. Rasa 

nyeri adalah manifestasi adanya kontraksi otot rahim. Kontraksi ini yang menimbulkan rasa sakit pada pinggang, 
daerah perut dan menjalar ke arah paha. Kontraksi ini menyebabkan adanya pembukaan mulut rahim (serviks). 

Dengan adanya pembukaan serviks inilah akan terjadi persalinan. Penanganan nyeri persalinan merupakan hal 

yang sangat penting. Salah satunya dengan teknik non farmakologi yaitu effleurage massage.  Tujuan penelitian ini 
untuk mengetahui hubungan intensitas nyeri persalinan dengan respon perilaku nyeri pada primigravida kala I fase 

aktif dengan pemberian effleurage massage di Praktik Mandiri Bidan Kota Cimahi. Penelitian menggunakan 
rancangan quasi eksperimen dengan desain pre and posttest. Sampel penelitian adalah ibu bersalin primigravida 

kala I fase aktif di PMB kota Cimahi yang diberikan intervensi pemijatan dengan metode effleurage massage. 

Jumlah sampel sebanyak 30 orang, analisis data menggunakan chi-square.  Hasil penelitian menunjukkan 
mayoritas (53%) ibu bersalin merasakan nyeri berat sebelum dilakukan effleurage massage dan setelah dilakukan 

effleurage massage, hampir seluruhnya (93%) mengalami nyeri sedang. Sebagian besar respon perilaku nyeri 
persalinan dalam suara adalah merintih baik sebelum maupun setelah dilakukan effleurage massage. Pada ekspresi 

wajah sebelum dilakukan effleurage massage, sebagian (50%) mata terpejam rapat sedangkan setelah dilakukan 

effleurage massage sebagian (50%) gigi dan bibirnya terkatup rapat. Pada gerakan tubuh sebelum dilakukan 
effleurage massage, 43% meremas tangan sedangkan setelah dilakukan effleurage massage masing-masing 30% 

otot menegang dan meremas tangan. Analisis hubungan intensitas nyeri persalinan dengan respon perilaku masing-

masing pada suara dengan p value=0,111; ekspresi p value=0,645; gerakan p value=0,893 yang artinya tidak ada 
hubungan antara intensitas nyeri dengan respon perilaku pada ibu bersalin primigravida kala I fase aktif (p=>0,05). 

Simpulannya tidak terdapat hubungan antara intensitas nyeri persalinan dengan respon perilaku nyeri pada ibu 
bersalin primigravida kala I fase aktif di PMB Kota Cimahi. Diharapkan bidan mengimplementasikan effleurage 

massage sebagai metode pengurangan rasa nyeri pada persalinan dan melakukan evaluasinya dengan cara yang 

akurat.  

Kata kunci: Intensitas nyeri persalinan, respon perilaku nyeri, effleurage massage 

ABSTRACT 
Labor pain is a physiological condition which generally experienced by nearly all mothers in labor. Pain is the 

manifestation of the presence of uterine muscle contraction. These contractions cause pain at the waist, the 
abdominal area and propagates toward the thighs. These contractions cause the opening of the mouth of the uterus 

(cervix). With the opening of the cervix is this going to labor. Handling labor pain is a very important thing. One 

of them with a technique of non pharmacological i.e. effleurage massage.  
The purpose of this research was to know relationship intensity of labor pain with pain behavior responses in 

active phase I at primigravida in Independent Practice Midwife Cimahi. The research used quasi experiment 

design with design pre-and posttest. The research sample is primigravida mothers who was active phase I in 
Independent Practice Midwife Cimahi given intervention massage with the effleurage massage on the method. The 

number of samples as many as 30 people, data analysis using chi-square.  The results showed a majority (53%) of 
mothers in labor pain felt the weight before and after the effleurage massage done, almost completely (93%) 

experience pain. Most of the response behavior of labor pain in sound is the moaning both before and after the 

effleurage massage. On facial expressions before done effleurage massage partial (50%), eyes closed tightly while 
the massage strokes after a partial (50%) of the teeth and the lips closed tightly. On the movements of effleurage 

massage prior body, 43% squeezing hand while effleurage massage is performed after each 30% muscles tensed 
and squeezed hands. Analysis of the relationship of the intensity of labor pain with each behavioural response on 

the sound with p value = 0.111;  the expression p value = 0,645; movement of the p value = 0,893 which means 

there is no relationship between the intensity of the pain with the response behavior on mother primigravida in 
labor active phase I (p = > 0.05). 

The summary there is no relationship between the intensity of labor pain with pain in the behavioral response of 

mothers in active phase I  at primigravida in PMB Cimahi. Effleurage massage midwives are expected to 
implement as a method of reduction of pain in childbirth and his conduct in a way that is accurate. 

Key words: Labor Pain Intensity, pain behavior responses, effleurage massage 
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PENDAHULUAN 

Persalinan merupakan hal yang fisiologis 

dimana terjadi rangkaian proses yang berakhir 

dengan pengeluaran hasil konsepsi oleh ibu 

(Varney, 2008). Pada kala I persalinan, 

kontraksi uterus menyebabkan dilatasi 

serviks dan mendorong janin melalui jalan 

lahir. Kontraksi uterus pada persalinan   

menimbulkan rasa nyeri (Cunningham, 2012). 

Pada kondisi ini terjadi nyeri viseral dan 

terasa seperti rasa mules yang berasal dari 

uterus dan serviks. Nyeri dapat dirasakan 

pada dinding abdomen, daerah 

lumbosakralis, krista iliaka, bokong dan paha 

(Aprilia, 2011). 

Selama kala I persalinan, biasanya ibu 

merasakan ketidaknyamanan akibat 

kontraksi. Beberapa ibu mengalami nyeri 

pinggang terkait kontraksi terus-menerus, 

sehingga ibu menjadi lelah dan putus asa, 

bahkan sering mengalami kesulitan 

menghadapi kontraksi (Creehan, 2008). Hal 

ini dapat menyebabkan ibu bersalin 

memiliki pengalaman persalinan yang buruk, 

mengalami trauma persalinan, bahkan dapat 

menyebabkan postpartum blues. Oleh 

karena itu,  sangat penting bagi penolong 

persalinan memenuhi kebutuhan ibu akan rasa 

aman dan nyaman khususnya dalam 

mengurangi rasa nyeri persalinan (Multi, 

Handayani & Arifin dalam Ma’rifah & 

Surtiningsih, 2014). 

Selain itu, akan timbul respon perilaku 

akibat nyeri persalinan yang dirasakan. 

Vokalisasi mengacu pada suara yang 

dihasilkan sebagai respons nyeri persalinan 

seperti suara erangan, rintihan, dan/atau 

jeritan serta tangisan. Ekspresi wajah yang 

berkaitan dengan nyeri persalinan mencakup 

gigi yang dikatupkan, bibir yang terkatup erat, 

mata yang terpejam rapat-rapat, dan otot 

rahang yang mengeras. Sementara gerakan 

tubuh dapat dimanifestasikan dengan 

imobilisasi (menghindari gerakan yang 

berlebihan karena nyeri), otot yang tegang, 

kegelisahan, berjalan untuk mengurangi nyeri, 

berbaring di tempat tidur, memeluk diri erat-

erat saat kontraksi, dan lain sebagainya 

(Andarmoyo dan Suharti, 2013). 

Temuan dalam penelitian Shrestha dkk 

(2013) menunjukkan bahwa dari total 

parturien nulipara (50%), sebagian besar 

(37%) menggambarkan sakit persalinan 

sebagai nyeri yang parah. Studi lain 

menemukan bahwa selama persalinan dini 

(sebelum pembukaan 5 cm), pengalaman 

nyeri sensoris pada nulipara rata-rata lebih 

besar dibandingkan wanita multipara, namun 

ketika persalinan berkembang perbedaan ini 

kurang terasa, kecuali untuk peningkatan 

intensitas nyeri selama fase deselerasi dan 

kala 2. Hal ini  menjelaskan bahwa 

penanganan nyeri dalam persalinan pada ibu 

primigravida merupakan hal utama yang 

harus diperhatikan oleh pemberi asuhan.  

Manajemen nyeri persalinan dapat 

diterapkan secara farmakologis dan non 

farmakologis. Tindakan non farmakologis 

selalu lebih sederhana dan aman, relatif murah 

dan dapat digunakan pada semua persalinan 

dengan efek samping yang minimal 

(Indrayani & Djami, 2016). Tindakan ini 

merupakan salah satu fokus bidan dalam 

upaya memberikan asuhan sayang ibu pada 

proses persalinan. Salah satu metode 

usapan/pijatan di abdominal yang dapat 

digunakan adalah effleurage massage. 

Effleurage massage merupakan pijatan 

ringan dengan menggunakan jari tangan, 

biasanya pada perut, seirama dengan 

pernafasan saat kontraksi. Effleurage dapat 

dilakukan oleh ibu bersalin sendiri atau 

pendamping persalinan selama kontraksi 

berlangsung. Hal ini digunakan untuk 

mengalihkan perhatian ibu dari nyeri saat 

kontraksi (Yuliatun, 2008). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dengan dilakukannya 

massage effleurage pada ibu primigravida 

kala I fase aktif memberikan pengaruh 

terhadap pengurangan tingkat nyeri persalinan 

yang terlihat dari hasil posttest tingkat nyeri 
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persalinan mengalami pengurangan 

dibandingkan dengan hasil pre test. 

Teknik pijatan effleurage  dapat 

memberikan efek distraksi dan relaksasi, 

sehingga membuat ibu menjadi lebih rileks, 

menciptakan perasaan nyaman, enak,dan 

respon nyeri akan menurun. Di Indonesia, 

teknik ini masih belum popular dan jarang 

dilakukan (Danuatmaja, 2004). Berdasarkan 

telaah yang telah peneliti lakukan, belum 

ditemukan penelitian yang melihat hubungann 

intensitas nyeri persalinan dan respon perilaku 

nyeri secara bersamaan.  

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi 

intensitas nyeri persalinan,  gambaran respon 

perilaku  nyeri persalinan, serta melihat 

hubungan antara intensitas nyeri persalinan 

dengan respon perilaku pada primigravida 

kala I fase aktif  di Praktik Mandiri Bidan 

(PMB) Kota Cimahi. 

 

 

METODE PENELITIAN   

Alat dan Bahan 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh ibu bersalin primigravida yang berada 

pada kala I fase aktif di PMB Kota Cimahi. 

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik 

purposive sampling yaitu teknik pengambilan 

sampel sesuai dengan pertimbangan peneliti. 

Didapatkan 30 ibu bersalin yang 

memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi selama 

periode penelitian. Sumber data dalam 

penelitian ini adalah data primer yang 

digunakan untuk mengetahui intensitas nyeri 

persalinan dan respon perilaku nyeri pada 

responden yang diberikan effleurage massage. 

Data diperoleh melalui instrumen penelitian 

berupa daftar ceklist dan isian yang dibuat 

oleh peneliti. 

 

Jalannya Penelitian 

Pengumpulan data dilakukan dengan 

mengisi daftar ceklist secara perorangan yaitu 

mengenai respon perilaku nyeri dilakukan 

observasi oleh peneliti kemudian hasilnya 

diisi ke dalam lembar ceklist. Data intensitas 

nyeri didapatkan dengan menanyakan 

langsung kepada responden mengenai rentang 

nyeri yang dirasakan antara angka 1-10. 

Kedua variabel ini diukur sebelum dan 

sesudah dilakukan effeurage massage.  

Penelitian ini dilakukan di PMB Kota 

Cimahi pada bulan April-Agustus 2018. 

 

Analisis Data 

Rancangan penelitian yang digunakan 

adalah quasi eksperimental, yaitu dengan 

memberikan perlakuan/intervensi pada satu 

kelompok dengan desain pre dan post test. 

Adapun yang menjadi variabel dalam penelitian 

ini adalah intensitas nyeri persalinan sebagai 

variabel bebas dan respon perilaku nyeri 

sebagai variabel terikat. 

Analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini terdiri dari dua tahapan analisis 

sebagai berikut: 

a. Analisis Univariat 

Analisis univariat atau deskriptif yaitu 

analisis yang bertujuan untuk mendapatkan 

gambaran distribusi frekuensi dan proporsi 

dari masing-masing variabel yang diteliti 

yaitu intensitas nyeri persalinan dan respon 

perilaku nyeri sebelum dan sesudah 

dilakukan effleurage massage. 

b. Analisis bivariat adalah analisis untuk 

membuktikan adanya hubungan yang 

bermakna antara variabel bebas dengan 

variabel terikat. Analisis statistik yang 

digunakan adalah analisis statistik Chi 

Square (x2) karena skala ukur bersifat 

ordinal dan data berdistribusi tidak normal. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

1. Gambaran Intensitas Nyeri Persalinan  

Tabel  I.  Intensitas Nyeri Persalinan Sebelum 

dan Sesudah Dilakukan Effleurage Massage 

Pada Ibu Bersalin Primigravida Kala I Fase 

Aktif 

Intensitas Nyeri 

Effleurage Massage 

Sebelum Setelah 

n % n % 

Nyeri Ringan 

Nyeri Sedang 

Nyeri Berat 

0 

16 

10 

0 

53 

33 

0 

28 

2 

0 

93 

7  

Nyeri Sangat 

Berat 
4 14 0 0  

Total 30 100 30 100  

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

mayoritas (53%) ibu bersalin merasakan nyeri 

berat sebelum dilakukan effleurage massage. 

Setelah dilakukan effleurage massage, hampir 

seluruhnya (93%) mengalami nyeri sedang. 

Hal ini menunjukkan penurunan intensitas 

nyeri sebelum dan setelah dilakukan 

effleurage massage. 

Penelitian ini sejalan dengan Rohmi 

Handayani dengan hasil bahwa sebelum 

diberikan massage effleurage mayoritas nyeri 

yang dialami responden adalah nyeri berat 

(94,1%). Pada saat dilakukan penelitian 

ditemukan Ibu primigravida menyatakan tidak 

tahan dengan nyeri yang dirasakan terutama 

pada kala I. 

Ibu merasakan nyeri di bagian perut, 

pinggang, punggung dan menjalar ke tulang 

belakang. Hal ini sesuai dengan teori 

Maryuani (2010) yaitu penyebab terjadinya 

nyeri pada persalinan pada kala I, nyeri 

sifatnya viseral. Nyeri viseral yaitu bersifat 

lambat dan agak sakit akibat kontraksi uterus 

dan pembukaan serviks. Rasa sakit dimulai 

seperti sedikit tertusuk, lalu mencapai puncak, 

kemudian menghilang seluruhnya yang 

dipersyarafi oleh serabut aferen simpatis dan 

ditransmisikan ke medula spinalis pada 

segmen T10-L1 (thorakal 10-lumbal1) melalui 

serabut syaraf delta dan berasal dari dinding 

lateral dan fundus uteri.  

Ibu primigravida mengalami persalinan 

yang lebih panjang yaitu 12 jam sehingga 

mereka merasa letih sehingga menyebabkan 

peningkatan nyeri. Hal ini sesuai dengan teori 

menurut Maryuani (2010), yaitu ibu yang 

bersalin pertama kali (primigravida) 

mengalami persalinan yang lebih panjang 

karena pada periode/kala I pematangan dan 

pembukaan serviks (efficement) pada 

primigravida lebih lama, sehingga 

pematangan dan pelunakan serviks pada fase 

latennya memerlukan waktu yang lebih lama 

karena pada primigravida terjadi penipisan 

serviks terlebih dahulu sebelum terjadi 

pembukaan dan ostiuminternum membuka 

lebih dahulu daripada ostium eksternum.  

Menurut Simkin (2008) pijatan dapat 

menenangkan dan merilekskan ketegangan 

yang muncul saat hamil dan melahirkan. 

Pijatan pada leher, bahu, punggung, kaki, dan 

tangan dapat membuat nyaman. Usapan pelan 

pada perut juga akan terasa nyaman saat 

kontraksi. Sentuhan dan nyeri yang 

dirangsang bersama sensasi sentuhan berjalan 

ke otak dan menutup pintu gerbang dalam 

otak dan terjadi pembatasan intensitas nyeri di 

otak. Massage merupakan distraksi yang 

dapat meningkatkan pembentukan endorphin 

dalam sistem kontrol desenden sehingga dapat 

membuat pasien lebih nyaman karena 

relaksasi otot. 

Mekanisme penghambatan nyeri 

persalinan dengan teknik effleurage 

berdasarkan pada konsep gate control theory. 

Berdasarkan teori tersebut stimulasi serabut 

taktil kulit dapat menghambat sinyal nyeri 

dari area tubuh yang sama atau area lainnya. 

Stimulasi serabut taktil kulit dapat dilakukan 

dengan beberapa teknik masase, rubbing, 

usapan, fibrsi dan obat olesan analgesic 

(Kozier,1993 dalam Simkin, 2008). 

Teknik ini juga memfasilitasi distraksi 

dan menurunkan transmisi sensorik stimulasi 

dari dinding abdomen sehingga mengurangi 

ketidaknyamanan pada area yang sakit. 

Sebagai teknik relaksasi effleurage 

mengurangi ketegangan otot. Meningkatkan 

sirkulasi area yang sakit dan mencegah 

terjadinya hipokisa (Varney, 2008). 
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2. Gambaran Respon Perilaku Nyeri 

Persalinan 

Tabel II. Respon Perilaku Nyeri Persalinan 

Pada Ibu Bersalin Primigravida Kala I Fase 

Aktif 

Respon Perilaku 

Nyeri Persalinan 

Sebelum 

Effleurage 

Massage 

Setelah 

Effleurage 

Massage 

n % n % 

Suara: 

Mengerang 

Merintih 

Menjerit/menangis 

 

7 

20 

3 

 

23 

67 

10 

 

5 

25 

0 

 

17 

83 

0 

Ekspresi: 

Gigi & bibir terkatup 

rapat 

 

11 

 

37 

 

15 

 

50 

Mata terpejam rapat 15 50 13 43 

Otot rahang mengeras 4 13 2 7 

Gerakan: 

Otot menegang 

Meremas tangan 

 

2 

13 

 

7 

43 

 

9 

9 

 

30 

30 

Gelisah/berganti-ganti 

posisi 

Berjalan-jalan 

Menggosok daerah 

yang sakit 

Berbaring/membatasi 

gerakan 

5 

4 

4 

2 

17 

13 

13 

7 

2 

2 

4 

4 

7 

7 

13 

13 

 

Berdasarkan table II didapatkan 

bahwa sebagian besar respon perilaku nyeri 

persalinan dalam aspek suara adalah merintih 

baik sebelum maupun setelah dilakukan  

effleurage massage. Pada ekspresi wajah 

sebelum dilakukan effleurage massage, 

sebagian (50%) mata terpejam rapat 

sedangkan setelah dilakukan effleurage 

massage sebagian (50%) gigi dan bibirnya 

terkatup rapat. Pada gerakan tubuh sebelum 

dilakukan effleurage massage, 43% meremas 

tangan sedangkan setelah dilakukan effleurage 

massage masing-masing 30% otot menegang 

dan meremas tangan. 

Temuan ini menggambarkan bahwa 

terdapat variasi yang luas pada respon non 

verbal terhadap nyeri. Klien yang sangat 

muda, afasia, konfusi, atau disorientasi, 

ekspresi non verbal mungkin satu-satunya 

cara mengomunikasikan nyeri. Ekspresi wajah 

sering kali merupakan indikasi pertama dari 

nyeri, dan mungkin satu-satunya indikasi. 

Respon perilaku terhadap rasa nyeri dapat 

berupa dahi berkerut, gelisah, melempar 

benda, berbalik, menjerit, menangis, 

merengek, merintih, dan mengerang. 

Nyeri persalinan berhubungan dengan 

respon perilaku yang dapat diamati, misalnya 

vokalisasi, ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan 

verbalisasi. Vokalisasi mengacu pada suara 

yang dihasilkan sebagai respon nyeri dan 

dapat mencakup erangan, rintihan, jaritan dan 

atau tangisan. Di sisi lain ekspresi wajah 

merupakan bukti bahwa seorang perempuan 

sedang mengalami nyeri persalinan. Ekspresi 

wajah yang berhubungan dengan nyeri 

persalinan mencakup gigi yang dikatupkan, 

bibir yang terkatup rapat, mata terpejam rapat-

rapat dan otot yang mengeras. Gerakan tubuh 

seperti imobilisasi, otot yang tegang, dan 

kegelisahan juga merupakan perilaku yang 

berhubungan atau sebagai respon terhadap 

nyeri persalinan. 

 Perilaku yang dipelajari bersifat 

individual dan secara umum mewakili strategi 

koping yang telah digunakan perempuan pada 

pengalaman sebelumnya dalam mengatasi 

nyeri. Proses perseptual dan kognitif yang 

kompleks dalam sistem saraf pusat 

mempengaruhi impuls nosiseptif sehingga 

impuls ini diinterpretasikan emosi, keyakinan 

dan pengharapan pada saat itu. Akibat proses 

inilah makna, kualitas, dan instensitas nyeri 

serta respon perilaku dan psikologis terhadap 

nyeri ditentukan dalam kaitannya dengan tipe 

kepribadian, latar belakang budaya, 

pengalaman masa lalu, dan konteks psikologis 

saat nyeri telah dialami (Batbual, 2010). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

respon perilaku nyeri yang ditunjukkan oleh 

responden sesuai dengan intensitas nyeri yang 

dirasakan yaitu pada nyeri intensitas sedang, 

klien secara objektif terlihat mendesis, 

meringis, dapat menunjukkan lokasi nyeri, 

dapat mendeskripsikannya, dan dapat 

mengikuti perintah dengan baik. Pada nyeri 

intensitas berat, secara objektif terkadang 

klien tidak dapat mengikuti perintah tetapi 

masih respon terhadap tindakan, dapat 

menunjukkan lokasi nyeri, tidak dapat 

mendeskripsikannya, berusaha mengatasi 

dengan berubah posisi, nafas panjang dan 

distraksi (Khoirunnisa, Nasriyah, Andriani, 

2017). 
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3. Hubungan Intensitas Nyeri Persalinan 
Dengan Respon Perilaku  

Tabel III.  Analisis Hubungan Intensitas Nyeri 

Persalinan Dengan Respon Perilaku Pada Ibu 

Bersalin Primigravida Kala I Fase Aktif 

Respon Perilaku 

Nyeri Persalinan 

Sebelum 

Effleurage 

Massage 

Setelah 

Effleurage 

Massage 

P 

Value 

 n % n %  

Suara: 

Mengerang 

Merintih 

Menjerit/menangis 

 

7 

20 

3 

 

23 

67 

10 

 

5 

25 

0 

 

17 

83 

0 

0,111 

 

 

 

Ekspresi: 

Gigi & bibir terkatup 

rapat 

 

11 

 

37 

 

15 

 

50 
0,645 

Mata terpejam rapat 15 50 13 43  

Otot rahang mengeras 4 13 2 7  

Gerakan: 

Otot menegang 

Meremas tangan 

 

2 

13 

 

7 

43 

 

9 

9 

 

30 

30 

0,893 

Gelisah/berganti-ganti 

posisi 

Berjalan-jalan 

Menggosok daerah 

yang sakit 

Berbaring/membatasi 

gerakan 

5 

4 

4 

2 

17 

13 

13 

7 

2 

2 

4 

4 

7 

7 

13 

13 

 

Total 30 100 30 100  

 

Hasil penelitian pada tabel III 

menunjukkan analisis hubungan intensitas 

nyeri persalinan dengan respon perilaku 

masing-masing pada suara dengan p 

value=0,111;  ekspresi p value=0,645; 

gerakan p value=0,893 yang artinya tidak ada 

hubungan antara intensitas nyeri dengan 

respon perilaku pada ibu bersalin 

primigravida kala I fase aktif (p=>0,05). 

Intensitas nyeri adalah gambaran 

seberapa parah nyeri yang dirasakan oleh 

individu. Pengukuran intensitas nyeri sangat 

subjektif dan individual dan kemungkinan 

nyeri dengan intensitas yang sama dirasakan 

sangat berbeda oleh dua orang yang berbeda. 

Pengukuran nyeri dengan pendekatan objektif 

yang paling mungkin adalah menggunakan 

respon fisiologik tubuh terhadap nyeri itu 

sendiri. Namun pengukuran dengan teknik ini 

juga tidak dapat memberikan gambaran pasti 

tentang nyeri itu sendiri (Tamsuri, 2007 dalam 

Batbual, 2010). 

Dalam Tamsuri (2012), respon 

perilaku yang timbul pada klien yang 

mengalami nyeri dapat bermacam-macam, 

Meinhart dan Mc.Caffery pada tahun 1983 

menggambarkan tiga fase perilaku terhadap 

nyeri yaitu: antisipasi, sensasi dan pasca nyeri. 

Fase antisipasi merupakan fase yang paling 

penting karena fase ini merupakan penentu 

untuk fase berikutnya. Pada fase ini 

merupakan fase yang memungkinkan individu 

untuk memahami nyeri, untuk belajar dan 

mendapatkan gambaran tentang nyeri itu 

sendiri. Pada fase ini, klien disiapkan untuk 

belajar bagaimana mengendalikan nyeri yang 

mungkin akan timbul dan juga klien diajarkan 

bagaimana tindakan jika terapi/tindakan yang 

dilakukan kurang efektif. Pada fase antisipasi 

ini, klien juga belajar mengendalikan emosi 

(kecemasan) sebelum nyeri itu sendiri muncul 

karena kecemasan dapat menyebabkan 

peningkatan sensasi nyeri yang terjadi pada 

klien dan/atau tindakan ulang yang dilakukan 

oleh klien untuk mengatasi nyeri menjadi 

kurang efektif. 

Pada saat terjadi nyeri, banyak 

perilaku yang diungkapkan oleh seorang klien 

seperti menangis, meringis, meringkukkan 

badan, menjerit dan bahkan mungkin berlari-

lari. Perilaku klien dalam merespon nyeri ini 

dapat dipengaruhi oleh kemampuan tubuh 

untuk mentoleransi nyeri dan juga oleh berat-

ringannya sensasi nyeri itu sendiri. 

Kadangkala klien tidak mau mengungkapkan 

pengalaman nyeri yang dirasakannya karena 

menganggap dirinya adalah “orang yang 

cengeng” atau klien akan berpandangan 

bahwa bidan akan menyebut dirinya 

“cerewet”. Pada fase pascanyeri, klien 

mungkin mengalami trauma psikologis, takut, 

depresi serta dapat juga menggigil. 

Menurut Ambarwati (2015), upaya 

yang dilakukan klien untuk mengatasi 

perubahan fisik selama proses pembukaan 

serviks ditemukan empat tema yaitu jalan-

jalan, sujud/nungging, teknik relaksasi nafas 

panjang. Walaupun ambang nyeri hampir 

sama pada semua individu tanpa memandang 

jenis kelamin, sosial, etnik atau perbedaan 

budaya tetapi perbedaan ini memegang peran 

penting dalam persepsi nyeri setiap individu. 

Wanita Asia percaya bahwa berteriak dan 
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memperlihatkan rasa nyeri adalah hal yang 

memalukan atau dianggap tidak sopan. 

Wanita Jawa juga memiliki karakteristik yang 

hampir sama yaitu lebih tidak ekspresif dalam 

hal nyeri mereka lebih memilih menahan. 

Secara umum wanita Jawa lebih memilih 

teknik non farmakologi. Calister (2003) 

menyatakan bahwa wanita yang memiliki 

keyakinanan dan memeluk agama dengan 

kuat akan menunjukkan kemampuan 

menerima nyeri dengan lebih baik, dalam 

pandangan mereka nyeri dalam persalinan 

adalah merupakan bagian yang tidak dapat 

dihindarkan sehingga harus mengumpulkan 

seluruh kekuatan untuk dapat menghadapinya 

karena memang itu adalah bagian dari 

kehidupan yang harus dihadapi (Ambarwati, 

2015). 

 

   

KESIMPULAN  

Terjadi penurunan intensitas nyeri persalinan saat sebelum dan setelah dilakukan effleurage 

massage. Respon perilaku nyeri yang ditunjukkan dalam suara berupa merintih, dalam ekspresi 

wajah berupa mata terpejam rapat, gigi dan bibir terkatup rapat, dalam gerkan tubuh berupa 

meremas tangan dan otot menegang. Tidak terdapat hubungan antara intensitas nyeri persalinan 

dengan respon perilaku nyeri pada ibu bersalin primigravida kala I fase aktif di PMB Kota Cimahi. 
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ABSTRAK 

Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Hepatitis B Virus (HBV) termasuk virus yang dapat 

menyebabkan penyakit mematikan. Infeksi kedua virus tersebut masih menjadi permasalahan kesehatan di 

Indonesia, khususnya pada kalangan remaja. Gaya hidup remaja masa kini seperti hubungan seksual pra 

nikah, narkoba, tato, dan tindik merupakan penyebab meningkatkan kasus infeksi HIV dan HBV pada 

remaja. Gaya hidup seperti itu diterapkan pula oleh remaja di kota Cimahi. Penelitian sebelumnya berhasil 

membuktikan adanya kasus infeksi HIV dan HBV pada remaja di Cimahi Selatan. Maka, penelitian lanjutan 

ini bertujuan untuk menentukan gaya hidup remaja yang dapat memberikan pengaruh secara signifikan 

terhadap infeksi HIV dan HBV di wilayah Cimahi Selatan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

berjumlah 100 orang. Usia sampel antara 15-19 tahun. Spesimen darah diambil dari sampel penelitian yang 

telah mengisi kuesioner dan menandatangani informed consent. Pemeriksaan laboratorium yang dilakukan 
sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang pemeriksaan 

HIV dan infeksi oportunistik. Keberadaan anti-HIV 1/2 dan HBsAg di dalam darah dideteksi menggunakan 

imunokromatografi dengan sensitivitas dan spesifisitas yang tinggi. Hasil pengolahan dan analisis data 

dengan metode regresi logistik menunjukkan bahwa gaya hidup remaja yang sering berganti-ganti pasangan 

seksual dapat memberikan pengaruh yang signifikan pada infeksi HIV (p = 0,0167). Pembuatan tato (p = 

0,0475) dan tindik (p = 0,0343) menggunakan jarum yang tidak steril juga dapat memberikan pengaruh pada 

infeksi HBV secara signifikan. Vaksinasi juga dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap infeksi 

HBV dengan nilai p sebesar 0,0421. 

 

Kata kunci: anti-HIV, Cimahi, HBsAg, remaja 

 

ABSTRACT 

Human Immunodeficiency Virus (HIV) and Hepatitis B Virus (HBV) are among the leading cause of death by 

infectious diseases. HIV and HBV infections remain a health problem in Indonesia, especially among 

teenagers. Today's teenage lifestyles such as premarital sexual intercourse, drug abuse, tattoos, and piercing 

are causes of increasing cases of HIV and HBV infection in adolescents. Such lifestyle is also applied by 

teenagers in the city of Cimahi. Previous studies have proven occurrences of HIV and HBV infection in 

adolescents in South Cimahi. Thus, this follow-up study aims to determine lifestyle of adolescents that can 
have significant influence on HIV and HBV infection in the South Cimahi region.There are 100 people acting 

as sample in this study. Sample age is between 15-19 years. Blood specimens were taken from study samples 

that had filled out questionnaires and signed informed consent. Laboratory tests are carried out in 

accordance with the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 15/2015 

regarding HIV and opportunistic infections testing. The presence of anti-HIV 1/2 and HBsAg in the blood 

was detected by immunochromatography with high sensitivity and specificity. Data was analyzed with 

logistic regression methods show that the teen lifestyle that often changes sexual partners can have a 

significant effect on HIV infection (p = 0.0167). Tattooing (p = 0.0475) and piercing (p = 0.0343) using 

unsterile needles can also significantly affect HBV infection. Vaccination can also have a significant effect on 

HBV infection with a p value of 0.0421. 

  
Keywords: anti-HIV, Cimahi, HBsAg, Teenagers 

 

PENDAHULUAN 

Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan 

Hepatitis B Virus (HBV) adalah dua jenis 

virus yang berbeda. HIV memiliki material 

genetik berupa RNA sedangkan material 

genetik HBV berupa DNA (Kudesia dan 

Wreghitt, 2009). HIV menyerang sel-sel yang 

terlibat dalam sistem kekebalan tubuh 

sedangkan HBV hanya menyerang sel hati 
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(Murphy, 2012). Akibat yang ditimbulkan 

dari infeksi kedua virus tersebut pun berbeda. 

Infeksi HIV dapat menyebabkan penurunan 

fungsi kekebalan tubuh secara signifikan 

sehingga memungkinkan terjadinya infeksi 

oportunistik seperti candidiasis, tuberculosis, 

dan lain-lain (Madigan et al., 2012). HBV 

umumnya menyebabkan sirosis, kanker hati, 

dan kematian (Mohammadi et al., 2009). 

Walaupun banyak perbedaan, kedua virus ini 

memiliki kesamaan cara penularan atau jalur 

transmisi. Keduanya dapat ditularkan melalui 

beberapa cara, antara lain hubungan seksual 

yang tidak aman, transfusi darah, pembuatan 

tato, tindik, penggunaan narkoba dengan 

jarum suntik yang tidak steril, dan melalui 

proses kehamilan, kelahiran, serta menyusui 

(Kudesia dan Wreghitt, 2009). 

Infeksi HIV dan HBV merupakan masalah 

kesehatan di dunia. Berdasarkan data Global 

AIDS update yang diterbitkan oleh UNAID, 

pada tahun 2015 diperkirakan ada 36,7 juta 

orang yang terinfeksi HIV. Jumlah ini 

meningkat sebanyak 3,4 juta dibandingkan 

tahun 2010 dan 2,1 juta diantaranya 

merupakan kasus baru (Kementerian 

Kesehatan RI, 2016). Kasus infeksi HBV pun 

tiap tahun semakin meningkat, bahkan jumlah 

kasusnya jauh lebih banyak dibandingkan 

HIV. Diperkirakan ada 257 juta orang yang 

hidup dengan HBV kronis (WHO, 2017). 

Masalah tersebut terjadi pula di Indonesia. 

Hingga tahun 2017, dilaporkan ada 242.699 

orang yang terinfeksi HIV dan 33.660 orang 

diantaranya merupakan kasus yang baru. Data 

Riskesdas juga membuktikan bahwa 

prevalensi HBV di Indonesia cukup tinggi, 

yaitu sekitar 7,1% (Kementerian Kesehatan 

RI, 2017).  

Banyak orang beranggapan bahwa kasus 

infeksi HIV dan HBV hanya terjadi pada 

orang dewasa dengan rentang usia 20 - 49 

tahun, ternyata kasus tersebut terjadi pula 

pada remaja usia 15 – 19 tahun. Bahkan 

jumlah remaja yang terinfeksi HIV di 

Indonesia semakin meningkat, dengan 

prevalensi sekitar 3,2 – 3,8% setiap tahunnya. 

Hingga bulan April 2017, tercatat ada 7.329 

remaja yang terinfeksi HIV dan 2.355 orang 

diantaranya menderita Acquired Immune 

Deficiency Syndrome (AIDS) (Kementerian 

Kesehatan RI, 2017). 

Maraknya kasus infeksi HIV dan HBV 

pada kalangan remaja usia 15-19 tahun dapat 

disebabkan oleh beberapa hal, mulai dari 

keterbatasan akses informasi dan layanan 

kesehatan (Viegas et al., 2015), usia inisiasi 

seks di Indonesia yang relatif muda (Sudikno 

et al., 2011), hingga gaya hidup remaja masa 

kini yang cukup memprihatinkan. Pada tahun 

2012, tercatat ada 4,5% remaja pria dan 0,7% 

remaja wanita usia 15-19 tahun yang telah 

melakukan aktivitas seksual pra nikah 

(Kementerian Kesehatan, 2015). Remaja 

memiliki rasa keingintahuan yang besar dan 

mudah terpengaruh lingkungan sekitarnya 

sehingga sering kali melakukan hubungan 

seksual atau hal lain hanya untuk memuaskan 

rasa ingin tahu mereka (Pratiwi dan Basuki, 

2011). Selain itu, usia remaja merupakan 

masa pencarian jati diri dan sering kali orang 

tua tidak mengawasi proses tersebut. Kondisi 

ini menyebabkan anak dapat melakukan hal-

hal yang membahayakan kesehatan dan masa 

depannya (Naully dan Romlah, 2018). 

Remaja masa kini sering kali mengikuti 

tren terbaru agar tidak disebut ketinggalan 

jaman, contohnya seperti tato dan tindik. 

Sudah banyak anak muda yang menjadikan 

tato dan tindik sebagai gaya hidup. Dahulu 

tato biasa digunakan oleh laki-laki dan dilukis 

pada bagian tubuh seperti tangan, kaki, atau 

punggung, namun kini tato sudah menjadi tren 

make up perempuan (Heywood et al., 2012). 

Tindik biasanya dilakukan pada telinga wanita 

agar dapat menggunakan anting, namun 

sekarang tindik banyak dilakukan pada bagian 

tubuh lain seperti lidah, hidung, pusar, dan 

alis (Bone et al., 2008). Bukan hanya itu, 

remaja masa kini juga banyak yang 

melakukan penyalahgunaan obat-obat telarang 

dengan alasan stres dan lain sebagainya.  
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Gaya hidup seperti itu dilakukan juga oleh 

remaja yang ada di kota Cimahi. Hal ini perlu 

diwaspadai mengingat gaya hidup tersebut 

termasuk gaya hidup yang beresiko tinggi 

terinfeksi HIV atau HBV. Dinas Kesehatan 

Kota Cimahi melaporkan bahwa dari 290 

orang yang terinfeksi HIV, mayoritas berada 

dalam rentang usia 15-25 tahun (Dinas 

Kesehatan Kota Cimahi, 2017).  

Hingga saat ini belum ada data Dinas 

Kesehatan atau penelitian yang membuktikan 

gaya hidup apa saja yang berpengaruh 

terhadap infeksi kedua virus tersebut di kota 

Cimahi. Pada penelitian sebelumnya, Naully 

dan Romlah (2018) berhasil membuktikan 

bahwa dari 100 orang remaja yang berdomisili 

di Kecamatan Cimahi Selatan, terdapat 1 

orang remaja terinfeksi HIV dan 2 orang 

remaja terinfeksi HBV. Kecamatan Cimahi 

Selatan merupakan wilayah yang memiliki 

penduduk remaja usia 15-19 tahun paling 

banyak, yaitu 22.500 jiwa (Badan Pusat 

Statistik Kota Cimahi, 2017). Oleh karena itu, 

penelitian lanjutan ini bertujuan untuk 

menentukan gaya hidup remaja yang dapat 

memberikan pengaruh signifikan terhadap 

infeksi HIV dan HBV di wilayah Cimahi 

Selatan. 

 

METODE PENELITIAN 

Alat dan Bahan 

Penelitian ini menggunakan sampel 

sebanyak 100 orang yang terdiri dari remaja 

dengan rentang usia 15 – 19 tahun. Jumlah 

sampel tersebut ditentukan melalui 

perhitungan dengan rumus Slovin (Dahlan, 

2016). Seluruh sampel bertempat tinggal di 

Kecamatan Cimahi Selatan. Spesimen yang 

digunakan adalah darah yang diambil dari 

pembuluh darah vena. Pada pemeriksaan HIV 

digunakan tiga jenis kit imunnokromatografi, 

yaitu SD Bioline anti-HIV 1/2 dengan 

sensitivitas 100%, Oncoprobe anti-HIV 1/2 

dengan spesifisitas 99,43%, dan Indec anti-

HIV 1/2 dengan spesifisitas 100%. Semua 

imunokromatografi yang digunakan dapat 

mendeteksi keberadaan antibodi anti-HIV tipe 

1 dan 2. Pada pemeriksaan HBV digunakan 

dua jenis kit imunokromatografi, yaitu 

Wondfo HBsAg dengan sensitivitas 99% dan 

Right Sign HBsAg dengan spesifisitas 

98,30%.

Prosedur Penelitian 

Seluruh rangkaian prosedur yang 

dilakukan dalam penelitian ini sudah 

mendapatkan persetujuan etik dari Komisi 

Etik Penelitian Kesehatan Stikes Jenderal 

Achmad Yani Cimahi dengan nomor etik 

10/KEPK/VII/2018. Berikut prosedur 

penelitian yang digunakan: 

1. Pengumpulan Sampel 

Sampel penelitian diseleksi berdasarkan 

umur, tempat tinggal, dan kesediaan untuk 

terlibat dalam penelitian ini. Semua sampel 

penelitian diminta mengisi kuesioner yang 

terdiri dari delapan pertanyaan terbuka dan 

menandatangani informed consent. Khusus 

sampel penelitian yang berusia dibawah 18 

tahun, informed consent ditandatangani 

oleh orang tua atau wali yang 

bersangkutan. 

2. Pemeriksaan HIV 

Rangkaian pemeriksaan HIV dilakukan 

sesuai dengan strategi pemeriksaan HIV 

dan infeksi oportunistik yang tercantum 

dalam Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 

2015. Pada tahap awal, spesimen diperiksa 

dengan imunokromatografi yang sangat 

sensitif. Spesimen yang menunjukkan hasil 

reaktif yaitu mengandung antibodi anti-

HIV 1/2 pada strategi pertama, diperiksa 

kembali menggunakan imunokromatografi 

yang lebih spesifik. Spesimen yang 

dinyatakan positif terinfeksi HIV adalah 
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spesimen yang menunjukkan hasil reaktif 

pada ketiga strategi tersebut. 

3. Pemeriksaan HBV 

Hampir sama dengan pemeriksaan HIV, 

pemeriksaan HBV dilakukan sebanyak dua 

tahap. Spesimen yang positif mengandung 

HBsAg pada pemeriksaan pertama 

diperiksa kembali menggunakan 

imunokromatografi yang lebih sensitif. 

Spesimen yang dinyatakan positif 

terinfeksi HBV adalah spesimen yang 

menunjukkan hasil positif pada kedua 

tahap tersebut. 

 

Analisis Data 

Data kuesioner dan hasil pemeriksaan 

laboratorium diolah dan dianalisis dengan 

metode regresi logistik. Metode tersebut 

digunakan untuk mengetahui gaya hidup 

remaja yang dapat mempengaruhi infeksi HIV 

dan HBV secara signifikan. Perangkat lunak 

yang digunakan adalah MINITAB versi 18. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini terdiri dari 62 orang remaja laki-laki dan 

38 orang remaja perempuan. Data yang 

didapatkan dalam penelitian ini ada dua jenis, 

yaitu data kuesioner dan laboratorium. Data 

kuesioner membuktikan bahwa sebagian 

remaja di Kecamatan Cimahi Selatan 

menganut gaya hidup remaja masa kini yang 

cukup memprihatinkan (Tabel I).  

Berdasarkan data kuesioner terdapat 32 

orang remaja yang pernah melakukan 

hubungan seksual pra nikah, 17 orang 

diantaranya berganti-ganti pasangan dan 6 

orang tidak pernah menggunakan kondom. 

Selain itu, terdapat pula 25 orang bertato dan 

37 orang yang melakukan tindik di bagian 

tubuhnya. Mayoritas remaja tersebut memiliki 

lebih dari 1 tato/tindik dan sering berpindah-

pindah studio tato/tindik, bahkan tidak sedikit 

yang menato atau menindik tubuhnya dengan 

bantuan teman dan alat seadanya. Meskipun 

banyak remaja yang menganut gaya hidup 

bebas, tidak ada seorang pun yang mengakui 

pernah mengonsumsi narkoba khususnya 

narkoba jarum suntik. Dari data kuesioner 

juga terlihat bahwa masih banyak remaja yang 

tidak melakukan vaksinasi hepatitis B, yaitu 

55 orang. Data laboratorium menunjukkan 

bahwa terdapat satu orang (1%) yang 

terinfeksi HIV dan dua orang (2%) yang 

terinfeksi HBV. 

Hasil pengolahan dan analisis data 

menunjukkan bahwa ada beberapa gaya hidup 

remaja di Cimahi Selatan yang mempengaruhi 

infeksi HIV dan HBV. Gaya hidup yang 

berpengaruh signifikan terhadap infeksi kedua 

virus tersebut dinyatakan dengan nilai p < 

0,05. Seluruh sampel penelitian yang 

dinyatakan positif terinfeksi HIV atau HBV 

pernah melakukan hubungan seksual dengan 

cara yang tidak aman yaitu sering berganti 

pasangan dan tidak menggunakan kondom. 

Namun berdasarkan analisis statistik perilaku 

yang sering berganti-ganti pasangan seksual 

memberikan pengaruh yang signifikan hanya 

terhadap infeksi HIV dengan nilai p sebesar 

0,0167. Hasil ini sesuai dengan teori yang 

menyebutkan bahwa HIV dapat ditularkan 

melalui hubungan seksual (Kudesia dan 

Wreghitt, 2009).  

Beberapa penelitian lain juga 

membuktikan hal yang sama. Kasus infeksi 

HIV lebih sering terjadi pada orang yang 

berganti-ganti pasangan seksual (Kambu, 

2012; Viegas et al., 2015). Dalam 

penelitiannya, Kalichman et al. (2007) 

menyatakan bahwa berganti-ganti pasangan 

seksual memiliki potensi untuk mempercepat 

penyebaran HIV. Gaya hidup seperti itu 
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memiliki hubungan dengan gaya hidup 

beresiko lainnya seperti penggunaan kondom 

yang tidak konsisten dan ketidakjujuran 

terhadap pasangan terkait status HIV. Pada 

penelitian tersebut dibuktikan pula bahwa 

penggunaan kondom ternyata tidak dapat 

memberikan proteksi yang signifikan pada 

kelompok orang yang memiliki lebih dari satu 

pasangan seksual. 

 

Tabel I. Infeksi Human Immunodeficiency Virus dan Hepatitis B Virus Akibat Gaya Hidup Remaja di 

Wilayah Cimahi Selatan 

 

Variabel 

Total Terinfeksi HIV Terinfeksi HBV 

n % % 
Koefisien 

regresi 
p-value % 

Koefisien 

regresi 
p-value 

Jumlah Subjek 100 100 1,0   2,0   

Hubungan Seksual    0,0324 0,2778  0,0924 0,0865 

Pernah 32 32 3,1   6,3   

Tidak Pernah 68 68 0,0   0,0   
Berganti-ganti pasangan    0,0499 0,0167  0,0512 0,1065 

Ya 17 17 5,9   11,8   

Tidak 83 83 0,0   0,0   

Penggunaan kondom    0,0445 0,3768  0,0098 0,7125 

Ya 6 6 0,0   0,0   

Tidak 94 94 1,1   2,1   

Transfusi Darah    0,0067 0,5510  0,0187 0,2088 

Pernah  3 3 0,0   0,0   

Tidak Pernah 97 97 1,0   2,0   

Narkoba Jarum Suntik    0,0139 0,6288  0,0978 0,7178 

Ya 0 0 0,0   0,0   

Tidak 100 100 1,0   2,0   
Tato    0,0127 0,1347  0,0652 0,0475 

Ya 25 25 4,0   4,0   

1 tato  9 9 0,0   0,0   

Lebih dari 1 tato 16 10 6,2   6,2   

Tidak 75 75 0,0   1,3   

Tindik    0,0087 0,1119  0,0099 0,0343 

Ya 37 37 2,7   2,0   

1 tindik 13 13 0,0   0,0   

Lebih dari 1 tindik 24 24 5,8   8,3   

Tidak 63 63 0,0   0,0   

Vaksinasi Hepatitis B    -0,0398 0.2084  -0,0041 0,0421 
Pernah 45 45 0,0   0,0   

Tidak Pernah 55 55 1,8   3,6   

Hasil analisis statistik juga menunjukkan 

bahwa tato merupakan salah satu gaya hidup 

remaja yang berpengaruh signifikan terhadap 

infeksi HBV dengan nilai p sebesar 0,0475. 

Penelitian sebelumnya berhasil membuktikan 

bahwa pada kelompok orang bertato di 

Cimahi terdapat kasus infeksi HIV, HBV, dan 

Hepatitis C Virus (HCV) (Naully et al., 2017), 

bahkan ditemukan pula kasus koinfeksi HIV-

HBV pada kelompok tersebut (Naully, 2018). 

Beberapa penelitian lain juga membuktikan 

hal yang serupa (Jafari et al., 2012; Shahri et 

al., 2016). Tato banyak digemari oleh anak 

muda karena dianggap sebagai salah satu cara 

untuk mengekspresikan diri (Makkai dan 

McAlliester, 2001).  

Penggunaan jarum yang terkontaminasi 

pada pembuatan tato dapat menjadi faktor 

resiko penularan HIV dan Virus Hepatitis 

seperti Hepatitis B dan C (Samuel et al., 

2001). Jumlah tato (Jafari et al., 2012; Shahri 

et al., 2016) dan ukuran tato (Jafari et al., 
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2010) juga dapat berpengaruh pada penularan 

patogen. Semakin banyak dan semakin luas 

suatu tato akan meningkatkan resiko tertular 

penyakit karena dalam proses pembuatannya 

membutuhkan penginjeksian warna yang lebih 

banyak. Hal ini menyebabkan semakin 

tingginya frekuensi jarum yang 

terkontaminasi terpapar ke dalam darah. 

Selain tato, tindik juga merupakan gaya 

hidup remaja di Cimahi Selatan yang 

memberikan pengaruh signifikan pada infeksi 

HBV. Sama halnya dengan tato, prinsip 

penularan patogen seperti HBV pada proses 

tindik adalah melalui jarum yang digunakan. 

Kebersihan jarum yang digunakan pada 

proses tersebut sangat penting. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Yang et al. (2015). Dalam 

penelitian tersebut dilaporkan bahwa tindik 

dapat meningkatkan resiko infeksi HBV dan 

HCV. Selain itu,  Yang et al. (2015) 

menyebutkan bahwa infeksi HBV lebih sering 

terjadi pada orang yang melakukan aktivitas 

menindik tubuh dibandingkan dengan tato. 

Tindik merupakan aktivitas seni tubuh yang 

lebih sering dilakukan dengan tujuan untuk 

pengunaan perhiasan. Prosedur tindik pun 

lebih mudah dari pada tato sehingga dapat 

dilakukan dimana saja dan oleh siapa saja. Hal 

tersebut yang menyebabkan sulitnya 

pengendalian penyebaran patogen melalui 

proses tindik. 

Selain tato dan tindik, ternyata vaksinasi 

hepatitis B juga memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap infeksi HBV di Cimahi 

Selatan. Data statistik menunjukkan bahwa 

vaksinasi memiliki nilai koefisien regresi 

sebesar -0,0041. Hal ini menunjukkan bahwa 

vaksinasi hepatitis B dapat mencegah 

terjadinya infeksi HBV. Hasil serupa 

dilaporkan oleh Batista et al. (2006) dan 

Brook (2006). Kedua penelitian tersebut 

menjelaskan bahwa vaksin hepatitis B dapat 

mencegah terjadinya infeksi HBV bahkan 

koinfeksi HBV pada pasien pengidap HIV.  

Vaksin hepatitis B dapat mencegah infeksi 

HBV karena mengandung antigen permukaan 

HBV atau yang disebut HBsAg. Keberadaan 

antigen tersebut dalam darah akan 

merangsang tubuh untuk menghasilkan 

antibodi anti-HBs yang berperan untuk 

menghambat penempelan HBV ke permukaan 

sel hati (Kudesia dan Wreghitt, 2009). 

Seseorang dikatakan kebal terhadap HBV jika 

memiliki antibodi anti-HBs sebanyak 10 

IU/ml (Hammitt et al., 2007).  Vaksin 

hepatitis B merupakan vaksin paling pertama 

yang memiliki daya proteksi palng lama. 

Seseorang yang melakukan vaksinasi hepatitis 

B ketika usia anak-anak akan mengalami 

penurunan jumlah antibodi sekitar 15-50% 

dalam jangka waktu 5-15 tahun. Jika 

vaksinasi dilakukan ketika dewasa maka 

jumlah anti-HBs akan berkurang 7-50% 

dalam 5 tahun atau 30-60% dalam 9-11 tahun 

(Damme, 2016). 

Hasil penelitian ini memberikan informasi 

kepada masyarakat khususnya kalangan 

remaja bahwa ada beberapa gaya hidup yang 

mereka pikir gaya hidup modern namun 

memberikan pengaruh signifikan terhadap 

infeksi HIV dan HBV. Melalui penelitian ini 

diharapkan para remaja dapat mengubah gaya 

hidupnya menjadi lebih baik dan peduli 

terhadap kesehatan. Selain itu, Dinas 

Kesehatan dan Dinas Sosial dapat mengambil 

tindakan preventif dengan cara memberikan 

penyuluhan atau kegiatan konseling bagi 

remaja agar tidak mudah terpengaruh 

lingkungan dan menghindari gaya hidup 

seperti melakukan hubungan seksual pra 

nikah dengan lebih dari satu pasangan dan 

melakukan pembuatan tato atau tindik dengan 

cara yang tidak tepat. Pemerintah melalui 

Dinas Kesehatan juga perlu menggalakkan 

kembali program vaksinasi khususnya vaksin 

hepatitis B. 
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KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian, dapat 

disimpulkan bahwa beberapa gaya hidup 

remaja di wilayah Cimahi Selatan dapat 

memberikan pengaruh terhadap infeksi HIV 

dan HBV. Infeksi HIV dapat dipengaruhi 

secara signifikan oleh gaya hidup remaja yang 

sering berganti-ganti pasangan seksual dengan 

nilai p sebesar 0,0167. Infeksi HBV dapat 

dipengaruhi secara signifikan oleh tiga gaya 

hidup, yaitu melakukan pembuatan tato (p = 

0,0475) dan menindik bagian tubuh dengan 

alat yang tidak steril (p = 0,0343) serta tidak 

melakukan vaksinasi hepatitis B (p = 0,0421).
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ABSTRAK  

Demam Dengue (DD) dan Demam Berdarah Dengue (DBD) masih merupakan salah satu masalah kesehatan 
di Indonesia. Data Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI tahun 2016 tercatat sebanyak 

126.675 penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) di 34 provinsi di Indonesia. Tercatat sebanyak 36.631 

kasus diantaranya berasal dari Provinsi Jawa Barat. Salah satu wilayah dengan angka kejadian DBD yang 

tinggi adalah Kota Cimahi sebanyak 1.806 penderita dengan jumlah penderita yang meninggal sebanyak 6 

orang. Demam Dengue dan Demam Berdarah Dengue ini disebabkan oleh infeksi virus dengue yang 

ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti, karena tingginya angka penderita DBD di Indonesia maka 

diperlukan pemeriksaan yang dapat mendeteksi infeksi virus dengue ini sejak dini yaitu dengan mendeteksi 

antigen Non Struktural 1 (NS1) dengue. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil deteksi antigen NS1 

dengue pada pasien yang diduga terinfeksi dengue di salah satu rumah sakit kota Cimahi. Metode penelitian 

yang digunakan adalah metode deskriptif. Pemeriksaan antigen NS1 dengue menggunakan 

Immunochromatographyc Test (ICT). Sampel penelitian yang digunakan sebanyak 30 sampel serum pasien 
suspek dengue. Hasil pemeriksaan deteksi antigen NS1 dengue didapatkan sebanyak 3 (10%) penderita 

positif antigen NS1 dengue pada hari ke 3 dan 4 demam. 

 

Kata kunci: Antigen Non Struktural 1 dengue, Suspek dengue, Immunochromatographyc Test. 

 

ABSTRACT  

Dengue Fever (DF) and Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) is still one of the health problems in Indonesia. 
Data of The Directorate General of Prevention and Control of the Disease of Health Republic Indonesia 

2016 recorded as many as 126.675 Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) patients in 34 provinces in Indonesia. 

Recorded as many as 36.631 cases of which came from the province of Western Java. One of the areas with 

high DHF incidence is Cimahi city as many as 1.806 patients with the number of patients who died as many 

as 6 people. Dengue Fever and Dengue Hemorrhagic Fever is caused by dengue virus infection that is 

transmitted through the bite of Aedes aegypti mosquito, because of the high number of DHF sufferers in 

Indonesia it is necessary examination that can detect dengue virus infection is early on that is by detecting 

Non Structural 1 (NS1) antigen dengue. This study aims to determine the results of detection of dengue NS1 

antigen in patients suspected of being infected with dengue in a Cimahi city hospital. The research method 

used is descriptive method. Examination of dengue NS1 antigen using Immunochromatographyc Test (ICT). 

The sample of research used as many as 30 serum samples of the dengue suspect. The results of detection of 
dengue NS1 antigen, obtained as many as 3 people (10%) showed positive with NS1 dengue antigen. 

 

Keywords: Non Structural 1 dengue antigen, Dengue suspect, Immunochromatographyc Test. 

 

PENDAHULUAN

Infeksi virus dengue masih merupakan 

salah satu masalah kesehatan masyarakat yang 

utama di dunia dengan manifestasinya 

menurut World Health Organization (WHO) 

2009, antara lain Demam Dengue (DD) dan 

Demam Berdarah Dengue (DBD) yang 

tercatat sebanyak 925.896 penderita dari tahun 

2000-2007. Data Ditjen Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit Kemenkes RI tahun 

2016 tercatat sebanyak 126.675 penderita 

Demam Berdarah Dengue (DBD) di 34 

provinsi di Indonesia, dimana 1.229 orang 

diantaranya meninggal dunia. Jumlah tersebut 

lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. 

Hal ini dapat disebabkan oleh adanya 

perubahan iklim, meningkatnya mobilitas dan 

kepadatan penduduk serta rendahnya 

kesadaran untuk menjaga kebersihan 

lingkungan.  
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Di Provinsi Jawa Barat untuk kasus 

penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) 

tahun 2016 tercatat sebanyak 36.631 kasus 

dan 270 penderita meninggal dunia (Ditjen 

P2P, Kemenkes RI, 2017). Salah satu wilayah 

dengan angka kejadian DBD yang tinggi 

adalah Kota Cimahi sebanyak 1.806 penderita 

dengan jumlah penderita yang meninggal 

sebanyak 6 orang (Dinas Kesehatan Kota 

Cimahi, 2016).  

Demam Dengue (DD) dan Demam 

Berdarah Dengue (DBD) ini merupakan 

penyakit menular yang disebabkan oleh virus 

dengue. Virus ini menginfeksi manusia 

melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti yang 

mentransmisikan virus dengue bersama air 

liurnya (Pongsumpun, 2007). Infeksi dengue 

dapat memberikan gejala klinis dari ringan 

sampai berat bahkan dapat menimbulkan 

kematian. Gejala klinis demam dengue yaitu 

demam akut, sakit kepala, myalgia, atralgia, 

leukopenia, trombositopenia tanpa manifestasi 

perdarahan yang membedakan demam dengue 

dan demam berdarah dengue (Permenkes RI 

No.5, 2014).  

Pemeriksaan laboratorium sebagai salah 

satu penunjang dalam penegakan diagnosis 

infeksi virus dengue sangat diperlukan dan 

telah mengalami perkembangan yang cukup 

signifikan. Uji serologi yang belakangan ini 

telah dikembangkan ialah metode 

immunokromatografi, karena dapat 

menemukan antigen atau antibodi target 

menggunakan serum tunggal dalam waktu 

singkat, praktis dan mudah dikerjakan. 

Antibodi Imunoglobulin M (IgM) dengue 

dapat dideteksi setelah > 5 hari demam dan 

antibodi Imunoglobulin G (IgG) dengue dapat 

dideteksi pada hari ke-14. Sedangkan Antigen  

 

Non-Struktural 1 (NS1) dapat dideteksi lebih 

awal dibandingkan pemeriksaan antibodi 

dengue, karena bersifat conserve (lestari) dan 

replikasi virus terjadi pada awal fase klinis 

(Dewi, et al., 2013).  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

oleh Puspitasari, Dewi, dan Aryati (2013) 

terhadap 39 anak yang dirawat dengan gejala 

klinis demam dengue dan demam berdarah 

dengue didapatkan rerata kadar NS1 antigen 

tertinggi terjadi pada hari ke-2 demam 

sedangkan pada hari ke-5 demam rerata kadar 

menjadi negatif. Persentase hasil antigen NS1 

positif pada hari sakit ke-2 100%, hari sakit 

ke-3 92,3%, hari sakit ke-4 56,5%, hari sakit 

ke-5 56,5%, hari sakit ke-6 43,1%, dan hari 

sakit ke-7 29,8%. Pada penelitian Tambunan, 

Aryati, dan Husada (2010) persentase NS1 

antigen tertinggi didapat pada hari ke-3 

demam dengan NS1 antigen positif ditemukan 

sebanyak 12 dari 30 sampel. Persentase hasil 

NS1 antigen positif pada hari ke-2 demam 

yaitu 91,66% (11 dari 12 sampel positif) dan 

persentase hasil NS1 antigen positif pada hari 

ke-3 demam yaitu 100% (12 dari 12 sampel 

positif). Sehingga dapat disimpulkan seiring 

dengan bertambahnya hari sakit pemeriksaan 

antigen NS1 memberikan hasil negatif.  

Oleh sebab itu, dibutuhkan pemeriksaan 

yang dapat mendeteksi infeksi virus dengue 

ini sejak dini, yaitu pemeriksaan antigen NS1 

yang dapat terdeteksi dari awal demam dan 

kapan sebaiknya melakukan pemeriksaan ini. 

Sehingga memberikan hasil yang akurat dan 

untuk mengantisipasi tindakan selanjutnya 

yang diharapkan dapat mencegah derajat 

keparahan penyakit. Berdasarkan latar 

belakang tersebut peneliti tertarik untuk 

mendeteksi antigen non struktural 1 (NS1) 

pada pasien yang diduga terinfeksi dengue.

 

METODE PENELITIAN  

Metode yang digunakan pada penelitian ini 

adalah deskriptif, yaitu untuk mengetahui 

deteksi antigen non struktural 1 (NS1) dengue 

pada pasien yang diduga terinfeksi dengue. 
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Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan untuk penelitian ini 

adalah Mikropipet, sentrifuge, microtube, tip 

biru dan tip kuning. Bahan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah serum pasien yang 

terinfeksi dengue dan Kit Non Structural-1 

Dengue Immunochromatography. 

 

Jalannya Penelitian 

1. Langkah I Pembuatan Serum 

a. Darah dalam tabung yang tidak 

mengandung antikoagulan hanya 

terdapat clot aktifator pada tabung 

tersebut (tabung bertutup merah), 

dibiarkan membeku selama 30 menit.  

b. Setelah darah didiamkan selama 30 

menit, darah tersebut diputar pada 

sentrifuge dengan kecepatan 3000 

rpm selama 15 menit.  

c. Sel darah merah dengan serum 

dipisahkan pada microtube yang akan 

digunakan.  

 

 

 

 

 

2. Langkah II Pemeriksaan Laboratorium 

Penelitian ini akan menggunakan 

pemeriksaan laboratorium metode 

imunokromatografi antigen Non-Struktural 1 

(NS1) dengue. Berikut tahapan pemeriksaan 

yang akan dilakukan berdasarkan kit insert :  

1) Rapid test dikeluarkan dari kantung 

alumunium, dibiarkan mencapai suhu kamar 

dan ditempatkan pada permukaan yang bersih 

dan kering.  

2) Spesimen diteteskan sebanyak 3 tetes 

(sekitar 100 μl) kedalam sumur sampel 

menggunakan dropper sekali pakai.  

3) Dibiarkan selama 15-20 menit untuk 

interpretasi hasil.  

4) Dilihat garis warna yang terbentuk.  

 

Analisis Data 

Data yang digunakan adalah data primer. 

Data primer berasal dari hasil pemeriksaan 

antigen Non-Struktural 1 (NS1) dengue 

menggunakan metode rapid test. Data 

sekunder yang berasal dari data rekam medis 

sebagai data tambahan. Hasil data akan diolah 

dalam bentuk grafik dan tabel.

  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pada penelitian ini telah diperoleh 30 

sampel yang diambil dari pasien diduga 

terinfeksi virus dengue di salah satu rumah 

sakit di kota Cimahi. Sampel yang digunakan 

adalah pasien yang diduga demam dengue 

dengan kriteria inklusi yaitu trombositopenia 

(< 150.000 sel/mm3) dan demam antara hari 

ke-2 sampai hari ke-5 yang digunakan dalam 

penelitian ini. Sampel yang didapatkan 

peneliti terdiri dari ragam usia, jenis kelamin, 

dan hari sakit demam subjek, dapat dilihat 

pada tabel I sebagai berikut : 

 

Tabel I. Karakteristik Sampel Penelitian 

Variabel Total (%) Jumlah Ag NS1 (+) (%) 

Usia (tahun)   

• 0-4 

• 5-9 

• 10-14 

• 15-19 

• 20-24 

• >25 

5 (16%) 

2 (6%) 

8 (26,7 %) 

3 (10%) 

3 (10%) 
9 (30%) 

1 (3.4%) 

0 (0%) 

1 (3.4%) 

0 (0%) 

0 (0%) 
1 (3.4%) 
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Variabel Total (%) Jumlah Ag NS1 (+) (%) 

Jenis Kelamin 

• Laki-Laki 

• Perempuan 

 

15 (50%) 
15 (50%) 

 

2 (6.7%) 
1 (3.3.%) 

Hari demam 

• Ke-2 

• Ke-3 

• Ke-4 

• Ke-5 

 

3 (10%) 

9 (30%) 

9 (30%) 

9 (30%) 

 

0 (0%) 

2 (6.7%) 

1 (3.3%) 

0 (0%) 

 

Kemudian, sampel diperiksa dengan 

menggunakan metode Imunokromatografi 

(ICT), diperoleh hasil pemeriksaan pada tabel 

II sebagai berikut : 

Tabel II. Data Hasil Pemeriksaan Antigen NS1 

Positif 

No Usia 

(tahun) 

Hari 

Demam Ke 

1 3 2 

2 3 3 

3 4 4 

 

Tabel II menggambarkan data hasil 

pemeriksaan antigen NS1 yang menunjukkan 

hasil positif, yang mana ditandai dengan 

adanya dua garis merah pada rapid test. Dari 

30 sampel terdapat 3 sampel (10%) yang 

menunjukkan hasil positif antigen NS1 yang 

terdapat pada hari demam ke-3 dan ke-4. 

Sedangkan sisanya yaitu 27 sampel (90%) 

menunjukkan hasil negatif antigen NS1.  

Dari 30 sampel penderita yang diduga 

terifeksi virus dengue, didapatkan jumlah 

sampel yang bervariasi berdasarkan hari 

demam, jenis kelamin, dan usia. Jumlah 

sampel yang paling sedikit didapatkan pada 

hari ke-2 demam yaitu 3 sampel (10%). Hal 

ini bisa dikarenakan hari demam yang masih 

dini yang dialami penderita sehingga 

penderita belum merasa perlu 

memeriksakannya ke rumah sakit. Pada hari 

ke-3 demam cenderung didominasi usia anak-

anak dan remaja, sedangkan untuk usia 

dewasa cenderung melakukan pemeriksaan 

pada hari ke-4 dan ke-5 demam sehingga dari 

sampel yang didapatkan diketahui bahwa 

infeksi virus dengue dapat menyerang semua 

kalangan usia, baik laki-laki maupun 

perempuan.  

Hasil positif ditunjukkan pada demam hari 

ke-3 sebesar 6,7% (2 dari 9 sampel) dan 

demam hari ke-4 sebesar 3,3% (1 dari 9 

sampel). Sedangkan pada hari ke-2 dan ke-5 

demam tidak terdeteksi antigen NS1 sama 

sekali sehingga menunjukkan hasil negatif. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

Puspitasari et al (2013) yang menyatakan 

deteksi antigen NS1 didapatkan paling tinggi 

pada fase awal sakit dan menurun menjelang 

masa penyembuhan atau bertambahnya hari 

sakit. Fase awal sakit yaitu fase dimana 

penderita merasakan gejala demam dengue 

seperti demam, sakit kepala, nyeri sendi, nyeri 

otot, sakit dibagian belakang mata, dan 

trombositopenia (< 150.000 sel/mm3) diawal 

hari sakit. Sedangkan pada hari ke-2 demam, 

peneliti tidak mendapatkan hasil positif 

antigen NS1. Hal itu bisa disebabkan karena 

mungkin penyakit yang diderita bukan 

disebabkan oleh virus dengue melainkan 

penyakit lain. Selain itu, mungkin saja kadar 

antigen Non Struktural 1 (NS1) dengue masih 

dibawah batas deteksi limit dari 

imunokromatografi (ICT) yang digunakan, 

karena sensitivitas dari imunokromatografi 

berkisar > 96% dan spesifisitasnya berkisar 

>98%.  

Berdasarkan hasil yang didapatkan 

diketahui bahwa deteksi antigen tertinggi 

terjadi pada hari ke-3 demam yaitu sebanyak 

2 penderita. Hal ini sesuai dengan penelitian 

Tambunan et al (2010) yang menyatakan 

puncak viremia didapatkan pada hari ke-3 
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demam berdasarkan hasil pemeriksaan 

menggunakan ELISA, sehingga sangat 

dimungkinkan menemukan NS1 positif saat 

demam pada hari ke-3. Dussart et al (2008) 

juga menyatakan pemeriksaan antigen NS1 

dapat dijadikan skrining awal untuk deteksi 

infeksi virus dengue karena sensitivitas 

tertinggi untuk deteksi antigen NS1 terjadi 

pada awal demam.  

Antigen NS1 juga memberi hasil positif 

pada hari ke-4 demam (1 sampel). Hal ini 

sesuai dengan penelitian Puspitasari et al 

(2013) yang menyatakan bahwa 27 antigen 

NS1 masih dapat terdeteksi sampai masa 

penyembuhan walaupun dengan jumlah atau 

persentase yang semakin menurun.  

Antigen NS1 yang menunjukkan hasil 

negatif ada sebanyak 27 sampel. Hal itu bisa 

disebabkan karena mungkin penyakit yang 

diderita bukan disebabkan oleh virus dengue 

tetapi oleh penyakit lain karena gejala klinis 

demam dengue tidak khas dan dapat 

menyerupai penyakit lain seperti demam 

chikungunya, leptospirosis, malaria, dan 

penyakit lainnya. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Puspitasari et al (2013) serta 

Tambunan et al (2010) bahwa semakin 

bertambahnya hari sakit jumlah deteksi 

antigen NS1 semakin menurun karena 

rendahnya kadar antigen NS1, sehingga 

berada dibawah batas deteksi 

imunokromatografi yang digunakan dan 

menunjukkan hasil negatif. Hal tersebut yang 

memungkinkan didapatkannya hasil negatif 

antigen NS1 dengue yang dilakukan pada 

demam hari ke-5 menggunakan 

imunokromatografi. Hasil penelitian Dussart 

et al (2008) menyatakan rendahnya kadar 

antigen NS1 diperkirakan disebabkan oleh 

kompleks imun yang terbentuk dimana 

antigen NS1 akan berikatan dengan antibodi 

anti-NS1 sehingga antigen NS1 bebas 

disirkulasi berkurang dan menyebabkan 

epitop target tidak terdeteksi oleh monoklonal 

antibodi pada pemeriksaan. 

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa hasil deteksi antigen non 

struktural 1 (NS1) dengue pada pasien yang 

diduga terinfeksi virus dengue sebanyak 3 

orang (10%) menunjukkan hasil positif 

antigen NS1 pada hari ke 3 dan 4 demam. 

Lalu, sebanyak 27 orang (90%) menunjukkan 

hasil negatif antigen NS1 pada hari ke 2 dan 5 

demam.
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ABSTRAK 

Bakteri Salmonella typhimurium adalah bakteri gram negatif dan tidak berspora. Infeksi bakteri Salmonella 
typhimurium menyebabkan salmonellosis. Identifikasi bakteri konvensional secara umum membutuhkan 

waktu 3-4 hari. Perkembangan biologi molekuler dengan teknik PCR dapat mempersingkat waktu 

identifikasi bakteri. Syarat identifikasi menggunakan teknik PCR diperlukan DNA target murni yang 

diperoleh dari tahap isolasi DNA. Isolasi DNA merupakan gabungan metode fisika dan kimia yang terdiri 

dari 3 tahap yaitu proses lisis sel, pengikatan DNA dan elusi DNA. DNA hasil isolasi harus ditentukan 

kualitasnya dengan menentukan kemurnian DNA dengan metode spektrofotometri dan elektroforesis. Tujuan 

penelitian ini menentukan kualitas DNA hasil isolasi dari bakteri S. typhimurium dengan metode 

spektrofotometri dan gel elektroforesis. Isolat DNA bakteri S. typhimurium ditentukan nilai rasio A260/A280 

dan diperoleh nilai rasio berada pada rentang nilai 1.8 – 2.0. Isolat DNA, selanjutnya ditentukan 

kemurniannya dengan metode elektroforesis gel agarosa 1% diperoleh DNA genom murni yang ditandai 

dengan hasil 1 pita dan tidak ada smear DNA. Isolat DNA S. typhimurium yang dihasilkan cukup murni tidak 
mengandung kontaminan fenol, RNA atau komponen sel lain dari proses isolasi DNA. 

 

Kata kunci: Kemurnian, Kualitas, Isolasi, Spektrofotometri, Elektroforesis  

 

ABSTRACT  

Salmonella typhimurium is gram negative bacteria and do not form spore. Infection of S.typhimurium can 

causes salonellosis. Conventional identification of bacteria generally takes 3-4 days. The development of 

molecular biology with PCR techniques can shorten the identification time of bacteria. Identification 

requirements using PCR techniques required pure DNA from DNA isolation. DNA isolation is a combination 
of physical and chemical methods consisting of 3 stages : cell lysis process, DNA binding and DNA elution. 

Quality of isolated DNA must be determined by purity of DNA using spectrophotometry and electrophoresis. 

The aim of this research is to determine the quality of DNA isolated from S.typhimurium by 

spectrophotometric and electrophoresis gel methods. DNA isolated from S.typhimurium wasd determined by 

value of  A260/A280 ratio and the ratio in the range 1.8 – 2.0. DNA isolated was pure determined by 1% 

agarose gel electrophoresis methods obtain 1 DNA band and no DNA smear. DNA isolated of S.typhimurium 

produced is pure not contain contaminants such as phenol, RNA or other cell component from DNA isolation 

process.  

        
Keywords: Purity, Quality, Isolation, Spectrophotometry, Electrophoresis 

 

PENDAHULUAN  

Bakteri Salmonella typhimurium (S. 

typhimurium) adalah bakteri gram negatif, 

tidak berspora dengan bentuk batang pendek 

yang lurus dan panjang 1-1,5 µm, bergerak 

motil dengan menggunakan peritrichous 

flagella. Bakteri S. typhimurium menyebabkan 

infeksi yang disebut salmonellosis. Gejala 

klinis salmonellosis ditandai dengan demam 

akut, mual dan nyeri perut serta pada keadaan 

kronis dapat ditemukan dalam darah dan 

organ tubuh disebabkan oleh penyebaran 

infeksi sistemik.  

Pada umumnya identifikasi bakteri 

konvensional dilakukan dalam waktu yang 

cukup lama (3-4 hari) dengan mengamati 

pertumbuhan bakteri serta sifat biokimia dari 

bakteri tersebut. Saat ini sudah dikembangkan 

metode PCR (Polymerase Chain Reaction) 

untuk mempercepat identifikasi bakteri, 

sehingga dapat mempersingkat waktu 

identifikasi bakteri. Prinsip pemeriksaan 
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dengan PCR adalah perbanyakan DNA target 

secara in vitro. Syarat identifikasi 

menggunakan teknik PCR memerlukan DNA 

yang murni. Kelebihan identifikasi bakteri 

menggunakan metode PCR selain dapat 

mempersingkat waktu juga memiliki 

sensitifitas dan selektifitas tinggi sehingga 

pemeriksaan lebih akurat. Untuk menunjang 

identifikasi PCR, tahapan pra analitik yang 

harus dilalui yaitu isolasi DNA. Isolasi DNA 

adalah proses pemisahan DNA dari komponen 

sel seperti protein, membran sel dan 

komponen sel lain. Teknik isolasi DNA 

merupakan gabungan dari metode fisika dan 

kimia. Tahapan isolasi DNA terdiri dari 

perusakan dinding sel (proses lisis), 

pemisahan DNA dari komponen sel dan 

pemurnian DNA. Isolasi DNA menjadi 

penting karena dapat mempengaruhi kualitas 

DNA.  

Metode yang dapat digunakan untuk 

menentukan jumlah dan kualitas DNA adalah 

spektrofotometri, elektroforesis, fluorometri 

dan luminometri. Uji kualitas DNA 

menggunakan spektrofotometri adalah dengan 

mengukur DNA murni hasil isolasi pada 

panjang gelombang 260 nm, dimana DNA 

menyerap cahaya paling kuat. Perhitungan 

kemurnian yang paling umum adalah dengan 

menentukan rasio absorbansi dari panjang 

gelombang 260 nm dibagi dengan absorbansi 

dari panjang 280 nm. Kualitas DNA juga 

dapat dilihat dari hasil elektroforesis gel 

agarosa 1%.  

Dalam penelitian ini digunakan bakteri 

murni S.typhimurium karena bakteri ini 

termasuk bakteri yang jumlah keberadaannya 

sangat kecil di lingkungan tapi dapat 

menyebabkan salmonellosis, maka diperlukan 

studi untuk menentukan kualitas isolat DNA 

sebelum dilakukan teknik PCR sehingga 

penelitian ini bertujuan menentukan kualitas 

DNA hasil isolasi dari bakteri S. typhimurium 

dengan metode spektrofotometri dan gel 

elektroforesis agarosa 1%. 

 

METODE PENELITIAN   

Alat yang digunakan dalam penelitian 

adalah mikropipet (Finnpipette), Biosafety 

Cabinet (Esco, level 2), spektrofotometer UV-

Vis (Shimadzu, UV-VIS 1280), inkubator 

(Memmert), sentrifugasi dingin (Centurion), 

perangkat elektroforesis (Cleaver), waterbath 

(Memmert), dan alat visualisasi DNA 

(Cleaver). Bahan habis pakai yang digunakan 

dalam penelitian adalah bakteri murni 

Salmonella typhimurium ATCC 14028, Kit 

ekstraksi DNA (PureLink Genomic DNA 

Kits) erdiri dari larutan bufer lisis sel, larutan 

larutan bufer digestif, Proteinase K, Rnase A, 

media agar padat Rappaport vasiliadis (RPV), 

media agar cair Tripticase Soy Broth (TSB), 

media agar padat Xylose Lysine Deoxycholate 

(XLD), NaCl fisiologis, media padat Nutrient 

Agar (NA), larutan BaCl2 1%, larutan H2SO4 

1%, larutan isopropanol, dan larutan ethanol 

96-100%, gel agarosa 1%, larutan bufer TAE. 

1. Pembiakan dan Uji Biokimia Bakteri 

S. typhimurium 

Pembiakan dimulai dengan rehidrasi 

bakteri murni S. typhimurium ATCC 

14028 dari loop, dimasukkan ke dalam 

media cair TSB 5 ml dan diinkubasi pada 

suhu 37°C selama 18 jam. Dipipet 0,1 ml 

suspensi bakteri dimasukkan ke dalam 

media cair RPV dan diinkubasi pada suhu 

41,5°C selama 24 jam. Dipipet suspensi 

bakteri dari media RV ditanam pada 

media XLD, kemudian diinkubasi pada 

suhu 37°C selama 24 jam.  

2. Pembuatan Suspensi Bakteri S. 

typhimurium dan Penentuan Jumlah 

Sel Bakteri S. typhimurium 

Koloni yang terbentuk dari media NA, 

dibuat suspensi NaCl 0.85%. Penentuan 

jumlah sel bakteri dibandingkan dengan 

standar Mac Farland dari campuran 1% 
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BaCl2 dan 1% H2SO4. Suspensi diukur 

dengan spektrofotometri pada panjang 

gelombang 650 nm. 

3. Isolasi DNA Bakteri S. typhimurium 

Pembuatan sel lisat bakteri dari suspensi 

bakteri yang disentrifugasi dengan 

kecepatan 12.000 g. Ditambahkan bufer 

digestif dan proteinase K ke dalam lisat. 

Inkubasi di suhu 55°C selama 1 jam. 

Ditambahkan RNase 20 µl ke dalam lisat, 

divortex dan diinkubasi selama 2 menit 

pada suhu ruang. Ditambahkan bufer lisis 

dan ethanol 96% masing-masing 200 µl, 

divortex sampai homogen.  

Pengikatan DNA, disiapkan spin kolom 

dalam tabung sampel. Sampel lisat 

dimasukkan ke dalam spin kolom dan 

disentrifugasi selama 1 menit dengan 

kecepatan 10.000 g. 

Pembilasan DNA, ditambahkan 500 µl 

bufer pembilas 1 (yang sudah 

ditambahkan etanol) ke dalam kolom. 

Sentrifugasi kecepatan 10.000 g selama 1 

menit, buang supernatan setelah 

sentrifugasi, tambahkan 500 µl bufer 

pembilas 2 kedalam kolom, sentrifugasi 

kembali kecepatan 13.000 g selama 3 

menit. 

Elusi DNA, ditambahkan 50 µl bufer 

elusi pada mikrosentrifus 1,5 ml yang 

sudah dimasukkan spin kolom, inkubasi 

pada suhu kamar selama 1 menit, 

kemudian sentrifugasi 1 menit dengan 

kecepatan 12.000 g pada suhu kamar.  

4. Penentuan Kemurnian DNA 

Menggunakan Spektrofotometer UV 

dan Elektroforesis Gel Agarosa 1%. 

Penentuan kemurnian DNA 

menggunakan spektrofotometer UV, 

DNA hasil isolasi diukur pada panjang 

gelombang 260 nm, sedangkan untuk 

protein diukur pada panjang gelombang 

280 nm. Berdasarkan Sambrook dan 

Russel batas kemurnian DNA dalam 

analisis molekuler adalah 1,8 – 2,0 yang 

diperoleh dari rasio absorban 

A260/A280. 

Untuk mengetahui apakah ada 

kontaminan dari RNA selanjutnya DNA 

hasil isolasi dilakukan penentuan kualitas 

DNA dengan elektroforesis gel agarosa 

1%. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Dalam penelitian dilakukan uji kualitatif 

dengan menggunakan media XLD, suspensi 

bakteri ditumbuhkan pada Media XLD 

sebagai media selektif dan diferensial. Hasil 

inkubasi media XLD setelah 24 jam terbentuk 

koloni dengan titik hitam dan warna media 

berubah menjadi warna merah muda (Gambar 

1).  

Isolasi DNA merupakan tahap awal atau 

tahap pra analitik yang harus dilakukan 

sebelum melakukan PCR. Tahap isolasi DNA 

berhubungan dengan kualitas dan kuantitas 

DNA serta berperan penting dalam 

keberhasilan PCR.  

Secara umum tahap isolasi DNA terdiri 

dari 3 tahap, yaitu pembuatan sel lisat bakteri, 

pengikatan DNA bakteri, dan Elusi DNA. 

Tahap pembuatan sel lisat dengan 

menambahkan proteinase K dan RNase A. 

Proteinase K berfungsi untuk melisiskan sel 

atau jaringan, sedangkan RNase A berfungsi 

untuk mendegradasi keberadaan RNA dan 

meminimalkan kontaminan RNA dalam 

sampel. Setelah lisis sel tahap selanjutnya 

adalah pengikatan DNA, DNA akan berikatan 

dengan silika pada kolom dengan kondisi 

yang sesuai. Tahap terakhir dari isolasi DNA 

adalah elusi DNA. Elusi DNA merupakan 

proses ekstraksi DNA dari fase padat spin 

kolom dengan menambahkan bufer elusi. 

Kualitas DNA yang memiliki kriteria 

baik apabila tingkat kemurnian berada pada 
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rentang 1,8 – 2,0 dari rasio absorbansi pada 

pengukuran panjang gelombang 260 nm dan 

280 nm yang diukur dengan spektrofotometer 

UV-Vis. Hasil pengukuran DNA 

menggunakan spektrofotometer diperoleh 

rasio A260/A280 memenuhi kriteria yang 

berada pada rentang 1,8-2,0 (Tabel I). Apabila 

nilai hasil rasio A260/A280 menunjukkan 

kurang dari 1,8 maka DNA masih 

mengandung fenol dan pelarut sisa isolasi 

DNA. Apabila nilai rasio A260/A280 lebih 

dari 2,0 maka isolat DNA yang dihasilkan 

masih mengandung kontaminan seperti 

protein dan komponen lain dari sel, dan 

kemungkinan pada saat proses lisis sel tidak 

sempurna.  

Kriteria lain untuk melihat kualitas DNA 

dapat dilihat dari hasil elektroforesis gel 

agarosa 1% yang menunjukkan hasil isolasi 

DNA terdapat 1 pita DNA. Elektroferogram 

gel agarosa 1% dari isolat DNA menunjukkan 

hanya terdapat 1 pita dan tidak ada smear pita 

DNA, walaupun terlihat pita DNA memiliki 

ketebalan berbeda. Ketebalan pita 

menunjukkan perbedaan jumlah DNA hasil 

isolasi (Gambar 2).  

Kemurnian DNA dipengaruhi oleh faktor 

teknis dalam melakukan isolasi DNA. Faktor 

teknis yang dapat mempengaruhi hasil isolasi 

DNA adalah proses pengeringan dari etanol 

karena etanol dapat menjadi salah satu 

kontaminan, suhu dan waktu inkubasi, serta 

jumlah sel bakteri sebelum isolasi DNA, 

karena setiap metode isolasi memiliki batas 

maksimal pengikatan DNA yang berhubungan 

dengan jumlah sel bakteri, sehingga penting 

untuk menentukan jumlah sel bakteri terlebih 

dahulu sebelum isolasi dengan 

membandingkan absorban pada panjang 

gelombang 650 nm antara suspensi bakteri 

dan standar Mc Farland. Berdasarkan 

kemampuan kit isolasi DNA untuk bakteri 

S.typhimurium atau bakteri gram negatif 

jumlah sel untuk isolasi DNA adalah ≤ 2 x 109 

sel, sehingga apabila jumlah sel awal bakteri 

melebihi jumlah tersebut akan menyebabkan 

proses lisis menjadi tidak sempurna dan akan 

mempersulit proses elusi DNA.   

 

  
Gambar 2. Media XLD tanpa Pertumbuhan Bakteri 

S.typhimurium (Kiri) dan Pertumbuhan bakteri 

S.typhimurium pada Media Selektif XLD (kanan) 

 

Tabel I. Hasil Pengukuran Kemurnian Isolat DNA S.typhimurium Metode Spektrofotometri 

KODE DNA A260 A280 RASIO A260/A280 KONSENTRASI DNA (NG/µL) 

KOLONI 1 0.0111 0.0059 1.88 55.5 

KOLONI 2 0.0106 0.0058 1.82 53.0 

KOLONI 3 0.0107 0.0058 1.84 53.5 

KOLONI 4 0.0108 0.0059 1.83 54.0 

KOLONI 5 0.0108 0.0059 1.83 54.0 
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Gambar 2. Elektroferogram 

Kemurnian Isolat DNA 

S.typhimurium 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penentuan kemurnian isolat 

DNA S.typhimurium metode spektrofotometri 

diperoleh bahwa isolat DNA murni dan 

berdasarkan elektroferogram gel agarosa 1% 

hanya terdapat 1 pita DNA murni
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ABSTRAK  
Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit protozoa dari genus Plasmodium sp. dan 

penularannya diperantarai oleh nyamuk Anopheles sp. Indonesia merupakan negara tropik yang memiliki 

suhu dan kelembababan yang sangat cocok untuk pertumbuhan dan penyebaran nyamuk penularnya. 

Terdapat lima kabupaten reseptif malaria di Provinsi Jawa Barat yang wilayah penyebarannya pada 

umumnya berbatasan langsung dengan daerah pantai selatan Jawa Barat yaitu Ciamis, Tasikmalaya, Garut, 

Sukabumi, dan Cianjur.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sebaran vektor malaria yang ditemukan di wilayah Desa 

Sukajadi Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur. Metode yag digunakan adalah deskriptif survey. Dalam 

penelitian ini nyamuk yang ditangkap sejumlah 100 ekor. Nyamuk-nyamuk tersebut kemudian diidentifikasi 

untuk menentukan spesies dan dilakukan perhitungan tingkat kepadatan dari tiap spesies. 

Dari hasil penelitian didapat persentase perbandingan jumlah spesies An. subpictus 9%, An. sinensis 13%, 

An. barbirostris 12%, dan An. aconitus 3% dan nyamuk non-vektor malaria sebesar 63%. Disarankan 

hendaknya dilakukan penelitian lebih lanjut dengan melakukan pembedahan kelenjar toraks untuk 

menentukan status vektor aktual malaria. 

Kata kunci: Malaria, Vektor Malaria, Anopheles sp. 

 

ABSTRACT  

 
Malaria is an infectious disease caused by protozoal parasites of the genus Plasmodium sp. and its 

transmission is mediated by Anopheles sp. Indonesia is a tropical country that has temperatures and 

humidity that are perfect for the growth and spread of infectious mosquitoes. There are five receptive 

districts of malaria in West Java Province whose dispersal area is generally bordered directly on the south 
coast of West Java, that is Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Sukabumi, and Cianjur. 

The purpose of this study is to determine the ratio of population levels and types of malaria vectors found in 

Sukajadi Village District Campaka District Cianjur. The method used is descriptive survey. In this research 

the mosquitoes were captured a number of 100 tails. The mosquitoes were identified to determine the species 

and calculated the density of each species. 

From the research results obtained percentage comparison of the number of species An. subpictus 9%, An. 

sinensis 13%, An. barbirostris 12%, and An. aconitus 3% and malaria non-vector mosquitoes are 63%. It is 

recommended that further research be undertaken by performing thoracic surgery to determine the actual 

vector status of malaria. 

Keywords: Malaria, Malaria Vector, Anopheles sp 

 

PENDAHULUAN  

Malaria adalah penyakit infeksi yang 

disebabkan oleh parasit protozoa dari genus 

Plasmodium sp. yang hidup dan berkembang 

biak dalam sel darah merah dan organ hati 

manusia. Penyakit ini ditularkan oleh genus 

nyamuk Anopheles sp. betina, dan parasitnya 

dapat menyerang pada semua orang, baik laki-

laki ataupun perempuan pada semua golongan 

umur mulai dari bayi, anak-anak, dan orang 

dewasa (Kemenkes RI, 2015). 

Di Provinsi Jawa Barat, terdapat lima 

kabupaten reseptif malaria yang wilayah 

penyebarannya pada umumnya berbatasan 

langsung dengan daerah pantai selatan Jawa 

Barat yaitu Ciamis, Tasikmalaya, Garut, 

Sukabumi, dan Cianjur (Farihatun & Mamdy, 

2016). 
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Kabupaten Cianjur merupakan salah satu 

wilayah administratif di Provinsi Jawa Barat, 

yang terdiri dari 32 Kecamatan dengan jumlah 

desa sebanyak 354. Desa Sukajadi memiliki 

luas wilayah 1.024 hektar terbagi ke dalam 

empat dusun, yaitu dusun Warung Bitung, 

dusun Gunung Sari, dusun Cibarengkok, dan 

dusun Sukasirna. 

Secara geografis, desa Sukajadi kecamatan 

Campaka di bagian timur berbatasan dengan 

kabupaten Garut dan Sukabumi di bagian 

barat. Kedua kebupaten tersebut sebagian 

wilayahnya berupa kawasan pantai dan 

merupakan wilayah endemik malaria. Jarak 

menuju kecamatan pantai Pelabuhanratu 

Sukabumi yaitu kira-kira 90 km dan jarak 

menuju pantai Rancabuaya Garut yaitu kira-

kira 137 km. 

Dari permasalahan tersebut di atas, maka 

perlu dilakukan  pengkajian dalam bentuk 

penelitian mengenai sebaran vektor malaria 

yang ditemukan di wilayah desa Sukajadi 

Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur Jawa 

Barat. 

  

METODE PENELITIAN  

Penelitian dilakukan dengan menggunakan 

metode deskriptif survey. Populasi penelitian 

adalah seluruh nyamuk dewasa yang berhasil 

ditangkap yang berada di sekitar rumah, 

kebun, dan kandang ternak. Lokasi 

penangkapan nyamuk dilakukan di satu dusun 

yang dilakukan di 8 titik sampling. Jarak 

antara titik pengambilan sampel (sampling) 

dari satu tempat ke tempat yang lain yaitu 

sekitar 32 hektar. Penangkapan nyamuk 

dilakukan secara accidental dimana kondisi 

tempat yang terdapat rumah, kandang tenak, 

dan kebun yang berdekatan dijadikan lokasi 

penangkapan. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu 100 ekor nyamuk dewasa yang 

berhasil ditangkap dari kebun, kandang ternak 

dan rumah. Penentuan spesies nyamuk 

(determinasi) dan identifikasi dilakukan 

dengan menggunakan kunci determinasi. 

 

Alat dan Bahan 

Alat dan yang digunakan untuk 

penangkapan nyamuk antara lain yaitu 

aspirator, senter, kapas, kloroform, alkohol 70 

%,  dan paper cup. Sedangkan untuk proses 

identifikasi nyamuk vektor malaria 

(Anopheles sp.) dengan menggunakan lup dan 

mikroskop binokuler 

 

Jalannya Penelitian 

Penangkapan nyamuk dilakukan di 

wilayah Desa Sukajadi Kecamatan Campaka 

Kabupaten Cianjur. Identifikasi vektor 

dilakukan di Laboratorium Parasitologi 

Program Analis Kesehatan (D-3) Sekolah 

Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Achmad Yani 

Cimahi. 

Penangkapan nyamuk dilakukan di dalam 

dan di luar rumah dengan metode HLC 

(human landing collection) dan metode 

langsung pada nyamuk yang sedang istirahat 

(resting place). Nyamuk yang sedang hinggap 

ditangkap menggunakan aspirator, kemudian 

nyamuk yang berhasil ditangkap dipindahkan 

kedalam paper cup lalu dimatikan dengan 

menggunakan larutan kloroform. Nyamuk 

diawetkan dengan dimasukkan kedalam 

alkohol 70% Kemudian diberi label (jumlah 

nyamuk yang tertangkap, tanggal, dan lokasi 

penangkapan) (Suwito, et al, 2010). Nyamuk 

yang sudah diawetkan dalam alkohol 70% 

kemudian ditampung dalam cawan petri yang 

bagian bawahnya diberi alas putih, kemudian 

diidentifikasi dengan bantuan mikroskop 

binokuler.
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Analisis Data 

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis 

dengan cara perhitungan tingkat persentase 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Data diperoleh dari hasil penangkapan 

nyamuk yang dilakukan di lingkungan kebun, 

kandang ternak, dan rumah penduduk. 

Nyamuk yang berhasil ditangkap telah 

diketahui adanya vektor potensial malaria 

yang ditemukan. Data hasil penangkapan 

nyamuk adalah sebagai berikut (Gambar 4.1) 

9%

13%

12%

3%

63%

An. subpictus

An. sinensis

An. barbirostris

An. aconitus

Non-vektor

Spesies

 
Gambar 1: Persentase nyamuk yang ditangkap di area kebun, kandang ternak, dan rumah 

 

Berdasarkan Gambar 4.1 menunjukkan bahwa 

vektor malaria yang ditemukan terdiri dari 

empat spesies, yaitu An. subpictus, An. 

sinensis, An. barbirostris, dan An. aconitus. 

Spesies-spesies ini ditemukan dari tiga tempat 

penangkapan yaitu area kebun, kandang 

ternak, dan lingkungan rumah penduduk. 

Diantara spesies nyamuk Anopheles sp. yang 

tertangkap dan menggigit pada malam hari 

yang paling dominan yaitu An. sinensis, yaitu 

sebanyak 13 ekor (13%). 

Spesies yang paling banyak ditemukan pada 

penelitian yang dilakukan di wilayah Desa 

Sukajadi adalah Anopheles sinensis. 

Gandahusada et. al (1998) menyebutkan 

bahawa An. sinensis merupakan vektor 

malaria yang penyebarannya cukup luas pada 

beberapa pulau di Indonesia meliputi Jawa, 

Sumatera, dan Sulawesi. Tingginya dominansi 

An. sinensis dibandingkan jenis vektor lainnya 

karena nyamuk ini bersifat zoofilik, yaitu 

senang menghisap darah hewan sebagai 

sumber makanannya. Pada kondisi tertentu 

yang tidak terdapat pada hewan ternak, 

nyamuk An. sinensis juga menghisap darah 

manusia yang melakukan aktivitas di luar 

rumah. Karena sifat tersebut jenis nyamuk ini 

lebih banyak ditemukan di sekitar kebun 

(Soedarto, 2011).  

Tingginya kepadatan An. barbirostris, karena 

spesies nyamuk ini bersifat antropofilik, lebih 

sering mengigit di luar rumah (eksofagik), dan 

lebih aktif pada malam hari. Nyamuk ini 

memiliki tempat istirahat tetap di luar rumah 

(pada tumbuhan) dan tempat istirahat 

sementara di kandang-kandang ternak 

(Onggowaluyo, Rinaldi, & Yuliansyah, 2017). 

Priadi, et. al (1991) menyebutkan bahwa 

dalam penelitiannya yang dilakukan di  

Sindangjaya, Cikidangbayabang, dan 
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Warudoyong (Cianjur) didapatkan nyamuk 

An. barbirostris yang dijumpai pada saat 

malam hari dan terdapat disekitar area 

kandang ternak. Hal ini sangat sesuai dengan 

kondisi lingkungan pada saat penangkapan 

nyamuk yang dlakukan di area kandang ternak 

dan kondisi setempat yang tidak jauh dari 

daerah persawahan. Gandahusada et.al (1998) 

menyebutkan bahwa di daerah pedalaman 

yang ada sawah, rawa, empang dan saluran 

irigasi ditemukan An. subpictus, An. aconitus, 

dan An. barbirostris. 

Nyamuk An. subpictus berkembangbiak di 

zona pantai yang berair payau dan ditumbuhi 

ganggang ataupun lumut (Lestari, Adrial & 

Rasyid, 2016). Walaupun pada penelitian ini 

nyamuk An. subpictus paling banyak 

ditemukan di area kebun. Hal ini diperkuat 

dengan pernyataan Soejoto dan Soebari 

(1988), pada umumnya tempat perindukan An. 

subpictus adalah tempat-tempat terbuka yang 

terkena langsung sinar matahari, nyamuk ini 

dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan 

yang berbeda kadar ga ramnya, sehingga An. 

subpictus dapat ditemukan bersama-sama. 

Pada tempat penangkapan yang dilakukan di 

sekitar rumah warga, nyamuk yang paling 

sedikit ditemukan adalah An. aconitus. Sesuai 

dengan penelitian sebelumnya yang telah 

dilakukan oleh Priadi, et.al (1991) 

menyebutkan bahwa nyamuk An. aconitus 

ditemukan di Sindangjaya, 

Cikidangbayabang, dan Warudoyong 

(Cianjur). Munif (2009) dalam penelitiannya 

menyebutkan, bahwa nyamuk An. aconitus 

ditemukan istirahat di dalam rumah baik siang 

maupun malam dalam jumlah sedikit. Pada 

siang hari An. aconitus ditemukan banyak di 

tebing sungai. Gandahusada et al., (1998) 

menyebutkan, bahwa perilaku nyamuk An. 

aconitus lebih bersifat zoofilik daripada 

antropofilik dengan tempat istirahat tetap di 

luar rumah. Hal ini sesuai dengan kondisi 

lingkungan penangkapan nyamuk yang 

dilakukan disekitar rumah warga yang juga 

memiliki hewan ternak tidak jauh dari rumah, 

sehingga memungkinkan bagi kehadiran An. 

aconitus untuk istirahat dan mencari darah. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 

oleh Sanjaya, Puspa, dan Suhara (2015) di 

Pelabuhanratu Sukabumi terdapat enam 

spesies Anopheles sp. yang ditemukan yaitu 

An. aconitus, An. sundaicus, An. subpictus, 

An. barbirostris, An. balabacensis, dan An. 

maculatus. Terdapat kesamaan spesies yang 

ditemukan dari penelitian ini yaitu An. 

aconitus, An. subpictus, dan An. barbirostris. 

Hal ini dapat dipengaruhi oleh dengan 

kemampuan jarak terbang nyamuk. Jarak 

terbang nyamuk Anophelini biasanya 

mencapai 0,5 - 3 km, dan dapat juga 

dipengaruhi oleh transportasi (kendaraan, 

kereta api, kapal laut, dan kapal terbang) dan 

kencangnya angin (Zaman, 1997). 

Nyamuk yang bersifat non-vektor lebih 

banyak ditemukan dari hasil penelitian ini 

seperti An. nigerrimus, Cx. quinquefasciatus, 

Cx. annulirostris, Mn. annulata, Cx. 

bitaeniorrhynchus, Mn. uniformis, dan Mn. 

dives. Hal ini sesuai dengan penelitian 

sebelumnya yang telah dilakukan oleh Priadi, 

et. al (1991) bahwa dalam penelitiannya lebih 

banyak ditemukan nyamuk yang bersifat non-

vektor meliputi genus Aedes sp, Anopheles sp, 

Armiges sp, dan Culex sp. Banyaknya nyamuk 

non-vektor yang didapatkan dapat juga 

dipengaruhi oleh intensitas hujan yang tinggi 

pada saat melakukan penelitian. Suwito, et al 

(2010) menyatakan semakin tinggi curah 

hujan akan menaikkan kepadatan nyamuk, 

demikian juga sebaliknya rendahnya curah 

hujan mengurangi kepadatan nyamuk. 

Kondisi ini memungkinkan bahwa lebih 

tingginya kepadatan nyamuk non-vektor yang 

ditemukan dibandingkan nyamuk vektor 

malaria. 

An. nigerrimus banyak ditemukan, karena 

spesies nyamuk ini sering disebut nyamuk 

kebun yang bersifat antropozoofilik, yaitu 

lebih banyak menghinggapi hewan daripada 

manusia, senang pada tempat yang lembab, 

tanah berhumus, dan terlindung sinar 
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matahari. Mn. dives dan Mn. uniformis 

bersifat antropozoofilik, karena senang 

menghinggapi manusia dan hewan, tetapi 

lebih sering pada hewan. Kedua spesies 

nyamuk ini memiliki tempat perindukan pada 

akar tumbuhan air, aktif menggigit pada 

malam hari, dan memiliki tempat istirahat 

tetap diluar rumah (misalnya pada kandang 

ternak). 

Umumnya nyamuk Culex sp. bersifat 

antropozoofilik yaitu lebih suka menghisap 

darah manusia dan darah hewan sebagai 

sumber makanannya (Sukendra & Shidqon, 

2016). Ditemukannya nyamuk Cx. 

quinquefasciatus, Cx. annulirostris, dan Cx. 

bitaeniorrhynchus, hal ini sangat sesuai 

dengan kondisi tempat penangkapan nyamuk 

yang dilakukan di lokasi keberadaan kandang 

ternak yang tidak jauh dari rumah warga. 

Tingginya dominansi non-vektor, karena di 

daerah tempat penelitian ditemukan 

keanekaragaman spesies nyamuk yang besar 

(di dalamnya meliputi genus Anopheles, 

Culex, dan Mansonia) (Onggowaluyo, 

Rinaldi, & Yuliansyah, 2017). 

 

 

 

KESIMPULAN  

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan 

di Desa Sukajadi Kecamatan Campaka 

Kabupaten Cianjur, ditemukan empat spesies 

vektor malaria yaitu An. subpictus 9 ekor 

(9%), An. sinensis 13 ekor (13%), An. 

barbirostris 12 ekor (12%), dan An. aconitus  

3 ekor (3%). Dengan spesies tertinggi 

kepadatannya yaitu An. sinensis (13%)

. 
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ABSTRAK 

Pasien transfusi darah harus dilakukan pemeriksaan pre-transfusi untuk menjamin kompatibilitas ABO antara 

darah donor dan darah pasien serta mendeteksi adanya antibodi ireguler yang dapat bereaksi dengan antigen 

sel darah merah donor. Terbentuknya antibodi ireguler dapat menyulitkan terapi transfusi dan mengakibatkan 

kesulitan pada uji kompatibilitas. Skrining antibodi dan Identifikasi antibodi merupakan metode pemeriksaan  
untuk mendeteksi adanya antibodi ireguler terhadap sel darah merah di dalam plasma pasien. Pasien yang 

sering melakukan transfusi darah dapat beresiko membentuk antibodi ireguler terhadap antigen sel darah 

yang dapat menyebabkan reaksi transfusi tipe lambat berupa lisisnya sel darah merah pada transfusi 

selanjutnya dengan ditandai penurunan hemoglobin dan peningkatan kadar bilirubin. Tujuan penelian ini 

adalah untuk mengetahui antibodi ireguler apa saja yang ditemukan pada plasma pasien yang meminta darah 

di laboratorium rujukan UTD PMI DKI Jakarta. Pemeriksaan saring antibodi dilakukan  secara otomatis 

dengan alat Ortho Auto Vue® Innova menggunakan Column Agglutination Technology (CAT) dengan 

filternya glass beads dalam ORTHO Biovue® cassette. Metode yang digunakan adalah IAT (Indirek 

Antiglobulin Test). Sedangkan Pemeriksaan identifikasi antibodi dilakukan dengan semi otomatis dengan 

metode IAT menggunakan CAT. Hasil dari penelitian ini dari tujuh puluh sampel ditemukan antibodi 

ireguler, diantaranya; 34 anti-E (48%), 5 anti- c  (7%),  3 anti-e (4%), 9 anti-M (13%), 1 anti-N (2%), 3 anti-

Lea (4%), 7 anti-Jka (10%), 5 anti-E dan anti-c (7%), 2 anti-E dan anti-e (3%) dan 1 anti-P1 (2%). 
Kesimpulannya menunjukan Antibodi ireguler yang ditemukan pada plasma pasien yang berasal dari 

laboratorium rujukan di UTD PMI DKI Jakarta adalah anti-E, anti-e, anti-c, anti-M, anti-N, anti Jka, anti-Lea 

dan anti-P1. Sedangkan plasma yang mengandung multiantibodi adalah (anti-E dan anti-c) dan (anti-E dan 

anti-e). 
 

Kata kunci: Skrining antibodi, Identifikasi antibodi, Pemeriksaan Pre-transfusi, Antibodi Ireguler, Sistem 

Golongan Darah 

 

ABSTRACT  

Patient blood transfusion should be pre-transfusion examination to ensure ABO compatibility between donor 

blood and the blood of patients with irregular detect antibodies to react with red blood cell antigen donor. 

Irregular antibodies can be difficult for transfusion therapy and lead to difficulties in compatibility testing. 

screening and identification antibody is an inspection method to detect irregular antibodies against red 

blood cells in the patient's plasma. Patients who make frequent blood transfusions can be risky form of 

irregular antibodies against blood cell antigens cause transfusion reactions such as delayed type of red 

blood cell lysis in subsequent transfusions with marked decreases in hemoglobin and bilirubin levels. The 

purpose of this study was to determine what irregular antibodies were found in patients' plasma in reference 

laboratory of transfusion blood unit PMI DKI Jakarta. Antibody screening tests were carried out 

automatically with Ortho Auto Vue® Innova using Column Agglutination Technology (CAT) with glass 

beads in ORTHO Biovue® cassettes. The method used is IAT (Indirek Antiglobulin Test). While the antibody 

identification examination is done semi-automatically with the IAT method using CAT.The results of this 
study of seventy samples found irregular antibodies, including; 34 anti-E (48%), 5 anti-c (7%), 3 anti-e (4%), 

9 anti-M (13%), 1 anti-N (2%), 3 anti-Lea ( 4%), 7 anti-Jka (10%), 5 anti-E and anti-c (7%), 2 anti-E and 

anti-e (3%) and 1 anti-P1 (2%). In conclusion, the irregular antibodies found in patient plasma from 

reference laboratory of transfusion blood unit PMI DKI Jakarta are anti-E, anti-e, anti-c, anti-M, anti-N, 

anti-Jka, anti-Lea and anti-P1. While plasma containing multiantibodi is (anti-E and anti-c) and (anti-E and 

anti-e). 
 

Keywords: Antibody Screening, Antibody Identification, Pre-transfusion Test, Irregular Antibody, Blood 

Group System. 
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PENDAHULUAN  

Pasien transfusi darah harus dilakukan 

pemeriksaan pre-transfusi untuk menjamin 

kompatibilitas ABO antara darah donor dan 

darah pasien serta mendeteksi adanya antibodi 

ireguler yang dapat bereaksi dengan antigen 

sel darah merah donor . Terbentuknya 

antibodi ireguler dapat menyulitkan terapi 

transfusi dan mengakibatkan kesulitan pada 

uji kompatibilitas. 

 Skrining antibodi dan Identifikasi 

antibodi merupakan metode pemeriksaan  

untuk mendeteksi adanya antibodi ireguler 

terhadap sel darah merah di dalam plasma 

pasien. Pasien yang sering melakukan 

transfusi darah dapat beresiko membentuk 

antibodi ireguler terhadap antigen sel darah 

menyebabkan reaksi transfusi tipe lambat 

berupa lisisnya sel darah merah pada transfusi 

selanjutnya dengan ditandai penurunan 

hemoglobin dan peningkatan kadar bilirubin. 

 Sel darah merah mempunyai banyak 

antigen.  Saat ini, diketahui sudah ada  35 

sistem golongan darah yang mewakili lebih 

dari 300 antigen pada permukaan sel darah 

merah yang terdaftar oleh International 

Society of Blood Transfusion (ISBT).1 

Antibodi A dan antibodi B dari sistem 

golongan darah ABO merupakan antibodi 

alamiah. Sedangkan antibodi ireguler yang 

sering terbentuk adalah dari sistem golongan 

darah Duffy, Kell, Kidd, MNS, P dan tipe Rh 

tertentu yang memiliki arti secara klinis.  

 Antibodi ireguler yang ditemukan 

pada pasien dapat berupa autoantibodi 

maupun aloantibodi yang terbentuk akibat 

paparan terhadap antigen yang tidak dimiliki 

oleh pasien ketika mendapatkan transfusi 

darah atau riwayat kehamilan sebelumnya. 

Pasien yang sudah terdeteksi adanya antibodi 

ireguler pada transfusi selanjutnya jika 

diberikan darah donor yang mengandung 

antigen yang sama dapat bereaksi dengan sel 

darah merah donor. Reaksi antigen-antibodi 

sel darah merah menyebabkan terjadinya 

reaksi transfusi yang merugikan pasien.  

Berdasarkan penelitian di Pusat Talasemia 

RSCM terdeteksi adanya antibodi ireguler 

sebanyak delapan (9%) dari sembilan puluh 

sampel pasien talasemia. Delapan antibodi 

tersebut diidentifikasi tiga sampel anti-E 

(33,7%), satu sampel anti-Dia (12,5%) dan 

empat sampel (50%) tidak dapat disimpulkan 

jenis antibodi apa yang terdapat dalam 

sampel. 

Demi keamanan pasien transfusi darah dan 

mencegah terjadinya reaksi transfusi, idealnya 

pasien mendapat transfusi sesuai dengan 

antigen yang dimilikinya. Namun, pada saat 

ini pemeriksaan pre-transfusi di tiap Unit 

Transfusi Darah (UTD) sampai saat ini adalah 

pemeriksaan golongan darah ABO dan 

Rhesus (Rh-D). Sedangkan untuk 

pemeriksaan kompatibilitas hanya 

mengandalkan uji silang serasi. Praktik uji 

silang serasi sebagai pemeriksaan utama 

dalam pemeriksaan kompatibilitas di 

Indonesia belum disadari risikonya oleh para 

penyedia darah, kemungkinan karena 

minimnya penelitian dan pengembangan 

dalam bidang imunohematologi.  

Meningkatkan keamanan pasien transfusi 

darah dan mengurangi resiko reaksi transfusi 

sebaiknya dilakukan  pemeriksaan skrining 

antibodi terutama pada pasien yang 

mendapatkan transfusi berulang karena 

beresiko terbentuknya antibodi ireguler. Uji 

saring antibodi sudah dilakukan secara rutin di 

Amerika, Eropa, maupun beberapa negara di 

Asia seperti Jepang, Malaysia, Thailand dan 

Singapura. Sedangkan di Indonesia masih 

menggunakan uji silang serasi mayor dan 

minor untuk melihat kompatibilitas pra-

transfusi. 

Skrining antibodi tidak hanya 

meminimalisir terjadinya reaksi transfusi pada 

pasien dan juga dapat mempercepat proses 

penyediaan darah bagi pasien. Hal ini 

dimungkinkan  karena pasien yang tidak 

memiliki antibodi ireguler diprediksikan lebih 

dari 99,9% kompatibel pada uji silang serasi 
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mayor. Maka uji silang serasi dapat 

dipersingkat dengan immediate-spin yang 

hanya mereaksikan plasma pasien dengan sel 

darah merah donor pada suhu kamar. Hal 

tersebut dapat menghemat biaya reagen dan 

mengurangi beban kerja petugas laboratorium. 

Sebaliknya jika uji saring antibodi positif, 

artinya terdeteksi adanya antibodi dalam 

plasma pasien dapat diketahui lebih dini 

sehingga dapat segera dilakukan pemeriksaan 

lanjutan untuk mengidentifikasi spesifisitas 

antibodi guna penyediaan  darah yang tepat 

dan aman bagi pasien, 

Transfusi darah tidak hanya sebagai 

pengobatan saja tetapi dapat digunakan 

sebagai terapi seingga permintaan darah donor 

semakin meningkat. Oleh sebab itu, 

kemungkinan pasien yang mendapatkan 

transfusi berulang beresiko terbentuknya 

antibodi ireguler. Dengan demikian penelitian 

ini dapat mengetahui spesifisitas antibodi apa 

saja yang sering muncul dan diharapkan data 

yang diperoleh untuk mengetahui 

kemungkinan antibodi ireguler apa saja yang 

sering muncul. 

  

METODE PENELITIAN  

Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan pada 

penelitian ini terdiri dari: Ortho AutoVue® 

Innova,  0.8% Surgiscreen® yaitu sel panel 

untuk uji saring antibodi, BioVue® AHG 

Polyspesific Card untuk pemeriksaan uji 

saring antibodi dan sel panel besar untuk 

melihat spesifik antibodi, rak sampel, 

sentrifus, inkubator dan sebagainya. 

Sampel yang digunakan pada penelitian 

ini sebanyak 70 pasien yang berasal dari 

laboratorium rujukan Unit Transfusi Darah 

Palang Merah Indonesia (UTD PMI) Provinsi 

DKI Jakarta. Biasanya sampel ini berasal dari 

pasien-pasien yang sering melakukan transfusi 

darah atau multi transfusi. Sampel yang 

diperlukan pada pemeriksaan skrining 

antibodi dan identifikasi anribodi adalah 

plasma sebanyak 1 mL. 

Jalannya Penelitian 

1. Pemeriksaan saring antibodi dilakukan  

secara otomatis dengan alat Ortho Auto 

Vue® Innova menggunakan Column 

Agglutination Technology (CAT) dengan 

filter glass beads dalam ORTHO Biovue® 

cassette. Metode yang digunakan adalah 

IAT (Indirek Antiglobulin Test) dengan 

mereaksikan antigen dan antibodi dengan 

bantuan AHG untuk membentuk 

aglutinasi.  Metode  IAT  mempunyai 

prinsip apabila terdapat antibodi di dalam 

serum pasien yang sesuai dengan antigen 

yang ada pada 3 sel panel maka akan 

terbentuk ikatan antigen-antibodi. Hasil 

positip pada sel panel 3 sel dicocokan 

dengan tabel antigram sel panel skrining 

antibodi. Kesimpulan pada pemeriksaan 

ini adalah baru hanya kemungkinan 

terdeteksi adanya antibodi, untuk 

menentukan spesifisitas antibodi tersebut 

maka dilakukan pemeriksaan lanjutan 

yaitu identifikasi antibodi. 

2. Pemeriksaan identifikasi antibodi 

merupakan pemeriksaan lanjutan dari 

pemeriksaan skrining antibodi untuk 

menentukan spesifisitas antibodi. 

Metodenya adalah IAT menggunakan 

CAT Prinsipnya adalah apabila terdapat 

antibodi di dalam serum pasien yang 

sesuai dengan antigen yang ada pada 10 

sel panel maka akan terbentuk ikatan 

antigen-antibodi. Untuk menentukan 

spesifisitas antibodi maka hasilnya reaksi 

positif dicocokan dengan tabel antigram 

sel panel identifikasi antibodi. 
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3. Pengujian konfirmasi antibodi ireguler 

dilakukan dengan antigen typing dimana 

plasma dengan hasil identifikasi antibodi 

positif direaksikan dengan antigen yang 

sudah diketahui profilnya. 

 

Analisis Data 

Analisis data akan dilakukan dengan 

melihat hasil pada uji skining antibodi dan 

identifikasi antibodi untuk melihat proporsi 

antibodi ireguler pada plasma pasien transfusi 

berulang/multi transfusi yang meminta darah 

ke laboratorium rujukan di UTD PMI DKI 

Jakarta.

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil positif skrining antibodi dengan 

menggunakan sel panel 3 sel  pada tujuh 

puluh sampel menunjukkan bahwa 

kemungkinan adanya antibodi ireguler. 

Kemudian hasil dari pemeriksaan identifikasi 

antibodi dengan sel panel 10 sel maka 

spesifisitasnya dapat ditentukan, yaitu          

34 sampel anti-E (48%), 5 sampel anti- c  

(7%),  3 sampel anti-e (4%), 9 sampel anti-M 

(13%), 1 sampel anti-N (2%), 3 sampel anti-

Lea (4%), 7 sampel anti-Jka (10%), 5 sampel 

anti-E dan anti-c (7%), 2 sampel anti-E dan 

anti-e (3%) dan 1 sampel anti-P1 (2%) . Hasil 

tersebut dapat dilihat pada gambar 1 dibawah 

ini.

 

 
Gambar 1. Hasil Identifikasi antibodi 

 

Antibodi-antibodi tersebut berasal dari 

sistem rhesus, yaitu anti-E, anti-e dan anti-c; 

sistem MNS, yaitu anti-M dan anti-N; sistem 

Kidd yaitu anti-Jka; system Lewis yaitu anti-

Lea dan system P yaitu P1. Antibodi tersebut 

terbentuk akibat paparan terhadap antigen 

yang tidak dimiliki oleh pasien ketika 

mendapatkan transfusi darah atau riwayat 

kehamilan sebelumnya. Antibodi ini termasuk 

antibodi secara klinis bermakna karena jika 

diberikan sel donor dengan antigen sel darah 

merah yang sama dengan antibodi 

pasangannya maka dapat bereaksi. Antigen-

antibodi ini yang dapat menyebabkan 

terjadinya reaksi tranfusi tipe lambat. 

Anti-E proporsi paling sering ditemukan 

sebanyak 48% pada pasien multitransfusi 

yang meminta darah di UTD PMI DKI 

Jakarta. Hasil ini tidak jauh berbeda dengan 

penelitian sebelumnya pada tahun 2016 pada 

pasien talasemia di Pusat Talasemia RSCM 

ditemukan anti-E sebanyak 43%. 

Perbedaannya tersebut dikarenakan pasien 

multitransfusi yang digunakan pada penelitian 
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hanya pasien talasemia sedangkan penelitian 

ini tidak hanya pasien talasemia tetapi 

penyakin lain yang memerlukan tranfusi darah 

berulang/multi transfusi. 

Penelitian lain yang dilakukan di India 

pada pasien transfusi sebanyak 212 sampel 

selama 3 tahun, spesifisitas antibodi terdeteksi 

yang paling sering ditemukan adalah antibodi 

dari sistem rhesus (64,1%). Anti-E (37,2%) 

yang sering ditemukan diikuti anti-D (19,2%) 

sedangkan anti-N, anti-M, anti-Leb,   anti-Jkb,  

anti-Mia, anti-k, anti-fya dan anti-S kadang 

ditemukan dengan presentase yang sangat 

rendah. Penelitian tersebut tidak jauh berbeda 

dengan penelitian ini dimana anti-E paling 

sering ditemukan dan ada beberapa antibodi 

lainnya yang sama ditemukan seperti anti-N 

dan anti-M . Tetapi antibodi lainnya belum 

ditemukan seperti anti-Leb,   anti-Jkb,  anti-

Mia, anti-k, anti-fya dan anti-S dikarenakan 

jumlah sampelnya lebih rendah pada 

penelitian ini. Kemungkinan antibodi-antibodi 

ireguler lainnya dapat ditemukan jika waktu 

penelitiannya lebih panjang sehingga 

diharapkan dapat memperoleh jumlah sampel 

yang lebih banyak.  

Setelah sistem ABO, maka sistem 

rhesus merupakan golongan darah yang 

mempunyai makna klinis terpenting dan 

sering ditemukan pada pasien yang pernah 

terpapar dengan antigen ini. Antigen dari 

sistem rhesus sangat imunogenik terutama 

anti-D, 50 kali lebih daripada antigen Rh 

lainnya dan diikuti anti-E, anti-e dan anti-

c. 

Ada lima pasien mengandung antibodi 

lebih dari satu atau multi antibodi di dalam 

plasmanya, yaitu anti-E dan anti-c dan dua 

pasien mengandung anti-E dan anti-e. antibodi 

ini berasal dari sistem rhesus. Hal ini 

dikarenakan pasien tersebut sering 

mendapatkan transfusi darah dari donor yang 

berbeda-beda. Semakin sering terpapar 

antigen sel darah merah yang berbeda-beda 

makan akan beresiko terjadinya 

perkembangan alloantibodi.  

Alur pemeriksaan pra-transfusi saat ini di  

Indonesia adalah uji silang serasi mayor 

terlebih dahulu. Bila ditemukan 

inkompatibilitas atau ketidakcocokan akan 

dilakukan pengulangan uji silang serasi mayor 

dengan darah donor lain. Apabila setelah tiga 

kali mengganti donor tetap inkompatibel, 

maka baru disarankan untuk melakukan 

pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui 

penyebab inkompatibilitas  yaitu skrining 

antibodi.  

Sebaliknya bila setelah menggunakan 

donor baru, hasil uji silang serasi menjadi 

kompatibel maka darah dari donor baru 

tersebut ditransfusikan ke pasien. Praktik 

tersebut memiliki risiko pada keamanan 

transfusi darah bila ternyata kompatibel palsu 

yang disebabkan oleh adanya antibodi yang 

lemah pada pasien namun tidak terlihat hasil 

reaksinya karena adanya dosage effect.13 

Dampaknya dapat terjadi reaksi transfusi tipe 

lambat yang ditandai dengan penurunan 

hemoglobin sampai peningkatan kadar 

bilirubin yang disebabkan  reaksi antibodi 

yang lemah dengan antigen sel darah merah. 

Untuk meningkatkan keamanan transfusi 

darah di Indonesia pada pemeriksaan pra-

transfusi pada uji kompatibilitas sebaiknya 

harus dilakukan skrining antibodi. Bila hasil 

skrining antibodi positif, artinya terdeteksi 

adanya antibodi dalam plasma pasien dapat 

diketahui lebih dini sehingga dapat segera 

dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk 

mengidentifikasi spesifisitas antibodi guna 

penyediaan darah yang tepat dan aman bagi 

pasien.
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KESIMPULAN 

Antibodi ireguler yang ditemukan pada 

plasma pasien yang berasal dari laboratorium 

rujukan di Unit Transfusi Darah PMI DKI 

Jakarta adalah anti-E, anti-e, anti-c, anti-M, 

anti-N, anti Jka, anti-Lea dan anti-P1. 

Sedangkan plasma yang mengandung 

multiantibodi adalah anti-E dan anti-c serta 

anti-E dan anti-e. 

 

UCAPAN TERIMAKASIH       

Unit Transfusi Darah PMI Provinsi DKI Jakarta dan Dr. dr, Ni Ken Ritchi, M. Biomed.

 

DAFTAR PUSTAKA  

Depkes & Kesos, WHO, UNFPA. (2001). 

Serologi golongan darah. Dalam: Buku 

pedoman pelayanan transfusi darah. 

Modul 3.  

Yahalom V, Zeligh O. (2014). Handling a 

transfusion hemolytic reaction. J 

compilation International Society of 

Blood Transfusion. Vox Sanguinis; 107: 

1-56. 

Brecher ME. (2005). Technical manual.  15th 

ed. Maryland: American Association of 

Blood Banks: 2005. 

Chaundhary R, Agarwal N. (2011). Safety of 

type and method compared to 

conventional antiglobulin crossmatch 

prosedures for compatibility testing in 

India setting. Asian J Transfus Sci; 5(2): 

157-159. 

Raj NM, Akanksha B, Vikas H, et al. (2014). 

Antibody screening & Identification in 

the general patient population at a tertiar 

care hospital in New Delhi, Indian. 

Indian J Med Res 140; pp 401-405. 

Poole J, Daniels G. (2007) Blood group 

antibodies and their significance in 

transfusion medicine. Transfus Med Rev; 

21: 58–71. 

Harmening MD. (2005). Modern blood 

banking & transfusion practices. 5th ed. 

Philadelphia.  

Schonewille H. (2008).  Red blood cell 

alloimmunization after blood transfusion. 

Leiden University Press, Utrecht; 176 

hlm. 

British Commitee for Standards in 

Haematology Blood Transfusion Task 

Force. (2004). Guidelines for 

compatibility procedures in blood 

transfusion laboratories. In: Transfusion 

Medicine. 14, Blackwell Publishing Ltd; 

59-73. 

SKIM Akreditasi Makmal Malaysia (Samm). 

(2011). Specific technical requirements 

for accreditation of haematology 

laboratories. Department of Standards 

Malaysia. 

HSA-MOH. (2011). Clinical blood 

transfusion. Ministry of Health  

Singapore.  

Lange J, Selleng K, Heddle NM, Traote A and 

Greinacher A. (2010). Coombs’ 

crossmatch after negative antibody 

screening – a retrospective observational 

study comparing the tube test and the 

microcolumn technology. J compilation 

International Society of Blood 

Transfusion. Vox Sanguinis; 98: e269-

e275. 

Unit Transfusi Darah PMI Pusat. (2007). 

Pedoman pelayanan transfusi  darah. 

Kegiatan unit transfusi darah 

penanganan donor dan kepuasan 

pelanggan. Buku 4 edisi ketiga.  

Pereira A. (2005). Blood inventory 

management in the type and screen era. 

Vox Sanguini; 89: 245–50.  

Chao YH, Wu KH, Lu JJ, Shih MC, Peng CT, 

Chang CW. (2013). Red blood cell 



 Skrining Antibodi Dan Identifikasi Antibodi Pada Pasien Transfusi Di Laboratorium Rujukan 
 Unit Transfusi Darah Pmi Dki Jakarta 

 

 

 

 

PINLITAMAS 1 | Vol 1, No.1 | Oktober 2018 |Halaman 595 

alloimmunisation among Chinese 

patients with β-thalassaemia major in 

Taiwan. Blood Transfus. 11:71–4. 

Cheng CK, Lee CK, Lin CK. (2012). 

Clinically significant red blood cell 

antibodies in chronically transfused 

patients: a survey of Chinese thalassemia 

major patients and literature review. 

Transfusion;52:2220–4. 

Gantini RSE. (2004). Analisis berbagai kasus 

inkompatibilitas transfusi darah. Jakarta: 

FKUI. 

Maryunis M, Rini P, Ritchi NK, Salim S. 

(2014). The implementation of antibody 

screening in pre-transfusion testing for 

patient safety in jakarta blood 

transffusion unit. J of Vox Sanguinis. 

Vol.109. ISSN: 0042-9007. 

Boral LI, Henry JB. (1977). The type and 

screen: A safe alternative and 

supplement in selected surgical 

procedures. Transfusion; 17:163–8. 

Dahlan SM. (2009). Besar sampel dan cara 

pengambilan sampel dalam penelitian 

kedokteran dan kesehatan. Salemba 

Medika. Jakarta.  

Unit Transfusi Darah Daerah DKI Jakarta. 

(2014). Standar Operasional Prosedur 

Pemeriksaan Uji Pra Transfusi.  

Brecher ME. (1985) Technical manual.  15th 

ed. Maryland: American Association of 

Blood Banks. 

Chapman JF, Milkins C, Voak D. (2000). The 

computer crossmatch: a safe alternative 

to the serological crossmatch. Transfus 

Med; 10: 251–256. 

Peraturan menteri kesehatan republik 

Indonesia. (2015). Standar pelayanan 

transfusi darah. No 91.  

Kaushansky K, Marshall A. Williams. (2015). 

Hematology. 9th ed. New York.

  

 

 
 

 



Prosiding Pertemuan Ilmiah Nasional Penelitian & Pengabdian Masyarakat (PINLITAMAS 1) 

Dies Natalis ke-16 STIKES Jenderal Achmad Yani Cimahi 

PINLITAMAS 1 | Vol 1, No.1 | Oktober 2018 | ISSN 2654-5411 

 

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Achmad Yani Cimahi                 Halaman 596 

Jl.Terusan Jenderal Sudirman – Cimahi 40533 

Tlp: 0226631622 - 6631624 

POTENSI ALAT KOLORIMETER LED  

(LIGHT EMISSION DIODE) SEBAGAI ALTERNATIF SPEKTROFOTOMETER 

CANGGIH DI LABORATORIUM MEDIK 
 

Ayi Furqon, SKM., M.Biomed
1
, Prina Puspa Kania, M.Si

1
, Eti Sulastri

2
 

1Departemen Kimia Klinik Stikes Jenderal Achmad Yani 
2Instalasi Laboratorium RSU Kebonjati, Bandung 

 

ABSTRAK 

 
Latar Belakang: Iorodeo kolorimeter merupakan inovasi instrument laboratorium yang telah dikembangkan 

secara open source. Rancangan alat ini terdiri dari lampu LED (Light Emitting Diode) sebagai sumber 

cahaya, sensor TCS3200 sebagai detector sinar tampak (sensor warna RGB), sebuat papan induk 
bermikroposesor sebagai otak kalkulasi matematik dari system instrument. Pemeriksaan kolesterol 

merupakan pemeriksaan yang rutin dikerjakan di laboratorium medik. Pada konteks pendidikan keterampilan 

lab, rasio antara mahasiswa terhadap alat praktikum adakalanya terbatas sehingga aksesibilitas terhambat dan 

harus bergiliran. Agar dapat diterapkan pada konteks alat pendidikan, diperlukan pengujian linieritas alat ini 

terhadap alat canggih semi otomatis sehingga kelayakan alat ini teruji sebagai fasilitas pembelajaran.  Tujuan 

: menilai linieritas alat kolorimeter open source terhadap alat canggih yang tersedia.  Metodologi, peneilitan 

ini dilakukan menggunakan reagen kolesterol metode CHOD endpoint, spektrofotometer mindray BA88A 

DAN 40 spesimen serum.  Kesimpulan: kolorimeter LED IO RODEO memiliki linieritas pengukuran yang 

baik dengan nilai koefisien korelasi 0,98 pada pemeriksaan kolesterol darah 

 

Kata kunci: kolorimeter DIY, kolorimeter air, kolorimeter kesehatan, Arduino uno-LED  

 

ABSTRACT 

 
Introduction: Colorimeter Iorodeo is an innovation of laboratory instruments that have been developed open 

source. The design of this tool consists of LED (Light Emitting Diode) lights as a source of light, the 
TCS3200 sensor detects visible light (RGB color sensor), a microprocessor motherboard for calculation 

roles brain of a system instrument. In the context of lab skills, accessibility students to practicum facility is 

limited by lack of infrastructure. In order to be applied in the context of educational tools, it is necessary to 

test the linearity of Iorodeo colorimeter against advanced semi-automatic devices so that the feasibility of 

this instrument is tested as a learning facility especially for clinical laboratory routine testing such as 

cholesterol. Objective: assess the linearity of the open source colorimeter against available sophisticated 

instrument Method: this research was carried out using CHOD endpoint method cholesterol reagent, BA88A 

spectrophotometer mindray and 40 serum patient specimens. Conclusion: RODEO OI LED colorimeter has 

good measurement linearity with a correlation coefficient of 0.98 on the examination of blood cholesterol 

 

Keywords: DIY colorimeter, water colorimeter, health colorimeter, Arduino uno-LED 

 

PENDAHULUAN 

Pengukuran kolesterol dalam darah secara 

laboratorium dapat dijadikan parameter 

laboratorium untuk mendiagnosis dan 

memantau pengobatan penyakit jantung 

koroner. National Cholesterol Education 

Program (NCEP) telah mengembangkan 

panduan klinis untuk diagnosis dan 

pengobatannya (NCEP, 2001). Panduan ini 

menyatakan bahwa titik potong untuk  

diagnosis kasus adalah berdasarkan nilai 

konsentrasi kolesterol total serum dan 

lipoprotein. Akurasi pengukuran lipid dan 

lipoprotein menjadi sangat penting. Para ahli 

NCEP mensyaratkan target kinerja analitik 

dengan kesahihan yang baik  untuk kebutuhan 

klinis dalam mengklasifikasikan pasien (NIH, 

1990.). Kriteria kinerja pengukuran kolesterol 

total yang diterima bahwa bias pengukuran 

(kesalahan sistematik atau akurasi 

keseluruhan) adalah 3% dari nilai rujukan dan 

presisi pada koefisien variasi (CV) 3% atau 

lebih rendah. Target kesalahan keseluruhan 
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untuk kolesterol 8,9% (% bias + 1.96 CV), 

sebagai syarat tingkat ketakpresisian dan bias. 

Enzim kolesterol oksidase yang memiliki 

kinerja enzimatik baik diketahui berasal dari  

Streptomyces sp, dan memiliki linearitas yang 

kuat, baik pada penerapan metode kinetik 

maupun metode end point.  Karena metode 

kinetik dapat dikerjakan lebih cepat dibanding 

metode end point sehingga metode kinetik 

dapat diterapkan pada kepentingan point of 

care testing dalam monitoring konsentrasi 

kolesterol darah (Pornpen, Martin, & Porntip, 

2007 ).  Rancangan spektrofotometer mini 

berbasis light-emitting diode (LED) telah 

berhasil dikembangkan menjadi instrument 

yang dapat bekerja mengukur analit pada di 

panjang gelombang 380 nm, 430 nm, 480 nm, 

530 nm, 580 nm, 630 nm dan 680 nm (Tai-

Sheng & Shih-Shin, 2006). Instrumen 

spektrofotometer open source dikembangkan 

pula oleh Iorodeo untuk pengukuran analit 

kimia kuantitatif baik baik analisis air atau 

makanan (Iorodeo.com). 

Pada konteks pembelajaran, instrumentasi 

spektrofotometer jelas sangat terbatas, 

memerlukan inovasi media atau alat 

pembelajaran yang murah dan dapat 

diterapkan dalam proses perkuliahan. Target 

kompetensi kinerja analis di industry, analis 

harus memiliki kemampuan penguasaan 

konsep instrument spektrofotometer 

semiotomatis maupun otomatis.  

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

linieritas pengukuran analit kolesterol darah, 

menetapkan rentang linieritasnya. Hasil 

Penelitian ini dapat dimanfaatkan dalam 

proses pengajaran instrumentasi dan 

pengukuran spektrofotometri di laboratorium 

kimia, institusi pendidikan terutama institusi 

kesehatan yang menggunakan bahan biologis 

manusia dan hewan serta lingkungan sebagai 

cuplikan. 

 

  

METODE PENELITIAN 

Bahan dan Cara Kerja  

Peralatan, Mindray BA88A, DIY 

fotometer, Cobas Mira Automatic Chemistry 

Analyzer. Reagen, kolesterol oksidase Sigma 

Chemical (St Louis, MO), 4-aminophenazone 

dan 3,4-dichlorophenol dari BDH (Dorset, 

England) dan Aldrich Chemical (Milwaukee, 

WI). 

Pembuatan reagen kolesterol secara 

kinetik 

Enzim Streptomyces cholesterol oxidase, 

1,000 U/L; peroxidase, 10,000 U/L; 3 

mmol/L;4-aminophenazone, 0.5 mmol/L; 

phenol, 20 mmol/L; 3,4-dichlorophenol, 5 

mmol/L; dan Brij 35, 4.5 g/L, dalam larutan 

penyangga posfat, 0.1 mol/L, pH 7.0. 

Sampel Serum Rujukan, Serum kalibrator 

konsentrasi kolesterol 73, 240, dan 425 mg/dL 

(1.90, 6.20, dan 11.00 mmol/L), Spectrum 

Lot.400110 serum normal,  Spectrum 

Lot.401010, Serum Patologis. 

 

Prosedur Kerja 

Uji Linearitas (Linearity dan Reportable 

Range) 

Untuk menilai linearitas, sampel serum 

konsentrasi tinggi (tanpa kekeruhan, 

konsentrasi kolesterol >900 mg/dL [23.27 

mmol/L]) dicampur dengan  larutan albumin 

serum sapi 40 g/L.  Serum kumpulan 

dicampur dengan albumin serum sapi 40 g/L 

untuk memperoleh konsentrasi kolesterol 900 

mg/dL (23.27mmol/L). Konsentrasi serial 

kolesterol dimulai dari 20 sampai dengan 900 

mg/dL (0.52-23.27 mmol/L) disiapkan dengan 

akurat dan proporsional dengan larutan 

albumin serum sapi 40 g/L, jarak interval 

konsentrasi untuk linieritas 0 sampai dengan 

100 mg/dL (jarak interval 20-mg/dL) dan 

jarak interval variasi konsentrasi 100 sampai 

dengan 900 mg/dL (jarak interval 100-

mg/dL). Nilai serapan dan perubahannya 

dirajah terhadap konsentrasi kolesterol pada 

grafik pencar. Linearitas diuji mengikuti cara 
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yang tertera pada panduan National 

Committee for Clinical Laboratory Standards 

EP6-A. (Evaluation of the Linearity of 

Quantitative Measurement Procedures: A 

Statistical Approach, 2003) 

 

Analisis Statistik 

Pengolahan dan analisis data meliputi 

perhitungan rata-rata, simpangan baku (SD), 

koefisien varians (CV) (%), dan analisis 

korelasi dan regresi dilakukan dengan 

Microsoft Excel, Microsoft, Redmond, WA. 

Bias error dihitung dari analisis regresi 

pengambilan keputusan titik potong 

konsentrasi kolesterol secara berurutan 200 

dan 240 mg/dL (5.17 dan 6.21 mmol/L). 

Random error diperoleh dari persentase CV 

berdasarkan studi ketakpresisian (between 

run). Uji F test dilakukan untuk menguji 

presisi antara metode baku dan DIY. 

Pengambilan keputusan kemaknaan statistik 

bilamana nilai probabilitas hitung (p) lebih 

kecil dari 0,05. 

 

HASIL PENELITIAN 

Sejumlah 40 sampel serum dari darah 

pasien dari RS ‘X’ telah berhasil 

dikumpulkan. Konsentrasi kolesterol yang 

diukur dipilih 8 sampel dalam satu hari 

dengan kisaran patologis rendah, normal dan 

tinggi. Sesuai dengan persyaratan uji 

komparabilitas metode pengukuran menurut 

westgard diperlukan minimal 40 unit 

pengukuran yang dapat dirinci 8 sampel 

dianalisis tiap hari selama 5 hari. Kondisi 

serum yang sangat lipemik dilakukan 

sentifugasi dua kali untuk memperoleh cairan 

serum yang lebih jernih. Berikut adalah hasil 

pengukuran kolesterol serum dengan alat 

mindray B88A dan IORODEO LED 

photometer:

 

 

Grafik Pencar 1. Hasil linearitas pengukuran kolesterol serum metode endpoint  
Hari ke-1 

 

 
Grafik Pencar 2 Hasil linearitas pengukuran kolesterol serum metode endpoint 

Hari ke-2 
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Grafik Pencar 3 Hasil linearitas pengukuran kolesterol serum metode endpoint 

Hari ke-3 

 

 
Grafik Pencar 4. Hasil linearitas pengukuran kolesterol serum metode endpoint 

Hari ke-4 

 

 

 
Grafik Pencar 5. Hasil linearitas pengukuran kolesterol serum metode endpoint 

Hari ke-5 
 

 
Koefisien korelasi pearson: 0,98; p-value 0,000 

Grafik Pencar 6. Linearitas pengukuran keseluruhan antara metode pengukuran fotometer IO RODEO dan 

Mindray 88A. 
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Pada hari pertama sejumlah 8 serum pasien 

dengan indikasi kelainan metabolism lipid 

diperiksa dengan dua alat berbeda. Dari 

Grafik Pencar 1 terlihat persamaan regresi 

linier positif dan menunjukkan kekuatan 

korelasi 0.9739 mendekati angka 1.0. hal ini 

berarti bahwa linieritas kuat antara kedua 

pengukuran. Pada hari pertama linieritas 

pengukuran berkisar sampai dengan absorban 

0,46.  Hari selanjutnya yaitu hari ke dua 

terlihat kurva regresi menunjukkan linieritas 

yang lebih baik dibanding hari pertama (lihat 

Grafik Pencar 2) , nilai regresi 0,9886 yang 

mendekati angka 1,0. Namun demikian variasi 

pengukuran kolesterol total serum terpusat di 

absorban 0,19 sampai 0,25 dan menunjukkan 

outlier pada absorban 0,77. Sebaran data 

pengukuran absorban kolesterol serum pada 

hari ke tiga dan ke empat menunjukkan 

linieritas hampir sama rendah yaitu sekitar 

0,96. Kisaran absorban 0,14 - 0,24 dan 0,13 – 

0,24 hampir dekat. 

Kinerja pengukuran pada hari ke lima 

menunjukkan linieritas yang paling baik 

diantara hari 1 sampai hari ke 5. Nilai 

linieritas 0,9901 semakin dekat dengan angka 

1.0 sehingga dapat diartikan pengukuran 

sangat kuat berkorelasi. Nilai terendah 

absorban warna larutan kolesterol serum 

pasien paling rendah 0,10 dan tertinggi linier 

sampai dengan absorban 0,17 pada 

pembacaan Iorodeo LED spektrofotometer 

(lihat Grafik Pencar 5). Analisis uji t pearson 

untuk melihat apakah linearitas berkorelasi 

signifikan antara kedua alat yaitu Mindray 

88A dan IO RODEO LED selama 5 hari dari 

40 serum pasien dilakukan dengan software 

SPSS for window, berikut hasil regresi linier 

Grafik Pencar 4.6 dan hasil uji statistic 

korelasi. Nilai koefisien korelasi 0,98 untuk 

keseluruhan pengukuran menunjukkan bahwa  

pengukuran dengan kolorimeter IO RODEO 

kuat berkorelasi dengan Mindray 88A. 

 

PEMBAHASAN 

Pengukuran rutin larutan kimia berwarna 

umum di laboratorium, sejauh ini 

spektrofotometer sinar tampak atau fotometer 

hampir dapat digunakan bersama kolorimeter 

yang berfungsi sama yaitu mengukur 

kepekatan warna larutan. Semakin pekat 

warna larutan, maka semakin tinggi 

konsentrasi zat yang dianalisis. Dalam 

konteks komponen elektronik pada alat 

tersebut memiliki system yang sama namun 

memiliki komponen yang berbeda. Pada 

komponen Fotometer, lampu yang sering 

digunakan adalah halogen, memiliki filter 

cahaya tertentu 340 nm, 403 nm, 546 nm, 578 

nm dan 670 nm. Pada komponen kolorimeter 

IO RODEO menggunakan lampu LED 

berwarna merah, hijau dan biru, masing 

masing memiliki panjang gelombang 

maksimum 632 nm, 523 nm dan 465 nm.  

(Iorodeo, 2017) 

Pada konteks untuk kebutuhan alat peraga 

penggunaan alat kolorimeter ini lumrah 

digunakan dalam menanamkan pemahaman 

tentang prinsip analisis kimiawi larutan 

warna. Adalah inovasi yang penting untuk 

diuji secara spesifik untuk kebutuhan 

laboratorium kesehatan sederhana apakah 

untuk analisis air, makanan dan minuman 

(Tai-Sheng & Shih-Shin, 2006). Pada kondisi 

laboratorium kesehatan sederhana seperti 

pengukuran analit yang menggunakan prinsip 

kolorimeter seperti profil lipid dan kolesterol 

(Lolekha, Srisawasdi, & Jearanaikoon, 2004), 

glukosa darah (Trinder, 1969), hemoglobin 

dan asam urat yang biasa diminta oleh dokter 

maupun pasien secara mandiri menjadi 

menyulitkan manakala fotometer yang 

berkualitas tinggi sulit untuk dihadirkan di 

laboratorium. 

Pengukuran kolesterol total yang dilakukan 

pada penelitian ini menggunakan metode 
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enzimatik kolorimetrik dengan melibatkan 

molekul substrat kromogen para amino 

antiphyrin fenol kemudian reduksi menjadi 

quinonimine menampilkan warna larutan 

merah muda. Pengukuran enzimatik endpoint 

ini dipilih karena spesifik menggunakan 

enzim kolesterol oksidase sebagai reagen 

yang hanya berikatan dengan kolesterol darah 

atau dari molekul kolesterol hasil pemecahan 

kolesterol ester oleh kolesterol esterase 

(Allain, Poon, Chan, & al, 1974). 

Karena pengujian pengukuran 

menggunakan larutan darah atau serum pasien 

yang patologis maka absorbansi atau serapan 

cahaya oleh warna larutan dapat bervariasi 

satu sama lain. Dari hasil penelitian terlihat 

bahwa pada pengukuran. Dengan kolorimeter 

LED IO RODEO pada panjang gelombang 

523 nm absorbansi warna larutan relatif 

rendah dibanding dengan Fotometer Mindray 

88A pada panjang 546 nm. Reagen warna 

larutan diperuntukkan untuk pengukuran di 

panjang gelombang 500-550 nm. Factor 

sensitivitas detector dan juga pengaruh lampu 

LED yang kurang sensitive menjadi penyebab 

perbedaan ini (Tai-Sheng & Shih-Shin, 2006) 

dibanding fotometer yang diperuntukkan 

untuk laboratorium kesehatan. Pada system 

kolorimeter IO RODEO dirancang hanya 

rangkaian lampu-kuvet dan detector, 

sementara pada fotometer Mindray 88A, 

lampu-filter-kuvet-detektor. Adanya 

penyaringan cahaya pada kuvet berpengaruh 

seberapa besar cahaya yang dapat diserap. 

        
 

Dengan selisih bias pengukuran 0,13, 

absorban ini cukup signifikan bias 

perbedaanya dan hasil yang diperoleh oleh IO 

Rodeo lebih rendah disbanding Mindray 88A. 

koefisien varians masing-masing secara 

berurutan 46% dan 38%. Walaupun bias ini 

cukup signifikan dan koefisien varians 

keduanya > 5% sehingga penelitian ini 

memerlukan pengukuran sampel dengan 

replikasi dan sampel lebih banyak. Belum 

ditemukan sampel patologis bernilai lebih dari 

0.9 absorbannya, sehingga perlu pengujian 

lebih banyak variasi sampel patologis dengan 

control serum level normal dan patologis.

 

 
KESIMPULAN  

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan  

bahwa kolorimeter LED IO RODEO memiliki 

linieritas pengukuran yang baik dengan nilai 

koefisien korelasi 0,98. Ada korelasi yang 

signifikan antara kolorimeter LED IO Rodeo 

dengan alat Fotometer mindray 88A pada 

serum patologis. Dalam uji komparibilitas ini 

memerlukan penelusuran lebih jauh mengenai 

batas deteksi pengukuran warna dan 

kekeruhan karena kondisi serum sendiri. 
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ABSTRAK  

Jumlah kasus resistensi bakteri terhadap antibiotik semakin meningkat. Oleh karena itu, mulai dilakukan 

pencarian sumber antibiotik baru. Saat ini, pencarian kandidat antibiotik baru mulai diarahkan kepada 

mikroba-mikroba yang berasal dari laut. Pada penelitian ini, dilakukan skrining aktivitas antibakteri pada 

isolat bakteri yang bersimbiosis dengan teripang dari perairan Lombok Indonesia terhadap bakteri patogen 

Gram positif dan Gram negatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif analisis 

di laboratorium. Isolat bakteri yang digunakan merupakan isolat bakteri simbion teripang dari perairan 

Lombok. Isolat bakteri diekstrak menggunakan aseton dan etil asetat, dan selanjutnya dilakukan skrining 

aktivitas antibakteri terhadap bakteri Gram positif (Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus), dan Gram 

negatif (Vibrio eltor, Escherichia coli). Hasil penelitian menunjukan beberapa isolat bakteri memiliki 

aktivitas antibakteri, akan tetapi tidak begitu kuat sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk optimasi 
kemampuannya. 

 

Kata kunci: Antibakteri, Aseton, Etil Asetat, Perairan, Gram Positif, Gram Negatif, Patogen,  

 

ABSTRACT  

Drug-resistant bacteria has been increased over the years. Novel antibacteria is therefore required  in which 

recent discoveries has been focusing on seas bacteria. This study observed antibacterial activities of sea 
cucumber-symbion bacteria from Lombok, West Nusa Tenggara, againsts Gram positive and negative 

pathogenic bacteria. This was descriptive analytical study in laboratory. Bacteria was initially extracted 

using acetone and ethyl acetate, and they were further tested for its antibacterial activity toward Gram 

positive (Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus), and Gram negative bacteria (Vibrio eltor, Escherichia 

coli). Some strains exhibited antibacterial activities on moderate level. Further studies to optimize its activity 

are encouraged. 

 

Keywords: Antibacterial, Aceton, Ethyl Acetat, Gram Positive, Gram Negative, Pathogenic  

 

PENDAHULUAN 

Sifat resistensi bakteri terhadap antibiotik 

adalah salah satu contoh proses alamiah yang 

dilakukan oleh bakteri untuk mengembangkan 

toleransi terhadap keadaan lingkungan yang 

baru. Resistensi bakteri terhadap antibiotik 

dapat disebabkan oleh adanya faktor gen yang 

sudah ada pada bakteri tersebut. Resistensi 

dapat juga disebabkan bakteri 

mengembangkan koevolusi agar toleran 

terhadap paparan antibiotik (Frieri et al, 

2017). 

Kajian tentang bakteri patogen resisten 

terhadap antibiotik telah banyak dilakukan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah 

terjadi peningkatan jumlah kasus bakteri 

patogen resisten terhadap antibiotik. Pada 

tahun 2005 terjadi lebih dari 19.000 kasus 

kematian di Amerika dan Inggris yang 

disebabkan Methicillin-resistent 

Staphylococcus aureus (MRSA) (Kennedy et 

al., 2009). Selanjutnya, kasus kematian yang 

disebabkan MRSA meningkat dari 51 kasus 

pada tahun 1993 hingga 1.652 kasus pada 

tahun 2006 di Inggris. Kemudian, strain 

Aeromonas hydrophilla dan Aeromonas 

veronii yang diisolasi dari air minum, pasien 

rumah sakit dan daging menunjukkan resisten 

terhadap ampisilin, amoksilin, sefasetril, 

klokasilin, linkomisin, spiramisin dan 

penisilin G (Orozova et al., 2008). Adanya 
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bakteri-bakteri patogen yang resisten terhadap 

antibiotik menyebabkan terjadinya usaha 

pencarian sumber antibiotik baru. Pada saat 

ini, pencarian antibiotik tersebut mulai 

diarahkan kepada mikroba-mikroba yang 

berasal dari laut.  

Laut di wilayah Indonesia luasnya lebih 

dari 60% ternyata memiliki potensi 

sumberdaya hayati cukup besar, 

keanekaragaman biota laut tersebut 

merupakan sumber pencarian bahan aktif 

untuk obat-obatan, terutama antibiotik. Hal ini 

karena diduga bahan-bahan aktif dari biota 

laut tersebut dapat berupa zat antikanker, 

antivirus, antibakteri, antijamur, antioksidan 

dan antimalaria. Data dari National Cancer 

Institute (Washington), telah melakukan 

proses skrining terhadap beberapa biota laut 

ternyata memiliki aktivitas biologis. Lebih 

dari 20 kategori senyawa bioaktif yang 

berbeda-beda telah ditemukan, seperti 

antivirus, antibakteri, antijamur, antiinflamasi, 

antileukimia, dan insektisidal, sitotoksin, 

antihelmentik serta antikanker (Akerina et al, 

2015; Putra et al, 2016; Böhringer et al, 

2017). Mikroba yang potensial sebagai target 

penghasil senyawa aktif adalah 

Cyanobacteria, jamur dan Actinomycetes. 

Actinomycetes merupakan kelompok mikroba 

yang paling banyak menghasilkan senyawa 

bioaktif antibiotik (70%), fungi (20%) dan 

bakteri (10%). Substansi tersebut merupakan 

senyawa metabolit yang diproduksi oleh 

mikroba dalam jalur metabolisme.  

Pusat Penelitian Oseanografi (P2O) 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)  

telah mengisolasi mikroba laut dari berbagai 

perairan di Indonesia, salah satunya dari 

perairan Lombok, Nusa Tenggara Barat. 

Sebagian besar dari koleksi isolat tersebut 

belum diteliti lebih lanjut. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui aktivitas 

antibakteri koleksi isolat bakteri tersebut 

terhadap bakteri uji Gram negatif dan positif.

 

METODE PENELITIAN   

Alat dan Bahan 

Autoklaf, bunsen, cawan petri, inkubator, 

kaca objek, kertas cakram (ukuran), labu 

erlenmeyer, membran filter, mikropipet, 

microtube, ose, pinset, sentrifugator, tabung 

sentrifugasi, laminair air flow, cotton buds 

steril, tabung reaksi, gelas beker,dan  

mikroskop cahaya. 

Air fuschin, alkohol 96%, aseton (Merck), 

bacto agar (Nacalai Tesque), etil asetat 

(Merck), karbol violet, lugol, marine broth 

(Difco), methylen blue, nutrient broth, spirtus.  

Isolat-isolat bakteri yang digunakan 

merupakan koleksi isolat P2O LIPI yang telah 

diisolasi dari dari teripang perairan Lombok 

sebanyak 16 isolat Biakan bakteri patogen uji 

yang digunakan adalah bakteri Gram positif 

(B. subtilis, S. aureus) dan bakteri Gram 

negatif (V. eltor, E. Coli 

 

Jalannya Penelitian 

Ekstraksi metabolit bakteri 

Isolat bakteri ditanam pada media cair 

marine broth dan diinkubasi pada suhu kamar 

selama 6 hari. Larutan kultur disentrifuse pada 

suhu 4oC selama 15 menit (6.000 rpm), 

kemudian dipisahkan antara pelet dan 

supernatannya. Supernatan diekstraksi 

menggunakan pelarut 5 mL etil asetat, bagian 

atasnya diambil kemudian dievaporasi untuk 

menghilangkan fase organiknya. Ekstrak 

kering dilarutkan dalam 1 mL metanol. 

Bagian pellet diekstrak dengan aseton 

sebanyak 5 mL aseton kemudian disentrifuse 

pada suhu 40C selama 15 menit (6.000 rpm). 

Bagian pelet diuapkan asetonnya, selanjutnya 

dilarutkan dengan 1 mL metanol. 

 

Skrining aktivitas antibakteri 

Metode yang digunakan untuk uji aktivitas 

antibakteri adalah metode disc diffusion 
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method (metode difusi kertas cakram). 

Sebanyak 15 µl ekstrak diteteskan pada kertas 

cakram, kemudian diletakkan pada medium 

nutrient agar yang sebelumnya telah 

diinokulasi B. subtilis, S. aureus, V. eltor, E. 

coli pada petri terpisah. Kultur diinkubasi 

pada suhu 37°C selama 24 jam, kemudian 

diameter hambat yang muncul diukur. 

Selanjutnya, dipilih 1 dari 84 ekstrak isolat 

bakteri yang membentuk daerah hambat 

terbesar terhadap bakteri patogen uji. 

 

Analisis Data 

Metode yang digunakan pada penelitian ini 

adalah metode deskriptif analisis. Uji aktivitas 

antibakteri ekstrak bakteri terhadap bakteri uji 

dianalisis setelah 24 jam proses inkubasi yaitu 

berdasarkan lebarnya diameter zona bening 

yang terbentuk. Berdasarkan Davids dan Stout 

(1971), ketahanan bakteri terhadap ekstrak 

bakteri dapat dilihat dari daerah hambat (zona 

bening) berikut: 

 

 

 

 

- Zona bening dengan diameter lebih dari 

20 mm menunjukkan bahwa bakteri 

tersebut sangat senisitif terhadap ekstrak 

bakteri 

- Zona bening dengan diameter lebih dari 

10-20 mm menunjukkan bahwa bakteri 

tersebut sensitif terhadap ekstrak bakteri 

Zona bening dengan diameter kurang 

dari 5-10 mm menunjukkan bahwa bakteri 

tersebut kurang sensitif terhadap ekstrak 

bakteri

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari 16 isolat bakteri yang bersimbiosis 

dengan teripang asal perairan Lombok, 

beberapa isolat menunjukkan hasil positif 

terhadap bakteri uji. Isolat-isolat bakteri yang 

menunjukkan hasil positif tersebut diuji dalam 

bentuk supernatan dan pelet (Tabel 1, Gambar 

1).  

Pada penelitian ini, ekstrak isolat bakteri 

Ham/3/post/10-4 dan Ham/2/ant/10-4/B 

memiliki spektrum antibakteri luas karena 

menunjukkan aktivitas antibakteri untuk 

bakteri Gram positif dan negatif, sedangkan 

Hsm/1/post/10-4/A, Ham/1/post/10-4/A, 

Hak/1/ant/10-2/A, dan Hlk/1/S/10-4/A memiliki 

spektrum yang sempit yaitu hanya dapat 

menghambat pertumbuhan salah satu 

kelompok bakteri (bakteri Gram negatif atau 

Gram positif saja).  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

secara umum, efek antibakteri yang dihasilkan 

oleh ekstrak bakteri-bakteri tersebut, baik 

dalam bentuk supernatan maupun pelet, relatif 

lebih dominan terhadap bakteri Gram positif 

dibandingkan dengan Gram negatif. Hal ini 

terjadi karena perbedaan sensitivitas bakteri 

terhadap antibakteri dipengaruhi oleh struktur 

dinding sel bakteri. Bakteri Gram positif 

cenderung lebih sensitif terhadap antibakteri, 

karena struktur dinding sel bakteri Gram 

positif lebih sederhana dibandingkan struktur 

dinding sel bakteri Gram negatif. Membran 

plasma bakteri Gram negatif dilindungi oleh 

dinding peptidoglikan yang kaku (Olson, 

1993). 

Hasil pengukuran zona hambat 

menunjukkan bahwa semua ekstrak 

supernatan maupun pelet isolat bakteri 

memiliki daya hambat yang sedang terhadap 

bakteri uji. Penentuan kriteria ini berdasarkan 

Davids dan Stout (1971) yang menemukan 

bahwa ketentuan kekuatan daya antibakteri 

adalah sebagai berikut: daerah hambatan 20 

mm atau lebih termasuk sangat kuat, daerah 

hambatan 10-20 mm kategori kuat, daerah 

hambatan 5-10 mm kategori sedang dan 

daerah hambatan 5 mm kurang termasuk 
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kategori lemah.  Hal  tersebut diperkirakan 

karena beberapa mikroba yang hidup 

bersimbiosis dengan mahluk hidup di laut 

umumnya sulit dikulturkan di laboratorium. 

Beberapa mikroba penghasil metabolit 

sekunder dapat kehilangan kemampuan 

menghasilkan metabolit sekunder bila 

disimpan dalam waktu tertentu dalam media 

buatan (Tabarez, 2005). Hal ini disebabkan 

tidak terpenuhinya kebutuhan nutrisi dalam 

media buatan. Pada beberapa kasus, strain 

penghasil metabolit sekunder berada dalam 

keadaan stres. Kehilangan kemampuan suatu 

strain bakteri dalam menghasilkan metabolit 

sekunder juga bisa disebabkan oleh 

lingkungan abiotik.  

Upaya yang dapat dilakukan untuk 

mengatasi lingkungan abiotik adalah membuat 

kondisi pada saat kultivasi mirip dengan 

lingkungan aslinya misalnya dengan 

memodifikasi metode kultivasi konvensional. 

Contohnya, B. licheniformis EI-34-6 tidak 

menghasilkan metabolit sekunder jika 

ditumbuhkan pada kultur cair yang dikocok, 

tetapi dapat menghasilkan metabolit sekunder 

bila ditumbuhkan pada sebuah bioreaktor 

yang menggunakan membran semipermeabel 

(Yan et al, 2003).  

 
Tabel 1. Hasil skrining aktivitas antibakteri ekstrak bakteri yang bersimbiosis dengan teripang 

asal perairan lombok  

Kode Isolat Zona Hambat (mm) 

S.aureus B. subtilis E.coli V. eltor 

S P S P S P S P 

Hsm 1 post 10-4 A - - - ±10 - - - - 

Hlk 1/s/10-4 B -  - - - - - - 

Ham 3/post 10-4 ±7 - - - ±9 - - - 

Ham 2/ant 10-4 B - - ±8 - - - ±10 - 

Ham 1/post 10-4 A - - ±8 ±8 - - - - 

Hlm 3/ant/s 10-4 - - - - - - - - 

Hak 1/ant 10-2 A ±7 - ±9 - - - - - 

Hlk 1/s/10-4 A - - - ±10 - - - - 

Hsm 3/ant 10-4 - - - - - - - - 

Hlm 1/ant 10-2 B - - - - - - - - 

Hsm 1/post 10-4 A - - - - - - - - 

Hsm 1/ant 10-4 B - - - - - - - - 

Hlk 1/ant 10-4 C - - - - - - - - 

Ham 2/s/10-4 - - - - - - - - 

Hlk i/ant 10-2 A - - - - - - - - 

Hlk/ant 10-2 B - - ±10 - - - - - 

*Keterangan: S = Supernatan; P = Pelet 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Hasil skrining antibakteri isolat bakteri asal perairan lombok terhadap bakteri patogen 

Gram negatif dan Positif. 
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KESIMPULAN  

Isolat bakteri yang bersimbiosis dengan 

teripang dari perairan Lombok menunjukkan 
aktivitas antibakteri dalam bentuk pelet dan 

supernatan terhadap bakteri Gram positif (B. 

subtilis, S. aureus) dan bakteri Gram negatif 
(V. eltor, dan E. coli). 
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ABSTRAK  

Lactobacillus acidophilus dan Lactobacillus bulgaricus merupakan bakteri flora normal saluran pencernaan 

keduanya dapat memproduksi asam laktat dan bakteriosin yang memiliki efek farmakologis diantaranya 

sebagai antibakteri. Peningkatan jumlah bakteri patogen didalam saluran pencernaan dapat menyebabkan 

diare. Salah satu pecegahan dan pengobatan diare adalah dengan pemberian probiotik (L.acidophilus dan L. 

bulgaricus). Bengkuang (Pachyrhizus erosus) mengandung serat larut air yaitu inulin. Inulin berperan 

sebagai substrat (Prebiotik) pertumbuhan bakteri probiotik. Penelitian ini bertujuan untuk melihat potensi 
ekstrak bengkuang terhadap pertumbuhan bakteri L.achidophilus dan L. bulgaricus menggunakan metode 

agar tuang (pour plat). Pada penelitian ini digunakan bakteri L.achidophilus CPS1 dan L. bulgaricus KS1 

dengan penambahan ekstrak bengkuang pada konsentrasi 0%, 0,25%, 0,5% dan 1%, dari hasil pengujian 

didapatkan pertumbuhan koloni optimal pada konsentrasi 0,5% dengan jumlah rata-rata koloni L. acidophilus  

CPS 1 sebanyak 206 koloni dan koloni L. bulgaricus KS1 sebanyak 200 koloni. Sedangkan jumlah koloni 

pada media tanpa penambahan ekstrak bengkuang yaitu konsentrasi 0 % jumlah rata-rata koloni L. 

acidophilus CPS1 yang tumbuh sebanyak 10 koloni dan koloni L.bulgaricus KS1 sebanyak 8, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa prebiotik ekstrak bengkuang dapat meningkatkan laju pertumbuhan bakteri probiotik 

L.achidophilus dan L. bulgaricus.  

 
Kata kunci : Bengkuang (Pachyrizus erosus), L. acidophilus, L. bulgaricus 

 

ABSTRACT 

Lactobacillus acidophilus and Lactobacillus bulgaricus occurs naturally in the digestive track and can 

produces lactic acid and bacteriocin which have been reported to have various pharmacologic properties,  

including their role an antibacterial agent. An increase in the number of pathogenic bacteria in the digestive 
tract can cause diarrhea. One of the prevention and treatment of diarrhea with giving  probiotics 

(L.acidophilus and L. bulgaricus). Jicama (Pachyrhizus erosus) contains water soluble fiber which is inulin. 

Inulin acts as a substrate (prebiotic) of the growth of probiotic bacteria. This study aims to know the potency 

of Jicama extract on the growth of L.achidophilus and L. bulgaricus bacteria using  agar pour plate method. 

In this study, L.achidophilus CPS1 and L. bulgaricus KS1 bacteria were used with the addition of jicama 

extract at concentrations of 0%, 0.25%, 0.5% and 1%. the test results showed, optimal colony growth was 

obtained at 0.5% concentration with the average number of L. acidophilus CPS 1 colonies was 206 colonies 

and 200 colonies of L. bulgaricus KS1. While the number of colonies in the media without the addition of  

jicama extract was 0%, the average number of L. acidophilus CPS1 colonies which growth 10 colonies and 

colonies of L. bulgaricus KS1 were 8, so it can be concluded that prebiotic jicama ekstract can increase the 

growth rate of  probiotic bacteria L. achidophilus and L. bulgaricus. 

Keywords : Jicama (Pachyrhizus erosus), L. achidophilus,  L. bulgaricus. 

 

PENDAHULUAN 

Lactobacillus acidophilus dan 

lactobacillus bulgaricus merupakan bakteri 

flora normal saluran pencernaan, bakteri 

tersebut mempunyai peran penting dalam 

menjaga kesehatan saluran pencernaan seperti 

mempertahankan pH, menekan pertumbuhan 

bakteri patogen, membantu aktivasi sitem 

imun, membantu absorbsi nutrisi yang 

dibutuhkan tubuh dan lain-lain (Andriani, N. 

& Agung, A. 2011). Ketidak seimbangan 

pertumbuhan bakteri flora normal dan bakteri 

patogen dapat menyebabkan timbulnya 

manifestasi klinis salah satunya yaitu diare. 

Peningkatan jumlah bakteri patogen 

didalam saluran pencernaan dapat 

menimbulkan salah satu manifestasi klnik 
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yaitu diare, menurut Amin Lukman Z (2015) 

salah satu penyebab diare karena bakteri 

patogen mengeluarkan toksin yang dapat 

menyebabkan inflamasi dan menimbulkan 

gejala diare seperti mual, muntah, kolik dan 

lain-lain. Data nasional hasil survei 

Morbiditas diare Indonesia menyebutkan 

tahun 2014 terdapat 270/1.000 penduduk 

terkena diare kemudian insidensi kejadian 

diare meningkat pada tahun 2016 dengan 

jumlah penderita mencapai 6.897.463 orang 

terkena diare dengan insidensi yang tersu 

meningkat setiap tahunnya (KEMENKES RI, 

2016). Menurut Amin Lukman Z (2015) 

menyebutkan studi data mortalitas nasional 

melaporkan lebih dari 28.000 kematian akibat 

diare dalam waktu 9 tahun, 51% kematian 

terjadi pada lansia. 

Upaya yang dilakukan dalam 

penaggulangan diare saat ini masih berpaku 

pada pemberian antibiotik, Jurnalis Y.D,  

Sayieti Y (2009) menyebutkan bahwa 

pemberian antibiotik yang tidak tepat pada 

kasus diare dapat menyebabkan timbulnya 

resistensi bakteri terhadap beberapa antibiotik 

sehingga dapat menimbulkan masalah klinis 

lain pada penderita diare. Sehingga perlu 

dilakukan langkah yang lebih efektif dalam 

menekan peningkatan jumlah penderita diare 

dan meminimalisir dampak negatif dari 

pengobatan yang diberikan, salah satu langkah 

pencegahan dan pengobatan yang dapat 

dilakukan adalah dengan pemberian probiotik 

pada penderita diare, dalam jurnal hasil 

penelitian Syilvia C (2015) dan Yonata Ade, 

Farid Agus F.M (2016) menyebutkan bahwa 

pemberian probiotik pada penderita diare 

dapat menurunkan intensitas dan durasi diare, 

selain itu pemberian probiotik berperan 

sebagai proteksi dan peningkatan imunitas 

saluran pencernaan. 

pemberian probiotik dapat membantu 

dalam penyebuhan diare karena bakteri 

probiotik dapat menekan pertumbuhan bakteri 

patogen. Probiotik merupakan sel mikroba 

hidup yang jika dikonsumsi dalam jumlah 

yang cukup akan memberikan manfaat bagi 

kesehatan (Kaboosi H. 2011) bakteri probiotik 

termasuk ke dalam golongan bakteri asam 

laktat (BAL) seperti Lactobacillus sp dan 

Bifidobacterium sp yang merupakan bagian 

dari flora normal pada saluran pencernaan 

manusia (Sujaya, dkk . 2008). 

Probiotik menghasilkan substansi anti 

mikroba seperti asam organik (laktat dan 

asetat), bakteriosin, H2O2, reuterin dan enzim 

saluran cerna (Ouwehand A., Lahtinen S, 

2009). Agen antibakteri seperti asam laktat 

dan bakteriosin yang dimiliki oleh bakteri 

probiotik mempunyai efek yang sangat 

penting dalam menghambat pertumbuhan 

bakteri-bakteri patogen. Hal ini dikarenakan 

asam laktat mampu menurunkan pH sehingga 

bakteri patogen akan sulit bertahan hidup, 

sedangkan bakteriosin menghambat produksi 

energi dan biosintesis protein pada bakteri 

patogen (Fauziah PN, 2012). 

Untuk mendukung pertumbuhan bakteri 

probiotik dalam upaya peningkatan kesehatan, 

maka dibutuhkan substrat yang dapat 

mendukung pertumbuhan bakteri salah 

satunya dengan penambahan sejumlah 

prebiotik. Prebiotik merupakan komposisi 

pangan yang tidak dicerna oleh saluran 

pencernaan manusia namun di metabolisme 

oleh mikroorganisme saluran pencernaan, 

seperti inulin, fructoligosakarida (fos), 

galaktooligosakarida, dan laktosa yang dapat 

mendukung pertumbuhan bakteri probiotik 

(Andriani, N. & Agung, A. 2011).  

Salah satu pangan yang dapat dijadikan 

sebagai sumber prebiotik adalah bengkuang 

(Pachyrhizus erosus), didalam bengkuang 

terdapat kandungan oligosakarida yang 

dikenal dengan nama inulin, inulin bersifat 

larut didalam air dan tidak dapat dicerna oleh 

enzim-enzim pencernaan tetapi difermentasi 

oleh mikroflora kolon (usus besar), oleh 

karena itu inulin berfungsi sebagai prebiotik 

(Park, C. J., Lee, H. A. & Han, J. S. 2016). 

Kombinasi antara prebiotik dan probiotik 

disebut sebagai sinbiotik. Kombinasi sinbiotik 
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harus sesuai agar pertumbuhan bakteri 

probiotik optimal dan memberian manfaat 

bagi kesehatan. Sampai saat ini belum adanya 

penelitian yang memadukan potensi ekstrak 

bengkuang sebagai prebiotik dalam 

meningkatkan pertumbuhan bakteri probiotik 

sehingga diperlukan penelitian untuk 

mengetahui konsentrasi prebiotik ekstrak 

bengkuang yang dapat meningatkan laju 

pertumbuhan optimum bakteri probiotik 

khususnya L. acidhophilus dan L. bulgaricus.

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium 

Mikrobiologi dan Kimia Stikes Jenderal 

Achmad Yani Cimahi pada bulan Juli - 

Oktober 2016. Uji potensi prebiotik ekstrak 

bengkuang  terhadap pertumbuhan bakteri 

probiotik L acidophilus CPS1  dan L. 

bulgaricus KS1 dilakukan menggunakan 

metode agar tuang (pour plate). 

Kultur bakteri yang digunakan pada 

penelitian ini adalah L acidophilus CPS1  dan 

L. bulgaricus KS1 yang diinokulasi pada 

media The Man Rogosa Sharpe Agar  

(MRSA) (OXOID CM0361)  diinkubasi 

didalam sungkup lilin (anaerob) (𝐶𝑂25%- 10 

%). Ekstrak bengkuang yang digunakan dalam 

penelitian ini dibuat sediaan simplisia. 

Bengkuang dikeringkan pada suhu  60ᵒc 

sampai didapatkan berat konstan, simplisa 

bengkuang yang telah diperoleh kemudian 

diekstrak dengan pelarut air suhu 90ᵒc, 

perbandingan 1 (simplisia) : 20 (pelarut), 

diaduk menggunakan magnetic stirer dengan 

kecepatan 800 rpm selama 2 jam,Filtrat 

bengkuang dipisahkan menggunakan kertas 

saring. Filtrat bengkuang dibuat sediaan 

ekstrak bengkuang serbuk dengan cara di 

freeze dry (Park, C. J. & Han, J. S. 2015).  

Uji sinbiotik ekstrak bengkuang dengan L. 

acidophilus CPS1 dan L bulgaricus KS1 

menggunakan metode agar tuang (pour plate). 

Ekstrak bengkuang untuk pengujian dibuat 

berbagai konsentrasi yaitu 1%, 0,5%, 0,25% 

dan 0%. Bakteri uji dibuat suspensi dengan 

kekeruhan standar 0,5 mac farland (1,5 x 108 

CFU/mL) (DALYNN,2014). 

Pengujian dilakukan pada medium MRSA. 

Pada setiap medium MRSA ditambahkan 

ekstrak bengkuang sesuai dengan konsentrasi 

uji yang akan dilakukan yaitu yaitu 1%, 0,5%, 

0,25% dan 0%. Kemudian pada cawan petri 

steril ditambahkan suspensi bakteri sebanyak 

100 µl secara aseptis, medium MRSA yang 

telah ditambahkan ekstrak bengkuang 

berbagai konsentrasi kemudian dituangkan 

pada cawan petri yang telah berisi suspensi 

bakteri,  homogenkan perlahan kemudian 

tunggu sampai memadat, medium uji 

diinkubasi didalam sungkup lilin pada suhu 37 

ᵒc selama 24 jam. Setelah 24 jam jumlah 

pertumbuhan bakteri dihitung pada setiap 

cawan. Data hasil pengujian dianalisis secara 

deskriptif dengan menghitung jumlah 

pertumbuhan koloni pada setiap konsentrasi 

ekstrak bengkuang. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Gambar 1. Koloni bakteri L acidophilus dan L. bulgaricus dengan penambahan ekstrak bengkuang 0,5 %. 

(A)Koloni l. Acidophilus dan l. Bulgaricus tampak dari belakang cawan. (B) Koloni l. Acidophilus dengan 
penambahan ekstrak bengkuang 0,5%. (C) Koloni l. Bulgaricus dengan penambahan ekstrak bengkuang 0,5% 
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Hasil uji potensi sinbiotik ekstrak bengkuang terhadap laju pertumbuhan L. achidophillus CPS1 

dan L. bulgaricus KS1 didapatkan hasil seperti yang terlihat pada tabel I.  

 
Tabel I. Hasil uji sinbiotik ekstrak bengkuang (Pachyrizus erosus) terhadap laju  pertumbuhan L.   

achidophillus CPS1 dan L. bulgaricus KS1 dalam berbagai konsentrasi 

No Bakteri 

Konsentrasi 
Ulangan I 

(koloni) 

Ulangan II 

(koloni) 

 

Ulangan III 

(koloni) 
Ekstrak 

bengkuang 

1 L. achidophillus 1 % 0 0 0 

  0,5 % 97 83 80 

  0,25 % 13 18 14 

  0 % 7 2 5 

2 L. bulgaricus 1 % 0 0 0 

  0,5 % 119 60 65 

  0,25 % 12 10 9 

  0 % 1 6 3 

3 Kontrol negatif - 0 0 0 

 
 

Tabel I memperlihatkan jumlah 

pertumbuhan koloni optimal terdapat pada 

konsentrasi 0,5 % dengan jumlah rata-rata 

koloni L. acidophilus  CPS 1 yang tumbuh 

sebanyak 206 koloni dan koloni L. bulgaricus 

KS1 sebanyak 200 koloni. Sedangkan jumlah 

koloni pada media tanpa penambahan ekstrak 

bengkuang yaitu konsentrasi 0 % jumlah rata-

rata koloni L. acidophilus CPS1 yang tumbuh 

sebanyak 10 koloni dan koloni L.bulgaricus 

KS1 sebanyak 8. Koloni hasil pengujian 

menunjukan penambahan ekstrak bengkuang 

0,25-0,5% dapat meningkatkan laju 

pertumbuhan L. achidophillus dan L. 

bulgaricus dengan pertumbuhan optimal  pada 

konsentrasi penambahan ekstrak bengkuang 

0,5%. 

Bengkuang mengandung oligosakarida 

berupa inulin (Park dan Han, 2015; Park Et 

Al., 2016). Inulin merupakan serat larut air 

yang tidak dapat dicerna oleh enzim sistem 

pencernaan tetapi difermentasi oleh 

mikroflora saluran pencernaan, hal tersebut 

menyebabkan inulin berperan sebagai 

prebiotik yang dapat menjadi nutrisi bakteri 

probiotik (Indriyanti et al., 2015). Sejalan 

dengan hasil penelitian Hartono dkk  (2013) 

dan Indriyanti dkk (2015) bahwa kandungan 

senyawa inulin dapat meningkat-kaan laju 

pertumbuhan bakteri asam laktat. 

Inulin merupakan substrat yang digunakan 

sebagai sumber  nutrisi  pertumbu-han bakteri 

asam laktat, bakteri asam lakta berespirasi 

secara anaerob fakultatif, oleh karena itu 

bakteri tersebut melakukan proses fermentasi 

untuk memperoleh energi. 

Hasil fermentasi tersebut diperoleh 

sejumlah energi dan asam laktat energi yang 

dihasilkan digunakan untuk beraktifitas oleh 

bakteri sedangkan, asam laktat digunakan 

untuk mencegah pertumbuhan bakteri patogen 

dalam saluran pencernaan (Hartono dkk., 

2013) 

Selain inulin didalam bengkuang terdapat 

kandungan vitamin c, vitamin e, flavonoid dan 

senyawa fenol yang berperan sebagai 

antioksidan. Antioksidan dapat mencegah 

kerusakan sel akibat radikal bebas (Carocho 

dan Ferreira, 2013). fenol merupakan senyawa 

antibakteri (Widagdha dan Nisa, 2015). 

Menurut Primurdia (2013) adanya hidrolisis 

gula yang ada oleh bakteri asam laktat 

mengakibatkan senyawa fenol yang 

dilepaskan semakin banyak, sehingga  

meningkatkan aktivitas antioksidan. 
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Peningkatan pelepasan fenol hasil hidrolisis 

menyebabkan meningkatnya aktivitas fenol 

sebagai antioksidan dan antibakteri. 

Tabel 1 hasil uji sinbiotik ekstrak 

bengkuang dengan L. acidophilus dan L. 

bulgaricus pada konsentrasi ekstrak 

bengkuang 1 % tidak terdapat pertumbuhan 

koloni bakteri, hal tersebut diduga karena 

adanya kandungan fenol dan senyawa lain 

yang berperan sebagai antibakteri yang 

mengakibatkan pada konsentrasi 1% tidak 

terdapat pertumbuhan bakteri. Widagdha dan 

Nisa (2015) memaparkan dalam jurnal 

penelitiannya bahwa adanya senyawa fenol 

dalam media pertumbuhan bakteri 

menyebabkan fenol akan masuk ke dalam sel 

bakteri melewati dinding sel bakteri dan 

membran sitoplasma, di dalam sel bakteri, 

senyawa fenol menyebabkan penggumpalan 

(denaturasi) protein penyusun sitoplasma 

sehingga dalam keadaan demikian 

metabolisme menjadi inaktif dan pertumbuhan 

bakteri menjadi terhambat atau mati. 

Dari hasil penelitian terlihat penambah-an 

ekstrak bengkuang dapat meningkatkan 

pertumbuhan bakteri L. acidophilus dan L. 

bulgaricus seperti yang telah kita ketahui 

bahwa kedua bakteri tersebut sangat penting 

dalam menjaga saluran pencernaan terutama 

dalam menekan pertumbuhan bakteri patogen, 

kedua bakteri tersebut mempunyai 

kemampuan memecah glukosa menjadi asam 

laktat, hal tersebut menyebabkan penurunan 

pH (<4,5) sehingga dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri patogen (Nurhajati J et 

al, 2012) 

Kombinasi sinbotik antara ekstrak 

bengkuang (prebiotik) sebagai substrat 

pertumbuhan bakteri L. acidophilus dan L. 

bulgaricus (probiotik) akan memberikan 

maanfaat bagi kesehatan. Menurut Andriani, 

N.  (2011) menyatakan prebiotik dapat 

meningkatkan pertumbuhan bakteri probiotik 

yang bermanfaat bagi kesehatan, kombinasi 

keduanya jika dikonsumsi dengan dosis yang 

tepat dengan cara yang benar dapat 

mengurangi keparahan dan waktu terjadinya 

diare, merangsang kekebalan sistem 

pencernaan, meredakan gejala crohn’s disease 

(inflamasi pada usus), bakteri probiotik 

menghasilkan asam laktat yang dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri patogen, 

sehingga sinbiotik ekstrak bengkuang dan 

bakteri asam laktat dapat menjadi alternatif 

pencegahan dan pengobatan pada kasus diare.

 

KESIMPULAN 

Hasil uji menenjukan bahwa prebiotik 

ekstrak bengkuang dapat meningkatkan laju 

pertumbuhan bakteri probiotik L.acidophilus 

CPS 1 dan L. bulgaricus KS1. Sinbiotik 

ekstrak bengkuang dengan bakteri 

menunjukan pertumbuhan optimal probiotik 

L.acidophilus CPS 1 dan L. bulgaricus KS1 

pada penambahan ekstrak bengkuang 

konsentrasi 0,5 %. 

. 
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ABSTRAK 

 
Penyakit degeneratif dapat timbul karena adanya kerusakan sel atau jaringan yang disebabkan oleh radikal 

bebas. Hal ini dapat dicegah dengan antioksidan alami seperti buah dan sayuran. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui potensi buah naga merah (Hylocereus polyrhizus) sebagai antioksidan. Melalui penelitian 

ini diharapkan dapat diketahui gambaran aktivitas antioksidan dan kondisi optimum reaksinya terhadap 

radikal bebas. Penelitian ini diawali dengan melakukan ekstraksi kulit buah menggunakan etanol. Selanjutnya 

dilakukan identifikasi senyawa melalui uji fitokimia untuk mengetahui kandungan senyawa aktif yang 

terdapat dalam ekstrak etanol. Uji antioksidan, dilakukan menggunakan DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil) 

sebagai radikal bebas. Hasil uji fitokimia meunjukkan bahwa ekstrak kulit buah naga mengandung komponen 

fenolik yang potensial sebagai antioksidan. Dari pengujian menggunakan DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil) 

menunjukkan bahwa ekstrak kulit buah naga memiliki aktivitas antioksidan dengan nilai IC50 sebesar 0,583 
mg/mL.  

Kata kunci: buah naga merah (Hylocereus polyrhizus), antioksidan, DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil) 

 

ABSTRACT 

 
Oxidative stress can cause oxidative damage from the level of cells, tissue, and organs. Oxidative stress can 

be overcome with natural antioxidants such as fruits and vegetables. The aim of this study was to identify 

active compounds by phytochemical screening and to further investigate the antioxidant properties on the 

peel of red dragon fruit (Hylocereus polyrhizus). Antioxidant activity was determined using DPPH (2,2-

difenil-1-pikrilhidrazil) as radical. The result of phytochemical screening showed that the peel of dragon 

fruit extract has phenolic compounds. The DPPH radical scavenging antivity determination showed that the 

IC50 for the peel of dragon fruit extract was 0,583 mg/mL. The result suggested that the peel of dragon fruit 

extract has good activities as antioxidant.  

Keywords: red dragon fruit (Hylocereus polyrhizus), antioxidant, DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil) 

 

PENDAHULUAN

Suatu penyakit dapat timbul akibat 

kerusakan pada membran dinding sel, 

pembuluh darah, basa DNA, dan jaringan 

lipid. Hal ini dapat terjadi karena reaksi 

oksidasi yang disebabkan oleh senyawa 

radikal bebas (Widyastuti, 2010). Secara 

alami sebagian besar tanaman mengandung 

senyawa antioksidan, namun kadarnya 

beragam. Salah satu tanaman yang dilaporkan 

memiliki aktivitas antioksidan adalah buah 

naga.  

Tanaman buah naga berasal dari Amerika 

Tengah dan saat ini banyak dibudidayakan di 

Indonesia. Buah naga berasal dari daerah 

beriklim tropis yang dipengaruhi oleh 

kelembaban udara, suhu, keadaan tanah dan 

curah hujan (Kristanto, 2008). Perbedaan 

tempat tumbuh dapat mempengaruhi 

kandungan nutrisi dalam suatu tanaman 

karena unsur hara yang terdapat dalam tanah 

juga berbeda (Helda dan Niah, 2016). 

Komponen utama pada buah naga adalah 

daging dan kulit buah. Bagian daging buah 

dapat dikonsumsi, sedangkan kulitnya dapat 

bermanfaat dalam produksi pangan maupun 

industri seperti pewarna alami pada makanan 

dan minuman. Menurut Wahyuni, (2011) kulit 

buah naga juga dapat dijadikan sebagai 

antioksidan atau penangkal radikal bebas.  

Pada beberapa penelitian melaporkan 

bahwa buah ini memiliki aktivitas yang sangat 

beragam antara lain aktif sebagai agen 

hepatoprotektif (Islam et al., 2013), 

antibakteri (Khalili et al., 2013; Amalia et al., 
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2014), antidiabetes (Hadi et al., 2012; Paw et 

al., 2017), antioksidan (Rebecca et al., 2010; 

Choo et al., 2011; Niah et al., 2016), dan 

antikolesterol (Raihanah et al., 2012). Pada 

penelitian ini akan dikaji lebih mendalam 

tentang aktivitas antioksidan dari ekstrak 

etanol kulit buah naga merah (Hylocereus 

polyrhizus). Hasil analisis senyawa yang 

dilakukan Tanore et al. (2012) menemukan 

bahwa buah naga mengandung senyawa 

fenolik yang potensial digunakan sebagai 

antioksidan. Selain itu, kulit buah naga juga 

mengandung vitamin C, vitamin E, vitamin A, 

alkaloid, terpenoid, flavonoid, tiamin, niasin, 

piridoksin, kobalamin, fenolik, karoten, dan 

fitoalbumin yang diduga juga memiliki 

manfaat sebagai antioksidan (Jaafar et al., 

2009).  

menghambat penyakit degeneratif seperti 

penyakit jantung, arteriosklerosis, kanker, dan 

gejala penuaan. Resiko penyakit kronis akibat 

radikal bebas dapat dikurangi dengan 

memanfaatkan peran senyawa antioksidan 

seperti vitamin (C, E, A), karoten, asam-asam 

fenol, polifenol, dan flavonoid. Senyawa-

senyawa tersebut berperan sebagai 

antioksidan karena dapat menangkap dan 

menstabilkan radikal bebas (Prakash, 2001).   

Mekanisme kerja dari senyawa antioksidan 

adalah dengan mendonorkan salah satu 

elektronnya kepada senyawa yang bersifat 

oksidan, sehingga aktivitas senyawa oksidan 

dapat dihambat (Winarsi, 2007). Radikal 

bebas merupakan molekul yang memiliki 

elektron tidak berpasangan pada orbital 

luarnya dan dapat berdiri sendiri. Salah satu 

metode yang paling umum digunakan untuk 

menguji aktivitas antioksidan adalah 

menggunakan radikal bebas DPPH (2,2-

difenil-1-pikrilhidrazil).  

Penggunaan antioksidan juga tidak hanya 

terbatas pada bidang farmasi, tetapi meluas 

dalam industri makanan, petroleum, kosmetik, 

dan sebagainya. Dalam bidang kesehatan dan 

kecantikan, antioksidan berfungsi mencegah 

penyakit kanker dan tumor, penyempitan 

pembuluh darah, dan penuaan dini. Penelitian 

tetang aktivitas antioksidan dalam bahan 

pangan mulai banyak dikaji. Hal ini 

dikarenakan beberapa antioksidan sintesis 

yang biasa digunakan oleh industri pangan, 

seperti BHA dan BTH bersifat karsinogenik 

(dapat menyebabkan kanker), sementara itu 

ketersediaan antioksidan alami masih terbatas 

(Sayuti dan Yenrina, 2015).  

Pada penelitian ini digunakan bagian kulit 

karena aktivitas antioksidan pada kulit buah 

lebih besar dibandingkan aktivitas antioksidan 

pada daging buahnya, sehingga berpotensi 

untuk dikembangkan menjadi sumber 

antioksidan alami. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Nurliyana et 

al. (2010) yang menyatakan bahwa buah naga 

merah mampu menghambat 83,48±1,02% 

radikal bebas, sedangkan pada daging buah 

naga hanya mampu menghambat radikal 

bebas sebesar 27,45±5,03 %.  

Berdasarkan latar belakang tersebut perlu 

dikaji lebih mendalam terkait kandungan 

senyawa aktif yang terdapat dalam kulit buah 

naga merah (Hylocereus polyrhizus) dan 

dikaitkan dengan aktivitas antioksidannya.   

Penelitian ini dilakukan melalui pengujian 

aktivitas antioksidan menggunakan metode 

perendaman DPPH (2,2-difenil-1-

pikrilhidrazil), sehingga diketahui nilai IC50 

ekstrak etanol dari kulit buah naga merah 

(Hylocereus polyrhizus). Pengujian akan 

dilakukan pada variasi konsentrasi untuk 

mengetahui kondisi optimum dari aktivitas 

antioksidan ekstrak etanol kulit buah naga 

tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui kandungan senyawa aktif 

dalam ekstrak kulit buah naga merah dan 

mengetahui aktivitas antioksidannya.
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METODE PENELITIAN 

Penelitian dilakukan dengan melakukan 

ekstraksi senyawa yang terkandung dalam 

kulit buah naga merah (Hylocereus 

polyrhizus) menggunakan pelarut atanol. 

Selanjutnya dilakukan identifikasi senyawa 

yang terkandung dalam ekstrak etanol 

menggunakan beberapa prosedur pengujian. 

Untuk mengetahui aktivitas antioksidan dari 

ekstrak kulit buah naga dilakukan pengujian 

dengan metode DPPH (2,2-difenil-1-

pikrilhidrazil). 

 

Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi rotary evaporator, spektrofotometer 

UV-Vis, neraca analitik, blender, alat gelas 

laboratorium, oven memmert, tabung reaksi, 

mikropipet, tip, kuvet, hot plate, dan magnetic 

stirer.  

 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi akuades, etanol 96%, reagen mayer, 

buah naga merah, kertas saring, DPPH (2,2-

difenil-1-pikrilhidrazil) serta bahan kuliatas pa 

dari Merck : HCl pekat, kloroform, amoniak 

25%, asam sulfat, metanol, NaCl, dan FeCl3

Jalannya Penelitian 

1. Preparasi kulit buah naga merah 

(Hylocereus polyrhizus) 

Sebanyak 3 kg buah naga dicuci, 

kemudian dipisahkan antara kulit dan 

daging buahnya. Kulit buah dipotong 

tipis-tipis, kemudian dikeringkan 

menggunakan oven pada suhu 50ºC untuk 

mengurangi kadar airnya. Kulit buah 

dihaluskan menggunakan blender.   

2. Ekstraksi kulit buah naga merah 

(Hylocereus polyrhizus) 

Ditimbang sebanyak 100 gram kulit 

buah naga yang sudah dihaluskan. 

Kemudian direndam dengan etanol 

dengan perbandingan antara simplisia dan 

pelarut (1:3) dan dilakukan maserasi 

sebanyak  

3 x 24 jam dengan melakukan 

penyaringan setiap 24 jam dan padatan 

direndam kembali dengan pelarut yang 

baru. Filtrat dari hasil maserasi 

digabungkan dan diuapkan menggunakan 

rotary evaporator untuk memperoleh 

ekstrak kental.  

3. Identifikasi golongan senyawa aktif dalam 

ekstrak etanol  

 

 

Prosedur identifikasi flavonoid :  

Sebanyak 0,1 gram ekstrak kental 

dilarutkan dengan 10 mL metanol, 

kemudian dibagi dalam 3 tabung reaksi . 

Tabung pertama sebagai kontrol, tabung 

kedua ditambahkan NaOH dan tabung 

ketiga ditambahkan H2SO4 pekat.Warna 

pada masing-masing tabung 

dibandingkan, jika terjadi perubahan 

warna maka positif mengandung 

flavonoid.  

Prosedur identifikasi tanin :  

Sebanyak 0,5 gram ekstrak 

ditambahkan dengan 5 mL metanol, 

kemudian disaring. Selanjutnya 

ditambahkan 2 tetes NaCl 10% dan 

larutan FeCl3 1% pada filtrat yang 

diperoleh. Hasil positif ditunjukkan 

dengan terbentuknya warna biru 

kehitaman atau hijau.  

Prosedur identifikasi saponin :  

Sebanyak 0,1 gram ekstrak 

dimasukkan dalam tabung reaksi, 

kemudian dilarutkan dengan air panas 

15 mL. Campuran dipanaskan selama 5 

menit. Selanjutnya disaring dan filtrat 

diambil sebanyak 10 mL dan 

dimasukkan kedalam tabung reaksi.  
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Larutan kemudian dikocok-kocok. Uji 

positif adanya saponin ditandai dengan 

terbentuknya busa/buih.  

Prosedur identifikasi alkaloid :  

Sebanyak 0,1gram ekstrak dilarutkan 

dengan 10 mL kloroform dan didiamkan 

selama 30 menit, kemudian 

ditambahkan 2,5 mL amoniak 0,05 M 

dan H2SO4 2 M sebanyak 2,5 mL ke 

dalam filtrat. Selanjutnya dikocok dan 

akan terbentuk 2 lapisan. Lapisan asam 

dianalisis dengan pereaksi Mayer. Hasil 

positif ditunjukkan dengan terbentuknya 

endapan warna putih.  

Prosedur identifikasi terpenoid : 

Sebanyak 0,5 gram ekstrak 

ditambahkan 10 mL etanol, 2 mL 

kloroform dan 2 mL H2SO4 pekat. Hasil 

positif terpenoid ditunjukkan dengan 

warna merah.  

Prosedur identifikasi steroid :  

Sebanyak 0,1 gram ekstrak 

ditambahkan 2 mL kloroform kemudian 

ditambahkan lagi 5 tetes H2SO4 6 M. 

Hasil positif steroid ditunjukkan dengan 

perubahan warna larutan menjadi coklat.  

4. Uji aktivitas antioksidan  

Uji aktivitas antioksidan 

menggunakan metode DPPH. Ekstrak 

etanol kulit buah naga diencerkan 

dengan serial konsentrasi 0,2; 0,4; 0,6; 

0,8; dan 1 mg/mL. Sebanyak 1 mL dari 

masing-masing konsentrasi diambil dan 

dimasukkan kedalam tabung reaksi. 

Selanjutnya 2 mL DPPH 0,1 mM 

ditambahkan kedalam masing-masing 

tabung reaksi. Campuran diinkubasi 

selama 1 jam di ruang gelap, 

dihomogenkan dan diukur 

absorbansinya menggunakan 

spektrofotometer UV pada panjang 

gelombang 517 nm. 

Analisis Data 

Pengumpulan data dilakukan melalui 

serangkaian eksperimen laboratorium. Data 

yang diperoleh akan diolah secara deskriptif 

dengan menganalisis hubungan antara 

kandungan senyawa aktif dalam ekstrak 

etanol dengan aktivitas antioksidannya.  

Untuk mengetahui nilai % inhibisi dari 

sampel ditentukan dengan persamaan berikut:  

 

% inhibisi = 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Tahap awal dari penelitian ini adalah 

ekstraksi kulit buah naga merah (Hylocereus 

polyrhizus) menggunakan pelarut etanol. 

Dari hasil maserasi diperoleh ekstrak kental 

sebanyak 2,9 gram, dengan rendemen 2,9%. 

Langkah selanjutnya adalah melakukan uji 

fitokimia untuk mengetahui kandungan 

senyawa dalam ekstrak kulit buah naga 

merah (Hylocereus polyrhizus). Hasil uji 

fitokimia disajikan pada Tabel 1 berikut :  

 
 

 

Tabel 1. Hasil Uji Fitokimia Ekstrak Etanol Kulit 

Buah Naga Merah 

Senyawa  Hasil Pengujian   Ket 

Flavonoid  Warna awal : Jingga  
Uji basa : Kuning  

Uji asam : coklat tua  

(+) 

Tanin  Coklat tua  (-)  

Alkaloid  Terbentuk sedikit 

endapan  

(+)  

Saponin  Terdapat buih stabil  (+)  

Terpenoid  Coklat tua  (+)  

Steroid  Merah  (+)  

 

Untuk mengetahui akktivitas antioksidan 

dari ekstrak kental kulit buah naga merah 

(Hylocereus polyrhizus), selanjutnya dilakukan 
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pengujian menggunakan metode DPPH (2,2-

difenil-1-pikrilhidrazil). Ekstrak kental 

dilarutkan menggunakan metanol 70% dengan 

variasi konsentrasi 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; dan 1 

mg/mL. Selanjutnya ekstrak tersebut 

direaksikan dengan DPPH 0,1 mM selama 1 

jam perendaman. Hasil pengukuran absorbansi 

sampel pada panjang gelombang 517 nm 

disajikan pada Tabel 2 berikut:  

 

Tabel 2 Hasil Pengukuran Sampel 

Konsentrasi 

sampel 

(mg/mL) 

Absorbansi 

(nm) 
% inhibisi 

1 
0,043 

0,056 
78,78 

0,8 
0,070 

0,070 
70,00 

0,6 
0,101 

0,110 
54,78 

0,4 
0,124 

0,133 
44,93 

0,2 
0,215 

0,212 
8,50 

0 
0,220 

0,229 
- 

 

 
 

Nilai IC50 dari pengujian aktivitas 

antioksidan ekstrak kulit buah naga merah 

DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil) dapat 

ditentukan dari persamaan linear yang 

diperoleh dari grafik hubungan antara 

konsentrasi dan absorbansi sampel sesuai 

Gambar 1. Dari hasil perhitungan diketahui 

bahwa nilai IC50 dari ekstak kulit buah naga 

merah (Hylocereus polyrhizus) sebesar  

0,583 mg/mL. 

  

 
Gambar 1 Grafik Hubungan Konsentrasi dan % 

Inhibisi

PEMBAHASAN 

Penelitian ini diawali dengan melakukan 

ekstraksi kulit buah naga merah 

menggunakan etanol 96%. Kulit buah naga 

kering seberat 100 gram dihaluskan 

menggunakan blender untuk memperbesar 

luas permukaan simplisia, sehingga senyawa 

aktifnya lebih mudah untuk larut selama 

proses perendaman. Setelah dilakukan 

ekstraksi dengan metode maserasi diperoleh 

ekstrak kental sebanyak 2,9 gram berwarna 

orange pekat, dengan rendemen 2,9%. 

Banyaknya ekstrak yang diperoleh dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain 

jenis pelarut yang digunakan, lamanya proses 

perendaman, perbandingan antara simplisia 

dengan pelarut, dan luas permukaan 

simplisia.  

Pemilihan pelarut yang digunakan sangat 

menentukan jenis senyawa yang terekstrak. 

Pada penelitian ini digunakan etanol karena 

senyawa fenolik umumnya dapat larut 

dengan baik pada pelarut polar. Proses 

perendaman dilakukan selama 3 hari, dengan 

mengganti pelarut sebanyak 2 kali karena 

warna ekstrak sudah jernih. Pada penelitian 

ini digunakan perbandingan simplisia dengan 

pelarut yaitu 1 : 3, 100 gram simplisia dan 

300 mL pelarut. Untuk mengoptimalkan 

proses ekstraksi dapat dilakukan dengan 

memperlama proses perendaman, mengganti 

pelarut secara berkala atau dengan 

memperbesar volume pelarut yang digunakan 

untuk merendam. Sebelum dilakukan 

ekstraksi, kulit buah naga yang kering 

dihaluskan terlebih dahulu. Hal ini bertujuan 

untuk memperbesar luas permukaan 

simplisia, sehingga mengoptimalkan proses 

ekstraksi. Semakin kecil ukuran simplisia, 

luas permukaan akan semakin besar dan 
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senyawa aktifnya akan lebih mudah larut 

kedalam pelarut selama proses perendaman.   

Untuk mengetahui kandungan senyawa 

aktif dalam ekstrak etanol kulit buah naga 

merah, selanjutnya dilakukan uji fitokimia. 

Pengujian ini dilakukan secara kualitatif 

dengan melihat perubahan warna sampel 

setelah ditambahkan dengan reagen tertentu. 

Dari hasil pengujian diketahui bahwa ekstrak 

kulit buah naga merah mengandung senyawa 

flavonoid, alkaloid, saponin, steroid, dan 

terpenoid. Ekstrak tidak mengandung 

senyawa tanin jika dilihat dari hasil 

perubahan warna yang tidak spesifik setelah 

dilakukan pengujian. Namun hal ini dapat 

terjadi juga karena kandungan tanin dalam 

ekstrak sangat sedikit, sehingga tidak 

terdeteksi melalui pengujian secara kualitatif.  

Berdasarkan uji fitokimia dapat diketahui 

bahwa ekstrak kulit buah naga mengandung 

senyawa fenolik yang potensial memiliki 

aktivitas sebagai antioksidan. Turunan 

polifenol sebagai antioksidan dapat 

menstabilkan radikal bebas dengan 

melengkapi kekurangan elektron yang 

dimiliki radikal bebas, dan menghambat 

terjadinya reaksi berantai dari pembentukan 

radikal bebas. Mekanisme senyawa polifenol 

sebagai antioksidan adalah dengan 

mendonorkan hidrogen dari gugus 

hidroksilnya. Polifenol merupakan komponen 

yang berperan terhadap aktivitas antioksidan 

dalam buah dan sayuran.  

Untuk mengetahui aktivitas antioksidan 

dari ekstrak kulit buah naga, dilakukan 

pengujian dengan metode perendaman DPPH 

(2,2-difenil-1-pikrilhidrazil). Pada penelitian 

ini digunakan variasi konsentrasi ekstrak 

sebesar 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; dan 1 mg/mL 

dengan konsentrasi DPPH 0,1 mM 

menggunakan pelarut etanol 70%. Ekstrak 

yang terindikasi mengandung senyawa 

antioksidan direaksikan dengan DPPH 

sebagai radikal bebas. Setelah direaksikan, 

larutan DPPH yang semula berwarna ungu 

berubah menjadi berwarna kuning. Hal ini 

mengindikasikan bahwa DPPH telah 

tereduksi sehingga berubah menjadi DPPH-H 

(Difenilpikril hidrazin). Semakin besar 

konsentrasi sampel yang direaksikan dengan 

DPPH, warna larutan akan semakin kuning. 

Hal ini menandakan bahwa semakin banyak 

DPPH yang mengalami reduksi. Hasil reaksi 

dianalisis lebih lanjut menggunakan 

spektrofotometer UV-VIS pada panjang 

gelombang 517 nm untuk mengetahu 

serapannya.  

Setelah diketahui nilai absorbansinya, 

selanjutnya dapat ditentukan %inhibisi dari 

masing-masing variasi konsentrasi ekstrak 

kulit buah naga. Nilai konsentrasi dan 

%inhibisi selanjutnya diplot dalam grafik 

untuk memperoleh persamaan liner yang 

digunakan untuk menentukan IC50 dari 

ekstrak kulit buah naga merah. Nilai IC50 

merupakan konsentrasi yang diperlukan 

untuk mereduksi DPPH sebesar 50%. 

Semakin kecil nilai IC50 yang diperoleh, 

maka semakin tinggi kekuatan senyawa yang 

bersifat antioksidan untuk melawan DPPH 

sebagai radikal bebas. Nilai IC50 dihitung 

menggunakan persamaan regresi linier, 

dengan konsentrasi sampel sebagai sumbu x 

dan %inhibisi sebagai sumbu y melalui 

persamaan y = ax + c yang disajikan pada 

Gambar 1.  

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai IC50 

sebesar 0,583 mg/mL, dimana hasil ini 

membuktikan bahwa terdapat senyawa yang 

aktif sebagai antioksidan dalam ekstrak 

etanol kulit buah naga merah. Semakin tinggi 

konsentrasi yang direaksikan dengan DPPH, 

maka %inhibisinya juga semakin besar 

terhadap radikal bebas. Radikal bebas 

merupakan senyaw berbahaya yang sangat 

reaktif dan dapat merusak jaringan organ, 

sehingga menimbulkan penyakit. Menurut 

Winarsi (2007), antioksidan sangat 

diperlukan oleh tubuh karena perannya yang 

dapat menggambat radikal bebas dan 

sekaligus meningkatkan daya tahan tubuh.
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KESIMPULAN 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil 

penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa 
ekstrak etanol kulit buah naga merah 

(Hylocereus polyrhizus) mengandung 

senyawa aktif golongan flavanoid, alkaloid, 

saponin, terpenoid, dan steroid. Ektrak etanol 

kulit buah naga merah (Hylocereus 
polyrhizus) memiliki sifat antioksidan dengan 

nilai IC50 sebesar 0,583 mg/mL. 
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ABSTRAK  

Telah dilakukan identifikasi dan penetapan kadar asam retinoate dalam sampel pemutih wajah yang dijual 

secara online.  Asam retinoate merupakan jenis senyawa kimia yang berhubungan dengan vitamin A. 

Penggunaan asam retinoate sudah dilarang oleh pemerintah sejak tahun 1998, karena adanya efek samping 

penggunaan terutama sifatnya yang teratogenic. Penelitian ini bertujuan mengetahui adanya kandungan asam 

retinoate dalam sampel. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif menggunakan kromatografi lapis 

tipis dan metode kuantitatif menggunakan spektrofotometer. Hasil menunjukkan tiga sampel positif 

mengandung asam retinoate dengan kadar kadar 0,0036%-0,02%. 

 
Kata kunci: Asam retinoate, kosmetik, krim pemutih  

 

ABSTRACT  

Identification and determination of retinoic acid levels in whitening samples that sold online has been 
carried out. Retinoic acid is a type of chemical compound associated with vitamin A. The use of retinoic acid 

has been banned by the government since 1998, due to the side effects of use, especially its teratogenic 

nature. This study aims to determine the presence of retinoic acid in the sample. The method used is a 

qualitative method using thin layer chromatography and quantitative methods using a spectrophotometer. 

The results showed three positive samples containing retinoate acid with levels of 0.0036% -0.02%. 

 

Keywords: Retinoate acid, cosmetics, whitening creams 

 

PENDAHULUAN 

Asam retinoate merupakan jenis senyawa 

kimia yang berhubungan dengan vitamin A. 

Asam retinoate memiliki berat molekul 

rendah, yang memiliki pengaruh biologis 

terhadap penglihatan, perbaikan jarigan, 

perkembangan embrio, pertumbuhan sel, 

diferensiasi berbagai epitel di tubuh, 

memfasilitasi aksi imunomodulasi, dan 

membantu perubahan sel (Axel et al., 2001; 

Liu et al., 2012; Mech and Rai, 2014; Orlandi 

et al., 2003; Zile, 2001). 

Meskipun memiliki banyak manfaat, asam 

retinoate dengan penggunaan salah dapat 

menyebabkan kontraindikasi. Produk asam 

retinoate tidak dianjurkan pada saat hamil 

karena sifatnya teratogenic, tidak digunakan 

saat menyusui dan pada saat menggunakan 

kontrasepsi (Vahlquist and Saurat, 2012). 

Hasil studi pada tikus menunjukkan paparan 

asam retinoate dapat menyebabkan tulang 

rapuh dan objek hampir mati. Selama proses 

paparan objek penelitian mengalami kelainan 

secara biokimia seperti anemia, perubahan 

aktivitas enzim alkali fosfatase, tulang rapuh, 

dan degenerasi testis (Kurtz et al., 1984).  

Asam retinoate (tretinoin) telah dilarang 

penggunaannya sejak tahun 1998 melalui 

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 

445/MENKES/PER/V/1998 (Menkes, 1998). 

Sejauh ini bahan-bahan kimia tersebut belum 

tergantikan dengan bahan-bahan lainnya yang 

bersifat alami. Disebut juga Asam retinoat ini 

sering dipakai sebagai bentuk sediaan vitamin 

A topikal, yang hanya dapat diperoleh dengan 

resep dokter.  

Sebagai kosmetika, treitonin banyak 

digunakan sebagai produk perawatan kulit 

wajah (skin care).Treitonin digunakan sebagai 

anti jerawat (Schmidt and Gans, 2011). 

Treitonin digunakan pula sebagai anti selulit 

dengan meningkatkan produksi kolagen pada 

kulit (Perry, 2007). Tretionin banyak 

digunakan pada produk pemutih karena dapat 

mengurangi pigmentasi (Couteau et al., 2016) 
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Bentuk topical, asam retinoate merupakan 

kategori kehamilan C dan tidak diperbolehkan 

untuk wanita hamil (Chien et al., 2016). 

Pengguna treitonin tidak diperkenankan 

menggunakan pula krim atau losion yang 

memiliki efek mengeringkat kulit, 

mengandung alcohol, astringen, rempah-

rempah, kapur, sulfir, resorsinol, atau aspirin. 

Produk-produk ini dapat berinteraksi dengan 

tretinoin atau memperburuk efek sampingnya 

(Pmhdev, 2018). 

Akibat banyaknya efek samping yang 

dapat ditimbulkan oleh asam retinoate, 

pemerintah mengeluarkan pengaturan tentang 

penggunaannya. Penggunaan harus dalam 

pengawasan dokter. Bahan-bahan berbahaya 

tersebut dilarang untuk digunakan dalam 

pembuatan kosmetika berdasarkan Peraturan 

Kepala Badan POM RI No. 18 Tahun 2015 

tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika. 

(BPOM, 2016). Temuan kosmetika 

mengandung bahan berbahaya masih banyak 

ditemukan oleh Badan POM. Produk-produk 

kosmetika tersebut salah satunya dijual 

melalui media elektronik termasuk situs 

penjualan online. 

Berdasarkan hal tersebut penelitian ini  

mengenai identifikasi adanya asam retinoate 

pada produk pemutih yang dijual secara 

online.

  

METODE PENELITIAN  

Pelaksanaan penelitian akan dilakukan 

dengan dua metode yaitu kualitatif dan 

kuantitatif. Metode kualitatif menggunakan 

kromatografi lapis tipis. Metode kuantitatif 

dilakukan dengan metode spektrofotometri.   

Sampel yang digunakan sebanyak 20 sampel 

pemutih wajah yang dijual secara online, dan 

tidak memiliki nomor registrasi BPOM. 

 

Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan pada penelitian ini 

adalah chamber kromatografi, 

spektrofotometer UV Vis, corong pisah, 

Kertas saring Whatman No.41, Aluminium 

foil, Lampu UV254, Lempeng KLT silika 

gel 60F254, dan kuvet. 

Bahan yang digunakan adalah standar 

asam retinoate, metanol, aseton, Etanol p.a, 

dan n-heksan. Eluen diguat dengan cara 

mencampurkan campuran n-heksan – 

aseton(6:4) v/v. 

 

Jalannya Penelitian 

1. Pembuatan Larutan Standar dan sampel 

Sebanyak 3 gram standard dan sampel 

ditimbang  tambahkan 10 mL methanol 

dan kocok hingga homogen. Dinginkan 

dalam es selama 15 menit, kemudian 

saring menggunakan kertas saring 

Whatman No.41. 

2. Identifikasi asam retinoat 

Lempeng KLT yang telah diaktifkan 

dengan cara dipanaskan didalam oven pada 

suhu 1050C selama 30 menit dengan 

membuat batas penotolan dan batas elusi 

10 cm. Larutan pembanding dan larutan uji 

ditotolkan secara terpisah dengan 

menggunakan menggunakan pipa kapiler 

pada jarak 1,5 cm dari bagian bawah 

lempeng. Jarak antar noda adalah 2,5 cm, 

kemudian dibiarkan beberapa saat hingga 

mengering. Lempeng KLT yang telah 

mengandung cuplikan dimasukkan 

kedalam bejana KLT yang terlebih dahulu 

telah dijenuhkan dengan eluen. Dibiarkan 

fasa bergerak naik sampai mendekati batas 

elusi.  Kemudian lempeng KLT 

diangkatdan dibiarkan kering diudara. 

Diamati di bawah sinar UV254 

berfluoresensi memberikan bercak gelap, 

menunjukkanadanya asam retinoat  (Ditjen 

POM, 1995). 
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Hasil KLT positif kemudian diukur 

kadarnya menggunakan metode 

spektrofotometri. Diawali dengan 

pembuatan standar asam retinoate dengan 

variasi konsentrasi 10 ppm, 20 ppm, 30 

ppm, 40 ppm, dan 50 ppm. Pengukuran 

standard dan sampel dilakukan pada 

panjang gelombang 352 nm (Elzanfaly et 

al., 2012).

Analisis Data 

Analisis data dilakukan secara deksriptif  

hanya identifikasi adanya kandungan asam 

retinoate dalam krim pemutih, dan hasil 

positif diukur kadarnya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pemeriksaan kualitatif asam 

retinoat terhadap 20 sampel krim pemutih  

didapatkan tiga sampel positif mengandung  

asam retinoate, data disajikan pada tabel 1. 

 

Tabel 1. Hasil uji kualitatif pemeriksaan asam 
retinoate pada krim pemutih 

Keterangan Rf Keterangan 

Standard 0,5 - 
Sampel positif 0,5 3 sampel 

Sampel negatif 0 17 sampel 

 

 Hasil kualitatif menunjukkan adanya tiga 

sampel yang memiliki Rf sama dengan Rf 

standard yaitu 0,55. Selain Rf, pola dan warna 

noda pun sama. Dapat disimpulkan terdapat 

tiga sampel yang positif mengandung asam 

retinoate. Metode Kromatografi Lapis Tipis 

(KLT) digunakan pada penelitian ini untuk 

mengetahui ada tidaknya suatu kandungan 

dengan membandingan pada larutan standard 

(Day and Underwood, 1967).  

Ketiga sampel kemudian diukur kadar asam 

retinoatnya menggunakan metode 

spektrofotometri.  

 Sebelum dilakukan penatapan kadar asam 

retinoate, dilakukan uji linearitas standar, 

hasil linearitas dapat dilihat pada gambar 1. 

Gambar 1.  Kurva kalibrasi larutan standard asam 

retinoate 

  Hasil kalibrasi standar dapat dipastikan 

pengerjaan baik dengan nilai R2 sebesar 

0,9625. Kadar asam retinoate dalam sampel 

didapatkan dari data absorbans dan dimasukan 

pada rumus persamaan standard yaitu y= 

0,1331x+0,2529. Hasil pengukuran kadar 

pada sampel dapat dilihat pada tabel 2 

Tabel 2. Hasil pengukuran kadar asam retinoate 

pada sampel positif 

No. Kode 

Sampel 

Kadar asam retinoat 

(%) 

1 Sampel 2 0,0036% 

2 Sampel 3 0,020% 

3 Sampel 8 0,012% 

 

 Kadar asam retinoate sebesar 0,0036%; 

0,012%; dan 0,20%. Pemerintah sudah 

melarang penggunaan asam retinoate karena 

efek samping yang bisa ditimbulkan. Dari 

hasil ini dapat dipastikan masih adanya bahan 

berbahaya yang dilarang digunakan oleh 

masyarakat.  

  Produk asam retinoate merupakan obat 

kategori kehamilan tipe C. Tidak dianjurkan 

pada saat hamil karena sifatnya teratogenic, 

tidak digunakan saat menyusui dan pada saat 

menggunakan kontrasepsi (Vahlquist and 

Saurat, 2012).  

  Asam retinoate merupakan zat teratogen. 

Hasil penelitian Lee (2012) menunjukkan 

bahwa paparan teratogen diikuti oleh 

penurunan tingkat transkrip Raldh yang 

mengkodekan enzim retinoat asam-sintesis 

dan peningkatan kadar enzim pengkodean 

mRNA Cyp26a1 dan Cyp26b1 yang 
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mengkatalisis asam retinoat. Bersamaan, ada 

penurunan yang signifikan dalam tingkat 

asam retinoat di seluruh embrio dan ginjal. 

Pemulihan kadar asam retinoat dengan 

suplementasi ibu dengan dosis rendah asam 

retinoat setelah penghinaan teratogenik 

menyelamatkan perkembangan ginjal 

metanephric dan membatalkan beberapa defek 

perkembangan ekstrarenal. Mekanisme yang 

sebelumnya tidak terdeskripsikan dan tidak 

terduga ini memberikan wawasan tentang 

jalur molekuler teratogenesis yang diinduksi 

asam retinoat. 

  Asam retinoate merupakan pengobatan 

yang efektif untuk apa yang sangat efektif, 

namun sangat teratogenic.  Efek pada janin 

menghasilkan terutama pada kraniofasial, 

sistem saraf pusat, kelainan kardiovaskular 

dan thymus. Untuk menghindari efek 

teratogenik ini, pencegahan kehamilan 

program harus benar-benar dipatuhi pada 

wanita Usia subur. Namun, jika kehamilan 

terjadi, pantas konseling harus disediakan. Ini 

akan melibatkan pendidikan mengenai efek 

teratogenik isotretinoin, termasuk peningkatan 

risiko keguguran spontan, janin malformasi 

dan keterlambatan perkembangan. Antenatal 

yang disesuaikan peduli dalam pengaturan 

yang tepat seperti feto-maternal. (Browne et 

al., 2014) 

 Asam retinoate dapat pula menyebabkan 

tulang rapuh dan objek hampir mati. Selama 

proses paparan objek penelitian mengalami 

kelainan secara biokimia seperti anemia, 

perubahan aktivitas enzim alkali fosfatase, 

tulang rapuh, dan degenerasi testis (Kurtz et 

al., 1984). Asam retinoate dapat 

mempengaruhi nilai hematologi, seperti 

berkurangnya jumlah sel darah merah dan 

jumlah fibrinoged. Asam retinoid dapat 

menyebabkan proliferasi limpa dan nodus 

limpa (Turton et al., 1985). 

 Meskipun penggunaan asam retinoate 

secara topical tidak cukup mengubah kadar 

retinoid plasma endogen, namun distribusi 

spasial dan temporal yang sangat spesifik dari 

protein pengikatan dan reseptor dalam embrio 

menunjukkan bahwa bahkan perubahan kecil 

dalam tingkat endogen dalam embrio dapat 

mengubah proses perkembangan penting 

seperti morfogen; aspek ini harus diselidiki 

lebih lanjut (Nau, 1993).

 

KESIMPULAN  

Dapat disimpulkan dari 20 sampel krim 

pemutih yang dijadikan sampel, tiga sampel 

mengandung asam retinoate dengan kadar 

0,0036%-0,02%.
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ABSTRAK  

Pneumonia adalah peradangan akut pada parenkim paru yang disebabkan oleh bakteri Klebsiella pneumoniae 

yang dapat mengganggu pertukaran oksigen dan karbon dioksida di paru-paru. Bakteri ini memiliki kapsul 
polisakarida yang besar dan motil. Polisakarida mengganggu isolasi dan karakteristik  polisakarida 

berinteraksi dengan DNA membentuk larutan yang sangat kental atau slime. Pneumonia dapat dideteksi 

menggunakan teknik biologi molekuler, dimana salah satu  keberhasilan dalam teknik ini adalah isolasi 

DNA. Berdasarkan karakteristik bakteri ini maka penelitian ini dilakukan untuk menentukan metode yang 

tepat dalam isolasi DNA dengan menggunakan teknik boilling water dan CTAB. Boilling water 

menggunakan pemanasan tinggi selama beberapa menit sedangkan CTAB merupakan sejenis deterjen yang 

dapat mendegradasi dinding sel, denaturasi protein, memisahkan karbohidrat. Hasil penelitian menunjukkan 

kedua metode tersebut menghasilkan pita genom berukuran 10000 bp. Konsentrasi dan kemurnian  hasil 

isolasi dari Boilling water 1,3 dengan konsentrasi 97,1 ng/mL sedangkan CTAB memiliki kemurnian 1,2 

dengan konsentrasi 471,2 ng/mL. Dari kedua metode yang digunakan, metode yang baik untuk mengisolasi 

DNA genom bakteri K.pneumoniae yang berkapsul dengan konsentrasi 471,2 ng/mL dan kemurniaan 1,2. 

  
Kata kunci: Isolasi DNA, Boilling Water, CTAB 

 
 

ABSTRACT 

Pneumonia is an acute inflammation of the lung parenchyma caused by the bacterium Klebsiella pneumoniae 

which can interfere with the exchange of oxygen and carbon dioxide in the lungs. This bacterium has a large 
and motile polysaccharide capsule. Polysaccharides interfere with the isolation and characteristics of 

polysaccharides interacting with DNA to form a very thick or slime solution. Pneumonia can be detected 

using molecular biology techniques, where one of the successes in this technique is DNA isolation. Based on 

the characteristics of these bacteria, this study was conducted to determine the appropriate method in DNA 

isolation using boilling water and CTAB techniques. Boilling water uses high heating for several minutes 

while CTAB is a type of detergent that can degrade cell walls, denaturate proteins, separate carbohydrates. 

The results showed that the two methods produced 10000 bp genome band. The concentration and purity of 

the isolation results from Boilling water 1.3 with a concentration of 97.1 ng / mL while CTAB has a purity of 

1.2 with a concentration of 471.2 ng / mL. Of the two methods used, a good method to isolate encapsulated 

K. pneumoniae bacterial genome DNA with a concentration of 471.2 ng / mL and purity of 1.2. 

 
Keywords: DNA Isolation, Boilling Water, CTAB 

 
 

PENDAHULUAN  

Pneumonia merupakan sepuluh besar 

penyakit menular di Indonesia dengan jumlah 

kasus sebesar 46.250 pasien yang terdiagnosa 

pneumonia. Pneumonia adalah peradangan 

akut pada parenkim paru, bronkiolus 

respiratorius dan alveoli, menimbulkan 

konsolidasi jaringan paru sehingga dapat 

mengganggu pertukaran oksigen dan karbon 

dioksida di paru-paru (Walker R & Whittlesea 

C, 2012). Penyakit ini disebabkan  oleh 

bakteri Klebsiella pneumoniae. Bakteri ini 

memiliki kapsul, tetapi tidak membentuk 

spora. Spesies K.pneumoniae menunjukkan 

pertumbuhan mucoid, kapsul polisakasida 

yang besar dan motil(Anderson, Lonsway, & 

Rasheed, 2007). Tiga faktor yang yang dapat 

bertindak sebagai virulensi Klebsiella sp.yaitu 

reseptor dinding sel, eksopolisakarida dan 

endotoksin.(Leach AJ, Shelby-James TM, & 

Mayo M, 1997). Material kapsul membentuk 

bundel tebal struktur fibril yang menutupi 

permukaan bakteri. Struktur tersebut 
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melindungi bakteri dari fagositosis oleh 

granulosit, polimorfonuklear, dan mencegah 

kematian bakteri oleh serum 

bakterisidal.(Casewell M & Phillips I, 1978). 

Penyakit pneumonia dapat dideteksi dengan 

teknik biologi molekuler. Langkah pertama 

yang perlu dilakukan untuk pemeriksaan 

tersebut adalah isolasi DNA. 

Isolasi DNA adalah prosedur rutin untuk 

mengumpulkan DNA untuk analisis 

molekuler atau forensik berikutnya(Doyle, E, 

Widyarti, & Rahayu, 2011). Isolasi DNA 

merupakan salah satu teknik yang paling dasar 

dan penting dalam studi DNA. 

Isolasi/ekstraksi DNA diperoleh dengan cara 

merusak atau memecahkan dinding sel 

sehingga DNA keluar dari dalam sel.Derajat 

kemurnian dan kualitas dalam isolasi DNA 

sangat mempengaruhi hasil yangakan 

diperoleh. Secara umum, prosedur ekstraksi 

yang baik untuk isolasi DNA mencakup tiga 

hal penting, yaitu harus bisa dihasilkan DNA 

dengan kemurnian yang tinggi, DNAharus 

utuh, dan konsentrasi yang tinggi(Clark, M.S, 

1997).Konsentrasi dan kemurniaan DNA 

ditentukan dengan spektrofotometer pada λ 

260 nm dan 280 nm. Molekul DNA dikatakan 

murni jika rasio absorbansinya berkisar antara 

1,8 – 2,0.(Darmo TW, 2011) 

Polisakarida mengganggu isolasi dan 

karakterisasi DNA karena pada metode 

phenol-chloroformpolisakarida berinteraksi 

dengan DNA membentuk larutan yang sangat 

kental atau slime.Pada metode 

Methoxyethanolsampel DNA yang 

terkontaminasi polisakarida sering terjadi 

ketidaksesuaian untuk restriksi 

danpenyimpanan jangka panjang(Crowley et 

al., 2003a; Crowley et al., 2003b; Lee et al., 

2003; Sharma et al., 2002). Dari penelitian 

yang telah lakukan oleh Xiao Xiaodkk (2011) 

dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa 3 

metode tersebut bekerja dengan baik pada 

 

 

banyak non-mucoid Gram-negatif bakteri 

termasuk JM109 yang diuji, tapi ternyata 

tidakbekerja dengan baik pada dua bakteri 

mukoid, V.parahaemolyticus dan K. 

pneumoniae. Oleh sebab itu, diperlukan 

metode lain yang dapat mengisolasi DNA 

K.pneumoniae secara optimal. 

Pada beberapa rumah sakit metode yang 

sering digunakan adalah metode boilling 

water. Pada metode boilling, pemanasan 

tinggi selama beberapa menit akan 

menyebabkan peningkatan permeabilitas 

dinding sel yang berakibat pada masuknya 

cairan dan materi lain di sekitar sel dan 

keluarnya materi-materi dari dalam sel. Suhu 

tinggi juga bermanfaat untuk inaktivasi enzim, 

terutama DNase yang dapat merusak 

DNA.(Sharbatkhori, Kia EB, Harandi MF, 

Jalalizan N, & Mirhendi H, 2009). Ekstraksi 

DNA menggunakan metode boilling sangat 

mudah dilakukan dan hanya membutuhkan 

waktu beberapa menit.(Sunarno, Muna, Fitri, 

Malik, Karuniawati, & Soebandrio, 2014) 

Metode Cetyl Trimethyl Ammonium 

Bromide (CTAB) ini biasa di gunakan untuk 

isolasi DNA tanaman(Donata, 2007). Metode 

isolasi DNA ini menggunakan nitrogen cair 

pada tahap awal ekstraksi untuk menghasilkan 

kualitas DNA terbaik.(Pharmawati, M, 2009). 

CTAB merupakan sejenis deterjen yang dapat 

mendegradasi dinding sel, denaturasi protein, 

memisahkan karbohidrat (Suprapto, 2003). 

Metode ekstraksi DNA dengan CTAB akan 

menghasilkan pita DNA yang berukuran tebal 

dan dapat memisahkan DNA dari polisakarida 

karena adanya perbedaan karakteristik 

kelarutan (differensial of solubility). Metode 

ini tidak membutuhkan biaya yang lebih 

mahal dibandingkan dengan menggunakan 

kit. (Miligan, 1992). 
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METODE PENELITIAN 
 

Alat dan Bahan 

Tabel:  Alat yang digunakan dalam penelitian 

No. Nama Alat Spesifikasi Jumlah 

1. Timbangan Metler Toledo 1 unit 

2. Gelas kimia 100mL 2 unit 

3. Ose Bulat dan Tusuk 2 unit 

4. Bunsen 150mL 1 unit 
5. Autoclave Hyrayama 1 unit 

6. Cawan petri Pyrex 2 unit 

7. Batang pengaduk P = 25 cm 1 unit 

8. Objek glass 25,4 x 75,5 1 unit 

9. Mikroskop Olympus CX21LED 1 unit 

10. Mikrotube 1,5mL  

11. Vortex AccuBioTech.Co.,Ltd 1 unit 

12. Mikropipet 100-1000μL 2 unit 

13. Waterbath Memmert 1 unit 

14. Sentrifuge Eppendorf 1 unit 

15. Rak mikrotube  1 unit 
16. Alat Elektroforesis Mupid ex 1 set 

17. Spektrofotometer atau 

Nanodrop 

Thermo 1 unit 

18. Tip putih Neptune, 1-10μL Secukupnya 

19. Tip biru Nesco, 100-1000μL Secukupnya 

Bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini seperti pada tabel berikut : 

 

Tabel : Bahan yang digunakan dalam penelitian 

No. Nama Bahan Spesifikasi Jumlah 

1. Kultur murni K.pneumoniae 
ATCC 700603, 

CT1538, S941 
Secukupnya 

2. 
Bubuk media Mac Conkey 

agar 
OXOID 51,5g/1L 2,575g 

3. Aquadest  1000mL 

4. Tinta Cina Yamura(231) 1 tetes 

5. Pewarnaan Gram 

Lar. Krystal violet 

Lar. Lugol 

Alkohol 95% 

Lar. Safranin 

 

6. Nitrogen cair   

7. Isopropanol  600 mL 
8. Etanol Absolute  400 μL 

9. Buffer CTAB VWR amResw 600 μL 

10. Polyvinilpurrolidone(PVP)  600 μL 

11. CIA  600 μL 

12. NaCl 0,5 M 600 μL 

13. Buffer TE  50 μL 

14. 
Larutan Etidium Bromide 

(ETBR) 
Merck  

15. Loading dye Nutrilab  

 

Jalannya Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam beberapa 

tahapan sebagai berikut : 

1. Sterilisasi alat dan bahan 

 menggunakan autoklaf dengan suhu 121 ⁰C 

selama 15 menit 
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2. Penanaman kultur bakteri, pewarnaan 

gram dan kapsul. 

Bakteri diambil dari kultur bakteri 

ATCC 700603 di lakukan subkultur pada 

media MC dan AN miring, kemudian 

setelah tumbuh dilakukan pewarnaan 

gram dan kapsul untuk keperluan 

identifikasi awal. 

3. Uji Biokimia bakteri Klebsiella 

pneumonia 

Langkah identifikasi selanjutnya uji 

biokimia menggunakan uji gula-gula , 

kemudian hasilnya dibandingkan dengan 

tabel Koneman. 

4. Isolasi DNA  

Isolasi DNA  dilakukan dua metode 

yang berbeda, yang pertama 

menggunakan metode Boilling Water 

dimana dilakukan pemanasan pada sampel 

kultur bakteri 95 ⁰C selama 15 menit, 

kemudian di sentrifugasi untuk 

memisahkan DNA dan selain DNA. 

Metode yang kedua adalah CTAB dengan 

tahapan pelisisan sel, pengendapan DNA, 

pencucian DNA dan pelarutan DNA. 

5. Pengukuran Konsentrasi DNA dan 

Kemurnian DNA 

Pengukuran dan Kemurnian DNA 

dilakukan menggunakan alat Nanodrop, 

untuk DNA diukur pada ʎ 260 dan untuk 

protein pada  ʎ 280. Akan didapatkan 

absorban dan konsentrasi dan kemurnian 

DNA nya. 

6. Elektroforesis 

Pada tahapan ini dilakukan pemisahan 

DNA berdasarkan ukuran menggunakan 

agar agarose 1 %. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Penelitian ini diawali dengan identifikasi bakteri klebsiella pneumonia dengan uji biokimia, 

pewarnaan gran dan kapsul. Berdasarkan uji biokimia didapatkan hasil sebagai berikut : 

Tabel:  Keterangan hasil pada media Mac Conkey 

No Karakteristik Hasil 

1. Warna Pink (Laktosa fermenter) 
2.  Ukuran 0,5 – 0,7 cm 

3. Elevasi Cembung 

4. Ciri lainnya Mucoid, smooth 

 

Tahapan selanjutnya dilakukan pewarnaan Gram dan kapsula (Burry Gins) pada koloni yang 

diduga Klebsiella pneumoniae. Kemudian didapatkan hasil sebagai berikut : 

Tabel : Hasil Pewarnaan Gram dan kapsula 

No 
Media  Keterangan 

Media Mac Conkey Agar Media TSB 

1. 

 
Pewarnaan Gram dengan  

perbesaran 1000x 

 
Pewarnaan Gram dengan  perbesaran 1000x 

Bentuk:Basil 

Susunan: 

Mono 

Sifat: Gram  

negatif 

Ciri bakteri: 

K.pneumoniae 
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2. 

 

 
Pewarnaan Gram dengan  

perbesaran 1000x 

 
Pewarnaan Gram dengan  perbesaran 1000x 

Bentuk:Basil 
Susunan: 

Mono 

Sifat: Gram  

negatif 

Terdapat  

kapsul 

(Bening) dan 

badan bakteri 

(merah) 

Ciri bakteri: 

K.pneumoniae 

 

Tahapan selanjutnya dilakukan penanaman pada media uji biokimia diinkubasi pada suhu 37°C 
selama 24 jam, dengan hasil dapat dilihat dibawah ini : 

Tabel: Hasil Uji Biokimia 

No Nama Uji Pengamatan Hasil (+/-) 

1. Laktosa Ungu Kuning (+/Gas+) 

2. Sukrosa Ungu Kuning (+/Gas+) 

3. Glukosa Ungu Kuning (+/Gas+) 
4. Manitol Ungu Kuning (+/Gas+) 

5. TSIA Orange L/D : Asam/Asam 

H2S : Negatif 

Gas : Positif 

6. Methyl Red  Negatif (Tidak terbentuk cincin merah) 

7. Voges Proskauer  Positif (Terbentuk cincin) 

8. SIM   Sulfur : Negatif 

Indol : Negatif 

Motility : Negatif 

9. Simon Citrate Hijau (Biru) Positif  

10.  Urease Orange (Biru) Positif 
11. AN  Ada pertumbuhan 

12. TSB  Ada pertumbuhan 
Keterangan : L : Lereng 

       D: Dasar 

 

Dari hasil perhitungan didapatkan 

kesesuaian sebesar 100% bakteri Klebsiella 

pneumoniae. Koloni tersangka Klebsiella 

pneumonia dibuat kultur  bakteri selama 24 

jam . Isolasi menggunakan dua metode, 

Boilling water dan CTAB, dan dilakukan 

pengukuran konsentrasi dan kemurnian 

DNA. Hasil dapat dilihat pada tabel berikut :

 

Tabel: Hasil Uji Konsentrasi dan Kemurnian DNA 

No Metode Isolasi 260nm 280nm Kemurnian 

DNA 

Konsentrasi 

DNA 

1. Boilling Water 1.820 1.364 1.3 97,1 ng/ml 
2. CTAB 0.490 0.394 1.2 471,2 ng/ml 

 

Tahapan terakhir adalah elektroforesis menggunakan konsentrasi agarose 1% dengna waktu 60 

menit, 70 volt. Hasil dapat dilihat sebagai berikut : 
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Gambar Hasil visualisasi proses elektroforesis DNA genom bakteri uji. 

Lajur 1 : Marker (1kb). Lajur 2 : Kontrol Negatif. Lajur 3 : Hasil isolasi 

DNA menggunakan metode boilling water. Lajur 4 : Hasil isolasi DNA 

menggunakan metode CTAB 

Pada penelitian ini dilakukan uji biokimia 

terhadap sampel uji bakteri dengan hasil 

persentase 100% bakteri K.pneumonia. 

Menurut (Koneman, Willet, Amos, & Wilfert, 

1988) Salah satu kunci penting identifikasi 

Klebsiella pneumonia adalah KIA As/As, Gas 

++, H2S (-), Ind (-), MR (-), VP (+), Citrate 

(+), Motility (-), dan Urease (+). Dari hasil 

isolasi DNA menggunakan metode Boilling 

water dan CTAB didapatkan kemurnian DNA 

yang rendah sedangkan untuk konsentrasi 

DNA tertinggi didapatkan dari metode CTAB. 

Pengukuran kuantitas kemurnianDNAdapat 

diihat pada (tabel IV). Kemurnian DNA 

diperoleh dari perbandingan absorban 

A260/280 pada sampel DNA. Nilai 260nm 

merupakan nilai maksimal DNA dapat 

menyerap cahaya, nilai tersebut dapat 

digunakan untuk memperkirakan konsentrasi 

DNA, sedangkan nilai 280 merupakan nilai 

maksimal residu protein dapat menyerap 

cahaya (Sambrook, 1989). Menurut Komala 

(2009) menyatakan bahwa konsentrasi hasil 

ekstraksi pada waktu ekstraksi dan komposisi 

penambahan lisis buffer merupakan faktor 

yang mempengaruhi banyak sedikitnya 

DNA.Pada penelitian (Habibah, 2017) 

menggunakanmetode CTAB untuk isolasi 

DNA chlorella sp. menghasilkan kemurnian 

dan kualitas DNA yang tinggi. Karena 

menurut (Kaidah dan Suprapto, 2003; 

Ardiana, 2009) metode CTAB merupakan 

metode yang umum digunakan dalam 

ekstraksi DNA genom tanaman yang banyak 

mengandung polisakarida dan senyawa 

polifenol. Senyawa CTAB termasuk jenis 

surfaktan kationik yang digunakan untuk 

proses lisis sel tanaman. 

   Sampel DNA tersebut 

kemudian divisualisasi melalui proses 

elektroforesis gel agarosa 1%. Visualisasi gel 

agarosa dilakukan menggunakan UV-

transillluminator. Visualisasi sampel DNA 

dapat dilihat pada Gambar A. Hasil kuantitas 

DNA menunjukkan bahwa nilai kemurnian 

masing masing metode berbeda dan tingkat 

konsentrasi yang diperoleh berbeda beda pula, 

hal ini mengakibatkan ketebalan pita yang 

beragam. Perbedaan konsentrasi DNA yang 

diperoleh pada masing masing metode dapat 

ditentukan oleh perlakuan fisik yang diberikan 

serta kemampuan buffer ekstraksi dalam 

memecah sel. Proses perusakan sel secara 

fisik dengan penggerusan sampel yang 

sempurna dapat mempermudah buffer 

ekstraksi dalam memecah sel. Disamping itu 

buffer ekstraksi yang digunakan dapat 

menentukan konsentrasi DNA yang 

dihasilkan(Mulyani, Purwanto, & Nurruhwati, 

2003). Hasil visualisasi menunjukkan bahwa 

sampel DNA hasil isolasi menggunakan 

metode Boilling water dan CTAB 

menunjukkan adanya pita. Pada lajur 3 

menunjukkan bahwa konsentrasi DNA yang 
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berhasil diisolasi tinggi, ditunjukkan oleh 

tebalnya pita DNA yang dihasilkan. Pita DNA 

hasil elektroforesis yang semakin tebal belum 

tentu berbanding lurus dengan tingginya 

konsentrasi DNA (Sambrook, 1989). Pita 

DNA yang terlihat menyebar menunjukkan 

adanya ikatan molekul DNA yang terputus 

pada saat proses ekstraksi DNA berlangsung, 

sehingga genom DNA terpotong menjadi 

bagian bagian yang lebih kecil. Terputusnya 

ikatan antar molekul tersebut dapat 

disebabkan oleh adanya gerakan fisik yang 

berlebihan yang dapat terjadi dalam proses 

pemipetan, pada saat dibolak-balik dalam 

ependorf, sentrifus, atau bahkan karena 

temperature yang terlalu tinggi dan karena 

aktivitas bahan bahan kimia tertentu (Syahfitri 

Harahap, 2017). 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian diantara dua 

metode, yaitu Boilling water dan CTAB, 

metode CTAB merupakan metode yang lebih 

baik untuk mengisolasi DNA genom bakteri 

Klebsiella pneumoniae yang berkapsul dengan 

konsentrasi 471,2 ng/mL dan kemurnian 1,2. 
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ABSTRAK 

Preparasi sampel dalam metode analisis merupakan salah satu tahap penting dalam menentukan hasil analisis 

yang baik. Salah satu proses preparasi sampel dalam analisis logam adalah destruksi. Penelitian ini 

bertujuan untuk membandingkan antara destruksi kering dengan pengabuan dan destruksi basah menggunakan 

microwave digestion system pada penentuan unsur seng dalam varietas buah naga. Tiga varietas buah naga 

hasil destruksi dianalisis dengan metode spektrofotometri serapan atom. Hasil analisis logam seng baik dengan 
destruksi kering maupun destruksi basah tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan setelah dilakukan 

pengolahan data menggunakan uji anova dengan nilai p-value lebih dari 0,05. Dengan demikian, Destruksi 

kering maupun basah dapat digunakan dalam menganalisis logam seng di dalam varietas buah naga, kedua 

metode  tersebut  memiliki  keunggulan  dan  kekurangan  masing-masing  yang  dapat  digunakan sebagai 

bahan pertimbangan dalam penggunaanya. 

Kata kunci: seng, buah naga, destuksi kering, destruksi basah, spektrofotometer serapan atom 
 

 

ABSTRACT 

Sample preparation is one of the important step to obtain a good analysis result. Digestion is one of sample 

preparation process in metal analysis. The aim of this study was to compare dry digestion  and  wet  digestion  

on  the  determination  of  zinc  elements  in  dragon  fruit  varieties. Digestion solution of three varieties of 

dragon fruit were analyzed by atomic absorption spectrophotometry method. The results of zinc metal 

analysis showed non-significant diferences both dry and wet digestion after data processing using ANOVA 

test with a p-value of more than 0.05. Thus, dry and wet digestion can be used in analyzing zinc metal in 

dragon fruit varieties, both methods have advantages and disadvantages of each which can be used as 
consideration in their use. 

Keywords: zink, dragon fruit, dry digestion, wet digestion, Atomic Absorption Spectrofotometri 

 
 

PENDAHULUAN  

Unsur mikro di dalam makanan merupakan    

salah    satu   hal    yang    penting diketahui   

karena   berperan   dalam   beberapa reaksi 

biokimia yang terjadi di dalam tubuh. Salah 

satu unsur  mikro  yang  berperan dalam 

metabolisme tubuh yaitu seng. 

Seng (Zn) adalah unsur mikro penting 

untuk proliferasi dan diferensiasi sel. Seng 

merupakan  konstituen  struktural  dari  

banyak enzim dan protein, termasuk enzim 

metabolik, faktor   transkripsi,   dan   

pensinyalan   seluler protein (M. Stepanidou, 

2006). 

Kekurangan seng di dalam tubuh dapat 

menyebabkan berbagai penyakit seperti 

gangguan gastrointestinal, penyakit ginjal, 

anemia sel sabit, alkoholisme dan beberapa 

tipe kanker (Fraker dkk, 2000). Kelebihan 

seng di dalam tubuh pun tidak baik karena 

dapat terakumulasi menjadi racun bagi tubuh   

dan mungkin dapat menyebabkan 

ketidakstabilan metabolik karena 

penyelewengan fungsi enzim (Endah, 2012). 

Salah satu sumber seng (Zn) yang 

diperlukan   tubuh   dapat   diperoleh   melalui 

asupan makanan yang baik. Sumber makanan 

yang mengandung seng diantaranya buah naga 

yang saat ini banyak dibudidayakan dan 

dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. 

Data kandungan unsur seng di  dalam 

beberapa      varietas      buah      naga      yang 

dibudidayakan di Indonesia masih sangat 
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terbatas, karena itu perlu dilakukan analisis 

kandungan seng di dalam buah naga tersebut, 

sehingga dapat diketahui jumlah unsur seng 

tersebut dalam memenuhi kebutuhan tubuh. 

Kadar seng di dalam buah naga umumnya 

sangat rendah, sehingga diperlukan metode 

analisis yang selektif dan sensitive seperti 

metode spektrofotometri serapan atom. 

Dalam analisis kandungan unsur seng 

terdapat beberapa faktor yang berperan 

dalam menentukan baik tidaknya hasil 

analisis. Salah satu faktor tersebut yaitu 

metode preparasi sampel yang tepat. Preparasi  

sampel  dalam  analisis  buah naga dengan 

spektrofotometri serapan atom dapat  

dilakukan  dengan  destruksi  kering melalui 

pengabuan maupun dengan destruksi basah  

menggunakan  microwave  digestion system  

dengan pelarut asam kuat. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

bagaimana perbandingan destruksi kering 

maupun destruksi basah terhadap hasil 

analisis seng di dalam varietas buah naga, 

yaitu buah naga merah (Hylocereus 

costaricensis), buah naga putih (Hylocereus 

udantus), dan buah naga kuning (Selenicereus 

megalanthus).  

 

METODE PENELITIAN 

Alat dan Bahan 

Alat yang diguanakan yaitu 

spektrofotometer   serapan atom (Agilent), 

microvawe digestion  system (millestone 

ethos 1), Tanur, Freeze Dryer. Bahan  yang  

digunakan  yaitu  buah naga merah yang 

diperoleh dari kebun Sabitha Farm, 

Purwakarta, buah naga putih diperoleh dari 

Kebun Sabidu, Subang, dan buah naga kuning 

yang diperoleh dari perkebunan daerah 

Banyuwangi. Asam Nitrat (HNO3) pekat e-

merck , HCL 6 M, E-Merck, larutan standar 

seng  (Zn)  E-Merck,  dan  air  demineralisasi.

 

Jalannya Penelitian 

1.  Pengambilan Sampel Buah Naga 

Buah naga merah (Hylocereus 

costaricensis), buah naga putih 

(Hylocereus udantus), dan buah naga 

kuning (Selenicereus megalanthus) 

diambil dari     perkebunan secara random, 

masing-masing dipilih buah yang matang 

dan telah layak utuk dikonsumsi. 

2.  Preparasi Sampel 

Buah naga yang diperoleh dibersihkan 

kemudian   dipisahkan   antara   kulit   dan 

daging buahnya, kemudian diblender dan 

dibuat serbuk dengan cara kering-beku 

menggunakan freeze dryer. 

3.  Destruksi Kering 

Sampel daging dan kulit buah naga 

yang telah kering ditimbang sebanyak 1 

gram, kemudian dimasukkan ke dalam 

cawan krusibel dan diabukan di dalam 

tanur pada suhu 450oC selama 3 jam. 

Selanjutnya ditambahkan HCl 6 M 

sebanyak   2,5   mL   dan   dipanaskan 

sampai diperoleh larutan yang jernih. 

Sampel  didinginkan  dan  disaring dengan 

kertas whatmann no 1, dimasukkan ke 

dalam labu ukur 25 mL dan ditambahkan 

larutan HNO3  0,1 N sampai tanda batas. 

4.  Destruksi   Basah 

Dengan   menggunakan microwave 

digestion system Sampel  daging dan  kulit 

buah  naga  dari tiga    varietas    yang    telah    

dikeringkan ditimbang sebanyak 1 gram, 

kemudian ditambahkan larutan HNO3 

pekat sebanyak 7,5 mL dan air 

demineralisasi sebanyak 2,5 mL. larutan 

dimasukkan ke dalam bejana TFM 

,kemudian di destruksi pada 180oC selama 

25 menit. Hasil destruksi selanjutnya 



 
Perbandingan Destruksi Kering Dan Destruksi Basah Pada Analisis Seng (Zn) Dalam Varietas Buah Naga 

 

 

PINLITAMAS 1 | Vol 1, No.1 | Oktober 2018 | Halaman 636 

dimasukkan ke dalam labu ukur 25 mL dan 

ditambahkan air demineralisasi sampai 

tanda batas. 

5.  Pembuatan Kurva Kalibrasi Seng (Zn) 

Larutan standar seng (Zn) 4000 ppm 

diencerkan  secara  bertahap  menjadi 

larutan standar Zn 1000 ppm, selanjutnya 

100 ppm, 10 ppm dan   sampai diperoleh 

larutan standar kerja   Zn 1 ppm. Larutan 

standar   Zn   1   ppm   kemudian   dibuat 

menjadi beberapa deret konsentrasi yaitu 

0,1 ppm, 0,2 ppm, 0,4 ppm, 0,8 ppm, dan 

1 ppm dengan cara mempipet larutan 

standar  Pb  1  ppm  masing-masing 

sebanyak 10 mL, 20 mL, 40 mL, 80 mL, 

dan 100 mL kemudian dimasukkan ke 

dalam labu ukur 100 mL dan ditambahkan 

aqua demineral sampai tanda batas 

6. Analisis  Kandungan  Seng  (Zn)   

Dengan Spektrofotometer Serapan 
Atom dilakukan pengukuran serapan 

sampel. Serapan sampel yang diperoleh 

dimasukkan  ke dalam  kurva kalibrasi 

sehingga diperoleh kadar sampel.

Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis dengan 

Anova single faktor menggunakan software   

SPSS 21 dengan   α = 0,05 untuk mengetahui 

apakah kedua   metode      destruksi   yang   

digunakan memberikan perbedaan yang 

signifikan atau tidak terhadap hasil analisis 

logam seng dalam tiga varietas buah naga. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Dari analisis unsur seng (Zn) di dalam 

varietas buah naga dari kedua metode 

preparasi sampel yaitu destruksi kering dan 

destruksi basah diperoleh hasil yang dapat 

dilihat pada Tabel I.  

Dari tabel tersebut, hasil analisis unsur 

seng di dalam ketiga varietas buah naga baik 

pada daging   buah   naga   maupun   pada   
kulitnya menunjukkan   destruksi   basah   

menghasilkan nilai  konsentrasi  buah  naga  

yang  diperoleh relatif  lebih  besar  

dibandingkan  dengan destruksi  kering.  
Namun  demikian,  hasil  uji data dengan 

menggunakan SPSS menunjukkan perbedaan 

tersebut tidak signifikan ditunjukkan dengan 
nilai p-value > 0,05.  

Gambaran hasil analisis varietas buah naga 

dapat dilihat dengan jelas   pada   Gambar   1   

yang   menunjukkan perbandingan hasil 

analisis buah naga dengan destruksi kering dan 

destruksi basah. Hasil penelitian ini pada 

dasarnya sejalan dengan penelitian yang pernah 

dilakukan oleh I.O Akenyele yang menyatakan 

tidak adanya perbedaan signifikan terhadap 

hasil analisis unsur logam dengan 

menggunakan destruksi kering maupun 

destruksi basah pada beberapa sampel 

makanan. Meskpun demikian, preprasi sampel    

buah    naga    dengan    menggunakan destruksi 

kering memiliki beberapa keunggulan 

diantaranya membutuhkan penggunaan jumlah 

bahan kimia yang lebih sedikit sehingga biaya 

efisien dengan demikian risiko yang diperoleh 

lebih rendah terkait dengan penggunaan bahan 

kimia, peralatan yang dibutuhkan lebih 

sederhana meskipun pada penelitian ini   kadar 

hasil analisis lebih  rendah  dibandingkan 

dengan   preparasi sampel dengan destruksi 

basah. 

Tabel I. Hasil analisis logam seng (Zn) dengan 

destruksi kering dan destruksi basah 
 
 

Sampel 
Destruksi Kering 

(mg/kg) 
 
Destruksi Basah 

(mg/kg) 

DBM 6,2 ± 2,12  21,50 ± 0,02 

DBP 38, 29 ± 1,33  17,91 ± 0,31 

DBK 12,44 ± 0,63  31,13 ± 0,014 

KBM 9,78 ± 3,66  17,32 ± 0,42 

KBP 25,29 ± 7,28  29,86 ± 0,41 

KBK 15,54 ± 4,82  21,44 ± 0,31 

Keterangan :  DBM : Daging Buah Naga Merah  
 DBP : Daging Buah Naga Putih  
 DBK : Daging Buah Naga Kuning  
 KBM : Kulit Buah Naga Merah  
 KBP  : Kulit Buah Naga Putih  

 KBK : Kulit Buah Naga Kuning 
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Gambar 1. Perbandingan hasil analisis buah naga dengan destruksi 

kering dan destruksi basah

 

KESIMPULAN 

Hasil analisis seng (Zn) baik dengan 

destruksi kering melalui pengabuan maupun 

dengan destruksi  basah menggunakan  

microwave  digestion  system  menunjukkan  

tidak  ada  perbedaan signifikan secara statistik 

sehingga kedua metode tersebut 

memungkinkan untuk digunakan dalam 

analisis logam seng dalam varietas buah naga.
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ABSTRAK 

Xilol merupakan suatu bahan yang berbahaya dan bersifat toksik. Penggunaan xilol di laboratorium Patologi 

Anatomi sangatlah umum untuk tahap “clearing” baik untuk proses pematangan jaringan maupun pewarnaan. 

Xilol digunakan di laboratorium Patologi Anatomik karena sifatnya yang dapat larut dengan agen dehidarasi 

dan dapat melarutkan paraffin sebagai agen pengeras. Xilol merupakan bagian dari hidrokarbon layaknya 

minyak Gandapura. Penelitian bertujuan untuk mencari alternative pengganti xilol telah dilakukan dengan 

menggunakan minyak Gandapura menggunakan metode eksperimental. Sampel menggunakan otak hewan uji 

mencit yang dapat menunjukkan adanya celah pembuluh darah dengan jaringan ikat akibat penggunaan agen 

“clearing”. Parameter yang digunakan adalah deskripsi sediaan dan pewarnaan, intensitas warna inti, warna 

sitoplasma dan artifak berupa sisa paraffin dan celah pada pembuluh darah terhadap jaringan ikat. Hasil 

penelitian menunjukkan penggunaan minyak gandapura secara deksripsi tidak berbeda dalam sediaan jaringan. 

Minyak gandapura disinyalir dapat merubah tingkat keasaman sel menuju basa yang ditandai dengan 

menurunkan intensitas inti dan meningkatnya intensitas sitoplasma. Artifak yang muncul pada penggunaan 

minyak gandapura masih menunjukkan adanya celah pembuluh darah dengan jaringan ikat. Pengembangan 

untuk kesempurnaan minyak gandapura adalah dengan menentukan waktu yang optimal dan perlu ada 

perlakuan lainnya guna menghilangkan aroma yang menyengat dari minyak Gandapura. 

Kata kunci: Intensitas Inti, Intensitas Sitoplasma, Artifak, Tingkat Keasaman. 
 

 

ABSTRACT 

Xylol is a dangerous and toxic material. Xylol reagent in the Anatomy Pathology laboratory is very common 

for the "clearing" stage both for tissue processing and staining. Use of xylol in the Anatomic Pathology 

laboratory because of it is soluble with dehydration agents and can dissolve paraffin as a hardening agent. 

Xylol is part of hydrocarbons like gandapura oil. The aim of the research to find alternative substitutes for 

xylol had been carried out using gandapura oil. The method for this research is an experimental method. 

Sample for this research are animal brains of mice that can showing the presence of vessel shrinkage due to 

the use of "clearing" agents. The parameters this research are nucleus intensity, cytoplasm intensity and 

artifaks of paraffin residu and vessel shrinkage in connective tissue. The results showed that the use of 

gandapura oil produced good nucleus and cytoplasmic qualities compared to the use of xylol. Artifaks that 

appear in the use of gandapura oil is vessel shrinkage. The development for the perfecting of gandapura oil 

are determine the optimal time and need for other treatments to eliminate the pungent aroma of gandapura 

oil. 

Keywords: Nuclear Density, Cytoplasm, Contrast, Artifaks 

 

PENDAHULUAN  

A. Tahap Pembuatan Sediaan Jaringan 

Sediaan jaringan saat ini masih menjadi 

gold standard dalam penentuan terapi dan 

prognosis pasien khususnya dengan diagnosis 

kanker. metode pembuatan sediaan jaringan 

terdiri dari berbagai cara salah satunya adalah 

Teknik parafinisasi. Pembuatan sediaan 

jaringan Teknik parafinisasi perlu dilakukan 

tahapan-tahapan tertentu seperti fiksasi, 

dehidrasi, clearing, infiltrasi, embedding, 

mikrotomi dan perwarnaan sediaan. Hasil dari 

keseluruhan tahapan tersebut dapat 

memberikan gambaran tentang bentuk, 

susunan sel, kualitas pewarnaan inti, 

sitoplasma dan lain sebagainya. Hasil tersebut 

diharapkan sesuai dengan gambaran jaringan 

dalam kondisi pada waktu masih hidup yang 

tahap akhirnya akan dibandingkan dengan 

kontrol kualitas  (Mescher, 2016).  

Fiksasi merupakan suatu tahapan awal 

yang wajib dilalui bak untuk sediaan sel 

maupun jaringan (Fajar 2015). Adapun setelah 
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tahap fiksasi dilakukan, tahap selanjutnya 

adalah tahapan yang sering diistilahkan 

dengan tahap “pematangan jaringan”. 

Tahapan pematangan jaringan terdiri dari 

tahapan dehidrasi, clearing dan infiltrasi. 

Proses pematangan jaringan yang dilakukan 

dengan baik akan mudah untuk menghasilkan 

sediaan jaringan yang tipis yang berkualitas 

baik serta tidak terjadi artifak di dalamnya 

(Khristian & Inderiati, 2017).  

Tahapan dehidrasi adalah tahapan untuk 

menghilangkan air dan zat fiksatif dari 

komponen jaringan. Agen dehidrasi bersifat 

hidrofilik (suka air), memiliki kutub yang kuat 

berinteraksi dengan molekul air dengan cara 

mengikat hidrogen. Dehidrasi harus dilakukan 

secara perlahan. Jika gradien konsentrasi agen 

terlalu berlebihan, maka arus difusi osmosis 

dalam melintasi membran sel dapat 

menyebabkan terjadi kerusakan pada sel. 

Tahap dehidrasi ini, spesimen diproses 

menggunakan agen dengan konsentrasi 

meningkat dari konsentrasi terendah hingga 

absolut. Agen dehidran absolut dilakukan agar 

tahapan selanjutnya tidak akan akan 

mengganggu penetrasi agen “clearing” ke 

dalam jaringan (Khristian & Inderiati, 2017). 

Tahap setelah dehidrasi adalah tahapan 

“clearing”. Tahapan “clearing” merupakan 

proses mengeluarkan agen dehidran dan 

menggantinya dengan suatu larutan yang 

dapat berikatan dengan media infiltrasi. Agen 

“clearing” harus memiliki kemampuan 

penetrasi jaringan yang cepat, menghilangkan 

agen dehidrasi dengan cepat, mudah 

digantikan oleh agen infiltrasi, menimbulkan 

kerusakan jaringan yang minimal, tidak 

mudah terbakar, tidak bersifat toksisitas 

rendah dan relative murah (Khristian & 

Inderiati, 2017). Agen “clearing” yang umum 

digunakan saat ini adalah xilol dimana xilol 

ini baik dalam tahapan “clearing” namun tidak 

baik dalam tidak keamanan baik secara umum 

ataupun pekerja (teknisi laboratorium). 

Tahapan setelah “clearing” adalah 

tahapan infiltrasi. Infiltrasi ini adalah suatu 

tahapan memasukkan materi yang bersifat 

padat pada suhu ruang (teknik parafinisasi). 

Materi yang umum digunakan dalam tahapan 

ini adalah paraffin atau paraplast. Tahap ini 

dilakukan menggunakan alat bantu berupa 

oven yang berfungsi membuat materi menjadi 

bentuk cair pada suhu tertentu. Suhu yang 

digunakan tergantung dari titik leleh materi 

yang akan dimasukkan.  

Setelah tahapan pematangan selesai 

dilakukan maka jaringan yang tahapan 

selanjutnya adalah penanaman pada suatu 

media yang sesuai dengan alat potong 

mikrotom. Tahapan ini harus memperhatikan 

posisi dari jaringan sehingga orientasi sel 

dapat terlihat sesuai dengan yang diharapkan.  

B. Xilol 

Xilol merupakan suatu agen yang umum 

digunakan di laboratorium pembuatan sediaan 

histologi. Xilol memiliki tingkat kelarutan 

yang tinggi terhadap agen dehidran dan juga 

materi parafin. Xilol yang diberikan pada 

jaringan tersebut dapat memberikan efek 

transparan.  

Xilol atau kadang disebut xylene atau 

dimetilbenzene memiliki rumus mulekul 

C8H10 yang tertapil pada gambar 1. 

Berdasarkan indeks sifatnya, cilol 

diklasifikasikan ke dalam ABNT NBR 14725-

2. Klasifikasi tersebut menunjukkan bahwa 

xilol merupakan substansi yang mudah 

terbakar, cairan tidak berwarna, tidak larut 

dalam air, larut dalam alcohol absolut, ether 

dan senyawa organic lainnya (Hernandes, et 

al., 2017).  

 

 
Gambar 1. Ortho Xilol (1); Mete Xilol (2); 

Para Xilol (3). Sumber: Xylene: Features, Risks and 
Management of Waste, 2017 
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Teknisi laboratorium pembuatan sediaan 

histologi merupakan seseorang yang secara 

rutin bersentuhan dengan pelarut yang 

terkontaminasi xilol. Aturan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja saat ini menyebutkan bahwa 

paparan xilol dalam suatu ruangan hanya 

diperbolehkan pada batas rata-rata 100 ppm 

selama 8-10 jam (Time-Weighted Average 

(TWA)). Namun untuk seorang teknisi yang 

bekerja dalam kondisi tersebut (100 ppm) 

hanya diperkenankan bekerja 40 jam selama 

seminggu, dan hanya 3-5 menit pada kondisi 

ruangan terpapar 200 ppm (Khristian & 

Inderiati, 2017; Rajan & Malathi, 2014; 

Kandyala, et al., 2010).  

Selain paparan kerja, jalur utama kontak 

dengan manusia adalah melalui kontaminasi 

xilol yang masuk ke tanah, air permukaan atau 

air tanah. Xilol dapat bertahan selama 

berbulan-bulan atau lebih sebelum terurai 

menjadi bahan kimia lainnya. Namun, karena 

mudah menguap, sebagian besar akan masuk 

ke udara dan dipecah oleh sinar matahari 

(Kandyala, et al., 2010). 

C. Minyak Gandapura 

Minyak gandapura merupakan bagian dari 

minyak atsiri yang berasal dari tanaman 

gandapura. Gandapura merupakan salah satu 

tanaman yang dapat tumbuh pada dataran 

tinggi, 1300 – 3300 meter dpl dan penghasil 

minyak atsiri yang masuk dalam daftar 

Komoditi Binaan Direktorat Jenderal 

Perkebunan berdasarkan Keputusan Menteri 

Pertanian nomor 511/kpts/pd.310/9 /2006 

(Hernani, 2004). Minyak gandapura memiliki 

kandungan metil salisilat dengan konsentrasi 

sebesar 93-98%. Namun untuk minyak 

gandapura yang dihasilkan di Indonesia hanya 

memiliki kandungan metil salisilat sekitar 

82,23% (Kusumo, et al., 2015) 

 

 

  

 

METODE PENELITIAN 

Jalannya Penelitian 

Penelitian yang dilakukan menggunakan 

metode eksperimen dengan membandingkan 2 

kelompok yang berbeda. Kelompok pertama 

adalah kelompok yang diproses menggunakan 

xilol pada tahap pematangan dan pewarnaan, 

dan kelompok kedua adalah kelompok yang 

diproses menggunakan minyak gandapura 

tahap pematangan dan pewarnaan. Organ 

yang digunakan pada kelompok uji adalah 

organ otak mencit galur Balc/C normal.  

Kelompok uji terdiri dari 16 potongan organ 

otak yang dipotong dengan ketebalan 4 mm 

dan volume relative sebesar 168 mm3 (4x6x7 

mm).   Setiap kelompok direndam dalam 

setiap tahapan pematangan jaringan dengan 

perbandingan organ : reagen = 1 : 20. 

Adapun tahapan pematangan jaringan 

terlihat pada Tabel 1, dan tahap pewarnaan 

terlihat pada Tabel 2 berikut:  

 

Tabel 1. Tahap Pematangan Jaringan Kelompok Uji 

No Tahap 
Reagen 

Waktu 
Suhu 

Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 1 Kelompok 2 

1 Fiksasi Neutral Buffer Formalin Overnight Suhu ruang Suhu ruang 

2 Dehidrasi Alkohol 70% 30 menit Suhu ruang Suhu ruang 

  Alkohol 95% 30 menit Suhu ruang Suhu ruang 

  Alkohol absolut 45 menit Suhu ruang Suhu ruang 

  Alkohol absolut 30 menit Suhu ruang Suhu ruang 

3 Clearing Xilol 1 Minyak Gandapura 45 menit Suhu ruang 60OC 

  Xilol 2 Minyak Gandapura 30 menit Suhu ruang 60OC 

4 Infiltrasi Parafin (3x) @45 menit 60OC 60OC 
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Tabel 2. Tahap Pewarnaan Sediaan Jaringan Kelompok Uji 

No Tahap 
Reagen Waktu Suhu 

Kelompok 1 Kelompok 2  Kelompok 1 Kelompok 2 

1 Deparafinisasi Xilol (2x) 
Minyak 

Gandapura (2x) 
15 menit Suhu ruang 60OC 

2 Dehidrasi Alkohol absolut 5 menit Suhu ruang Suhu ruang 

  Alkohol 95% 5 menit Suhu ruang Suhu ruang 

  Alkohol 70% 5 menit Suhu ruang Suhu ruang 

  Aquades 30 menit Suhu ruang Suhu ruang 

3 Pewarnaan Inti Hematoxylin Mayer 45 menit Suhu ruang Suhu ruang 

4 Pencucian Air mengalir 30 menit Suhu ruang Suhu ruang 

5 Blueing Larutan Amonia 0,2% 1 menit Suhu ruang Suhu ruang 

6 Netralisasi Aquades 3 menit Suhu ruang Suhu ruang 

7 Pewarnaan Sitoplasma Eosin 5 Menit Suhu ruang Suhu ruang 

8 Pencucian Alkohol 95% (2x) @3 menit Suhu ruang Suhu ruang 

9 Dehidrasi Alkohol Absolut 3 menit Suhu ruang Suhu ruang 

10 Clearing Xilol (2x) 
Minyak 

Gandapura (2x) 
@ 3 menit Suhu ruang Suhu ruang 

11 Mounting Entelan    

Analisis Data 

Pada penelitian ini, data yang diperoleh dari 

hasil pematangan dan pewarnaan dengan 

menggantikan xylol menggunakan minyak 

gandapuran adalah parameter kualitas 

pewarnaan inti, parameter kualitas pewarnaan 

sitoplsma, distorsi jaringan dan kemunculan 

artifak. Data yang didapat terbagi menjadi 2 

yaitu parametrik dan non parametrik. Data 

Parametrik adalah data kualitas pewarnaan 

inti dan sitoplasma. Dimana data kualitas inti 

dan sitoplasma didapat dari pengukuran 

menggunakan perangkat lunak image-J untuk 

menghasilkan gambaran rata-rata densitas 

warna dan histogram warna dari hasil citra 

digital mikroskopis. Analisa data parametrik 

menggunakan perangkat lunak SPSS v.25. 

Adapun dara non parametrik adalah data 

distorsi jaringan dan kemunculan artifak yang 

dilihat secara visualisasi mikroskopik.  

 

HASIL PENELITIAN  

A. Gambaran Mikroskopis 

Hasil digitalisasi kualitas pewarnaan inti 

dan sitoplasma terlihat pada Gambar 2. 

       

        
Gambar 2. Hasil visualisasi kelompok uji. Kelompok 

xilol (1); Kelompok minyak gandapura (2) 

 

Pada Gambar 2 diatas menunjukkan hasil 

pembuatan sediaan jaringan menggunakan 

minyak gandapura menunjukkan kualitas yang 

sebanding bahkan relative lebih kontras jika 

dibandingkan dengan penggunaan xilol untuk 

tahapan clearing pada tahapan pematangan, 

deparafinisasi dan clearing pada pewarnaan. 

Hasil ini menunjukkan bahwa minyak 

gandapura berpotensi sebagai reagen 

alternative dalam mengganti xilol yang bersifat 

toksik dan mudah terbakar.  
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B. Densitas Warna Inti dan Sitoplasma 

Pengumpulan data dengan parameter 

penilaian densitas warna inti dan warna 

sitoplasma dilakukan dengan cara digitalisasi 

sediaan  menggunakan perangkat lunak image-

J. Sediaan yang telah diambil citra digitalnya 

kemudian dipisahkan warnanya berdasarkan 

target pewarnaan inti maupun pewarnaan 

sitoplasma. Hasil pengolahan citra digital 

tersebut kemudian menghasilkan bentukan 

histogram baik untuk warna inti maupun warna 

sitoplasma. Adapun hasil dari histogram 

sediaan terdapat pada Gambar 3 berikut. 

  

  
Gambar 4.2 Histogram warna inti dan 

sitoplasma. (a) adalah histogram dari inti pada 

kelompok xylol, (b) histogram dari inti pada 

kelompok minyak gandapura, (c) histogram dari 

sitoplasma pada kelompok xylol, (d) histogram 

dari sitoplasma pada kelompok minyak 

gandapura.  

 

Pada Gambar 3 diatas menunjukkan 

grafik histogram warna inti yang menggunakan 

minyak gandapura (b) terlihat lebih homogen 

dibandingkan dengan grafik histogram warna 

inti yang yang menggunakan xylol (a). Hasil 

histogram warna sitoplasma yang 

menggunakan minyak gandapura (d) terlihat 

lebih rapat dibandingkan dengan grafik 

histogram warna inti yang menggunakan xylol 

(c). Data hasil pengukuran histogram 

kemudian diolah menggunakan uji beda dua 

kelompok untuk melihat data univariat dan 

bivariat. Adapun hasil dari uji tersebut terlihat 

pada Tabel 2 berikut. 

 

Tabel 4.2 Hasil uji Statistik Densitas Warna Sel 

(Inti dan Sitoplasma) 

Parameter Uji 𝑿 ̅ ± 𝑺𝑫 (OD) 
P Value 

(T-test) 

Kualitas inti   

a. Kelompok Xilol 196,52 ± 5,24 <0,001 

b. Kelompok 

Minyak 

Gandapura 

154,66 ± 4,12  

Kualitas Sitoplasma   

a. Kelompok Xilol 134,27 ± 4,76 <0,001 

b. Kelompok 

Minyak 

Gandapura 

147,85 ± 2,42  

 

Hasil uji densitas warna inti dan warna 

sitoplasma dari kelompok yang menggunakan 

xilol menunjukkan bahwa rata-rata intensitas 

warna inti sebesar 196,52 OD dengan standar 

deviasi sebesar 5,24. Nilai rata-rata densitas 

warna inti pada kelompok  yang menggunakan 

minyak gandapura adalah 134,27 OD dengan 

standar deviasi intensitas sebesar 4,12. Hasil 

rata-rata nilai densitas warna sitoplasma pada 

kelompok xilol adalah 134,27 OD dengan 

standar deviasi sebesar 4.76 Nilai rata-rata 

densitas warna sitoplasma pada kelompok 

minyak gandapura sebesar 147,85 dengan 

simpangan deviasi sebesar 2,42. Hasil tersebut 

menunjukkan rata-rata densitas warna inti 

lebih besar pada kelompok xilol sedangkan 

untuk ra-rata densitas warna sitoplasma lebih 

besar pada kelompok minyak gandapura.

 

C. Artifak Sediaan 

Artifak merupakan suatu hal yang secara 

sengaja ataupun tidak sengaja terbentuk pada 

saat  pembuatan sediaan jaringan sehingga 

dapat mengganggu pengamatan. Hasil 

penelitian menunjukkan secara mikroskopik 

tidak terbentuk artifak yang disebabkan karena 

tahapan pematangan maupun pewarnaan 

dengan menggantikan xilol dengan minyak 

gandapura.
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PEMBAHASAN 

Hasil menunjukkan bahwa minyak 

gandapura dapat dijadikan alternatif 

menggantikan xilol dalam pembuatan sediaan 

jaringan. Hal ini dikarenakan minyak 

gandapura memiliki sifat yang non polar 

sehingga dapat menghilangkan sisa parafin 

yang terdapat pada jaringan. Hasil ini didukung 

oleh jurnal Udonkang et al. (2014) 

menyebutkan bahwa xylol dapat digantikan 

dengan minyak mineral yang dipanaskan 

sampai suhu 60°C yang bertujuan untuk 

menghilangkan protein yang terkandung pada 

jaringan sehingga membuat jaringan tersebut 

tampak transparan dalam tahapan “clearing”. 

Minyak gandapura yang bersifat non polar 

dapat melarutkan lemak yang terkandung 

dalam jaringan sehingga pori-pori jaringan 

terbuka dan energi kinetik dari molekul tingkat 

difusi jaringan menurun. Dengan penurunan 

tersebut maka cairan dehidrasi yang telah 

masuk ke dalam sel akan larut sehingga dapat 

tergantikan oleh lilin parafin yang berfungsi 

untuk memadatkan jaringan.  

Pada penelitian Udonkang et al. (2014) 

menyebutkan pula hasil pemrosesan 

menggunakan minyak mineral menunjukkan 

intensitas warna inti dan sitoplasma yang baik 

seperti sediaan yang diproses dengan xylol. 

Pada penelitian ini intensitas pewarnaan inti 

untuk kelompok minyak gandapura 

menunjukkan nilai yang lebih rendah dan 

berbeda bermakna dengan kelompok xilol. Inti 

yang terwarnai merupakan mekanisme asam 

basa. Inti merupakan suatu materi yang 

memiliki pH yang sangat asam dengan rentang 

2,0 - 3,0. Inti mengandung muatan negatif dan 

memiliki afinitas yang kuat dalam mengikat zat 

warna hematoxylin yang mempunyai ikatan 

basa. Perbedaan ini menunjukkan jika minyak 

gandapura dapat merubah pH dari inti menuju 

kearah basa sehingga intensitas menjadi 

menurun. Namun jika secara deskripsi hasil 

kelompok minyak gandapura masih bias 

menunjukkan inti yang jelas bersama 

komponennya lainnya seperti anak inti, 

kromatin dan komponen yang dapat berikatan 

dengan hematoxylin.  

Untuk hasil intensitas warna sitoplasma 

pada kelompok minyak gandapura 

menunjukkan warna sitoplasma yang lebih 

kuat dibanding dengan kelompok yang 

menggunakan xylol. Sejalan dengan penelitian 

diatas menunjukkan bahwa minyak gandapura 

dapat merubah kondisi pH dari komponen sel, 

dimana mekanisme pewarnaan sitoplasma 

adalah eosin yang bersifat asam akan mengikat 

komponen sel yang besifat basa. Hal ini 

menunjukkan pula bahwa dengan 

meningkatnya pH sitoplasma menuju ke arah 

basa dapat meningkatkan intensitas sitoplasma. 

Kualitas lainnya yang perlu diperhatikan 

adalah kemunculan artifak. Pada penelitian 

Choudhari et al. (2016) menyebutkan bahwa 

berbagai macam artifak yang dapat ditemukan 

pada pembuatan sediaan antara lain artifak pra-

fiksasi, artifak fiksasi, processing artifak, 

microtomy artifak dan staining artifak.  

Artifak yang mungkin dapat terjadi ketika 

xilol digantikan dalam tahap pematangan 

maupun pewarnaan adalah distorsi jaringan, 

vessel shrinkage maupun tersisanya paraffin 

dalam jaringan. Distorsi jaringan merupakan 

kerusakan yang terjadi akibat kesalahan dalam 

tahapan pematangan jaringan. Distorsi terjadi 

pada sediaan jaringan jika proses yang 

dilakukan masih kurang maksimal, baik waktu 

maupun fungsi dari tahapan tersebut.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penggunaan minyak gandapura masih 

menunjukkan vessel shrinkage. Vessel 

shrinkage umum ditemukan ketika jaringan 

syarat atau organ otak diproses menggunakan 

xilol. Kelompok minyak gandapura selain dari  

ti vessel shrinkage dak menunjukkan adanya 

artifak lainnya baik pada tahap pematangan 

maupun pewarnaan. Hal ini menunjukkan 

bahwa minyak gandapura layak digunakan 
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dalam pematangan dan pewarnaan sediaan 

jaringan. 

 

KESIMPULAN 

 

Hasil dari penggunaaan minyak gandapura 

pada tahap pematangan maupun pewarnaan 

dengan menggunakan minyak gandapura 

secara deskriptif tidak berbeda dengan 

kelompok pembanding menggunakan xilol. 

Pada parameter intensitas minyak gandapura 

cenderung merubah pH kearah basa sehingga 

intensitas warna inti berkurang dan intensitas 

warna sitoplasma meningkat.  Artifak yang 

masih ditemukan pada kelompok minyak 

gandapura adalah vessel shrinkage yang umum 

ditemukan pada jaringan syaraf atau organ otak 

yang diproses maupun diwarnai menggunakan 

xilol sebagai salah satu reagennya. 
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