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ANALISIS PERILAKU PENCEGAHAN CHILD SEXUAL
ABUSE OLEH ORANG TUA PADA ANAK USIA SEKOLAH
(Analysis Of Child Sexual Abuse Prevention Behavior
By Parents In School Age Children)
Nian Afrian Nuari
STIKES Karya Husada Kediri
Email: nian.afrian@yahoo.co.id

ABSTRACT
Child abuse is part of the kind of violence that is characterized by any properties of
hurting or harassing of sexual. Child sexual abuse is not only a negative impact on the
micro level only (individual and family), but it also could have an impact on the process of
social development in the future will come. Preventive child sexual abuse in school age
children is not optimal due to several factors. The aim of research to analyze factors
associated with child abuse prevention behavior of school-age children (6-8 years). The
research design is correlational design with cross sectional approach. The population is all
mothers in SDN Kawedusan 1 Kediri much as 73 mothers with a sample of 22 respondents
taken by purposive sampling technique. The result showed mostly maternal age 20-35
years old, high school educated, have jobs as the private sector, knowledge of early sexual
education categories of good and positive maternal attitude towards the prevention of child
sexual abuse in school-age children. Based on the analysis of Spearmean rho test obtained
child sexual abuse prevention behaviors in school-age children have a correlation with the
mother's age factor (p = 0.021), maternal education (p = 0.028), mother's occupation (p =
0.036), knowledge mothers about early sexual education (p = 0.002) and attitude of
mothers in the prevention of child sexual abuse behavior (p = 0.001). Based on these
results it is expected that the capital increase knowledge about sexual education early in
order to carry out the role in sex education so that preventive measures implemented in the
environment of child sexual abuse.
Keywords: analysis, mother, behavior, child, sexual, abuse
PENDAHULUAN
Dewasa ini sering kita temui adanya
peristiwa kekerasan seksual pada anak
yang dapat dilihat dari berbagai media
baik majalah, koran, televisi maupun
media informasi lainnya. Hal ini
memberikan gambaran bahwa kejahatan
seksual sudah melanda dunia anak yang
sebenarnya masih harus dilindungi. Dalam
kontek kesehatan reproduksi maka
peristiwa ini termasuk dalam kategori
pelecehan seksual. Hal ini akan
menganggu perkembangan anak untuk
masa-masa perkembangan selanjutnya.
Oleh karenanya kejadian demikian sangat
Jurnal Ilmu Kesehatan Vol. 5 No. 1 Nopember 2016

tidak diharapkan oleh siapapun khususnya
ibu.
Pengertian kekerasan seksual pada
anak mengacu
pada
kegiatan
melibatkan anak dalam kegiatan seksual,
sementara anak tidak sepenuhnya
memahami atau tidak mampu memberi
persetujuan. Aktivitas seksual antara anak
dengan orang dewasa atau anak lain,
bertujuan untuk mendapatkan kepuasan
bagi pelaku. Kegiatan ini, yang termasuk
didalamnya adalah prostitusi atau
pornografi, pemaksaan melihat kegiatan
seksual, memperlihatkan kemaluan untuk
tujuan kepuasan dan stimulasi seksual,
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perabaan, dan pemaksaan terhadap anak
(IDAI, 2014).
Berdasarkan data Pusat Krisis
Terpadu (PKT) RSCM, korban child
sexual abuse lebih banyak menimpa anak
yang belum sekolah, anak yang sedang
duduk di taman kanak-kanak dan sekolah
dasar (Viciawati, 2008).
Penyebab
tingginya angka kejadian sexual abuse
adalah anak memiliki beberapa karakter
yang seringkali membuat pelaku bisa
lebih mudah memperdayai. Briggs dan
Hawkins sebagaimana dikutip (Viciawati,
2008) mengungkapkan penyebabnya
adalah anak yang polos mempercayai
semua orang dewasa, anak usia belia tidak
mampu mendeteksi motivasi yang dimiliki
orang dewasa, anak diajarkan untuk
menuruti orang dewasa, secara alamiah
anak memiliki rasa ingin tahu mengenai
tubuhnya dan anak diasingkan dari
informasi yang berkaitan dengan
seksualitasnya. Hasil studi pendahuluan
terhadap 10 anak didapatkan informasi
yang pernah mengalami child sexual
abuse sebanyak 1 anak (10%) dan masih
ada kemungkinan lain yang mengalami
child sexual abuse akan tetapi belum
terbuka untuk mengatakan kejadian
tersebut.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia
(KPAI) menemukan banyak aduan
kekerasan pada anak pada tahun 2010,
dari 171 kasus pengaduan yang masuk,
67,8% terkait dengan kasus kekerasan.
Diantara kasus kekerasan tersebut yang
paling banyak adalah kasus kekerasan
seksual yaitu 45,7% (53 kasus). Tahun
2011 ada 156 kekerasan seksual
khususnya sodomi pada anak dari anak
yang menjadi korban. Kekerasan seksual,
berdasarkan tempat terjadinya kebanyakan
terjadi di rumah (48,7%), tempat umum
(6,1%), sekolah (4,6%), tempat kerja
(3,0%), dan tempat lainnya seperti
motel, hotel, dan lain-lain (37,6%) (IDAI,
2014).
Dampak negatif child sexual abuse
secara langsung adalah pada korban child
sexual abuse itu sendiri. Efek negatif
Jurnal Ilmu Kesehatan Vol. 5 No. 1 Nopember 2016

dalam jangka waktu panjang adalah
seperti dikemukakan Brierre dan Runtz
(dalam Viciawati, 2008) bahwa rasa
cemas, rasa takut dan depresi yang
sebelumnya disebut sebagai gejala jangka
pendek cenderung menjadi kronis dan
menetap menjadi gejala jangka panjang.
Kondisi psikologis anak child sexual
abuse tentu akan mempengaruhi perannya
di masyarakat. Child sexual abuse tidak
hanya memberikan dampak negatif pada
level mikro saja (individu dan keluarga),
tetapi juga bisa berdampak pada proses
pembangunan sosial di masa yang akan
datang (Viciawati, 2008).
Berdasarkan penelitian dilakukan
oleh Romantika (2014) di Kabupaten
Wonogiri ditemukan beberapa faktor
utama penyebab terjadinya kekerasan
seksual terhadap anak yaitu kurangnya
pendidikan agama yang kuat pada anak
kurangnya perhatian orang tua karena
ditinggal merantau serta kurangnya
kepedulian masyarakat dalam bertetangga.
Faktor lain yang turut berperan yaitu
kurangnya pendidikan seks pada anak
sesuai usia,
kemiskinan
dan
pengangguran, pergaulan bebas dan gaya
hidup, hilangnya karakter dan budaya
bangsa, serta globalisasi informasi (IT).
Ibu sebagai orang terdekat dengan
anak mempunyai peran yang sangat
penting dalam mencegah terjadinya
kekerasan seksual pada anak. Mengingat
hal tersebut maka anak membutuhkan
perlindungan dari orang yang lebih
dewasa terutama ibunya. Ibu harus
memberikan pendidikan seksualitas
terhadap anaknya sejak dini (Viciawati,
2008). Tugas ibu adalah memastikan anak
mengetahui terhadap alat kelamin,
kemudian memastikan anak segera
melapor kepada ibu jika mendapat
gangguan atau pelecehan fisik maupun
verbal dari orang lain yang mengajaknya
berinteraksi (Pratama, 2014). Ibu perlu
memahami perilaku pencegahan child
sexual abuse pada anak agar anak
terhindar dari
child sexual abuse.
Berdasarkan latar belakang diatas maka
2
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peneliti ingin menganalisis faktor yang
berhubungan dengan perilaku pencegahan
child sexual abuse oleh orang tua pada
anak usia sekolah
METODE PENELITIAN
Desain penelitian yang dipakai dalam
penelitian ini adalah desain korelasional
analitik dengan pendekatan
cross
sectional. Sampel dalam penelitian ini
sebagian ibu yang memiliki ank usia
sekolah (usai 6-8 tahun) di SDN
Kawedusan 1 Kabupaten Kediri sebanyak
22 responden yang diambil dengan tehnik
purposive sampling. Pengumpulan data
dilakukan selama 1 bulan dengan
menggunakan instrumen kuesioner.
Analisis data dilakukan dengan uji
statistik Spearmean Rho dengan
signifikansi 0,05 (Notoatmodjo, S. 2010)

Tabel 2. Distribusi Respoden Berdasarkan
Pendidikan Ibu di SDN
Kawedusan I Desa Kawedusan
Kecamatan
Plosoklaten
Kabupaten Kediri
No.
1
2
3
4
5

Pendidikan Ibu
Tidak Sekolah
SD
SMP
SMA
Sarjana
Total

f
0
4
6
8
4
22

%
0,0
18,2
27,3
36,4
18,2
100

Berdasarkan tabel diatas dapat
diketahui hampir setengah responden
berpendidikan SMA yaitu sebanyak 8
responden (36,4%)
Distribusi
Frekuensi
Responden
Berdasarkan Pekerjaan Ibu

HASIL PENELITIAN
DATA UMUM
Distribusi Frekuensi
Berdasarkan Usia Ibu

Responden

Tabel 1.Distribusi Respoden Berdasarkan
Usia Ibu di SDN Kawedusan I
Desa Kawedusan Kecamatan
Plosoklaten Kabupaten Kediri
No.
Umur Ibu
1 < 20 Tahun
2 20-35 Tahun
3 > 35 Tahun
Total

Distribusi Frekuensi
Responden
Berdasarkan Pendidikan Ibu

f
0
12
10
22

%
0,0
54,5
45,5
100

Berdasarkan tabel diatas dapat
diketahui sebagian besar responden
berusia 20-35 tahun yaitu sebanyak 12
responden (54,5%)
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Tabel 3. Distribusi Respoden Berdasarkan
Pekerjaan Ibu
di SDN
Kawedusan I Desa Kawedusan
Kecamatan
Plosoklaten
Kabupaten Kediri
No.
1

Pekerjaan Ibu
Tidak Bekerja

f
6

%
27,3

2

Swasta

12

54,5

3

PNS

4

18,2

22

100

Total

Berdasarkan tabel diatas dapat
diketahui sebagian besar responden
berkerja di sektor swasta yaitu sebanyak
12 responden (54,5%)
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Distribusi Frekuensi
Responden
Berdasarkan Pengetahuan Ibu Tentang
Pendidikan seksual dini
Tabel 4. Distribusi Respoden Berdasarkan
Pengetahuan
Ibu
tentang
Pendidikan Seksual Dini pada
Anak Usia 6-8 Tahun di SDN
Kawedusan I Desa Kawedusan
Kecamatan Plosoklaten Kabupaten
Kediri
No.
Pengetahuan
1 Kurang
2 Cukup
3 Baik
Total

f
6
7
9
22

%
27,3
31,8
40,9
100

Berdasarkan tabel diatas dapat
diketahui hampir setengah responden
memiliki pengetahuan tentang pendidikan
seksual dini dengan kategori baik yaitu 9
responden (40,9%)
Distribusi Frekuensi
Sikap Ibu
Terhadap Perilaku Pencegahan Child
Sexual Abuse pada Anak Usia 6-8
Tahun
Tabel 5. Perilaku Pencegahan Child
Sexual Abuse pada Anak Usia 6-8
Tahun di SDN Kawedusan I
Desa Kawedusan Kecamatan
Plosoklaten Kabupaten Kediri
No.
1
2

Sikap
Positif
Negatif
Total

No.

Hubungan

f

%

15
7
22

68,1
31,9
100

Berdasarkan tabel
diatas dapat
diketahui sebagian besar responden sikap
pencegahan child sexual abuse termasuk
kategori positif
yaitu 15
responden
(68,1%)
Distribusi Frekuensi
Perilaku
Pencegahan Child Sexual Abuse pada
Anak Usia 6-8 Tahun
Tabel 6. Perilaku Pencegahan
Child
Sexual Abuse pada Anak Usia 6-8
Tahun di SDN Kawedusan I
Desa Kawedusan Kecamatan
Plosoklaten Kabupaten Kediri
No.
Perilaku
f
%
1
Kurang
8
36,4
2
Cukup
3
13,6
3 Baik
11 50,0
Total
22 100

Berdasarkan tabel diatas dapat
diketahui setengah responden memiliki
perilaku pencegahan child sexual abuse
termasuk kategori baik yaitu 11 responden
(50%)
Data Khusus
Analisis Hubungan Karakteristik
Responden, Pengetahuan Ibu, Sikap Ibu
dengan Perilaku Pencegahan Child Sexual
Abuse pada Anak Usia 6-8 Tahun
Tabel 7. Analisis Hubungan Karakteristik
Responden, Pengetahuan Ibu,
Sikap Ibu
dengan Perilaku
Pencegahan Child Sexual Abuse
pada Anak Usia 6-8 Tahun di SDN
Kawedusan I Desa Kawedusan
Kecamatan Plosoklaten Kabupaten
Kediri

Perilaku Pencegahan child
sexual abuse
Uji statistik

P value

Kesimpulan

1

Usia Ibu

Uji Spearmean Rho

0,021

Ada hubungan

2

Pendidikan Ibu

Uji Spearmean Rho

0,028

Ada hubungan

3

Pekerjaan Ibu

Uji Spearmean Rho

0,036

Ada hubungan

4

Pengetahuan Ibu

Uji Spearmean Rho

0,002

Ada hubungan

5

Sikap Ibu

Uji Spearmean Rho

0,001

Ada hubungan
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Berdasarkan tabel
10. diketahui
bahwa perilaku pencegahan child sexual
abuse
berhubungan dengan faktor
karakteristik responden yaitu usia anak,
jenis kelamin anak, usia ibu, pendidikan
ibu, pekerjaan ibu, dan pendapatan
keluarga. Selain itu berdasarkan analisis
dengan uji statistik
Spearmean rho
didapatkan hubungan antara pengetahuan
ibu dan sikap ibu dengan perilaku
pencegahan child sexual abuse .
PEMBAHASAN
Pada bagian ini diuraikan dari hasil
penelitian analisis factor
yang
berhubungan dengan
Perilaku
Pencegahan Child Sexual Abuse pada
Anak Usia 6-8 Tahun di SDN Kawedusan
1 Desa Kawedusan Kecamatan
Plosoklaten Kabupaten Kediri.
1. Identifikasi Hubungan Usia Ibu
dengan Perilaku Pencegahan Child
Sexual Abuse
pada Anak Usia
Sekolah
Berdasarkan
hasil
penelitian
didapatkan berusia 20-35
tahun yaitu
sebanyak 12 responden (54,5%).
Berdasarkan hasil uji spearmean rho
didapatkan hubungan antara usia ibu
dengan perilaku Pencegahan Child Sexual
Abuse pada Anak Usia
Sekolah .
Bertambahnya umur seseorang akan
terjadi perubahan fisik dan psikologis.
Pada kelompok umur 20-35
tahun
termasuk dalam kategori dewasa sehingga
tingkat psikologis taraf berpikir sudah
semakin matang, dengan
demikian
kemampuan untuk menerima dan
memahami apa yang diperoleh terutama
tentang pendidikan seksual dini sudah
lebih baik. Rentang usia 26-35 tahun
adalah usia dewasa awal, dimana
Friedman (2010) menyatakan bahwa
seseorang yang berada dalam rentang usia
26-35 tahun dianggap sebagai pembuat
keputusan.
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Hal ini sesuai dengan penelitian Santi
et al (2014) bahwa Penelitian yang
dilakukan terhadap 369 responden di
Kecamatan
Sukajadi
Pekanbaru
didapatkan hasil yang menunjukkan
bahwa responden terbanyak berada pada
rentang usia 26-35 tahun. Seseorang
dalam rentang usia 26-35 tahun lebih
berperan aktif dalam masyarakat dan
kehidupan sosialnya yang mempengaruhi
penerimaan informasi sehingga dapat
meningkatkan pengetahuan orang tua
tentang kesehatan seksual pada anak
usia 7-12 tahun.
2. Identifikasi Hubungan Pendidikan
Ibu Dengan Perilaku Pencegahan
Child Sexual Abuse pada Anak Usia
Sekolah
Berdasarkan
hasil
penelitian
diketahui hampir setengah responden
berpendidikan SMA yaitu sebanyak 8
responden (36,4%)
yang merupakan
kelompok pendidikan menengah. Pada
kelompok
pendidikan
menengah
pengetahuan seseorang juga lebih banyak
dibanding yang berpendidikan dasar,
karena semakin tinggi pendidikan
seseorang semakin mudah menerima
informasi, dan akhirnya makin banyak
pengetahuan yang dimiliki.
Berdasarkan hasil uji spearmean rho
didapatkan hubungan antara pendidikan
ibu dengan perilaku Pencegahan Child
Sexual Abuse pada Anak Usia 6-8 Tahun
Orang yang memiliki tingkat pendidikan
yang tinggi cenderung terpajan dengan
sumber informasi (Mubarak, 2007),
namun seseorang yang memiliki
pendidikan yang rendah tetapi jika ia
mendapatkan informasi yang baik dari
berbagai media seperti media massa dan
elektronik, maka pengetahuannya dapat
meningkat. Pengetahuan orang tua yang
cukup tentang kesehatan seksual pada
anak usia sekolah bisa dikarenakan
banyaknya paparan informasi yang
didapatkan oleh orang tua dari berbagai
media massa dan elektronik terutama
5
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tentang kekerasan seksual pada anak.
Pengetahuan yang baik mempunyai peran
dalam membentuk perilaku ibu dalam
pencegahan Child Sexual Abuse pada
Anak Usia Sekolah.
3. Identifikasi Hubungan Pekerjaan Ibu
Dengan Perilaku Pencegahan Child
Sexual Abuse
pada Anak Usia
Sekolah
Berdasarkan hasil penelitian dapat
diketahui sebagian besar
responden
berkerja di sektor swasta yaitu sebanyak
12 responden (54,5%). Faktor lain yang
berpengaruh terhadap pengetahuan adalah
pekerjaan. Lingkungan pekerjaan dapat
menjadikan seseorang memperoleh
pengalaman dan pengetahuan baik secara
langsung maupun tidak langsung.
Pekerjaan swasta menjadikan seseorang
bergaul dengan banyak orang yang
memiliki berbagai macam latar belakang,
sehingga mereka saling berbagi
pengetahuan dan pengalaman salah
satunya pengetahuan tentang pendidikan
seksual dini. Hal ini yang menyebabkan
pengetahuan mereka baik.
Berdasarkan hasil uji spearmean rho
didapatkan hubungan antara pendidikan
ibu dengan perilaku Pencegahan Child
Sexual Abuse pada Anak Usia 6-8 Tahun.
Orang tua yang bekerja memang memiliki
sedikit interaksi dengan anak- anaknya
karena lebih banyak menghabiskan waktu
di luar rumah, namun bukan berarti
orang tua tidak memberikan pengetahuan
tentang kesehatan seksual pada anak usia
6-8 tahun. Pengetahuan tentang kesehatan
seksual pada anak usia 6-8 tahun bisa
diberikan orang tua pada saat keluarga
sedang berkumpul bersama di rumah
(Santi et all, 2014). Pekerjaan responden
sebagian besar adalah swasta. Pekerjaan
swasta selalu menjalankan aktifitas di
luar rumah sehingga dapat melihat
berbagai perilaku di masyarakat termasuk
perilaku sexual abuse, dengan demikian
dapat memilih mana perilaku yang baik
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untuk mencegah terjadinya sexual abuse
pada anaknya
4. Identifikasi Hubungan Pengetahuan
Ibu Tentang Pendidikan Seksual Dini
Dengan Perilaku Pencegahan Child
Sexual Abuse pada Anak Usia
Sekolah
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat
dilihat hampir
setengah responden
memiliki pengetahuan tentang pendidikan
seksual dini dengan kategori baik yaitu 9
responden
(40,9%).
Pengetahuan
merupakan hasil tahu, dan terjadi setelah
orang melakukan penginderaan terhadap
obyek tertentu. Penginderaan terjadi
melalui panca indera manusia, yakni
indera
penglihatan,
pendengaran,
penciuman, rasa dan raba (Notoatmodjo,
2010). Faktor yang mempengaruhi
pengetahuan seseorang antara
lain
pendidikan, pekerjaan, umur, minat,
pengalaman, kebudayaan dan informasi
(Mubarak, dkk, 2007).
Menurut Sunaryo (2009) faktor yang
mempengaruhi perilaku meliputi faktor
genetik atau faktor endogen (jenis ras,
jenis kelamin, sifat fisik, sifat kepribadian,
bakat pembawaan, inteligensi) dan faktor
eksogen atau faktor dari luar individu
(faktor lingkungan, pendidikan, agama,
sosial ekonomi, kebudayaan) dan faktor
lain (susunan saraf pusat, persepsi dan
emosi). Pengetahuan orang tua yang
tentang kesehatan seksual pada anak
usia 6-8 tahun dalam penelitian ini
kemungkinan diperoleh orang tua melalui
media massa dan elektronik.
Hasil penelitian didapatkan hampir
setengah responden memiliki pengetahuan
tentang pendidikan seksual dini dengan
kategori baik. Hal ini dipengaruhi oleh
berbagai faktor antara lain umur,
pendidikan, pekerjaan dan informasi.
Informasi merupakan salah satu
faktor yang mempengaruhi pengetahuan.
Hasil penelitian didapatkan sebagian besar
responden pernah mendapatkan informasi
tentang pendidikan seksual dini. Adanya
6
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informasi tentang pendidikan seksual dini
menyebabkan pengetahuan tentang
pendidikan seksual dini menjadi lebih
baik.
Berdasarkan hasil uji spearmean rho
didapatkan hubungan antara pengetahuan
ibu dengan perilaku Pencegahan Child
Sexual Abuse pada Anak Usia 6-8 Tahun.
Hal ini sejalan dengan penelitian
Tresnariyas (2013) yang menunjukkan
bahwa sebagian besar orang tua
memiliki pengetahuan yang baik
mengenai pencegahan kekerasan seksual
pada anak.
5. Identifikasi Hubungan Sikap Ibu
Dengan Perilaku Pencegahan Child
Sexual Abuse pada Anak Usia
Sekolah
Berdasarkan hasil penelitian diatas
dilihat sebagian besar
responden sikap
pencegahan child sexual abuse termasuk
kategori positif yaitu 15
responden
(68,1%)
Menurut Suliha
(2011) perilaku
adalah suatu keadaan yang seimbang
antara kekuatan pendorong dan kekuatan
penahan, yang dapat berubah apabila
terjadi ketidakseimbangan antara kedua
kekuatan tersebut di dalam diri seseorang.
Sedangkan menurut Notoatmojo (2010)
menjelaskan bahwa perilaku adalah semua
kegiatan atau aktivitas manusia baik yang
dapat diamati secara langsung maupun
tidak dapat diamati oleh pihak luar. Hasil
penelitian didapatkan setengah responden
memiliki perilaku pencegahan
child
sexual abuse termasuk kategori baik.
Berdasarkan hasil uji spearmean rho
didapatkan hubungan antara sikap ibu
dengan perilaku Pencegahan Child Sexual
Abuse pada Anak Usia 6-8 Tahun. Sikap
positif yang dimiliki oleh orang tua dalam
pencegahan kekerasan seksual pada anak
kemungkinan
disebabkan
oleh
pengetahuan yang dimilikinya. Hal ini
sesuai dengan pendapat Notoatmodjo
(2010) yang menyatakan bahwa
terbentuknya perilaku baru yaitu sikap
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dimulai dari domain kognitif, yang
berarti subjek atau individu mengetahui
terlebih dahulu stimulus berupa materi
atau objek sehingga menimbulkan
pengetahuan yang baru pada individu. Hal
ini sesuai dengan hasil penelitian bahwa
responden yang mempunyai sikap yang
positif dalam pencegahan kekerasan
seksual pada anak memiliki pengetahuan
yang baik tentang kesehatan seksual pada
anak usia 6-8 tahun.
Hasil penelitian ini sejalan dengan
hasil penelitian Yeimo (2014) tentang
hubungan pengetahuan, sikap, dan
perilaku orang tua tentang kekerasan fisik
pada anak di Papua, yang menunjukkan
semakin baik dan
positif tingkat
pengetahuan serta sikap orang tua, maka
makin baik pula perilaku orang tua dalam
mencegah terjadinya kekerasan pada anak
(p value = 0,000).
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Hasil penelitian didapatkan usia ibu
sebagian besar
20-35
tahun,
berpendidikan SMA, mempunyai
pekerjaan sebagai swasta, pengetahuan
tentang pendidikan seksual dini
kategori baik dan sikap ibu positif
terhadap pencegahan
child sexual
abuse pada anak usia 6-8 tahun.
2. Perilaku pencegahan
child sexual
abuse pada anak usia 6-8 tahun
mempunyai hubungan dengan faktor
usia ibu, pendidikan ibu, pekerjaan ibu,
pengetahuan ibu dan sikap ibu dalam
melakukan perilaku pencegahan child
sexual abuse
Saran
1. Bagi Masyarakat
Disarankan agar masyarakat dapat
mengembangkan pendidikan seks dini
melalaui berbagai kegiatan di
masyarakat baik dengan bekerja sama
tenaga kesehatan sebagai narasumber
guna pencegahan child sexual abuse.
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2. Bagi Ibu
Disarankan agar ibu meningkatkan
pengetahuan tentang pendidikan
seksual dini agar dapat melaksanakan
peran dalam pendidikan seks
sehingga
terlaksana
tindakan
pencegahan child sexual abuse
dilingkungan keluarganya.
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Abstract
Transmission of HIV-AIDS in Indonesia is growing fast, one of the triggers are due to
risky sexual behavior, including sexual behavior in FSW’s clients. This study aimed to
analyze the factors that influenc e the behavior of condom use on the FSW’s clients in
Semampir Kediri. This study used quantitative methods to the design of explanatory
research with cross sectional approach. A triangulation of qualitative data used to support
the results of quantitative analysis were excavated from WPS and pimps as a cross check
answers FSW’s clients, the means used was to in -depth interviews and FGDs (Focus
Group Discussion) on the FSW and pimps. Sample size was 66 people. Univariate data
analysis, with chi-square bivariate and multivariate logistic regression. Results showed
most respondents (71.2%) behave consistent in using condoms.Variables related to
condom use behavior in FSW were knowledge, perception of vulnerability, severity
perceived, benefits perceived, barriers perceived and perceived ability to self (selfefficacy), the availability of condoms, condom regulation, support of friends and support
of FSW. Support of friend was the most influential variable on the practice of using
condoms to FSW’s clients and the OR value was 19.218.
Key words: female sex workers (FSW), FSW’s clients, condom, consistent
PENDAHULUAN
Indonesia belum beranjak sebagai
salah satu negara dengan laju epidemi
HIV/AIDS tertinggi di dunia. Organisasi
Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk
AIDS yaitu
United Nations Joint
Programme on HIV and AIDS (UNAIDS)
menyebutkan, selama dua tahun ini posisi
Indonesia tidak berubah, yakni masih
menjadi negara epidemi AIDS tercepat di
Asia. Hingga akhir 2009, ada 19.973
kasus AIDS di 32 provinsi di Indonesia.
Sementara itu, yang tertular HIV/AIDS
298 ribu orang. Penularan HIV/AIDS di
Indonesia memang berkembang cepat.
Salah satu pemicunya adalah karena
perilaku seksual yang berisiko (Fee,
2010).
Jawa Timur saat ini menempati
peringkat kedua di Indonesia dari segi
jumlah
penderita
HIV/AIDS.
Perkembangan HIV/AIDS di Jatim juga
mengalami peningkatan yang signifikan.
Pada bulan September 2009, ada sekitar
Jurnal Ilmu Kesehatan Vol. 5 No. 1 Nopember 2016

3.030 orang penderita HIV/AIDS di Jatim.
Jumlah itu meningkat drastis dalam waktu
tiga bulan. Di bulan Desember 2009, ada
3.234 orang penderita HIV/AIDS di Jatim.
Hingga akhir 2009, jumlah penderita
AIDS di Jatim sudah mencapai 8.196
orang (Yadisetia, 2010).Penyebarannya
yang terbanyak masih terdapat di 20 kota
besar, seperti Surabaya, Malang, Sidoarjo,
Kediri dan Madiun (Otto, 2010).
Sampai bulan Agustus 2010, di
wilayah Kota Kediri jumlah penderita
HIV sebanyak 14 orang, penderita AIDS
sebanyak 2 orang, dan yang telah
meninggal dunia karena AIDS sebanyak
4 orang (Dinkes Kota Kediri, 2010). Dan
jumlah ini dapat bertambah tiap
tahun.United Nations Development
Programme (UNDP) mengestimasikan
tahun 2003 di Indonesia terdapat 190 ribu
hingga 270 ribu pekerja seksual
komersial dengan 7 hingga 10 juta
pelanggan. Sementara penggunaan
kondom di bawah 10 persen ( sekitar 5,8
9
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persen) (Laksono, 2010).Para pelanggan
WPS yang tidak memperdulikan praktik
seks aman, yakni mengunakan kondom
saat berhubungan seks, berpotensi besar
menularkan
HIV/AIDS
kepada
pasangannya. Banyak pelanggan tersebut
beristri atau memiliki partner yang tetap.
Akibatnya, istri pelanggan yang tidak
tahu perilaku suaminya
yang
mengkonsumsi seks komersial, menjadi
kelompok berisiko tinggi tertular
HIV/AIDS. Yang akhirnya dapat menjadi
media penularan kepada istrinya.
Berdasarkan laporan bulanan Dinas
Kesehatan Kota Kediri, dari unit
pelayanan Klinik Seroja sebagai klinik
IMS di Wilayah Dinas Kesehatan Kota
Kediri, pada bulan Agustus 2009 s/d Juli
2010, masih banyak terdapat kasus baru
IMS, yaitu ada 1024 kasus, dimana pada
laki-laki terdapat 56 kasus. Dari 56 kasus
baru IMS pada laki-laki yang termasuk
kelompok risiko yaitu pelanggan WPS
sebanyak 18 kasus(Dinkes Kota Kediri,
2010). Laki-laki pelanggan WPS yang
terdata menderita IMS pada laporan
memang terlihat kecil, hal ini disebabkan
para klien yang periksa di klinik IMS
merupakan hasil penjangkauan tenaga
kesehatan dan LSM yang terbatas.
IMS menjadi lebih penting dengan
meningkatnya kasus HIV dan AIDS.
Literatur menyebutkan bahwa penularan
HIV meningkat 5-10 kali pada seseorang
dengan infeksi menular seksual.
Sebaliknya penderita HIV akan rentan
terhadap PMS sekaligus menyulitkan
pengobatan IMS(Widoyono, 2008).
Upaya penyebaran IMS dan HIV-AIDS
secara horizontal terutama terjadi melalui
hubungan seks yang tidak aman, maka
penanggulangan epideminya dapat
dilakukan melalui perspektif kesehatan
masyarakat. Salah satu diantaranya
adalah upaya menurunkan insiden
penyebaran IMS, HIV-AIDS
dari
pelanggan WPS ke WPS dan sebaliknya.
Peraturan
Daerah
(Perda)
penanggulangan AIDS yang sudah ada
memang mengadopsi program wajib
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kondom 100 persen dari Thailand
(http://jothi.or.id//). Tetapi persoalan
besar untuk menerapkan program itu di
Indonesia karena tidak ada lokalisasi dan
rumah bordir resmi, selain itu mekanisme
yang diatur dalam Perda itupun tidak
konkret.Perilaku menggunakan kondom
100
persen
atau
konsistensi
menggunakan kondom pada setiap
hubungan
seksual
seharusnya
dilaksanakan termasuk antara WPS
dengan pelanggannya. Namun masih
banyak pelanggan WPS yang melakukan
hubungan seksual berisiko dengan WPS
tidak menggunakan kondom sebagai
proteksi diri terhadap IMS dan HIVAIDS. Penggunaan kondom secara
konsisten dapat dilihat dari indikator
kasus IMS dan HIV-AIDS di suatu
daerah, dan di kota Kediri kasus IMS
masih cukup tinggi. Padahal upaya-upaya
promosi kondom sebagai proteksi diri
terhadap penularan IMS dan HIV-AIDS
sudah dilaksanakan. Misalnya melalui
sosialisasi kondom di lokalisasi secara
langsung melalui penyuluhan pada WPS
maupun para pelanggannya. Sosialisasi
secara tidak langsung dilakukan melalui
media poster yang ditempel di lokalisasi
maupun aturan wajib beli kondom di
pintu masuk lokalisasi. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis faktorfaktor yang mempengaruhi perilaku
penggunaan kondom pada pelanggan
WPS di lingkungan Kelurahan Semampir
Kota Kediri.
METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang dipakai adalah
explanatory research, yaitu menjelaskan
dengan uji korelasi antara berbagai
variabel.Teknik pengumpulan data dengan
pendekatan cross sectional. Penelitian ini
dilaksanakan di Lokalisasi Semampir kota
Kediri pada tanggal 1 April sampai
dengan 15 April 2011.
Instrument
pengumpulan data pada penelitian berupa
angket yang telah dilakukan uji validitas
dan reliabilitas di Resosialisasi Sunan
Kuning Semarang. Angket dibagikan pada
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66 responden yang diambil secara
accidental sampling. Pengambilan data
dari variable bebas penelitian ini, yaitu
data tentang pengetahuan tentang IMS dan
HIV/AIDS, persepsi kerentanan IMS dan
HIV AIDS, persepsi keparahan IMS dan
HIV/AIDS,
persepsi
manfaat
menggunakan kondom, persepsi rintangan
menggunakan
kondom,
persepsi
kemampuan diri (self efikasi) dalam
menggunakan kondom, ketersediaan
kondom di lokalisasi, regulasi kondom di
lokalisasi, dukungan WPS dan dukungan
teman pelanggan. Sedangkan variable
terikat yaitu
praktek menggunakan
kondom pada pelanggan WPS,
untuk
crosscek data dari responden maka
peneliti melakukan wawancara mendalam
danFGD (Focus Group Discussion) pada
WPS dan mucikari, selain itu peneliti juga
melakukan observasi. Data yang sudah
dikumpulkan
selanjutnya
diolah
dandianalisis secara kuantitatif, dalam hal
ini analisa yang dipergunakan adalah
analisis univariat, analisis bivariat dengan
chi-square dan analisis multivariat dengan
regresi logistik.
HASIL
PENELITIAN
PEMBAHASAN

DAN

Perilaku penggunaan kondom pada
pelanggan
Hasil penelitian ini menyebutkan
bahwa sebagian besar responden
berperilaku
konsisten
dalam
menggunakan kondom untuk melakukan
hubungan seks dengan WPS, yaitu sebesar
71,2%, serta yang tidak konsisten sebesar
28,8%. Hasil uji hubungan menunjukkan
bahwa, hubungan antara masing-masing
variabel bebas dengan variabel terikat
memiliki nilai p value <0,05, yang
membuktikan bahwa ada hubungan antara
masing-masing variabel bebas dengan
variabel terikat. Namun dalam uji
pengaruh ditemukan hanya ada satu
variabel, yaitu variabel dukungan teman
pelanggan yang memiliki nilai p value
<0,05, yang berarti dukungan teman
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pelanggan berpengaruh secara signifikan
terhadap variabel praktek menggunakan
kondom pada pelanggan WPS dan
memiliki nilai OR sebesar 19,218 yang
berarti bahwa responden yang memiliki
dukungan teman yang “kurang”
mempunyai
kecenderungan
tidak
melakukan praktek menggunakan kondom
secara konsisten sebesar 19,218
dibandingkan dengan responden yang
memiliki dukungan teman “baik”. Hal ini
dapat disebabkan karena sebanyak 25,8%
responden tidak selalu menggunakan
kondom pada saat melakukan kontak
seksual melalui mulut (oral seks), 13,6%
responden tidak selalu menggunakan
kondom saat melakukan anal seks dan
12,1%
responden
tidak
selalu
menggunakan kondom pada saat
melakukan vaginal intercourse.
Menurut peneliti, hasil penelitian
yang menunjukkan persentase sejumlah
71,2% dalam hal penggunaan kondom
secara konsisten pada pelanggan
merupakan hal yang sangat diluar dugaan
peneliti, apalagi jika pelanggan
berpendapat bahwa mereka konsisten
dalam menggunakan kondom, hal ini
sangat bertentangan dengan penggunaan
kondom secara nasional, dimana
disebutkan bahwa capaian penggunaan
kondom pada hubungan seks berisiko
hanya mencapai 0 - 30% pada 2010, dan
hal ini masih jauh dari target pencapaian
MDGS pada 2014 yaitu 65% (Mboi,
2011). Padahal lokalisasi Semampir bukan
termasuk lokalisasi percontohan, serta
kejadian IMS masih terjadi pada WPS
juga pada
pelanggannya, indikator
penggunaan kondom dapat dilihat dari
kejadian IMS di suatu wilayah. Jika WPS
dan pelanggan sama-sama menggunakan
kondom secara konsisten, maka tidak ada
kejadian IMS atau angka IMS menurun.
Pada tahun 2010 masih terdapat 934 kasus
IMS dan tahun 2011 sampai bulan
November tercatat 896 kasus IMS di
lokalisasi Semampir (Dinkes Kota Kediri,
2011). Data tersebut menunjukkan bahwa
masih tingginya kasus IMS di lokalisasi
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Semampir
yang
mengindikasikan
penggunaan kondom belum konsisten,
sehingga konsistensi sebesar 71,2%
merupakan pendapat responden saja.
Dalam data kualitatif, disebutkan
bahwa tidak semua WPS memberikan
layanan dengan menggunakan kondom,
bahkan terdapat WPS yang tidak bisa
memaksa pelanggan secara sungguhsungguh untuk menggunakan kondom,
dengan alasan daripada tidak mendapat
tamu dan mereka tidak bisa memaksa
karena mereka adalah tamunya dan harus
diberi layanan dengan baik. Hal ini
mengindikasikan bahwa terdapat jawaban
responden yang tidak sungguh-sungguh
menyatakan bahwa pelanggan sepenuhnya
melakukan hubungan seksual yang
berisiko dengan menggunakan kondom
secara konsisten. Hal ini juga didukung
oleh pernyataan mucikari bahwa mucikari
hanya “menyarankan” memakai kondom,
masalah memakai kondom atau tidak
tergantung pada masing-masing individu,
yaitu antara WPS dan pelanggannya. Serta
terdapat WPS yang menyatakan bahwa
mereka kadang-kadang
menggunakan
kondom.
Hal ini menunjukkan bahwa WPS dan
pelanggannya tidak selalu menggunakan
kondom, atau dapat juga terjadi
pemakaian kondom pada kontak seksual
yang pertama kalinya saja, untuk kontak
seksual selanjutnya tanpa menggunakan
kondom, sehingga dapat terjadi penularan
IMS. Perilaku merupakan suatu kegiatan
atau aktivitas organisme atau makhluk
hidup (manusia) yang
bersangkutan
(Notoatmojo, 2005). Konsistensi dalam
penggunaan kondom sangat penting
artinya dalam setiap hubungan seksual,
dimana hubungan seksual yang dimaksud
tidak hanya hubungan seksual pervaginal
saja, melainnya setiap kali ada kontak
seksual antara alat kelamin dengan mulut
(peroral) dan antara alat kelamin dengan
anus (peranal). Hal ini dimaksudkan untuk
mencegah penularan virus dan kuman
penyebab IMS dan HIV melalui selaput
mukosa (Saiffudin, 2006). Penggunaan
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kondom yang konsisten oleh pelanggan
WPS harus mendapat dukungan dari WPS
sebagai partner seksnya, namun masih
terdapat pelanggan WPS yang menolak
untuk menggunakan kondom dengan
alasan kurang nyaman dan kurangnya
kesadaran untuk mau menggunakan
kondom sebagai proteksi terhadap IMS
maupun infeksi HIV. Disini peran WPS
sebagai pendukung sangat penting, yaitu
untuk dapat melakukan negosiasi dengan
pelanggan untuk mau menggunakan
kondom (Hadi, 2004).
Dari penelitian yang dilakukan secara
kualitatif oleh Plumridge dkk, diketahui
bahwa pelanggan WPS yang bertindak
sebagai respondennya berpendapat bahwa
kondom harus digunakan secara konsisten
sebagai upaya keselamatan dan tanggung
jawab pada diri mereka sendiri dan
pasangan seksualnya. Tetapi juga ada
responden yang menolak menggunakan
kondom
dengan alasan kondom
menghambat kesenangan, sensasi fisik
dan aliran perasaan secara bebas pada
pasangan
seksualnya.
Walaupun
pelanggan WPS mempunyai hak/kekuatan
untuk memulai terjadi kontak seksual
dengan WPS, tetapi pelanggan WPS tetap
harus mengikuti aturan-aturan
yang
diberlakukan oleh WPS sendiri
(Plumridge, 1997).
Hubungan antara pengetahuan tentang
IMS dan HIV-AIDS dengan Praktek
menggunakan kondom pada pelanggan
WPS
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
dari hasil uji Chi Square, didapatkan nilai
p hitung sebesar 0,005, sehingga p hitung
<0,05. Hal ini membuktikan bahwa ada
hubungan antara pengetahuan IMS dan
terhadap
praktek
HIV-AIDS
menggunakan kondom pada pelanggan
WPS. Praktek menggunakan kondom
secara konsisten paling banyak dilakukan
pada responden yang mempunyai
pengetahuan tentang IMS dan HIV-AIDS
yang baik, yaitu sebesar 80,4%.
Sedangkan responden yang mempunyai
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pengetahuan kurang berperilaku tidak
konsisten dalam menggunakan kondom
ketika melakukan hubungan seks di
lokalisasi, yaitu sebesar 80%. Serta
sebagian besar responden mempunyai
pengetahuan tentang IMS dan HIV-AIDS
yang baik, yaitu sebesar 84,8% dan yang
berpengetahuan kurang 15,2%.
Menurut Notoadmodjo, pengetahuan
responden yang baik dapat dipengaruhi
oleh faktor pendidikan (Notoadmojo,
2005), dimana semua responden dalam
penelitian dapat membaca dan menulis
yang memungkinkan responden dapat
menerima informasi dari lingkungannya
ataupun dari media massa. Dengan
pengetahuan yang baik akan menjadi
predisposing factors bagi penggunaan
kondom secara konsisten untuk lebih
efektif mencegah penularan IMS dan
HIV-AIDS. Hal ini sesuai dengan
penelitian oleh Widyasanti, yang
menyatakan
bahwa
pengetahuan
masyarakat pada umumnya sudah baik,
pengertian tentang HIV-AIDS
pada
pengguna jasa WPS yang berbeda-beda
diantaranya karena keterbatasan informasi
tentang HIV-AIDS dan faktor-faktor lain
(Widyasanti, 2009).
Hubungan antara persepsi kerentanan
IMS dan HIV AIDS dengan praktek
menggunakan kondom pada pelanggan
WPS
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
hasil uji Chi Square, didapatkan nilai p
hitung sebesar 0,002, sehingga p hitung
<0,05. Hal ini membuktikan bahwa ada
hubungan antara persepsi kerentanan IMS
dan HIV-AIDS
dengan praktek
menggunakan kondom pada pelanggan
WPS. Responden
yang mempunyai
persepsi kerentanan tinggi melakukan
praktek menggunakan kondom secara
konsisten ketika melakukan hubungan
seks berisiko di lokalisasi, sebaliknya
responden yang mempunyai persepsi
kerentanan yang rendah tidak konsisten
pula dalam praktek
menggunakan
kondom. Hasil penelitian juga
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menunjukkan bahwa sebagian besar
responden memiliki persepsi kerentanan
IMS dan HIV-AIDS yang tinggi yaitu
84,8% dan hanya 15,2% saja yang
mempunyai persepsi rendah.
Menurut teori Health Belief Model,
kerentanan yang dirasakan (perceived
susceptilitiby), adalah persepsi subyektif
seseorang tentang risiko terkena penyakit
(Green, 2000).Persepsi merupakan salah
satu proses psikologis yang mendasar
yang besar pengaruhnya pada proses
terbentuknya ingatan, pikiran dan proses
belajar (Notoadmojo, 2005). Persepsi
kerentanan yang terbentuk pada responden
dapat dipengaruhi oleh pengetahuan dan
pengalaman (sebagai variabel struktural),
dimana pengetahuan tentang IMS, HIVAIDS dan kondom dapat diperoleh
responden dari media massa ataupun
mungkin
pernah
mendengarkan
penyuluhan secara tidak langsung,
mengingat pelanggan WPS merupakan
kelompok sasaran penanggulangan IMS
dan HIV-AIDS
yang agak sulit
penjangkauannya.
Responden
dimungkinkan pernah mengalami suatu
pengalaman mengalami IMS, sehingga
persepsi kerentanan terhadap IMS dan
HIV-AIDS responden semakin meningkat
sehingga menambah kesadaran responden
untuk melakukan tindakan untuk dapat
mencegah penularan IMS dan HIV-AIDS
pada dirinya, misalnya dengan berperilaku
konsisten menggunakan kondom ketika
melakukan hubungan seksual yang
berisiko. Selain itu responden juga
menyadari bahwa perilaku seksual di
lokalisasi yang dilakukannya merupakan
suatu upaya sadar untuk pemenuhan
kebutuhan
biologisnya,
sehingga
kerentanannya tertular IMS ataupun HIVAIDS sudah disadarinya sebagai efek
negatif dari perilaku seksualnya.
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Hubungan antara persepsi keparahan
IMS dan HIV-AIDS dengan praktek
menggunakan kondom pada pelanggan
WPS
Hasil uji Chi Square dalam penelitian
ini didapatkan nilai p hitung sebesar
0,000, sehingga p hitung <0,05. Hal ini
membuktikan bahwa ada hubungan antara
persepsi keparahan IMS dan HIV-AIDS
terhadap praktek menggunakan kondom
pada pelanggan WPS, responden yang
memiliki persepsi keparahan IMS dan
HIV-AIDS yang tinggi melakukan praktek
menggunakan kondom secara konsisten,
begitu juga sebaliknya. Hasil penelitian
juga menunjukkan bahwa sebagian besar
responden memiliki persepsi keparahan
IMS dan HIV AIDS yang tinggi yaitu
sebesar 74,2%.
Menurut
teori
HBM,
keparahan/kegawatan yang dirasakan
(perceived seriousness), adalah persepsi
seseorang terhadap tingkat keparahan
penyakit yang diderita. Tindakan
seseorang untuk mencari pengobatan atau
pencegahan didorong oleh ancaman
penyakit tersebut (Green, 2000).
Kemungkinan individu akan melakukan
tindakan pencegahan tergantung secara
langsung pada ancaman yang dirasakan
dari sakit atau luka (perceived threat of
injury or illness). Penilaian ancaman ini
berdasarkan pada kerentanan yang
dirasakan dan keparahan yang dirasakan.
Keparahan yang dirasakan adalah persepsi
seseorang terhadap tingkat keseriusan
masalah kesehatan. Makin berat penyakit
(keseriusan penyakit) maka makin
dirasakan besar ancamannya. Ancaman ini
akan mendorong seseorang untuk
melakukan
pencegahan
penyakit
(Notoadmojo, 2005). Persepsi keparahan
yang dimiliki
responden
akan
mempengaruhi bagaimana responden
menindaklanjuti perilakunya.Responden
masih mempunyai persepsi bahwa
penularan IMS dapat berlangsung cepat
dan gejalanya segera dapat dirasakan,
padahal sebenarnya IMS dapat timbul
tanpa gejala dan akan dapat muncul
Jurnal Ilmu Kesehatan Vol. 5 No. 1 Nopember 2016

gejalanya ketika infeksi tersebut sudah
parah akibat tidak mendapatkan
pengobatan atau karena pengobatan yang
salah akan memicu
kondisi yang
memburuk. Dan responden belum
memahami sepenuhnya bahwa IMS dapat
menambah kerentanan timbulnya HIV
pada penderita IMS, dimana penyakit
HIV-AIDS belum ada obatnya dan dapat
mengakibatkan kematian. Persepsi
responden yang kurang pada responden
dapat disebabkan pengaksesan informasi
yang kurang dan masih terbatas oleh
responden. Dengan demikian responden
menyadari bahwa perilaku seksual yang
tidak aman tanpa menggunakan kondom
dengan WPS dapat mengakibatkan dirinya
tertular penyakit kelamin atau infeksi
HIV,
yang
dapat
mengancam
kehidupannya bersama dengan keluarga
yang dapat tertular melalui responden,
maka dengan persepsi keparahan yang
baik akan mendorong responden
menggunakan kondom secara konsisten
ketika melakukan hubungan seks yang
tidak aman dengan WPS.
Hubungan antara persepsi manfaat
menggunakan kondom dengan praktek
menggunakan kondom pada pelanggan
WPS
Dari hasil uji Chi Square dalam
penelitian ini, didapatkan nilai p hitung
sebesar 0,000, sehingga p hitung <0,05.
Hal ini membuktikan
bahwa ada
hubungan antara persepsi manfaat
terhadap praktek menggunakan kondom
pada
pelanggan
WPS,
yang
menggambarkan bahwa responden yang
mempunyai persepsi manfaat tinggi
melakukan praktek menggunakan kondom
secara konsisten, begitu juga sebaliknya.
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa
sebagian besar responden mempunyai
persepsi manfaat dalam menggunakan
kondom yang tinggi, yaitu sebesar 74,2%.
Teori HBM menyatakan bahwa
individu akan mempertimbangkan apakah
suatu alternatif memang bermanfaat dapat
mengurangi ancaman penyakit, persepsi
14
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manfaat juga berhubungan dengan
ketersediaan sumberdaya sehingga
tindakan ini mungkin dilaksanakan.
Persepsi manfaat juga dipengaruhi oleh
norma dan tekanan dari kelompoknya
(Green, 2000) Tindakan pencegahan
tergantung secara langsung pada
pertimbangan tentang keuntungan dan
kerugian (benefits and cost)(Notoadmojo,
2005). Responden yang menyatakan
konsisten dalam menggunakan kondom,
tentunya sudah memahami tentang
pentingnya pencegahan IMS dan HIVAIDS dengan menggunakan kondom,
walaupun mereka juga mengetahui
kerugian ataupun kekurangan dari
kondom. Misalnya, responden banyak
yang berpendapat kalau kondom tidak
meningkatkan
kepuasan
seksual
penggunanya maupun pemakaian kondom
tidak bisa masuk dalam foreplay yang
belum tentu menyenangkan dalam
kegiatan hubungan seksual. Masih ada
responden yang berpendapat bahwa
menggunakan kondom tidak akan
menambah kepuasan seks mereka, hal ini
dimungkinkan adanya mitos-mitos dari
kondom yang berkembang di masyarakat
bahwa pakai kondom tidak nyaman, tidak
bisa merasakan sentuhan aslinya.
Sehingga mitos ini masuk ke dalam
persepsi responden dan menjadi hal yang
diingat responden. Responden yang
mempunyai
persepsi
manfaat
menggunakan kondom yang tinggi dapat
memahami manfaat penggunaan kondom
bagi perilakunya yang berisiko terhadap
penularan IMS dan HIV-AIDS, hal ini
didorong oleh pengetahuannya tentang
manfaat kondom dari sumber-sumber
informasi misalnya dari media cetak, dari
lingkungannya dimana mereka bergaul
dengan WPS dan teman-temannya. untuk
menindaklanjuti segala sesuatu yang
berhubungan dengan kondom.
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Hubungan antara persepsi rintangan
menggunakan kondom dengan praktek
menggunakan kondom pada pelanggan
WPS
Berdasarkan hasil uji Chi Square,
didapatkan nilai p hitung sebesar 0,000,
sehingga p hitung <0,05. Hal ini
membuktikan bahwa ada hubungan antara
persepsi rintangan terhadap praktek
menggunakan kondom pada pelanggan
WPS, menggambarkan bahwa persepsi
rintangan responden yang rendah lebih
melakukan praktek menggunakan kondom
secara konsisten daripada responden yang
persepsi rintangannya tinggi. Hasil
penelitian juga menunjukkan bahwa
sebagian besar responden mempunyai
persepsi rintangan yang rendah dalam
menggunakan kondom sebesar 80,3%.
Menurut teori HBM,
persepsi
rintangan (perceived barriers), merupakan
persepsi terhadap biaya/aspek negatif
yang menghalangi individu untuk
melakukan tindakan kesehatan, misalnya
mahal, berbahaya, tidak menyenangkan,
menyita banyak waktu dan sebagainya.
Tindakan yang dilakukan seseorang untuk
mengobati atau mencegah penyakit lebih
ditentukan oleh manfaat yang dirasakan
daripada rintangan yang
mungkin
dihadapi dalam melakukan tindakan
tersebut(http://www.fhi.org/). Anggapananggapan negatif tentang kondom,
misalnya kondom membuat tidak nyaman,
kondom berbahaya karena dapat tertinggal
di dalam kemaluan perempuan, membeli
kondom membuang uang sia-sia, rasa
malu membeli kondom karena dapat
dianggap orang yang berperilaku seks
bebas, yang
merupakan rintanganrintangan dalam menggunakan kondom
dapat dikesampingkan oleh responden
karena mereka lebih memahami dan
menyetujui manfaat menggunakan
kondom untuk mencegah penularan IMS
dan HIV-AIDS
daripada kerugian
menggunakan kondom, walaupun masih
ada responden yang merasa malu membeli
kondom. Rasa malu yang timbul dalam
diri responden ketika membeli kondom
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dapat disebabkan karena di masyarakat
kondom dianggap hanya dipergunakan
untuk orang yang berperilaku seks bebas,
padahal sebenarnya kondom juga dapat
dipakai sebagai alat kontrasepsi. Selain
itu masih ada responden yang merasa
dapat dianggap sebagai pria yang
berpenyakitan karena membeli dan
menggunakan
kondom,
padahal
sebenarnya pria yang mau menggunakan
kondom adalah pria yang mau
bertanggungjawab atas perilakunya dan
kesehatannya sendiri, keluarganya
maupun orang lain. Persepsi rintangan
menggunakan kondom yang rendah pada
responden mendorong responden untuk
praktek menggunakan kondom secara
konsisten, sebaliknya responden yang
mempunyai persepsi rintangan yang tinggi
akan menghambat perilaku responden
untuk menggunakan kondom.
Hubungan antara persepsi kemampuan
diri/self efikasi dengan praktek
menggunakan kondom pada pelanggan
WPS
Berdasarkan hasil uji Chi Square,
didapatkan nilai p hitung sebesar 0,000,
sehingga p hitung <0,05. Hal ini
membuktikan bahwa ada hubungan antara
persepsi kemampuan diri terhadap praktek
menggunakan kondom pada pelanggan
WPS, menggambarkan bahwa responden
dengan persepsi kemampuan diri yang
tinggi melakukan praktek menggunakan
kondom dengan konsisten ketika
melakukan hubungan seksual dengan
WPS di lokalisasi daripada responden
dengan persepsi kemampuannya rendah.
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa
sebagian besar responden mempunyai
persepsi kemampuan diri atau self efikasi
yang tinggi, yaitu sebesar 87,9%
responden.
Menurut teori HBM, sesorang dengan
kondisi yang ada dalam dirinya apakah ia
merasa mampu berperilaku (bertindak,
health action) sebagaimana yang
seharusnya. Self efikasi merupakan
kepercayaan pada kemampuan untuk
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mengambil tindakan dan bertahan dalam
tindakan(Notoadmojo, 2005). Responden
dengan persepsi kemampuan diri yang
tinggi dapat lebih konsisten dalam
pemakaian kondom karena mereka selain
memahami manfaat menggunakan
kondom, sehingga mereka dengan lebih
mudah merasa mampu memakai atau
memasang kondom pada perilaku seksual
mereka yang berisiko, apalagi melakukan
kontak seksual dengan WPS.
Hubungan antara ketersediaan kondom
dengan praktek menggunakan kondom
pada pelanggan WPS
Berdasarkan hasil uji Chi Square,
didapatkan nilai p hitung sebesar 0,000,
sehingga p hitung <0,05. Hal ini
membuktikan bahwa ada hubungan antara
ketersediaan
terhadap
praktek
menggunakan kondom pada pelanggan
WPS, yang menggambarkan bahwa
kondom yang tersedia dengan baik di
lingkungan lokalisasi membuat responden
lebih melakukan praktek menggunakan
kondom secara konsisten daripada
kondom yang kurang tersedia. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa 83,3%
responden berpendapat kondom tersedia
di lingkungan lokalisasi.
Kondom yang tersedia selalu setiap
saat di lingkungan lokalisasi sangat
penting artinya bagi pengendalian
penularan IMS dan HIV-AIDS, akan
sangat memudahkan bagi WPS dan
pelanggannya
untuk
mengakses
mengingat setiap saat dapat terjadi
transaksi seks, setiap kali ada pembeli
yang datang maka penjual pun juga harus
siap melayani pembeli dengan baik.
Penyediaan kondom yang terorganisir
dengan baik saat mendukung bagi
kebijakan penggunaan
kondom 100
persen. Kerjasama, KPAD sebagai
penyedia kondom dan LSM sebagai
penjangkau kelompok sasaran beserta
dengan pihak pengelola/pengurus sangat
dibutuhkan bagi penyediaan kondom yang
kontinyu dan berkesinambungan. Namun
administrasi pendistribusian kondom di
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lokalisasi belum sepenuhnya dikerjakan
dengan baik oleh oulet-outlet kondom,
sehingga timbulnya kejadian IMS di
lokalisasi kurang dapat dipantau.
Hubungan antara regulasi kondom
dengan praktek menggunakan kondom
pada pelanggan WPS
Berdasarkan hasil uji Chi Square,
didapatkan nilai p hitung sebesar 0,000,
sehingga p hitung <0,05. Hal ini
membuktikan bahwa ada hubungan antara
regulasi kondom terhadap praktek
menggunakan kondom pada pelanggan
WPS. Hasil penelitian juga menunjukkan
bahwa 66,7% responden berpendapat
bahwa regulasi kondom di lingkungan
lokalisasi sudah baik.
Regulasi di dalam kompleks
lokalisasi dibuat dengan maksud untuk
mengendalikan perilaku seksual bebas
antara WPS dengan para pelanggannya
supaya perilaku mereka tetap
dapat
dipertanggungjawabkan secara sehat,
artinya tidak menularkan penyakit yang
berbahaya dan mematikan seperti IMS
dan HIV-AIDS kepada orang lain yang
tidak melakukan seks bebas, misalnya
pada suami/istri ataupun pada anak-anak
mereka. Salah satu regulasi yang dibuat
adalah dengan aturan penggunaan kondom
secara wajib di dalam kompleks lokalisasi.
Aturan wajib kondom perlu mendapat
dukungan
dari
semua
pihak,
pengurus/pengelola lokalisasi, mucikari,
WPS maupun tamu/pelanggan harus ikut
melaksanakan/berpartisipasi. Sayangnya,
regulasi yang ada di komplek lokalisasi
Semampir
belum
sepenuhnya
dilaksanakan dengan baik. Sanksi yang
tegas bagi mereka yang tidak
menggunakan kondom pada saat
melakukan transaksi seks belum berjalan
dengan baik, karena belum ada
pemantauan secara langsung pada saat
terjadi transaksi seks tersebut. Faktor
kepercayaan mucikari kepada WPS
menjadi alasan kenapa pemantauan secara
langsung tersebut tidak pernah dilakukan.
Regulasi kondom dibuat sebagai salah
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satu prasana untuk menciptakan suatu
kondisi yang kondusif di lokalisasi untuk
sama-sama memberikan perlindungan
pada WPS dan pelanggannya terhadap
penularan IMS dan HIV. Upaya
pengaturan penggunaan kondom dimulai
di pintu masuk lokalisasi untuk wajib
membeli kondom, sampai kepada
pelaksanaan aturan memberi layanan pada
para pelanggan dengan menggunakan
kondom. Regulasi kondom yang berlaku
di lingkungan lokalisasi ataupun ditempattempat lain yang memungkinkan
terjadinya transaksi seks, harus mendapat
dukungan
dari
pemerintah
setempat/daerah,
misalnya dengan
menerbitkan Peraturan Daerah (Perda)
yang mengatur kewajiban menggunakan
kondom pada segala bentuk kegiatan
perilaku seks bebas dan memberikan
sanksi bagi pelanggarnya. Selanjutnya
Perda tersebut harus disosialisasikan
dengan baik untuk dapat dipahami dengan
baik pula oleh masyarakat. Dengan
demikian,
responden
selayaknya
mempunyai pemahaman yang baik
tentang regulasi/aturan-aturan
yang
berlaku di lokalisasi, misalnya kewajiban
menggunakan kondom dalam melakukan
hubungan seks dengan
WPS untuk
mencegah penularan IMS dan HIV-AIDS,
sehingga responden dapat lebih konsisten
dalam praktek menggunakan kondom.
Untuk mewujudkan perilaku yang sehat
diperlukan sarana dan prasarana yang
mendukung/memungkinkan, hal ini sesuai
dengan teori Green(Notoadmojo, 2005).
KESIMPULAN
Praktek menggunakan kondom pada
pelanggan WPS yang konsisten sebesar
71,2% sedangkan yang tidak konsisten
sebesar 28,8%. Faktor-faktor
yang
berhubungan dengan praktek penggunaan
kondom pada pelanggan WPS yaitu,
pengetahuan tentang IMS dan HIV/AIDS,
persepsi kerentanan IMS dan HIV AIDS,
persepsi keparahan IMS dan HIV/AIDS,
persepsi manfaat menggunakan kondom,
persepsi rintangan menggunakan kondom,
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persepsi kemampuan diri (self efikasi)
dalam
menggunakan
kondom,
ketersediaan kondom di lokalisasi,
regulasi kondom di lokalisasi.
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PENGARUH INTERVENSI KOGNITIF SPIRITUAL TERHADAP
PENERIMAAN DIRI PADA KLIEN STROKE ISKEMIK
Novita Setyowati*, Uswatun Hasanah**
 Akper Dharma Husada Kediri
** RSUD Kota Probolinggo
ABSTRACT

Hemiparese is a common problem that can caused disability. Exercise is still
considered effective to prevent disability. This study is aimed to increased the muscle
strength on hemiparese patient's muscle strength caused by ischemic stroke in RSUD
Gambiran Kota Kediri. This study used Quasi Experiment pre and post test research
designs. Number of samples were 9 respondents who were divided into intervention group
and control group. Evaluation research was done on the first day and eigth day for the two
groups. Data were analyzed Paired T test and Independent T Test. Study results showed an
increased in muscle strength (p =0.000) in both the intervention groups and there are
significant differences between the two groups (p = 0009), which means there is a
difference between the control group treatment group. The implication of this research are
to use exercise as one of the independent nursing interventions in caring stroke patients
with hemiparase and to improve the quality of nursing care, makes healing process faster,
prevent complications dan also enrich nursing science.
Keywords: stroke; hemiparese; Spiritual intervention on cognitive; Self acceptance.
PENDAHULUAN
Stroke merupakan gangguan fungsi
otak akibat terganggunya aliran darah di
otak yang sering menyebabkan kematian
dan kecacatan. Klien stroke yang selamat
dari kematian, 64% diantaranya
mengalami gangguan kognitif dengan
berbagai tingkatan dan sepertiganya akan
mengalami demensia (Chiu et al, 2013;
Aguayo et al, 2014). Gangguan kognitif
dan perubahan fisik menyebabkan klien
sulit menerima kondisinya,
sehingga
muncul perasaan sedih, marah, tidak
berguna, putus asa dan merasa lemah
(Townend et al, 2010; Rohadirja, 2012;
Sun, 2014). Perasaan tidak berguna akibat
peran sebagai kepala keluarga, pencari
nafkah, pekerja, ibu rumah tangga sebagai
pusat pengatur keluarga yang selama ini
melekat tidak berfungsi optimal menjadi
pemicu munculnya pikiran negatif.
Pikiran negatif dapat menyebabkan
gangguan penerimaan diri akibat respon
adaptasi terhadap perubahan pasca stroke
yang tidak adaptif. Intervensi kognitif
spiritual dapat membantu mengubah
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pikiran negatif menjadi pikiran positif
dengan mengoptimalkan spiritualitas klien
melalui murotal QS. Ar-Rahman.
Munculnya pikiran positif pada diri klien
dapat mempercepat proses adaptasi klien
stroke sehingga klien menjadi acceptance
terhadap perubahan pasca stroke dan
penerimaan diri klien meningkat.
Penelitian pada 100 klien stroke
menyatakan bahwa gangguan kognitif dan
ketidakmampuan fisik pada klien stroke
memiliki korelasi negatif dengan
keputusasaan (Ardi, 2011).
Semakin
tinggi derajat gangguan kognitif dan
ketidakmampuan
fisik,
maka
keputusasaan klien stroke semakin besar.
World Health Organization (WHO)
memprediksi tahun 2020 stroke menjadi
penyakit kedua setelah jantung iskemik
sebagai penyebab kecacatan di dunia.
Stroke terbagi menjadi dua jenis yaitu
stroke iskemik dan hemoragik. Prevalensi
kejadian stroke iskemik lebih tinggi
dibandingkan stroke hemoragik yaitu 80–
85% dari seluruh kejadian stroke.
Meskipun demikian, angka harapan hidup
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stroke iskemik lebih baik daripada stroke
hemoragik (Misbach & Kalim, 2007).
Tahun 2009 jumlah penderita stroke di
Amerika berada di urutan ketiga,
bertambah 795.000 orang setiap tahunnya
yang 636.000 orang diantaranya adalah
penderita
stroke
iskemik
dan
mengakibatkan
150.000 kematian.
Penderita stroke membutuhkan biaya 21,8
juta dolar untuk pelayanan kesehatan
langsung dan 65,5 juta dolar untuk
pelayanan kesehatan tidak langsung.
Jumlah penderita stroke di Indonesia
semakin meningkat (Riskesdas, 2013).
Tahun 2007 penderita stroke naik dari 8,3
menjadi 12,1, per 1000 penduduk pada
tahun 2013 dan Jawa Timur menempati
urutan keempat jumlah penderita stroke
setelah Sulawesi Selatan, DI Yogyakarta
dan Sulawesi Tengah dengan 16 orang
penderita stroke per 1000 penduduk.
Tingginya angka kejadian dan biaya untuk
menangani penderita stroke ini
membutuhkan penanganan serius untuk
mencegah terjadinya peningkatan angka
kejadian stroke dan serangan stroke
berulang.
Otak sebagai saraf pusat mempunyai
salah satu peran yaitu mengatur fungsi
kognitif yang diatur oleh sistem limbik.
Sistem limbik mencakup thalamus,
ganglia basalis, serebelum, lobus frontal,
lobus temporal, lobus parietal, lobus
oksipital dimana setiap lobus memiliki
peran dalam mengatur fungsi kognitif.
Gangguan kognitif dan emosi pada klien
stroke
disebabkan
oleh
faktor
neurobiologi dan psikologi. Faktor
neurobiologi yaitu kerusakan anatomi dan
vaskularisasi di otak yang menyebabkan
ketidakseimbangan neurotransmitter dan
menyebabkan gangguan perilaku dan
emosional. Sedangkan faktor psikologi
adalah stressor berupa kehilangan atas
kemampuan yang dimiliki sebelumnya
(Wicaksana, 2008).
Gangguan kognitif pada klien stroke
diukur
dengan
menggunakan
(MMSE)Mini Mental State Examination.
Khadr (2009) menyatakan diantara 81
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orang klien stroke iskemik (84%) dan
stroke hemorhagik (16%) fase akut
didapatkan rerata nilai MMSE 25,58 ±
2,95.
Sedangkan Sutomo (2013)
menemukan bahwa klien pasca stroke
68,1% memiliki nilai MMSE pada rentang
fungsi kognitif normal dan 25% pada
gangguan kognitif ringan. Ratnasari
(2010) menyatakan rerata klien stroke
iskemik serangan pertama memiliki nilai
MMSE 24,20 ± 3,098 dan klien stroke
iskemik serangan ulang memiliki rerata
19,87 ± 4,257
Selama menjalani perawatan dan
rehabilitasi, klien stroke
memiliki
perasaan negatif tentang diri mereka,
penurunan aktivitas sosial dan gangguan
psikologis. Keadaan ini terjadi akibat
gangguan aliran darah yang dapat
menurunkan sintesis monoamin sehingga
terjadi penurunan serotonin sebagai
neuroransmitter untuk mempertahankan
keadaan emosi agar tetap stabil (Cass,
2008; Elis & Horn, 2000). Penurunan
serotonin menyebabkan gangguan suasana
hati, tidur dan nafsu makan (Schub
&Caple, 2010). Gangguan suasana hati
dimanifestasikan dalam bentuk marah,
frustasi, putus
asa dan
sering
menyebabkan depresi (Green & King,
2007). Selain itu kecacatan yang dialami
menimbulkan perasaan tidak berguna,
tidak ada gairah dan keputusasaan dan
berujung pada gangguan penerimaan diri.
Insiden gangguan penerimaan diri pada
klien stroke di Taiwan diteliti oleh Chiu et
al (2013) yang menyatakan rerata nilai
penerimaan diri klien stroke berada pada
tingkat rendah dengan nilai 71.72 (kisaran
nilai 32-128). Townend et al (2010)
menyatakan bahwa sepertiga klien stroke
mengalami depresi akibat
gangguan
penerimaan diri dan mengungkapkan rasa
sedih dan tidak berguna akibat menderita
stroke. Pikiran negatif yang muncul pada
klien stroke dapat menyebabkan klien
menjadi depresi. Pikiran negatif tersebut
harus dirubah menjadi pikiran positif
dengan menggunakan intervensi kognitif
spiritual yang bertujuan untuk merubah
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pikiran negatif klien menjadi pikiran
positif
berbasis spiritual
dengan
menggunakan QS Ar-Rahman ayat 1-78.
Pada klien hipertensi
pemberian
intervensi murotal QS. Ar-Rahman dapat
menurunkan tekanan darah (Ernawati,
2013). Penelitian lain menemukan bahwa
Murotal QS Ar-Rahman
dapat
menurunkan perilaku kekerasan di RSJD
Dr. Amino Gondohutomo
Semarang
(Widhowati, 2010). Murotal QS ArRahman juga dapat menurunkan
kecemasan pada lansia (Novianti, 2012).
Pemberian murrotal QS. Ar-Rahman akan
menimbulkan rasa percaya diri, rasa
optimisme (harapan kesembuhan),
mendatangkan ketenangan, damai dan
merasakan kehadiran Tuhan sehingga
mengakibatkan
rangsangan
ke
hipotalamus untuk menurunkan produksi
CRF (Corticotropin Releasing Factor).
CRF akan merangsang kelenjar pituitary
anterior untuk menurunkan produksi
ACTH (Adeno Cortico TropinHormon)
dan menstimulasi produksi endorphin
yang akan membuat klien menjadi relaks.
Penurunan ACTH dan peningkatan
endorphin juga dapat menurunkan tahanan
perifer dan cardiac output sehingga
tekanan darah menurun (Reyes, 2006 dan
Valentino, 2008).
Intervensi kognitif yang diberikan
bersamaan dengan intervensi psikoedukasi
pada
klien
stroke
di
RS
Ciptomangunkusumo mampu menurunkan
kondisi depresi dan ketidakberdayaan
serta peningkatan kemampuan mengubah
pemikiran negatif, dibandingkan jika
hanya diberikan intervensi kognitif saja
(Ramadia, 2013).
Penelitian yang
memperdengarkan QS. Ar-Rahman pada
klien memiliki efek positif terhadap
kecemasan, perilaku kekerasan dan
tekanan darah. Dua intervensi ini menarik
penulis mempelajari lebih lanjut dan
memodifikasi
keduanya
dengan
membuktikan pengaruh intervensi kognitif
spiritual pada penerimaan diri pada klien
stroke iskemik.
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METODE PENELITIAN
Desain penelitian ini adalah quasi
eksperimen dengan rancangan pre-post
test design with control group. Populasi
dalam penelitian ini adalah semua pasien
stroke iskemik fase pasca akut yang
dirawat di RS Haji Surabaya Teknik
pengambilan sampel adalah consecutive
sampling dengan jumlah sampel akhir
dengan menambahkan proporsi drop out
adallah 10
klien dan klien
setiap
kelompok.
Instrumen yang digunakan dalam
penelitian ini untuk pengukuran fungsi
kognitif menggunakan Mini Mental Statae
Examination (MMSE), skala penerimaan
diri berdasarkan Acceptance of Disability
Scale Revised yang diambil 32 pernyataan
untuk mengukur penerimaan diri klien.
Analisis data yang digunakan untuk
mengetahui perbedaan skala penerimaan
diri sebelum dan sesudah pelaksanan
intervensi adalah uji Paired t
Test.
Sedangkan analisis data yang digunakan
untuk menguji beda dua kelompok, antara
kelompok intervensi dan kelompok
pembanding menggunakan Independent t
Test.
Tahap penerimaan diri diuji dengan
menggunakan Mann Whitney
untuk
membandingkan pre test dan post test.
Sedangkan tahap penerimaan diri antara
kelompok perlakuan dan pembanding
diuji dengan menggunakan Wilcoxon.
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sejumlah 10 responden (50.0 %)
sedangkan pekerjaan klien stroke iskemik
paling sedikit adalah lain-lain (15.0 %).
Klien yang tidak memiliki riwayat
hipertensi sebanyak 13 orang (65%).

HASIL PENELITIAN
Data Umum

Tabel 5.1 Distribusi Frekuensi Pada Klien
Stroke Iskemik di RS Haji
Surabaya
No

1

2

3

4

8

Karakteristik

Kelompok
perlakuan
n
%

Kelompok
pembanding
n
%

n

Data
% Khusus

1
2
6
1
10

5
10
30
5
50

1
4
4
1
10

5
20
20
5
50

Hasil penilaian skala penerimaan diri
1 pada5 klien stroke iskemik sebelum dan
3 15
dilakukan intervensi pada
10 sesudah
50
25
5 kelompok
perlakuan dan kelompok
1
5
pembanding
di RS Haji Surabaya
20 100

4
6
10

20
30
50

5
5
10

25
25
50

9 No Resp
45
11
55
20 100

3
6
1
10

15
30
5
50

2
3
5
10

10
15
25
50

2
6
11
1
20

5

25

4

20

3
1
1
10

15
5
5
50

3
3
10

15
15
50

2
8
10

10
40
50

5
5
10

25
25
50

Usia
a. 35-44
b. 45-54
c. 55-64
d. 65-74
e. 75+
Jumlah
Jenis Kelamin
a. Laki-laki
b. Perempuan
Jumlah
Pendidikan
a. SD
b.
SMP
c.
SMU
d.
S1
Jumlah
Pekerjaan
a. Tidak bekerja/ Ibu rumah
tangga
b. Pedagang
c. PNS/TNI/Polri
d. Lain-lain
Jumlah
Riwayat hipertensi
a. Ya
b. Tidak
Jumlah

Total

Berdasarkan tabel
5.1 pada 9
responden didapatkan rentang usia yang
mengalami stroke iskemik terbanyak
adalah usia 55-64 tahun sejumlah 10
orang (50%). Rentang usia responden
dibuat berdasarkan pembagian rentang
usia Depkes pada Riskesdas 2013.
Sedangkan usia pasien stroke iskemik
paling sedikit adalahrentang usia 35-444
dan lebih dari 75 tahun yaitu masingmasing satu orang (5%).
Pada tabel diatas terlihat bahwa jenis
kelamin klien Stroke iskemik terbanyak
adalah perempuan yaitu sejumlah 11
responden (55.00 %) sedangkan jenis
kelamin klien Stroke Iskemik paling
sedikit adalah laki-laki (45.0%).
Pendidikan klien stroke iskemik
terbanyak adalah SMU yaitu sejumlah 11
responden (55.0 %) sedangkan pendidikan
klien Stroke Iskemik paling sedikit adalah
S1 (5.0 %). Karakteristik pekerjaan klien
stroke iskemik terbanyak adalah tidak
bekerja atau ibu Rumah tangga yaitu
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Kelompok perlakuan
Pre test

Post test

Kelompok
pembanding
Pre test
Post test

53
64
54
65
110
64
74
56
63
230
80
80
46
52
355
60
70
60
64
45
80
80
64
74
100
5
6
56
70
54
56
9
745
54
68
54
65
8
52
73
58
74
6
930
73
73
54
54
4 10
20
54
72
53
70
61.9
72.4
55.3
63.7
1 Mean5
100
20 Selisih
Uji Paired t Test kelompok perlakuan p = 0.001
35
7 Uji Paired
t Test kelompok pembanding p = 0.001
65
13 Uji Independent
t Test p = 0.008
20 Z tabel
100 (ₐ:5%):
Z hitung :

Berdasarkan tabel diatas rata-rata skor
skala penerimaan diri pada pre test
kelompok perlakuan adalah 61,9. Terdapat
peningkatan rerata pada post test yaitu
72,40. Hasil uji statistik didapatkan
p=0.001 disimpulkan terdapat perbedaan
bermakna pada penilaian yang kedua atau
ada perbedaan yang signifikan antara skor
skala penerimaan diri pada pre dan post
test (p = 0.001; α = 0.005)
Rata-rata skor skala penerimaan diri
pada pre test kelompok pembanding
adalah 55.30. Terdapat peningkatan ratarata skor skala penerimaan diri pada post
test yaitu 63,7. Hasil uji statistik
didapatkan p = 0.001 disimpulkan bahwa
terdapat peningkatan skala penerimaan
diri yang bermakna pada penilaian yang
kedua atau ada perbedaan signifikan
antara skor skala penerimaan diri antara
pre dan post test (p= 0.001; α = 0.05)
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Hasil uji
Independent t Test
didapatkan
nila
ip=0.008
sehinggadisimpulkan ada perbedaan yang
signifikan setelah dilakukan intervensi
pada kelompok perlakuan dibandingkan
dengan kelompok pembanding (p= 0.008;
α = 0.05).
PEMBAHASAN
Gambaran skala penerimaan diri pada
klien stroke iskemik
Skala penerimaan diri klien stroke
iskemik di instalasi rawat inap RS Haji
Surabaya tergolong rendah yaitu rerata
55.3 pada klien kelompok pembanding
dan 61.9 pada kelompok perlakuan.
Rentang nilai skala penerimaan diri dari
32 sampai 128 dengan kisaran nilai
sedang pada 64-96 menunjukkan bahwa
skala penerimaan diri mereka yang masuk
pada kategori rendah. Hasil ini
menunjukkan
kesesuaian
dengan
penelitian sebelumnya. Nilai ini bahkan
lebih rendah bila dibandingkan dengan
rerata skala penerimaan diri pada klien
stroke di Taiwan (Chiu et al, 2013)
dengan nilai 71.2 menggunakan instrumen
yang sama.
Penerimaan diri yang rendah dapat
menyebabkan klien stroke menjadi stres
dan bila tidak ditangani akan menjadi
depresi. Perubahan fisik yang terjadi
seperti
kehilangan
kemampuan
pergerakan karena penurunan kekuatan
otot, kehilangan kemampuan untuk
berbicara normal karena afasia, merasa
diri menjadi beban dalam keluarga
membuat ketidakmampuan klien menjadi
fokus utama mereka dan sebagai satu
pikiran negatif yang selalu muncul dalam
benak klien. Ketika klien selalu berkutat
dengan pikiran negatifnya maka klien
akan cenderung depresi dan klien stroke
yang mengalami depresi sepertiganya
akan mengalami serangan ulang dan dapat
menyebabkan kematian.
Rentang skala penerimaan diri rendah
ini dapat dilihat dari kuesioner skala
peneriman diri yang pada penyataan
bernilai rendah yang menyatakan bahwa
Jurnal Ilmu Kesehatan Vol. 5 No. 1 Nopember 2016

klien setuju bahwa ketidakmampuan
mempengaruhi
semua
aspek
kehidupannya. Hampir semua klien stroke
mengatakan bahwa ketidakmampuan
akibat stroke ini mempengaruhi kehidupan
mereka. Demikian juga pada pernyataan
bahwa sekuat apapun klien berusaha,
maka hasilnya tidak akan sama seperti
sebelum mengalami sakit.
Penyataan ketidakmampuan
fisik
mempengaruhi mental seseorang juga
disetujui sebagian besar responden yang
menyebabkan rentang skala penerimaan
diri menjadi rendah. Klien stroke iskemik
dengan kelemahan masih fokus pada
kelemahan diri dan belum bisa
menemukan hal positif dari diri untuk bisa
bangkit dari kesedihan. Hal ini yang harus
dibantu oleh perawat agar klien bisa
menemukan sisi positif diri sehingga klien
dapat menerima kondisi diri sehingga
penerimaan diri dapat meningkat.
Pernyataan pada kuesioner skala
penerimaan diri bahwa penampilan fisik
merupakan hal yang terpenting dalam
kehidupan mereka tidak disetujui oleh
banyak responden menunjukkan klien
dapat menerima kelemahan diri mereka.
Pernyataan bahwa ketidakmampuan
membuat hampir semua aspek kehidupan
tertutup
untuk
mereka
dan
ketidakmampuan menghalangi mereka
melakukan apapun dan menghalangi
mereka untuk menjadi orang baik juga
ditolak oleh sebagian besar responden
sehingga dapat meningkatkan nilai skala
penerimaan diri mereka.
Nilai skala penerimaan diri tetap pada
pre dan post test dialami oleh beberapa
responden. Nilai skala penerimaan diri
rentang rendah dan tidak mengalami
peningkatan dialami oleh responden
dengan frekuensi kedekatan dengan
Qur’an berupa jarang mendengarkan
murotal Qur’an. Frekuensi interaksi
dengan Qur’an dan tidak mendapatkan
intervensi berupa murotal QS Ar-Rahman
menyebabkan klien tidak dapat
menemukan sisi positif diri sehingga skala
penerimaan diri klien rendah dan tidak
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meningkat. Klien yang memiliki nilai
skala penerimaan diri tinggi sejak pre test
dan tidak mengalami peningkatan pada
post test dialami oleh klien yang frekuensi
kedekatan dengan Qur’an berupa biasa
mendengarkan murotal Qur’an. Klien
berusia 67 dengan pendidikan SD dan
klien merasa sudah bisa menerima kondisi
penyakitnya membuat
klien mengisi
kuesioner post test dengan jawaban yang
sama dengan pre test. Pendidikan yang
rendah, usia lanjut dan kelelahan fisik
inilah yang membuat klien engan untuk
mengisi post test dengan data baru dan
mengisi dengan jawaban yang sama.
Berdasarkan tabel 5.1, jenis kelamin
klien stroke iskemik pada penelitian ini
didominasi oleh perempuan sebanyak 11
(55%) dari 20 responden. Hal ini tidak
sesuai dengan penelitian yang dilakukan
leh Lewis (2007) dan Cin-Ying et al
(2010) yang menyatakan bahwa jenis
kelamin laki-laki memiliki resiko lebih
tinggi terkena stroke dibandingkan dengan
perempuan. Lelaki dinyatakan memiliki
resiko lebih tinggi karena gaya hidup
seperti merokok, minum minuman
beralkohol, penggunaan obat-obatan dan
faktor stres dalam kehidupannya (George,
2011).
Perempuan memiliki peningkatan
resiko terhadap stroke disebabkan faktor
hormonal. Berdasarkan laporan AHA
dalam Heart Disease and Stroke Statistic
(2012) menyatakan wanita yang
mengalami menopause pada usia < 42
tahun memiliki resiko dua kali terkena
stroke dibandingkan dengan wanita yang
menopause setelah uisa 42 tahun.
Penggunaan obat anti depresi dapat
menyebabkan obesitas, hipertensi dan
perdarahan abnormal yang pada akhirnya
dapat meningkatkan resiko terkena stroke
(Pearson, 2011).
Responden perempuan yang memiliki
skala penerimaan diri lebih rendah
dibandingkan dengan laki-laki
bisa
disebabkan karena perempuan mengalami
stres 30% lebih tinggi dari laki-laki
(Gunawati, 2006). Kondisi ini juga
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disebabkan karena respon fisiologis yang
berbeda antara laki-laki dan perempuan.
Pada saat perempuan mengalami stres,
tubuh akan memberikan respon berupa
perubahan aktivitas dari beberapa hormon
dan neurotransmitter di otak. Perempuan
memiliki prolaktin yang lebih tingi dari
laki-laki sedangkan prolaktin
sendiri
mempunyai efek memberikan umpan
balik negatif pada otak sehingga dapat
meningkatkan trauma emosional dan stres
fisik (Corwin, 2007).
Pengaruh intervensi kognitif spiritual
terhadap skala penerimaan diri pada
klien stroke iskemik
Pada tabel
diatas dapat dilihat
perbedaan skala penerimaan diri pada
kelompok perlakuan dan kelompok
pembanding pre test dan post test.
Kelompok perlakuan memiliki skala
penerimaan diri yang lebih tinggi daripada
kelompok pembanding. Setelah lima hari
dilakukan intervensi
pada kelompok
perlakuan, klien pada kelompok perlakuan
mengalami peningkatan nilai. Peningkatan
skala penerimaan diri yang paling besar
dengan beda nilai 21 antara pre test dan
post test terjadi pada klien perempuan usia
59 tahun dengan frekeunsi kedekatan
dengan Qur’an berupa sering membaca
dan paham maknanya. Pendidikan klien
SMP yaitu pendidikan menengah cukup
untuk klien dapat menerima rangsangan
kognitif melalui auditori dan visual
sehingga efek dari intervensi dapat
maksimal.
Klien yang memahami bacaan Qur’an
yang
dibacanya
dan
mampu
mengaplikasikan dalam kehidupan seharihari dapat membantu klien untuk
beradaptasi terhadap stressor yang
dimiliki. Penyakit stroke dan kelemahan
yang dimiliki tidak dianggap sebagai
sesuatu yang berarti sehingga klien dapat
bangkit dari kesedihan aibat sTavtroke.
Hasil uji statistik mengunakan paired
t test mendapatkan nilai p sebesar 0.001
menunjukkan ada perbedaan yang
signifikan antara nilai pre dan post test.
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Nilai p menunjukkan ada pengaruh
intervensi kognitif spiritual pada skala
penerimaan diri klien stroke. Intervensi
kognitif yang merubah pikiran negatif
yang fokus pada kelemahan diri dirubah
menjadi pikiran positif dengan
meningkatkan rasa syukur klien terhadap
semua nikmat yang sudah diberikan oleh
Alloh SWT dapat meningkatkan skala
penerimaan diri. Klien yang awalnya
merasa bahwa kelemahan diri yang
dialami ini mempengaruhi kehidupan
klien,
bahwa
kelemahan
fisik
mempengaruhi
mental
mereka
menyebabkan penerimaan diri mereka
rendah pada saat pre test. Kemudian
perubahan persepsi tentang kelemahan diri
dapat dilihat pada nilai dari pernyataan
tersebut yang awalnya disetujui oleh klien
berubah menjadi tidak setuju. Klien juga
mengaggap bahwa pernyataan kelemahan
fisik membuat semua aspek kehidupan
mereka telah tertutup tidak disetujui oleh
mereka dan hal ini menunjukkan persepsi
postif tentang kelemahan yang dialami.
KESIMPULAN
1) Tahap penerimaan diri pada 20 klien
stroke iskemik sebagian besar berada
pada tahap denial. Klien tidak percaya
bahwa mereka mendapatkan serangan
stroke dan menganggap bahwa
mereka hanya mengalami sakit
sementara dan akan segera pulih.
Sebagian besar klien pada kelompok
perlakuan yang berada pada tahap
bargaining
menyesalkan
ketidakpatuhan mereka untuk kontrol
dan minum obat sehingga mereka
mengalami stroke. Klien yang
mendapatkan serangan stroke pertama
harus menyesuaikan diri dengan
kelemahan yang dialami. Jika klien
tidak didukung dengan kesiapan
mental dan spiritual untuk mengalami
kelemahan tersebut, maka klien akan
berada pada tahap denial.
2) Skala penerimaan diri pada klien
stroke iskemik pada penelitian ini
masuk dalam kategori rendah. Klien
Jurnal Ilmu Kesehatan Vol. 5 No. 1 Nopember 2016

merasa bahwa kelemahan diri yang
mereka alami mempengaruhi segala
aspek kehidupan mereka dan
berpengaruh terhadap mental mereka.
3) Intervensi kognitif spiritual dapat
meningkatkan tahap penerimaan diri
klien stroke iskemik. Intervensi
kognitif dapat menghentikan pikiran
negatif yang dialami klien sehingga
klien tidak lagi berada dalam tahap
denial. Penguatan sisi spiritual klien
dengan membangkitkan rasa syukur
ketika meresapi QS. Ar-Rahman dapat
mempercepat adaptasi klien menuju
tahap adaptasi selanjutnya sehingga
akan mengalami acceptance terhadap
kelemahan yang dimiliki.
4) Intervensi kognitif spiritual dapat
meningkatkan skala penerimaan diri
klien stroke iskemik.
Saran
1) Saran bagi pendidikan keperawatan
Intervensi kognitif spiritual perlu
digunakan dan dikembangkan bukan
hanya untuk klien stroke iskemik
tetapi juga untuk klien dengan sakit
kronis lainnya yang membutuhkan
penguatan penerimaan diri.
2) Saran bagi praktik keperawatan
Intervensi kognitif spiritual sebagai
intervensi yang dapat meningkatkan
penerimaan diri klien dapat
digunakan sebagai salah satu tindakan
mandiri
keperawatan
untuk
menguatkan spiritual klien yang
selama ini jarang tersentuh.
3) Saran bagi subyek penelitian
Klien yang menjadi subyek penelitian
ini dapat meningkatkan kemampuan
mengubah pikiran negatif menjadi
pikiran
positif
dengan
membangkitkan rasa syukur agar
penerimaan diri semakin meningkat
dan manajemen stres berhasil
dilakukan.
4) Saran bagi penelitian selanjutnya
Paradigma penelitian mixed method
(penelitian kuantitatif dikombinasikan
dengan penelitian kualitatif) dapat
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dikembangkan untuk memperoleh
hasil penelitian yang lebih akurat.
Instrumen baru dapat dibuat dan
distandarisasi untuk mengatasi
kelemahan instrumen lama.
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ABSTRACT
The Correlation Between The Age of Married With Cervical Ca Events In Maternity
Policlinic of RSUUSD Gambiran – Kediri City
Ca cervix is cancer that occurs on cervix, an area in which the female reproductive
organ as the entrance towards the uterus located between the womb (uterus) with hole
intercourse (vaginal). It was not just happen to women with marriage age <16 years, but
also in women with marriage age > 16 years. The purpose of this study was to investigate
the relationship between age of marriage in the incidence of cervical Ca. The research
design used in this study is the analytic case control. This research was conducted at the
medical record RSUUSD Gambiran of Kediri. The population in this study were all
patients in the maternity policlinic of RSUUSD Gambiran - Kediri, which suffered from
Ca cervix. The sampling was saturated sampling. The results, cervical Ca 42 events during
the period 1 January to 31 December 2012. The highest incidence in patients with marriage
age <16 years (69.05%). Data were analyzed using contingency coefficient test with a =
0.05 and df = 1, obtained no relationship between age of marriage in the incidence of
cervical Ca. Where women with marriage age <16 years of age have a higher risk of
suffering from Ca cervix compared to women with marriage age >16 years. With the
existence of the phenomenon it is necessary to increase the education and reproductive
health education in adolescents with so expect teens can delay the age of marriage and
sexual relations until the age of 20 years for healthy reproduction.
Keywords: Age of Marriage, Cervical Ca
PENDAHULUAN
Kanker serviks terjadi pada wanita
yang telah berumur, tetapi bukti statistik
menunjukkan bahwa kanker leher rahim
dapat juga menyerang wanita yang
berumur antara 20 sampai 30 tahun
(Yohanes, Riono. 2007).
Penyebab langsung dari kanker servik
belum di ketahui. Ada bukti kuat
kejadiannya mempunyai hubungan erat
dengan sejumlah faktor ekstrinsik, antara
lain jarang ditemukan pada perawan
(virgo), insidensi lebih tinggi pada mereka
yang kawin daripada yang tidak kawin,
insidensi meningkat dengan tingginya
paritas, apalagi bila jarak persalinan
terlampau dekat, mereka dalam golongan
Jurnal Ilmu Kesehatan Vol. 5 No. 1 Nopember 2016

sosial ekonomi rendah (higiene seksual
yang jelek, aktivitas seksual yang sering
berganti-ganti pasangan / promiskuitas),
jarang dijumpai pada masyarakat yang
suaminya disunat (sirkumsisi), sering
ditemukan pada wanita yang mengalami
infeksi virus HPV (Human Popilloma
Virus) - tipe 16 atau 18, pada wanita yang
memilik kebiasaan merokok, dan pada
gadis yang koitus pertama (coitarche)
dialami pada usia amat muda (< 16 tahun)
(Sarwono, P. 1999). Sedangkan dalam UU
Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 7
ayat (1) telah ditetapkan batas umur
pernikahan yaitu 16 tahun untuk
perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki
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(www.indonesia.faihtfreedom.org/forum/v
iewtopic. php).
Setiap tahun terdapat sekitar 20.000
penderita, 60 % diantaranya diketahui
setelah stadium lanjut dan 80 % dapat
disembuhkan. Biasanya saat terdeteksi,
seputuh tahun sebelumnya sudah ada
prakanker (http : // www . surya . co.id).
Angka kejadian Ca Serviks di dunia
menyerang lebih dari 200.000 perempuan
pertahun dan separuhnya terjadi di negara
berkembang termasuk Indonesia yaitu
6.000 kasus
di tiap propinsi dan
merupakan penyebab kematian tertinggi
kanker genetalia perempuan (http : //
fk.unpad.ac.id / jsp / berita_detil.jsp?
id_berita=0241020051). Di rumah sakit
kanker Dharmais Jakarta pada tahun 1997
ditemukan 29 pasien kanker leher rahim
(Erik Tapan. 2005).
Menurut data Medical Record
RSUUSD Gambiran Kediri, angka
morbiditas pasien rawat jalan dan rawat
inap dengan kasus Ca Serviks menduduki
peringkat pertama
pada tahun 2004
terdapat 36 orang pasien atau 94,70 % dari
seluruh kasus kanker ginekologi.
Sedangkan pada tahun 2005 juga
menduduki peringkat pertama yaitu
terdapat 70 orang pasien atau 90,90 % dari
seluruh kanker ginekologi. Adapun
rincian kasus adalah sebagai berikut :
Tabel 1.1
Distribusi Kasus Ca
Ginekologi RSUUSD Gambiran Kediri
Kasus Ca Ginekologi
No. Tahun Ser %
Ovari
vix
um
1
2004
36
94,70 1
2
2005
70
90,90 4

%
2,63
5,19

Corpus %
Uteri
1
2,63
3
3,89

Sumber : Medical Record RSUUSD
Gambiran Kediri Tahun 2007
Berdasarkan tabel diatas didapat
informasi bahwa kasus Ca Serviks pada
tahun 2004 dan tahun 2005 dibandingkan
dengan kasus Ca ginekologi yang lain
menduduki peringkat pertama.
Berdasarkan data yang diperoleh
selama praktek di BKIA RSUUSD
Gambiran Kota Kediri tanggal 12-25
Pebruari 2012 didapatkan bahwa jumlah
pasien yang mengalami kanker serviks
Jurnal Ilmu Kesehatan Vol. 5 No. 1 Nopember 2016

yang memenuhi kriteria sebanyak 6 orang.
Dari 6 orang tersebut 4 orang menikah
usia < 16 tahun dan 2 orang menikah pada
usia 16 tahun.
Dengan adanya fenomena seperti
yang tergambar dalam latar belakang,
peneliti
tertarik
untuk melakukan
penelitian tentang hubungan usia menikah
dengan kejadian Ca Serviks periode 1
Januari – 31 Desember 2012 di BKIA
RSUUSD Gambiran Kota Kediri.

Juml
ah
38
77

METODE PENELITIAN
Populasi dalam penelitian ini adalah
semua pasien Ca Serviks yang pernah
memeriksakan diri di BKIA RSUUSD
Gambiran Kota Kediri dalam periode 1
Januari
- 31 Desember 2012 yaitu
sebanyak 42 pasien. Sampel dalam
penelitian ini adalah semua pasien Ca
Serviks yang pernah memeriksakan diri di
BKIA RSUUSD Gambiran Kota Kediri
Periode 1 Januari - 31 Desember 2012.
Dalam
penelitian
ini
peneliti
menggunakan sampling jenuh yaitu teknik
penentuan sampel bila semua anggota
populasi digunakan sebagai sampel
(Sugiyono. 2002). Dalam penelitian ini
variabel bebasnya adalah usia nikah.
variabel tergantungnya adalah kejadian Ca
Serviks. Alat ukur yang dipakai dalam
penelitian ini adalah lembar checklist
berdasarkan rekam medik. Analisa data
menggunakan uji dengan uji korelasi
koefisien kontingensi. Teknik ini
mempunyai kaitan erat dengan Chi
%
Kuadrat yang digunakan untuk
100
menguji hipotesis komparatif sampel
100
independen. Oleh karena itu rumus
yang dipergunakan mengandung nilai chi
Kuadrat. Rumus itu sebagai berikut :
X2

C:

N X 2

(Sugiyono. 2002)
Harga Chi Kuadrat (X2) rumusnya
adalah :
( fo fh) 2

X2 =

Keterangan

fh

: X2 : Chi Kuadrat
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fo : Frekuensi yang diobservasi
fh: Frekuensi yang diharapkan
Untuk memudahkan perhitungan,
maka data-data hasil penelitian perlu
disusun kedalam tabel, kemudian
masukkan hasilnya dalam rumus X2.
Hasilnya dibandingkan dengan nilai
X2 tabel, dengan langkah sebagai
berikut:
a. Lihat tabel X2
b. Tentukan nilai α = 0,05
c. Tentukan derajat bebasnya → R –
1=2 – 1=1
Sehingga diperoleh nilai X2 tabel
= 3,84
2
Jika X hitung > X2 tabel maka Ha
diterima ; ada hubungan.
Jika X2 hitung < X2 tabel maka Ho
diterima ; tidak ada hubungan. (Sugiyono.
2002)
HASIL PENELITIAN
Kejadian Ca Serviks
Usia Nikah
< 16 tahun
≥ 16 tahun
Jumlah

Frekuensi
yang
diobservasi
29
13
42

Frekuensi
Harapan
21
21
42

Hasil penelitian yang dilaksanakan
tanggal 18 – 19 Juni 2012 di BKIA
RSUUSD Gambiran Kediri didapatkan 42
kejadian Ca Serviks selama periode 1
Januari s/d 31 Desember 2012. Dari 42
kejadian Ca Serviks, kesemuanya
memenuhi criteria inklusi sebagai sampel
penelitian.
Usia Nikah Pasien yang Menderita Ca
Serviks
Dari tabulasi didapatkan data tentang
usia nikah pasien yang menderita Ca
Serviks sebagai berikut :
30,95%

< 16 tahun
? 16 tahun

≥

69,05%

Dari gambar di atas didapatkan bahwa
kejadian Ca Serviks pada usia nikah < 16
tahun yaitu sebanyak 29 orang (69,05 %)
dan pada usia nikah ≥ 16 tahun hanya 13
orang (30,95 %).
Hubungan Usia Nikah dengan Kejadian
Ca Serviks
Untuk mengetahui hubungan
antara variabel independen (usia nikah)
dan variabel dependen (kejadian Ca
Serviks) dilakukan uji koefisien
Usia Nikah

fo

fh

< 16 tahun
≥ 16 tahun

29
13

21
21

Fo
–
fh
8
-8

(fo
–
2
fh)
64
64

2

(fo – fh) /
fh
3,05
3,05
6,10

kontingensi dengan terlebih dahulu
dilakukan perhitungan chi kuadrat satu
sampel. Adapun tabel hubungan usia
nikah dengan kejadian Ca Serviks untuk
perhitungan chi kuadrat sebagai berikut :
Tabel Chi Kuadrat Satu Sampel
Tabel Nilai Chi Kuadrat Satu Sampel
Didapatkan nilai X2 hitung = 6,10
Dengan menggunakan α = 0,05 dan
derajat bebasnya (df) → R –1 = 2 – 1 = 1,
didapatkan nilai X2
tabel = 3,84.
Kemudian membandingkan
nilai X2
hitung dengan X2 tabel didapatkan X2
hitung ≥ X2 tabel maka hubungan antara
usia nikah dengan kejadian Ca Serviks
signifikan berarti Ha diterima yaitu ada
hubungan antara usia nikah dengan
kejadian Ca Serviks. Kemudian dilakukan
penghitungan nilai C sebagai berikut :
C

=

X2
N X 2

=

6,10
42 6,10

=

6,10
48,10

= 0,127
= 0,36

Diagram Pie Usia Nikah Pasien yang
Menderita Ca Serviks
Jurnal Ilmu Kesehatan Vol. 5 No. 1 Nopember 2016
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Dan untuk mengukur hubungan, maka
nilai C dibandingkan dengan nilai C max
dengan rumus sebagai berikut :
C max

=
=
=

m-1
m

1-1
1
0
1

= 0
=0
Dengan semakin dekat nilai C ke C max,
dapat disimpulkan bahwa semakin besar
derajat asosiasi antara usia nikah dengan
kejadian Ca serviks.
Pembahasan
Kejadian Ca Serviks
Tabel tentang distribusi kasus Ca
Ginekologi RSUUSD Gambiran Kota
Kediri didapatkan hasil bahwa kejadian
Ca Serviks tahun 2005 sebanyak 70 orang,
sedangkan dari hasil penelitian yang telah
dilaksanakan di BKIA RSUUSD
Gambiran Kota Kediri pada tanggal 18-19
Juni 2012 didapatkan bahwa kejadian Ca
Serviks selama tahun 2012 sebanyak 42
orang.
Hasil diatas dapat diketahui bahwa
terjadi penurunan kejadian Ca Serviks dari
tahun 2005 ke tahun 2012. Hal ini sesuai
dengan pendapat para ahli kanker bahwa
kanker leher rahim adalah salah satu jenis
kanker yang paling dapat dicegah dan
paling dapat disembuhkan dari semua
kanker rahim (Yohanes, Riono. 2007).
Penurunan angka kejadian Ca Serviks
di BKIA RSUUSD Gambiran Kota Kediri
dari tahun 2005 ke tahun 2012 yang cukup
signifikan yaitu 28 pasien (40%)
dikarenakan kesadaran pasien Ca Serviks
untuk melakukan pengobatan secara rutin
semakin meningkat. Dari data kontrol
pasien Ca Serviks sendiri, meskipun
mereka telah sembuh, mereka masih rutin
melakukan pemeriksaan lanjutan berupa
pemeriksaan “Pap Smear” setiap tahun
sekali. Hal ini sesuai dengan pendapat
Jurnal Ilmu Kesehatan Vol. 5 No. 1 Nopember 2016

para ahli kanker bahwa pemeriksaan
lanjutan sesudah selesainya masa
pengobatan adalah mutlak diperlukan
untuk mendapatkan kepastian bahwa area
yang telah diobati telah sembuh sama
sekali. Biarpun metode pengobatan yang
pasien dapatkan sangat efektif, sel-sel
yang abnormal kadang-kadang dapat
kambuh lagi, bahkan dapat berkembang
dengan derajat keparahan yang lebih
tinggi. Jadi deteksi dini adalah hal yang
sangat esensial sekali. Selama dua tahun
pertama masa pengobatan pasien, pasien
disarankan untuk menjalani pemeriksaan
“Pap Smear” setiap tiga bulan atau enam
bulan sekali. Jika setelah tiga kali
pemeriksaan berturut-turut hasil “Pap
Smear” pasien normal, ini berarti pasien
dapat dinyatakan sembuh, dan pasien
dapat melakukan pemeriksaan “Pap
Smear” setiap tahun sekali secara
kontinyu (Yohanes, Riono. 2007).
Usia Nikah Pasien yang Menderita Ca
Serviks
Gambar
tentang usia nikah
menunjukkan bahwa
pasien yang
menderita Ca Serviks didapatkan bahwa
dari 42 pasien yang menderita Ca Serviks,
terdapat 29 orang (69,05%) dengan usia
nikah < 16 tahun dan 13 orang (30,95%)
dengan usia nikah > 16 tahun.
Disini terlihat bahwa kejadian Ca
Serviks lebih banyak terjadi pada pasien
dengan usia nikah < 16 tahun
dibandingkan dengan usia nikah ≥ 16
tahun, pasien dengan usia nikah < 16
tahun memiliki risiko lebih tinggi dan
merupakan salah satu faktor ekstrinsik
penyebab terjadinya Ca Serviks. Hal ini
dikarenakan seorang wanita menjalin
hubungan seksual pada usia < 16 tahun,
dimana pada usia tersebut sel-sel mukosa
pada serviks belum matang dan belum
mencapai usia reproduksi sehat 20 tahun
sehingga masih rentan terhadap segala
bentuk
rangsangan
dari
luar
(www.surya.co.id).
Berdasarkan data yang diperoleh
selama penelitian yang terlampir dalam
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lampiran 2, dari 29 orang dengan usia
nikah < 16 tahun yang menderita Ca
Serviks, didapatkan usia nikahnya berbeda
yaitu : 2 orang dengan usia nikah 13
tahun, 10 orang dengan usia nikah 14
tahun dan 17 orang dengan usia nikah 15
tahun. Sedangkan pada 13 orang dengan
usia nikah ≥ 16 tahun, didapatkan usia
nikahnya juga berbeda yaitu : 10 orang
dengan usia nikah 16 tahun, 1 orang
dengan usia nikah 17 tahun dan 2 orang
dengan usia nikah 19 tahun.
Hubungan Usia Nikah dengan Kejadian
Ca Serviks
Setelah dilakukan perhitungan
menggunakan uji koefisien kontingensi
dengan α = 0,05 dan df = 1, didapatkan
adanya hubungan yang signifikan antara
usia nikah dengan kejadian Ca Serviks.
Selama periode 1 Januari s/d 31 Desember
2012 terdapat 42 kejadian Ca Serviks
terbanyak terjadi pada usia nikah < 16
tahun.
Kejadian Ca Serviks lebih banyak
terjadi pada wanita dengan usia nikah <
16 tahun karena pada usia < 16 tahun selsel mukosa serviks belum matang dan
masih rentan
terhadap rangsangan
termasuk zat-zat kimia yang dibawa
sperma. Karena masih rentan, sel-sel
mukosa bisa berubah sifat menjadi kanker.
Sifat sel sendiri bisa selalu berubah setiap
saat, mati dan tumbuh lagi. Karena ada
rangsangan, bisa saja sel yang tumbuh
lebih banyak dari sel yang mati, sehingga
perubahannya tidak seimbang lagi.
Kelebihan sel ini akhirnya bisa berubah
sifat menjadi sel kanker (Nasdaldy. 2007).
Berdasarkan data yang diperoleh
selama penelitian di BKIA RSUUSD
Gambiran Kota Kediri pada tanggal 18-19
Juni 2012 tentang Hubungan Usia Nikah
Dengan Kejadian Ca Serviks Periode 1
Januari s/d 31 Desember 2012 didapatkan
bahwa kejadian Ca Serviks juga dapat
terjadi pada wanita dengan usia nikah >
16 tahun di karenakan faktor-faktor
ekstrinsik yang lain diantaranya tingginya
paritas : terdapat pasien primipara
Jurnal Ilmu Kesehatan Vol. 5 No. 1 Nopember 2016

(2,38%), 26 pasien multipara (61,91%),
dan 15 pasien grandemulti (35,71%). Dari
data diatas dapat diketahui bahwa Ca
Serviks paling banyak diderita oleh pasien
multipara.
KESIMPULAN
1. Terdapat 42 kejadian Ca Serviks
selama periode 1 Januari s/d 31
Desember 2012 di BKIA RSUUSD
Gambiran Kota Kediri. 35 orang
merupakan pasien baru dan 7 orang
merupakan pasien lama.
2. Kejadian Ca Serviks selama periode 1
Januari s/d 31 Desember 2012 yaitu
sebanyak 29 orang dengan usia nikah <
16 tahun dan 13 orang dengan usia
nikah > 16 tahun.
3. Dari hasil analisa data didapatkan
adanya hubungan antara usia nikah
dengan Ca Serviks periode 1 Januari
s/d 31 Desember 2012 di BKIA
RSUUSD Gambiran Kediri.
SARAN
Setelah melakukan penelitian tentang
Hubungan Usia Nikah Dengan Kejadian
Ca Serviks Periode 1 Januari s/d 31
Desember 2012 di BKIA RSUUSD
Gambiran Kota Kediri dan memperoleh
hasil penelitian tersebut, peneliti
menyarankan kepada :
1. Lahan Penelitian
Dengan adanya peningkatan risiko
terjadinya Ca Serviks pada usia nikah <
16 tahun maka perlu adanya peningkatan
dalam pendidikan dan penyuluhan
kesehatan reproduksi pada remaja
sehingga diharapkan remaja dapat
menunda usia nikah dan hubungan seksual
sampai usia reproduksi sehat 20 tahun.
Dalam hal ini diharapkan adanya
kerjasama dari lahan penelitian dengan
Dinas Kesehatan untuk pelaksanaan
penyuluhan kesehatan reproduksi.
2. Peneliti selanjutnya
Diharapkan
pada
penelitian
berikutnya di bahas faktor lain misalnya :
kebiasaan merokok yang dapat
meningkatkan resiko Ca Cerviks, atau
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pada faktor yang sama tetapi
menggunakan cara pengumpulan data
yang lain misalnya melalui interview atau
wawancara langsung dengan pasien Ca
Serviks sehingga data yang didapatkan
lebih akurat.
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Abstract
Mental disorder can occus in all people, either children, adults or elderly. Mental disorder also can
occurs anywhere, either people that living in cities or villages. The caused of mental disorder derived from
biological, psychological and social aspects. The purpose of this study was to determine the factors that
caused mental disorder. The methodology of this study was quantitative descriptive using purposive sampling
for 9 weeks. The sample of this study was 46 respondents. The results showed that the most predispocing
factor was the client ever experienced previous mental disorder before, personality type and unemployment
client, and the most precipitation factor was withdrawal, an unpleasant experience and conflicts with family
and friends. Based on the results of this study expected that the nursing intervention for client with mental
disorder not only treating the signs and symtoms but also preventing mental disorder to overcome/reduce the
factors.
Keywords: mental disorder, etyology, and analysis of factor

PENDAHULUAN
Kesehatan jiwa merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari kesehatan
secara umum serta merupakan dasar bagi
pertumbuhan dan perkembangan manusia.
Kesehatan jiwa membuat perkembangan
fisik, intelektual dan emosional seseorang
berkembang optimal selaras dengan
perkembangan orang lain (UU No 36,
2009).
WHO (2009) memperkirakan 450 juta
orang di seluruh dunia mengalami
gangguan mental, sekitar 10% orang
dewasa mengalami gangguan jiwa dan
25% penduduk diperkirakan akan
mengalami gangguan jiwa pada usia
tertentu dalan rentang hidupnya yan
biasanya terjadi pada dewasa muda antara
usia 18-21 tahun. Menurut National
institute of mental health, gangguan jiwa
mencapai 13% dari penyakit secara
keseluruhan dan diperkirakan akan
berkembang menjadi 25% di tahun 2030.
Gangguan jiwa menyebabkan hilangnya
produktifitas, dan mudah kambuh
sehingga meningkatkan biaya perawatan.
Dampak gangguan jiwa menyebabkan
keluarga kehilangan banyak waktu untuk
merawat, mengalami beban emosional,
Jurnal Ilmu Kesehatan Vol. 5 No. 1 Nopember 2016

dan sosial akibat stigma dari masyarakat
(Hogan, 2008). Asmedi (2012),
mengungkapkan di Indonesia gangguan
jiwa menimbulkan kerugian ekonomi
mencapai Rp 20 triliun, akibat hilangnya
produktivitas, beban ekonomi dan biaya
perawatan kesehatan yang harus
ditanggung keluarga dan negara. Klien
gangguan jiwa tidak hanya membutuhkan
dukungan ekonomi saja tetapi juga
memerlukan sistem dukungan sosial yang
mencakup
dukungan
emosional,
informasional,
instrumental
dan
penilaian/penghargaan untuk menjalani
program pemulihan (recovery) dan
menghadapi stigma di masyarakat.
Skizofrenia adalah bentuk gangguan
jiwa yang sering dijumpai dan
multifaktorial,
perkembangannya
dipengaruhi oleh faktor genetik dan
lingkungan serta ditandai dengan gejala
positif, negatif dan defisit kognitif (Jones
et al, 2011). Peristiwa yang penuh stres,
akan mengaktifkan aksis hipotalamushipofisis-adrenal
dan
merangsang
pelepasan berbagai neurotransmitter otak,
terutama dopamine dan norepinefrine,
kejadian ini juga dianggap sebagai faktor
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kunci terjadinya skizofrenia (Bobo et al,
2008).
Gejala positif meliputi waham,
halusinasi, gaduh gelisah, perilaku aneh,
sikap bermusuhan dan gangguan berpikir
formal. Gejala negatif meliputi sulit
memulai pembicaraan, afek tumpul atau
datar, kurangnya motivasi dan atensi,
pasif, apatis dan penarikan diri secara
sosial dan rasa tidak nyaman (Videbeck,
2008). Gejala defisit kognitif meliputi:
gangguan dalam attention, learning and
memory, dan gangguan dalam execution
function, kerusakan kognitif ini sering
diperburuk dengan kondisi insight yang
buruk (Stuart, 2013).
Klien skizofrenia mengalami gejala
positif, negatif dan defisit kognitif yang
mempengaruhi pelaksanaan kegiatan
harian dan penurunan fungsi sosial yang
bermakna.
Skizofrenia membawa dampak bagi
kehidupan individu, keluarga menghambat
pelaksanaan pekerjaan, mengganggu
masyarakat, dan merugikan negara.
Adanya individu dengan gangguan jiwa
(skizofrenia) meningkatkan cost dan
beban ekonomi tidak hanya bagi
keluarganya tetapi juga negara. Individu
dengan skizofrenia tidak hanya kehilangan
kesempatan untuk bekerja tetapi yang
sudah bekerja juga dapat kehilangan
pekerjaan.
Mosanya
et
al
(2014)
mengungkapkan kondisi klien yang tidak
produktif, dan tidak berpenghasilan
menimbulkan stigma di masyarakat bahkan
keluarga dan mempengaruhi stigma diri
sehingga klien cenderung mengalami
harga diri rendah. Pendidikan rendah,
tidak bekerja dan tidak ada penghasilan
memberikan konstribusi menurunnya
harga diri dan mempengaruhi kualitas
hidup klien (Mosanya et al, 2014).
Berdasarkan latar belakang di atas
maka penulis tertarik untuk menganalisa
faktor-faktor penyebab gangguan jiwa di
Ruang Kresna (Ruang Akut) Wanita
Rumah Sakit Dr. H. Marzoeki Mahdi
Bogor.
Jurnal Ilmu Kesehatan Vol. 5 No. 1 Nopember 2016

METODE PENELITIAN
Desain dalam penelitian ini adalah
deskriptif kuantitatif yang melihat
gambaran
faktor-faktor
penyebab
gangguan jiwa. Populasi penelitian ini
adalah semua klien yang dirawat di Ruang
Akut RS Jiwa Dr. Marzoeki Mahdi Bogor.
Sampel dalam penelitian
ini adalah
sebagian klien yang dirawat di Ruang
Akut RS Jiwa Marzoeki Mahdi Bogor
dengan menggunakan metode purposive
sampling dengan dibatasi waktu yaitu 9
minggu. Jumlah sample pada penelitian
ini adalah 46 responden.
HASIL PENELITIAN
Hasil penelitian ini akan dijabarkan
tentang karakteristik responden dan
faktor-faktor penyebab gangguan jiwa.
Tabel 1 Karakteristik Klien di Ruang
Kresna Wanita RSMM Bogor
(n=46)
No
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Karakteristik Klien
Jenis kelamin:
Perempuan
Usia:
a. Remaja (12-18 tahun)
b. Dewasa muda (18-25
tahun)
c. Dewasa (26-60 tahun)
d. Lansia (lebih dari 60
tahun)
Pendidikan:
a. Tidak sekolah
b. SD
c. SMP
d. SMA
e. PT
Pekerjaan:
a. Tidak bekerja
b. Bekerja
Status pernikahan:
a. Belum menikah
b. Menikah
c. Janda
Lama sakit (rata-rata: 8
tahun 6 bulan):
a. Kurang dari 1 tahun
b. 1-5 tahun
c. Lebih dari 5 tahun

Jumlah

Prosentase
(%)

46

100

3
8

6,5
17,4

32
3

69,6
6,5

4
12
8
19
3

8,7
26,1
17,4
41,3
6,5

41
5

89,1
10,9

16
19
11

34,8
41,3
23,9

12
12
22

26,1
26,1
47,8
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Faktor penyebab gangguan jiwa
dibagi menjadi 2, yaitu faktor predisposisi
dan presipitasi yang meliputi biologis,
psikologis dan sosial.
Berikut ini
merupakan
gambaran
faktor-faktor
penyebab gangguan jiwa yang terjadi pada
responden:

adalah klien tidak bekerja yaitu sebanyak
41 responden (23,8%).
Tabel 3 Faktor Presipitasi (n=46)
No

Bentuk Perilaku

1.

Biologis:
a. Putus obat
b. Penyakit fisik
c. Trauma kepala
Psikologis:
a.
Pengalaman
tidak
menyenangkan
b. Keinginan tidak
terpenuhi
Sosial:
a. Konflik dengan
keluarga/teman
b. Penghasilan
kurang
c. Tidak bekerja

Tabel 2 Faktor Predisposisi (n=46)
No

1.

2.

3.

Bentuk Perilaku

Biologis:
a. Gangguan jiwa
sebelumnya
b. Keturunan
c. Trauma kepala
d. Penyakit
kronis
Psikologis:
a.
Tipe
kepribadian
b. Pengalaman
tidak
menyenangkan
c. Keinginan
tidak terpenuhi
d. Konsep diri
negatif
e. Pola asuh
Sosial:
a. Tidak bekerja
b. Tidak ikut
kegiatan sosial
c. Tidak
mempunyai
teman dekat
d. Konflik
dengan
keluarga/teman
e. Penghasilan
kurang
f. Tidak
sekolah/putus
sekolah
g. Kehilangan
orang berarti

Jumlah

Prosentase
(%)

32

56,2

13
6
6

22,8
10.5
10.5

39

29,4

2.

3.

27

22,7

d.

11
5
4

9,3
4,2
3,4

e.

41
30

23,8
17,4

28

16,3

23

13,4

19

11,1

18

10,5

13

7,6

Tabel di atas menunjukkan bahwa
pada faktor predisposisi, penyebab pada
aspek biologis terbanyak adalah klien
pernah mengalami gangguan jiwa
sebelumnya yaitu sebanyak 32 responden
(36,2%), penyebab pada aspek psikologis
terbanyak adalah tipe kepribadian yaitu
sebanyak 39 responden (29,4%) dan
penyebab pada aspek sosial terbanyak
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Tidak
sekolah/putus
sekolah
Kehilangan
orang berarti

Jumlah

Prosentase
(%)

32
7
1

69,6
15,2
2,2

21

45,8

4

8,7

17

37

4

8,8

2

4,4

2

4,4

2

4,4

Tabel di atas menunjukkan bahwa
pada faktor presipitasi, penyebab pada
aspek biologis terbanyak adalah putus
obat yaitu sebanyak 32 responden
(69,6%), penyebab pada aspek psikologis
terbanyak adalah pengalaman tidak
menyenangkan yaitu sebanyak 21
responden (45,8%) dan penyebab pada
aspek sosial terbanyak adalah konflik
dengan keluarga atau teman
yaitu
sebanyak 17 responden (37%).
PEMBAHASAN
Gangguan jiwa dapat terjadi pada
siapa saja, baik yang berusia muda,
dewasa maupun lansia. Gangguan jiwa
juga dapat terjadi pada orang yang tinggal
di perkotaan maupun di pedesaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
usia terbanyak yang mengalami gangguan
jiwa adalah usia dewasa. Usia dewasa
merupakan usia produktif dimana mereka
harus mampu secara mandiri menghidupi
dirinya sendiri. Usia ini juga usia dimana
seseorang telah berkeluarga, sehingga
masalah yang dihadapi juga semakin
36

ISSN 2303-1433

banyak, bukan hanya masalahnya sendiri
namun harus memikirkan masalah
anggota
keluarganya.
Hal
ini
memungkinkan orang dewasa mempunyai
masalah yang lebih kompleks dan berisiko
mengalami gangguan jiwa.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
yang mengalami gangguan jiwa adalah
yang tidak bekerja. Tidak bekerja bisa
membuat orang kehilangan kesempatan
untuk mempunyai penghasilan. Tidak
bekerja juga bisa membuat orang
kehilangan
kesempatan
untuk
menunjukkan aktualisasi dirinya. Hal ini
yang dapat membuat orang
tidak
melakukan suatu kegiatan, sehingga akan
sangat memungkinkan orang mengalami
harga diri rendah yang akan berdampak
pada gangguan jiwa.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
faktor predisposisi biologis terbanyak
adalah adanya gangguan jiwa sebelumnya.
Ketika seorang klien sudah pernah
mengalami gangguan jiwa sebelumnya,
walau klien telah dinyatakan sembuh dan
dapat kembali ke masyarakat, namun
stigma negatif yang ada di masyarakat
telah membuat klien ditolak atau tidak
diperlakukan baik di masyarakat.
Tipe kepribadian tertutup juga
merupakan penyebab terbanyak orang
mengalami gangguan jiwa. Orang dengan
tipe kepribadian tertutup akan cenderung
menyimpan segala permasalah sendiri,
sehingga masalah akan semakin
menumpuk. Hal ini yang akan membuat
klien
bukannya
menyelesaikan
permasalahannya, namun akan bingung
dengan permasalahannya dan dapat
membuat klien depresi.
Putus obat juga merupakan salah satu
faktor presipitasi gangguan jiwa. Klien
yang mengalami gangguan jiwa,
kebanyakan harus minum obat seumur
hidupnya. Hal ini yang menyebabkan
klien merasa bosan minum obat dan akan
menghentikan minum obat. Selain karena
merasa bosan, klien yang mempunyai
pengetahuan kurang juga akan
menghentikan minum obat karena merasa
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sudah sembuh atau gejala tidak muncul.
Hal ini yang akan memicu kekambuhan
gangguan jiwa atau munculnya gangguan
jiwa kembali.
Pengalaman tidak menyenangkan
yang dialami klien misalnya adanya
aniaya seksual, aniaya fisik, dikucilkan
oleh masyarakat atau kejadian lain akan
memicu klien mengalami gangguan jiwa.
Klien yang mempunyai mekanisme
koping maladaptif akan membuat klien
mudah mengalami gangguan jiwa.
Selain itu konflik dengan teman atau
keluarga misalnya karena harta warisan
juga dapat membuat klien mengalami
gangguan jiwa. Konflik yang tidak
terselesaikan dengan teman atau keluarga
akan memicu klien mengalami stresor
yang berlebihan. Jika klien yang
mengalami stresor berlebihan namun
mekanisme kopingnya buruk, maka akan
membuat klien mengalami gangguan jiwa.
KESIMPULAN
Kesehatan jiwa merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari kesehatan
secara umum serta merupakan dasar bagi
pertumbuhan dan perkembangan manusia.
penyebab gangguan jiwa terdiri dari faktor
penyebab predisposisi dan presipitasi.
Faktor ini ditinjau dari aspek biologis,
psikologis dan sosial.
Faktor predisposisi terbanyak pada
aspek biologis adalah klien pernah
mengalami gangguan jiwa sebelumnya,
pada aspek psikologis adalah tipe
kepribadian dan penyebab pada aspek
sosial adalah klien tidak bekerja,
sedangkan faktor presipitasi, penyebab
pada aspek biologis terbanyak adalah
putus obat, penyebab pada aspek
psikologis terbanyak adalah pengalaman
tidak menyenangkan dan penyebab pada
aspek sosial terbanyak adalah konflik
dengan keluarga atau teman.
SARAN
Semua orang berisiko terjadinya
gangguan jiwa. Oleh karena itu perlu
adanya kerjasama dari semua pihak untuk
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mengurangi atau mencegah
angka
kekambuhan atau terjadinya gangguan
jiwa. Saran bagi tenaga kesehatan adalah
tenaga kesehatan dapat saling bekerjasama
untuk mengurangi faktor penyebab
gangguan jiwa dengan melakukan
tindakan pencegahan kekambuhan atau
tindakan pencegahan terjadinya gangguan
jiwa yang berbasis masyarakat. Selain itu
tenaga kesehatan juga dapat melakukan
tindakan kepada keluarga karena keluarga
merupakan orang terdekat yang akan
merawat klien saat di rumah. Selain
keluarga, masyarakat sekitar juga perlu
diberikan pengetahuan
tentang cara
merawat klien yang sudah kembali ke
rumah. Kerjasama dengan pihak
Puskesmas dan atau kader kesehatan
(terutama kader kesehatan jiwa) juga
sangat diperlukan untuk keberlangsungan
hidup klien gangguan jiwa yang telah
kembali ke masyarakat.
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PENGARUH MOTIVASI INTERNAL DAN EKSTERNAL TERHADAP KINERJA
KADER DALAM PROGRAM GEBRAK ( GERAKAN BERSAMA AMANKAN
KEHAMILAN DAN PERSALINAN) DI WILAYAH PUSKESMAS BLABAK
KABUPATEN KEDIRI
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ABSTRACT
High risk pregnancy is a condition where the condition of pregnant women can cause
the fetus not grow in a healthy, even death in the mother and fetus. Based on data from
Kediri District Health Office in 2014 amounted to 28 187 pregnant women, while the highrisk pregnant women amounted to 5637 people (20%). Number of high risk pregnant
women most at Puskesmas Blabak number of 249 people with a total cadre 110 people.
Scope K1 96.2% (100%), K4 coverage 92% (95%), high-risk detection by the public
13.77% (20%), Bumil Risti handled 18.7% of health workers (20%), obstetric
complications which handled 87% (80%), Assisted by health workers health facility 93%
(95%). Rewards and motivation to the Posyandu cadres is very important, especially cadres
escort high-risk pregnant women. In the course of the RBM awards are expected to further
spur the cadres to participate in social work in order to press AKI, so that cadres can
increase each year. The design used in this study is a survey research. Judging from the
nature of this survey is a survey that is explanotory survey to test the truth of a hypothesis
to explain the causal relationship between variables. Data collected by cross sectional
namely data collection throughout the study subjects were collected directly from the
respondents through kuesioner.Analisa data in this study using the program, namely Smart
PLS structural equation modeling with a relatively small sample size and not membuhkan
multivariate normal assumption. The results of the study are not any effect on the
performance of internal motivation of cadres in the RBM program. No external motivation
influence on the performance of cadres in the RBM program. External motivation has the
greatest influence on the performance of cadres in the RBM program. From the results of
this study are expected Department of Health and the village is expected to provide
additional incentives for cadres accompanying high risk pregnant mothers
Keywords: Motivation, cadres
PENDAHULUAN
Berdasarkan SDKI 2007, Angka
kematian ibu (AKI) sebesar 228/100.000
Kelahiran Hidup (KH) dan angka
kematian bayi (AKB) sebesar 34/1000
Kelahiran Hidup (KH). SDKI tahun 2012
menunjukkan peningkatan AKI menjadi
359/100.000 KH dan AKB 69/1000 KH.
Penyebab langsung kematian ibu adalah
perdarahan (39%), eklamsia (20%),
infeksi (7%) dan lain-lain (33%). Menurut
Jurnal Ilmu Kesehatan Vol. 5 No. 1 Nopember 2016

hasil penelitian Untuk menurunkan angka
kematian ibu secara bermakna maka
deteksi dini dan penanganan ibu hamil
berisiko perlu lebih ditingkatkan terutama
di fasilitas pelayanan KIA. Untuk itu
diperlukan deteksi dini oleh tenaga
kesehatan dan masyarakat tentang adanya
faktor
risiko
dan
komplikasi,
pendampingan serta penanganan yang
adekuat sedini mungkin.
Kehamilan resiko tinggi merupakan
suatu keadaan dimana kondisi ibu hamil
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yang bisa menyebabkan janin yang
dikandungnya tidak dapat tumbuh dengan
sehat, bahkan dapat menimbulkan
kematian pada ibu dan janin. Ada juga
yang
mengartikan
bahwasannya,
kehamilan resiko tinggi adalah suatu
proses kehamilan yang kehamilannya
mempunyai resiko lebih tinggi dan lebih
besar dari normal umumnya kehamilan
(baik itu bagi sang ibu maupun sang
bayinya) dengan adanya resiko terjadinya
penyakit atau kematian sebelum atau pun
sesudah proses persalinanya kelak.
Kehamilan risiko tinggi dapat
dideteksi apabila ibu hamil melakukan
pemeriksaan Ante Natal Care (ANC)
secara rutin. Ibu hamil sekurangkurangnya menerima pemeriksaan hamil
empat kali sesuai standar dengan
distribusi satu kali pada trimester satu,
satu kali pada trimester dua, dan dua kali
pada trimester tiga. Termasuk di dalam
pelayananan ini adalah deteksi tanda
bahaya/risiko tinggi sedini mungkin, serta
pemberian informasi tentang upaya
menjaga kehamilan dan mempersiapkan
persalinan agar persalinan berjalan dengan
baik. Hal ini dilakukan bidan untuk
menilai apakah perkembangan ibu dan
janin berlangsung normal. Bidan juga
harus mengenal kehamilan risiko
tinggi/kelainan, bila ditemukan kelainan
bidan harus mampu mengambil tindakan
yang diperlukan dan merujuk untuk
tindakan selanjutnya. Selain bidan, kader
sangat berperan penting dalam upya
deteksi dini ibu hamil resiko tinggi
dimasyarakat (Adriaansz G, 2005).
Salah satu terobosan untuk
menurunkan AKI melalui program
ibu hamil yakni
pendampingan
memberikan pendampingan, motivasi dan
menggerakkan ibu hamil ibu hamil untuk
rajin memeriksakan kesehatannyaa selama
masa kehamilan sampai masa nifas.
Propinsi Jawa Timur pada tahun 2013
memulai program ini dengan menerjunkan
400 kader PKK untuk mendampingi 400
bumil yang tersebar di delapan
kabupaten/kota di Jatim yaitu Sampang,
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Ngawi,
pamekasan,
Trenggalek,
Bondowoso, Situbondo, Jember dan
Kediri.
Jumlah kematian ibu di Provinsi Jawa
Timur mengalami penurunan yang cukup
bermakna dari 642 kematian (2013)
menjadi 291 kematian (2014). Penyebab
terbanyak kematian ibu hamil adalah
preeklamsia dan sebagian besar juga
diakibatkan keterlambatan pengambilan
keputusan keluarga untuk membawa ibu
hamil beresiko tinggi ke pusat rujukan.
Ada 3 keterlambatan
yang menjadi
penyebab ibu hamil beresiko tidak
tertolong,yaitu: keluarga terlambat
mengambil keputusan, terlambat sampai
di tempat rujukan, dan terlambat
mendapat penanganan (Kemenkes, 2009).
Tahun 2014 di Kabupaten Kediri
terdapat 17 kematian ibu, penyebab
terbesar kematian ibu adalah penyebab
tidak langsung sebesar 41 % kemudian
Pre Eklamsia atau Eklamsia 24%,
perdarahan 18% dan infeksi 17 % dan
tahun 2015 sudah ditemukan 7 kematian
ibu (Januari-April) penyebabnya adalah
Eklamsia ( 1 orang), Preeklamsi Berat (1
orang), perdarahan post partum (2 orang),
penyakit jantung (2 orang) dan kanker
gastrointestinal (1 orang). Sedangkan
kematian bayi pada tahun 2014 berjumlah
203 kasus, penyebab terbesarnya adalah
asfiksia (50 kasus).
Usaha mempercepat keberhasilan
penurunan Angka Kematian Ibu (AKI)
dan Angka Kematian Bayi (AKB)
disamping faktor akses dan pelayanan,
peran serta lintas sektor khususnya yang
terkait dengan upaya kesehatan ibu
adalah meningkatkan kemitraan lintas
sektor yang dituangkan dalam suatu
kegiatan pendampingan ibu hamil resiko
tinggi oleh kader yang dilaksanakan di
kabupaten Kediri yang dikenal dengan
program GEBRAK (Gerakan Amankan
Kehamilan
dan
Persalinan.(Dinas
Kesehatan Kab.Kediri, 2014)
Berdasarkan data Dinas Kesehatan
Kabupaten Kediri tahun 2014 ibu hamil
berjumlah 28.187 orang sedangkan ibu
40

ISSN 2303-1433

hamil resiko tinggi berjumlah 5637 orang
(20%). Jumlah ibu hamil resiko tinggi
terbanyak di wilayah Puskesmas Blabak
sejumlah 249 orang dengan jumlah kader
110 orang. Cakupan K1 96,2% (100%),
Cakupan K4 92% (95%), Deteksi risiko
tinggi oleh masyarakat 13,77% (20%),
Bumil Risti yang ditangani nakes 18,7%
(20%), Komplikasi kebidanan yang
ditangani 87% (80%), Persalinan oleh
nakes difasilitas kesehatan 93 % (95%)
Berdasarkan
penelitian
Nani
Khomsah berjudul Faktor-faktor yang
berhubungan dengan peran serta kader
posyandu dalam deteksi faktor risiko ibu
hamil di wilayah kerja Puskesmas Buayan
Kebumen Jawa Tengah (2012) dengan
hasil analisis untuk motivasi tinggi nilai
OR 5,6 pengetahuan baik OR 2,2, sikap
positif OR 2,8 ,imbalan OR 3 sehingga
dapat disimpulkan bahwa kader yang
memiliki motivasi tinggi mempunyai
peluang 6 kali untuk lebih berperan serta
aktif dalam deteksi faktor resiko antenatal
(Khomsah, 2012)
Pemberian penghargaan dan motivasi
kepada kader posyandu sangatlah penting,
khususnya kader pendamping ibu hamil
risti. Dalam program GEBRAK
penghargaan diharapkan semakin memacu
para kader untuk ikut bekerja sosial demi
menekan AKI, sehingga kader bisa
meningkat setiap tahunnya.
Berdasarkan latar belakang diatas
peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian mengenai Pengaruh Motivasi
Internal Dan Eksternal Terhadap Kinerja
Kader Dalam Program Gebrak ( Gerakan
Bersama Amankan Kehamilan Dan
Persalinan) Di Wilayah Puskesmas Blabak
Kabupaten Kediri

penelitian ini semua kader pendamping
ibu hamil resiko tinggi di wilayah
Puskesmas Blabak Kabupaten Kediri pada
tahun 2014 sebanyak 66. Besar sampel
dalam penelitian ini menggunakan rumus
sebagai berikut:
n=N/N(d)2+1
n = 66/66(0,05)2+1 = 56
dibulatkan menjadi 57
Tehnik sampling yang digunakan teknik
simple random sampling. Variabel yang
diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Variabel bebas/eksogen (X) :
X1: Motivasi internal
X2: Motivasi external
2. 2.Variabel terikat/endogen (Y):
Y1: kinerja kader dalam Program
GEBRAK.
Instrumen
pengumpulan
data
menggunakan kuesioner yang diisi
langsung oleh responden setelah diberi
penjelasan oleh peneliti tentang cara
pengisian.Jenis pertanyaan kuesioner
adalah kuesioner tertutup. Analisa data
dalam penelitian ini menggunakan
program Smart PLS
Pemodelan
persamaan structural yang sering disebut
dengan Structural EquationModeling (
SEM) atau Linear Structural Relationship
(LISREL).

METODE PENELITIAN
Desain yang digunakan dalam penelitian
ini adalah penelitian survei. Ditinjau dari
sifatnya survei ini merupakan explanotory
survey yaitu survei yang menguji
kebenaran suatu hipotesis dengan
menjelaskan hubungan sebab akibat antar
variabel. Populasi terjangkau pada
Jurnal Ilmu Kesehatan Vol. 5 No. 1 Nopember 2016
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HASIL PENELITIAN
Karakteristik Responden
Tabel 1 Karakteristik responden
No
1

2

3

Karakteristik
Responden
Usia
20 – 30
tahun
31 – 40
tahun
41 – 50
tahun

Frekuensi

Persentase

1

1,8

24

42,1

32

56,1

Tingkat
Pendidikan
SD
SMP
SMA
PT

2
16
32
7

3,5
28,1
56,1
12,3

Lama menjadi
Kader
1–5
6 – 10
11 – 15
16 – 20
21 – 25

13
8
19
8
9

22,8
14
33,3
14
15,8

Berdasarkan tabel diatas responden
sebagian besar (56,1%) berusia 41-50
tahun, tingkat pendidikan sebagian besar
(56,1%) berpendidikan SMA, sedangkan
lama menjadi kader (33,3%) berkisar
antara 11-15 tahun.

Tabel 2 Hasil Uji Validitas

Aktualisasi
Diri
Penghargaan

0,832

Rata-rata
Sub
Sampel
0.666

0,759

0.622

0,381

1,993

Tanggung
Jawab
Prestasi
Gaji/Upah

0,652

0.492

0,330

1,974

0,826
0,924

0.650
0.852

0,446
0,282

1,849
3,267

Hubungan
Sosial
Lingkungan

0,818

0.761

0,248

3,296

0,848

0.771

0,327

2,587

Hasil Kerja

0,911

0.802

0,264

3,443

Perilaku
Kerja
Sifat Pribadi

0,855

0.777

0,242

3,524

0,316

0.324

0,437

0,724

Variabel

Motivasi
Internal

Motivasi
Eksternal

Kinerja

Loading(λ)

Standart
error

TStatistik

keterangan

0,445

1,866

Valid
Valid dan
signifikan
Valid dan
signifikan
Valid
Valid dan
signifikan
Valid dan
signifikan
Valid dan
signifikan
Valid dan
signifikan
Valid dan
signifikan
Tidak Valid
dan Tidak
Signifikan

Sumber : Data Olahan SmartPLS
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Berdasarkan tabel diatas dapat
disimpulkan bahwa nilai loading dari
hubungan variabel indikator Penghargaan
dan Tanggung Jawab dengan konstruk
Motivasi internal, hubungan variabel
indikator Gaji/Upah, Hubungan Sosial dan
Lingkungan dengan konstruk Motivasi
Eksternal, hubungan variabel indikator
Hasil Kerja dan Perilaku Kerja dengan
konstruk
Kinerja,
masing-masing
memiliki nilai loading
≥ 0.5, dan
memiliki nilai T-statistik > 1.96 pada taraf
signifikansi = 0,05..
Dengan demikian variabel indikator
Penghargaan dan Tanggung Jawab dapat
dikatakan valid untuk mengukur konstruk
Motivasi Internal, sedangkan variabel
Tabel 3 Pengujian Reliabilitas
Variabel
AVE
Kinerja
Motivasi
Eksternal
Motivasi Internal

indikator Gaji/Upah, Hubungan Sosial
dan Lingkungan dapat dikatakan valid
untuk mengukur konstruk Motivasi
Eksternal, variabel indikator Hasil Kerja
dan Perilaku Kerja dapat dikatakan valid
untuk mengukur konstruk Kinerja.
Uji Reliabilitas :
Dalam penelitian ini suatu variabel
dikatakan cukup reliabilitas bila variabel
tersebut mempunyai nilai construc
reliability lebih besar dari 0,6. Berikut
adalah hasil pengujian reabilitas pada
masing-masing variabel laten dengan
bantuan
software
SmartPLS.

Reliabilitas
Komposit
0,764
0,898

0.554637
0.747864
0.594431

Keterangan
Reliabel
Reliabel

0,853
Reliabel
bahwa indikator-indikator yang digunakan
yaitu pada variabel (Penghargaan,
Tanggung Jawab, Gaji/Upah, Hubungan
Sosial, Lingkungan,Hasil
Kerja, dan
Perilaku Kerja) mempunyai reabilitas
yang cukup baik atau mampu untuk
mengukur konstruknya.

Berdasarkan hasil tabel diatas, dapat
disimpulkan bahwa untuk variabel laten
eksogen Motivasi eksternal dan Motivasi
Internal memiliki nilai AVE > 0.5 dan
≥ 0.7 begitu juga dengan variabel laten
endogen Kinerja memiliki nilai AVE >
0.5 dan
≥ 0.7 maka dapat disimpulkan
Tabel 4. Hasil Pengujian Indikator Model
Variabel

Loading(λ)

Penghargaan
0.867
Tanggung
0.759
Jawab
Gaji/Upah
0.925
Hubungan
0.812
Motivasi
Eksternal Sosial
Lingkungan
0.855
Hasil Kerja
0.918
Perilaku
0.854
Kinerja
Kerja
Sumber : Data Olahan SmartPLS
Motivasi
Internal

Rata-rata
Sub
Sampel
0.720
0.666

Standart
error

TStatistik

keterangan

0.376
0.351

2.302
2.160

signifikan
signifikan

0.917
0.792

0.047
0.094

19.352
8.619

signifikan

0.854
0.911
0.804

0.079
0.084
0.197

10.816
10.887
4.319

signifikan
signifikan
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Dari tabel diatas semua indikator
memiliki nilai T-statistik > 1.96 pada taraf
signifikansi = 0,05 yang berarti semua
indicator dapat digunakan untuk
mengukur konstruknya. Indikator yang
mempunyai pengaruh terbesar terhadap
motivasi internal adalah penghargaan.
Indikator yang memiliki pengaruh paling
besar terhadap motivasi eksternal adalah
gaji/upah. Indikator yang memiliki
pengaruh paling besar terhadap kinerja
adalah hasil kerja.
Evaluasi Model Struktural
Tabel 5. Hasil Pengujian Hubungan
Kausalitas Model Struktural
Hubungan
Kausalitas
Motivasi
Eksternal > Kinerja
Motivasi
Internal ->
Kinerja

Koefisien
Parameter

Standart
error

Tstatistik

0.347

0.128

2.708

-0.120

0.117

1.023

Pengaruh hubungan variabel laten
eksogen terhadap variabel laten endogen
(derajat kesehatan) pada tabel diatas dapat
dijelaskan sebagai berikut :
1. Koefisien parameter jalur yang
diperoleh dari hubungan antara
variabel Motivasi Eksternal dengan
Kinerja sebesar 0.347 dengan nilai Tstatistik 2,708 > 1,96 pada taraf
signifikansi
= 0,05 (5%) yang
menyatakan bahwa terdapat pengaruh
yang signifikan antara Motivasi
Eksternal dengan Kinerja. Nilai
positif pada koefisien parameter
artinya adalah semakin baik motivasi
eksternal maka kinerja akan semakin
baik pula.
2. Koefisien parameter jalur yang
diperoleh dari hubungan antara
variabel motivasi internal dengan
kinerja sebesar -0.120 dengan nilai
T-statistik 1,023 < 1,96 pada taraf
signifikansi = 0,05 (5%) yang
menyatakan bahwa tidak terdapat
pengaruh yang signifikan antara
motivasi internal dengan kinerja.
Jurnal Ilmu Kesehatan Vol. 5 No. 1 Nopember 2016

Berdasarkan koefisien - koefisien
parameter jalur yang diperoleh pada tabel
3.3 maka model persamaan struktural
yang terbentuk adalah sebagai berikut :
Kinerja = 0.347 Motivasi Eksternal
PEMBAHASAN
Pengukuran
pengaruh
motivasi
internal dan eksternal terhadap kinerja
kader dalam program GEBRAK
1) Motivasi Internal
Motivasi intrinsik adalah faktor yang
mendorong seserang termotivasi, yaitu
daya dorong yang timbul dari dalam diri
masing-masing orang. Hasil penelitian
menunjukkan indikator yang menyusun
motivasi internal meliputi aktualisasi diri,
penghargaan, tanggung jawab, prestasi.
Dari ke empat indikator tersebut yang
secara signifikan menyusun motivasi
internal adalah indikator penghargaan dan
tanggung jawab.
(1) Aktualisasi diri
Aktualisasi diri adalah suatu
kebutuhan mengungkapkan diri yaitu
merupakan kebutuhan manusia yang
paling tinggi dalam teori Maslow.
Kebutuhan ini akan muncul apabila
kebutuhan-kebutuhan yang ada di
bawahnya telah terpuaskan dengan baik.
Kebutuhan aktualisasi ditandai sebagai
hasrat individu untuk menjadi orang yang
sesuai dengan keingiman dan potensi yang
dimilikinya, atau hasrat dari individu
untuk menyempurnakan dirinya melalui
pengungkapan segenap potensi yang
dimilikinya.
Aktualisasi diri bisa berupa penciptaan
kreasi atau karya-karya berdasarkan bakat
atau kemampuan khusus, semua orang
bisa mengaktualisasikan dirinya yakni
dengan jalan membuat yang terbaik atau
bekerja sebaik-baiknya sesuai dengan
bidang masing-masing. Setiap individu
berbeda beda bentuk aktualisasi dirinya
dikarenakan adanya perbedaan-perbedaan
individual. (Robbins.2003).
Aktualisasi diri yang dimiliki kader di
wilayah Puskesmas Blabak sudah
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menunjukkan hasil yang baik. Misalnya
sebagian besar kader sudah percaya diri
tampil memberikan penyuluhan tanda
bahayagizi dan perawatan ibu hamil.
(2) Penghargaan
Berdasarkan hasil penelitian indikator
penghargaan
secara nyata sangat
mempengaruhi
motivasi
internal
seseorang. Sistem penghargaan dapat
berkontribusi
memuaskan
orang,
memenuhi
keinginan,
memberi
pembelajaran
dan
meningkatkan
kemapuan seseorang (Roberts,2005).
Kader di wilayah Puskesmas Blabak telah
diberikan penghargaan berkaitan dengan
keterlibatannya dalam program GEBRAK
misalnya adanya penggantian biaya
transport dan pelatihan secara berkala
deteksi dini ibu hamil resiko tinggi.
Penghargaan ini mampu membuat kader
lebih bersemangat dalam bekerja terutama
dalam menggerakkan ibu hamil, bersalin
dan nifas untuk memeriksakan
kesehatannya di tenaga kesehatan.
(3) Prestasi
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
indikator prestasi mampu mengukur
motivasi internal
walaupun tidak
signifikan. Kebutuhan untuk berprestasi
yang merupakan refleksi dari dorongan
akan tanggung jawab untuk pemecahan
masalah. Seseorang yang mempunyai
kebutuhan akan prestasi yang tinggi
cenderung untuk berani mengambil risiko.
Kebutuhan untuk
berprestasi adalah
kebutuhan untuk melakukan pekerjaan
lebih baik dari sebelumnya, selalu
berkeinginan mencapai prestasi yang lebih
tinggi.
Menurut Mc Clelland
pengertian
motivasi berprestasi didefinisikan sebagai
usaha mencapai sukses atau berhasil
dalam kompetisi dengan suatu ukuran
keunggulan yang dapat berupa prestasi
orang lain maupun prestasi
sendiri.
Lindgren
mengemukakan hal senada
bahwa motivasi berprestasi sebagai suatu
dorongan yang ada pada seseorang
Jurnal Ilmu Kesehatan Vol. 5 No. 1 Nopember 2016

sehubungan dengan prestasi, yaitu
menguasai, memanipulasi serat mengatur
lingungan sosial maupun fisik, mengatasi
segala rintangan dan memelihara kualitas
kerja yang tinggi, bersaing melalui usahausaha untuk melebihi hasil kerja yang
lampau, serta mengungguli hasil kerja
yang lain.(Robbins,2013)
Senada dengan pendapat di atas,
Santrork menjelaskan bahwa motivasi
berprestasi merupakan keinginan untuk
menyelesaikan sesuatu untuk mencapai
suatu standar kesuksesan, dan untuk
melakukan suatu usaha dengan tujuan
untuk mencapai kesuksesan. Gagne dan
Barliner menambahkan bahwa motivasi
berprestasi adalah cara seseorang untuk
berusaha dengan baik untuk prestasinya.
Menurut Heckhausen motif berprestasi
diartikan
sebagai
usaha
untuk
meningkatkan atau melakukan kecakapan
pribadi setinggi mungkin dalam segala
aktivitas dan suatu ukuran keunggulan
tersebut digunakan sebagai pembanding,
meskipun dalam usaha melakukan
aktivitas tersebut ada duakemungkinan
yakni gagal atau berhasil. Selanjutnya ia
menjelaskan bahwa motivasi berprestasi
merupakan motif yang mendorong
individu untuk mencapai sukses dan
bertujuan untuk berhasil dalam kompetisi
dengan beberapa ukuran keunggulan
(standard of excellence). Ukuran
keunggulan digunakan untuk standar
keunggulan prestasi dicapai sendiri
sebelumnya dan layak seperti dalam suatu
kompetisi.
Dalam
teori
expectancy-value
Atkinson mengemukakan bahwa motivasi
berprestasi seseorang didasarkan atas dua
hal yaitu, adanya tendensi untuk meraih
sukses dan adanya tendensi untuk
menghindari kegagalan. Pada dasarnya
keadaan motif itu dimiliki oleh individu,
namun keduanya mempunyai keadaan
berbeda-beda dalam berbagai situasi dan
kondisi menurut adanya prestasi. Lebih
jelasnya Atkinson mengemukakan bahwa
keberhasilan individu untuk mencapai
kebehasilan dan memenangkan persaingan
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berdasarkan standar keunggulan, sangat
terkait dengan tipe kepribadian yang
memiliki motif berprestasi lebih tinggi
daripada motif untuk
menghindari
kegagalan begitu pula sebaliknya, apabila
motif menghindari terjadinya kegagalan
lebih tinggi daripada motif sukses, maka
motivasi berprestasi seseorang cenderung
rendah. Dari uraian tersebut dapat
disimpulkan bahwa motivasi berprestasi
atau achievement motivation merupakan
suatu dorongan yang berhubungan dengan
bagaimana melakukan sesuatu dengan
lebih baik, lebih cepat, lebih efisien
dibandingkan dengan apa yang telah
dilakukan sebelumnya, sebagai usaha
mencapai sukses atau berhasil dalam
kompetisi dengan suatu ukuran
keunggulan yang dapat berupa prestasi
orang lain maupun prestasi sendiri.
McClelland mengemukakan bahwa
ada 6 karakteristik individu
yang
mempunyai motivasi berprestasi yang
tinggi, yaitu :
1) Perasaan yang kuat untuk mencapai
tujuan, yaitu keinginan untuk
menyelesaikan tugas dengan hasil
yang sebaik-baiknya.
2) Bertangungjawab, yaitu mampu
bertanggungjawab terhadap dirinya
sendiri dan menentukan masa
depannya, sehingga apa yang
dicitacitakan berhasil tercapai.
3) Evaluatif, yaitu menggunakan umpan
balik untuk menentukan tindakan
yang lebih efektif guna mencapai
prestasi, kegagalan yang dialami tidak
membuatnya putus asa, melainkan
sebagai pelajaran untuk berhasil.
4) Mengambil resiko “sedang”, dalam arti
tindakan-tindakannya sesuai dengan
batas kemampuan yang dimilikinya.
5) Kreatif dan inovatif, yaitu mampu
mencari
peluang-peluang
dan
menggunakan kesempatan untuk
dapat menunjukkan potensinya.
6) Menyukai tantangan, yaitu senang akan
kegiatan-kegiatan
yang
bersifat
prestatif dan kompetitif.(Robbins)
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Kader di wialyah Puskesmas Blabak
sudah menunjukkan prestasi yang baik,
hal ini ditunjukkan dengan penyampaian
informasi ke tenaga kesehatan hasil
melakukan kunjungan rumah yang tepat
waktu, pencatatan dan pelaporan
persalinan dan BBL yang rutin ke tenaga
kesehatan.
(4) Tanggung jawab
Tanggung jawab merupakan salah satu
komponen motivasi internal yang sangat
penting, hasil penelitian menunjukkan
indikator tanggung jawab secara nyata
mampu mengukur motivasi internal.
Pengertian tanggung jawab dalam Kamus
Umum Bahasa Besar Indonesia adalah
keadaan dimana wajib menanggung segala
sesuatu,
sehingga
berkewajiban
menanggung
menanggung
segala
sesuatunya dan menanggung akibatnya.
Tanggung jawab adalah ciri manusia
beradab (berbudaya). Manusia merasa
bertanggung jawab karena ia menyadari
akibat baik atau buruk perbuatannyaitu,
dan menyadari pula bahwa pihak lain
memerlukan
pengabdian
atau
pengorbanannya. Untuk memperoleh atau
meningkatkan kesadaran bertanggung
jawab perlu ditempuh usaha melalui
pendidikan, penyuluhan, keteladanan dan
takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Pada hakekatnya manusia tidak bisa
hidup tanpa bantuan manusia lain, sesuai
dengan kedudukannya sebagai mahluk
sosial. Karena membutuhkan manusia lain
maka ia harus berkomunikasi dengan
manusia lain. Sehingga dengan demikian
manusia disini merupakan anggota
masyarakat yang tentunya mempunyai
tanggung jawab seperti anggota
masyarakat yang lain agar dapat
melangsungkan
hidupnya
dalam
masyrakat tersebut. Wajarlah apabila
segala tingkah laku dan perbuatannya
harus dipertanggung jawabkan kepada
masyarakat.
Kader di wialyah Puskesmas Blabak
sudah menunjukkan tanggung jawab
seorang kader dalam melaksanakan
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tugasnya yang didasari sikap ikhlas dan
sukarela. Kader bertanggung jawab dalam
pendampingan ibu hamil resiko tinggi
sampai dengan masa nifas.dalam hal
memotivasi bumil agar periksa secara
rutin bila perlu diantar, memotivasi
persalinan ke petugas kesehatan dan
difasilitas kesehatan, memotivasi ibu
untuk melakukan pelayanan masa nifas
dan bayi baru lahir ke tenaga kesehatan.
2) Motivasi Eksternal
(1) Gaji/Insentif
Hasil penelitian menunjukkan
indikator gaji/upah memiliki pengaruh
yang paling besar dalam mengukur
motivasi eksternal dibandingkan indikator
hubungan sosial dan lingkungan. Insentif
merupakan daya tarik yang menyebabkan
seseorang melakukan sesuatu karena biasa
mendapatkan imbalan yang memuaskan
kebutuhannya. Apabila insentif tersebut
sesuai dengan motiv yang ada, maka
individu
akan
tertarik
untuk
memanfaatkan
insentif
tersebut.
Sebaliknya apabila insentif tersebut tidak
sesuai dengan motiv yang ada maka
insentif yang ditawarkan hanya sedikit
menarik perhatian.
Apabila insentif tersebut nampaknya
bisa memuaskan motiv yang ada, maka
individu itu mulai mempertimbangkan
nilai insentif sebagai alat untuk
memuaskan dorongan dalam dirinya.
Pertimbangan pada fase ini terpusat pada
tingkat kepuasan yang akan diperoleh
apabila usaha ditingkatkan
menjadi
pelaksanaan apabila pelaksanaan tersebut
berhasil dan apabila imbalan yang
dijanjikan oleh insentif diterima.
Gaji atau insentif kaitannya dengan
stimuli atau penghargaan eksternal dan
merupakan stimulus eksternal dianggap
menarik seseorang untuk beberapa tujuan.
Teori ini mengatakan bahwa seseorang
akan bergerak atau mengambil tindakan
karena ada insentif yang akan di dapatkan.
Misalnya, seseorang mau bekerja dari pagi
sampai sore karena tahu bahwa ia akan
mendapatkan intensif berupa gaji, jika
Jurnal Ilmu Kesehatan Vol. 5 No. 1 Nopember 2016

seseorang tahu akan mendapatkan
penghargaan, maka ia pun akan bekerja
lebih giat lagi dalam bekerja.
Kebutuhan akan adanya insentif dapat
berupa banyak alasan, tujuan pemberian
insentif antara lain:
1. Untuk
meningkatkan
produktifitas,
2. Untuk
mendorong
atau
membangkitkan stimulus kerja,
3. Untuk meningkatkan komitmen
dalam prestasi kerja,
4. Untuk
secara
psikologis
memuaskan seseorang yang
mengarah ke kepuasan kerja,
5. Untuk membentuk perilaku atau
pandangan dari bawahan tentang
pekerjaan,
6. Untuk menanamkan semangat dan
antusiasme terhadap pekerjaan,
Untuk mendapatkan hasil
maksimal dari kemampuan
seseorang sehingga orang tersebut
dapat dimanfaatkan secara
maksimal.
Gaji atau insentif yang diterima kader
dalam program GEBRAK tidak besar
tetapi sangat mempengaruhi motivasi
kader. Kader bersifat sukarela ,ketika
mendapatkan insentif tambahan mampu
meningkatkan motivasinya.
(2) Lingkungan
Hasil penelitian menunjukkan
indikator lingkungan dapat digunakan
untuk mengukur motivasi eksternal.
Lingkungan kerja mempuyai pengaruh
langsung terhadap seseorang yang
melaksanakan tugasnya. Lingkungan kerja
yang nyaman dapat meningkatkan kinerja.
Sebaliknya, lingkungan kerja yang tidak
memadai akan dapat menurunkan kinerja.
Kinerja dikatakan baik atau sesuai apabila
manusia dapat melaksanakan kegiatan
secara optimal, sehat, aman dan nyaman.
Lingkungan kerja merupakan segala
sesuatu yang ada disekitar para pekerja
yang dapat mempengaruhi dirinya dalam
menjalankan
tugas-tugas
yang
diembannya. (Halim HS:2012)
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Kader merasakan kondisi lingkungan
yang sehat, aman dan nyaman saat bekerja
di posyandu, melakukan kunjungan
rumah, dan di Puskesmas. Hal ini
didukung juga lingkungan kerja non fisik
seperti rasa saling menghargai, kerjasama
dan saling tolong-menolong menjadikan
kader lebih
bersemangat dalam
melaksanakan tugas.
(3) Hubungan sosial
Berdasarkan hasil penelitian indikator
terakhir yang dapat digunkan untuk
mengukur motivasi eksternal adalah
indikator hubungan sosial. Kebutuhan
akan Afiliasi adalah hasrat untuk
berhubungan antar pribadi yang ramah
dan akrab. Individu merefleksikan
keinginan untuk mempunyai hubungan
yang erat, kooperatif dan penuh sikap
persahabatan dengan pihak lain. Individu
yang mempunyai kebutuhan afiliasi yang
tinggi umumnya berhasil dalam pekerjaan
yang memerlukan interaksi sosial yang
tinggi.
McClelland mengatakan bahwa
kebanyakan orang memiliki kombinasi
karakteristik tersebut, akibatnya akan
mempengaruhi perilaku karyawan dalam
bekerja atau mengelola organisasi.
Kebutuhan untuk berafiliasi yang
merupakan dorongan untuk berinteraksi
dengan orang lain, berada bersama orang
lain, tidak mau melakukan sesuatu yang
merugikan orang lain.
Hubungan sosial yang dijalin oleh
kader ketika berinteraksi dengan ibu hamil
dengan ramah dan akrab misalnya
mendampingi ibu hamil dalam memahami
isi buku KIA dan memotivasi KB setelah
melahirkan. Hubungan sosial juga
dibentuk melalui dukungan dari
masyarakat misalnya hadir dalam acara
pengajian dan arisan.
3) Kinerja
(1) Hasil kerja
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
indikator hasil kerja merupakan indikator
yang memiliki pengaruh paling besar
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dalam pengukuran kinerja. Hasil kerja
dapat dilihat dari pencapaian tujuan
pekerjaan. Hasil kerja kader ditunjukkan
dengan melaksanakan tugas secara tepat
sesuai prosedur yang ditetapkan,
memuaskan sesuai target yang ditetapkan
dan berkualitas.
(4) Perilaku kerja
Hasil penelitian menunjukkan
indikator perilaku kerja dapat digunakan
untuk mengukur kinerja seseorang.
Perilaku kerja merupakan perilaku
seseorang yang berhubungan dengan
pekerjaan dan tidak ada hubungan dengan
pekerjaan . Perilaku kader yang tidak
berhubungan dengan pekerjaan yaitu cara
berbicara dan cara berjalan. Perilaku kader
yang berhubungan dengan pekerjaan yaitu
kerja keras dan ramah terhadap
masyarakat khususnya pada ibu hamil.
Perilaku kerja kader terhadap
pelaksanaan
program
GEBRAK
memerlukan kerjasama baik dengan kader
yang lain, bidan, Kepala Puskesmas dan
masyarakat. Kader didesa tetap bekerja
dengan baik walaupun bidan desa tidak
ada ditempat. Sebagian besar kader telah
bekerja selama 11- 15 tahun memberikan
pengalaman kader mengenal lebih dekat
dengan
karakteristik
masyarakat
khususnya ibu hamil, bersalin dan nifas.
Menganalisis faktor motivasi yang
mempunyai pengaruh
terhadap
kinerja
Hasil penelitian menunjukkan
motivasi eksternal berpengaruh terhadap
kinerja sedangkan motivasi internal tidak
berpengaruh terhadap kinerja. Hal ini
sesuai dengan teori evaluasi kognitif
bahwa motivasi eksternal yang kuat
diberikan kepada seseorang untuk
menjalankan suatu tugas menyebabkan
motivasi intrinsik terhadap tugas itu
sendiri merosot.
Hal ini berbeda dengan Herzberg
bahwa faktor hygienis/extrinsic factor
tidak akan mendorong minat para pegawai
untuk berforma baik, akan tetapi jika
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faktor-faktor ini dianggap tidak dapat
memuaskan dalam berbagai hal seperti
gaji tidak memadai, kondisi kerja tidak
menyenangkan, faktor-faktor itu dapat
menjadi sumber ketidakpuasan potensial.
(Robbins,2003)
Kader di wilayah Puskesmas Blabak
memiliki dorongan dari luar lebih besar
sehingga dorongan dari dalam menjadi
lemah tetapi hal ini tidak mengurangi
motivasi internal, kader tetap termotivasi
sesuai dengan tugas dan tanggung
jawabnya
KESIMPULAN
1. Tidak Ada pengaruh motivasi internal
terhadap kinerja kader dalam program
(Gerakan
Bersama
GEBRAK
Amankan Kehamilan Dan Persalinan).
2. Ada pengaruh motivasi external
terhadap kinerja kader dalam program
(Gerakan
Bersama
GEBRAK
Amankan Kehamilan Dan Persalinan).
3. Motivasi
eksternal
memiliki
pengaruh terbesar terhadap kinerja
kader dalam program
GEBRAK
(Gerakan
Bersama
Amankan
Kehamilan Dan Persalinan).
SARAN
1. Kader diharapkan mempertahankan
motivasi dalam mendampingi ibu
hamil resiko tinggi
2. Kepala Puskesmas dan Bidan
diharapkan memberikan motivasi
kepada kader dalam mendampingi ibu
hamil resiko tinggi secara
berkesinambungan
3. Dinas kesehatan dan desa diharapkan
memberikan tambahan insentif bagi
kader pendamping ibu hamil resiko
tinggi
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HUBUNGAN FREKUENSI MENOTON TV PADA ANAK SD(KELAS V) DENGAN
TINGKAT PRESTASI BELAJAR ANAK USIA 10-11 TAHUN
ERNA SUSILOWATI, SITI MUSYAROFAH
AKPER DHARMA HUSADA KEDIRI, ernabudi_80@yahoo.co.id

ABSTRACT
Television is feeling important to children. Frequency ang long of watching TV to
children’s is higher then they are learn frequency. It’s means in sociality process they will
influenced with TV program’s. Objective direction of this scientific work is to know
relation between frequency of watching TV to elementary student’s ( class V) and learn
achievement in child 10-11 years old. Desain that we using is correlation with cross
sectional metode. The sample in elementary student’s class V in SDN Drenges II
kertosono. Total sampling 13 student’s. We use systemic observation to gathering data and
analys with pearson’s coefisien correlation and interval correlation value. Result that we
get in scientific work is r:0,1, that’s mean frequency of watcing TV and leanring achivment
have positif relatioan and the table of coefisien correlation 0,00<KK<=0,20 having weak
relation. We can say that frequency of watching TV and learn achivment hava relation., but
many another factor can be influenced children achivment. Like children’s IQ,
environment and learning tool’s. so we must can be arrange of time to children to learn and
play. Paretnt’s role is too important for supporting chid.
Key’s word: Television, learn achivment, children
PENDAHULUAN
Teknologi semakin canggih dan
intensitasnya semakin tinggi. Anak lebih
banyak menghabiskan waktu menonton
TV dari pada melakukan hal lainnya, hal
ini menjauhkan mereka dari pelajaranpelajaran hidup yang paling penting
seperti bagaimana cara berinteraksi
dengan teman seabayanya, belajar cara
berkompromi dan berbagi dunia yang
penuh dengan orang lain serta
berpengaruh terhadap perkembangan
otaknya. Anak merupakan kelompok
pemirsa yang paling rawan dengan
dampak negatif siaran TV. Selain
mempengaruhi perkembangan otak,
berpengaruh terhadap sikap, mengurangi
semangat belajar, membentuk pola pikir
sederhana, mengurangi konsentrasi,
mengurangi kreativitas, meningkatkan
obesitas karena saat menoton TV aktifitas
sangat berkurang sedangkan asupan
makanan tetap bahkan bertambah
sehingga terjadi ketidakseimbangan antara
asupan energi dengan keluaran energi,
selain itu juga dapat merenggangkan
hubungan antar keluarga dan matang
Jurnal Ilmu Kesehatan Vol. 5 No. 1 Nopember 2016

secara seksual lebih cepat. ( Daniel
Mahendra,2009)
Bahkan “kidia” mencatat bahwa pada
tahun 2004 acara untuk anak yang aman
hanya sekitar 15% saja. Saat ini jumlah
acara TV yang di tayangkan untuk anak
usia Sekolah Dasar (SD) perminggu
sekitar 80 judul dalam 300 kali
penayangan selama 170 jam, padahal
dalam seminggu ada 168 jam. Jadi, sangat
berlebihan. Hasil penelitian pada tahun
2006 mengenai jumlah jam menonton TV
pada anak di Jakarta Bandung yang
mendapati angka sekitar 30-35
jam
seminggu atau 4,5 jam sehari sehingga
dalam setahun kurang lebih 1600 jam.
Sementara jumlah jam sekolah sekitar 5
jam/hari untuk kelas 4 sampai kelas 6 dan
3 jam/hari intuk kelas 1 sampai kelas 3.
Jadi rata-rata jam sekolah 740 jam
setahun. (kidia, 2009)
Masalah yang perlu mendapat
perhatian bukan hanya berapa lama anak
menonton TV, lebih dari itu yang perlu di
perhatikan adalah acara apa saja yang di
gemari dan sering di tonton anak-anak
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serta mempengaruhi hidup mereka.
(Marsaja, 2009).
Film kartun, sinetron dan acara anak
seperti telekuis anak menjadi pilihan anak
dalam meonton TV di bandingkan berita
ataupun tayangan edukativ seperti film
documentary mengenai hewan atau yang
lainnya. Jika anak tidak menonton TV
dalam 1 hari, ia akan merasa resah,
gelisah seperti ada sesuatu yang kurang
dalam menjalani kegiatan di hari itu
(Taufiqqurahman, 2010).
Frekuensi
menoton TV pada anak-anak jauh lebih
tinggi di banding frekuensi mereka
belajar. Itu berarti dalam proses sosialisasi
anak akan lebih besar di pengaruhi siaran
TV. Dengan beberapa dampak buruk ini
kita harus berusaha agar anak –anak tidak
tumbuh menjadi generasi televisi. (Irkham
Agus, 2009).
Disadari atau tidak televisi sebagai
produk teknologi dan budaya yang telah
menjadi media komunikasi yang harus di
akui sangat efektif dan efisien artinya
televisi juga bisa menjadi alternatif pilihan
media pembelajaran anak/siswa. Berikut
saran yang di berikan oleh Elly Risman,
Psi mengenai tontonan TV pada anak:
batasi maksimal 2 jam, seleksi program
(Tidak semua program layak di tonton
anak), biasakan meminta ijin sebelum
menonton TV, minta dukungan
lingkungan, dampingi anak (jelaskan hal
positif dan negatif yang di lihat anak dari
televisi). ( yayasan kita dan buah hati,
kidia 2009)
Prestasi belajar dapat di tingkatkan
dengan mudah bila kita dapat membantu
anak menyingkirkan tiga penghambat
utama proses belajar, yaitu penghambat
kritis-logis (anak merasa bersekolah itu
sulit dan tidak menyenangkan),
penghambat intitusif - emosional ( anak
merasa dirinya bodoh) dan penghambat
kritis- moral ( anak merasa belajar
merupakan kegiatan yang membutuhkan
banyak upaya keras dan anak tidak
mampu). (Georgy lozanov, Bapak
accelerated learning
dunia). Dengan
memahami permasalahan utama pada
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anak di harapkan orang tua dan guru perlu
membangun kesadaran anak dan
tanamkanlah pada anak agar memiliki
persepsi
yang menarik
bahwa
pembelajaran adalah
proses yang
mengasyikan. (Marsaja, 2009)
METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini desain penelitian
yang di gunakan adalah korelasi dengan
menggunakan metode pendekatan cross
sectional yaitu suatu penelitian untuk
mempelajari dinamika korelasi anatar
faktor-faktor resiko dan efek dengan cara
pendekatan atau pengumpulan data
sekaligus pada suatu saat. ( Notoadmodjo,
2005: 145-146). Dalam penelitian ini,
peneliti mencoba mencari hubungan
frekuensi menonton TV pada anak SD
(kelas V) dengan tingkat prestasi belajar
anak usi (10-11 th) di SDN Drenges II
kecamatan Kertosono
Teknik sampling dalam penelitian ini
adalah total sampling yaitu cara
pengambilan anggota semua menjadi
sampel. (H.A.Alimul Aziz,2008)
Terdapar 13 responden untuk
penelitian ini dari siswa kelas V SDN
Drenges II Kecamatan Kertosono. Dalam
penelitian ini yang menjadi variabel
independent adalah frekuensi menonton
TV pada anak SD kelas V. Dalam
penelitian ini yang menjadi variabel
dependent adalah tingkat prestasi belajar
anak usia 10-11 th
Dari hasil data penelitian yang di
dapatkan dari semua responden kemudian
di analisa menggunakan rumus koefisien
korelasi pearson
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HASIL PENELITIAN
1. Frekuensi menonton TV pada anak

Tidak Sehat
Membahayak
an

Gambar 1. Frekuensi menonton TV pada
anak SD kelas V SDN Drenges II
Gambar di atas menunjukkan bahwa
lebih dari sebagian (61,5%) memiliki
kebiasaan menonton TV yang berlebihan,
dan sebagian kecil (23,1%) memiliki
kebiasaan lama menonton TV dalam
kategori membahayakan dan sebagian
kecil lagi (15,4%) dalam kategori tidak
sehat yaitu sekitar 11-15 jam /minggu
2) Tingkat prestasi belajar anak

Baik
Cukup

Gambar 2 Prosentase prestasi belajar
anak SD kelas V di SDN
Drenges II
Berdasarkan gambar di atas sebagian
kecil (7,7%) dari siswa memiliki prestasi
belajar yang baik (76-100) dan ini hanya 1
responden.
Sedangkan
mayoritas
responden (92,3%) dari responden
memiliki prestasi belajar yang cukup (5675) untuk prestasi belajar
Pada perhitungan koefisien korelasi
pearson mendapat nilai r: 0,1 memberikan
arti bahwa frekuensi menonton TV
dengan tingkat prestasi belajar yang di
capai terdapat hubungan positif dan
menirut tabel koefisien korelasi di ketahui
bahwa nilai 0,00<=KK,= 0,20 memiliki
kekuatan hubungan yang sangat rendah
atau lemah sekali
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PEMBAHASAN
1. Frekuensi menonton TV Pada
Anak
Berdasarkan gambar 1 di ketahui dari
sebagian (61,5%) responden memiliki
kebiasaasn menonton TV antara 16-27
jam/minggu yang merupakan kategori
melebihi dalam arti jumlah atau frekuensi
menonton TV yang berlebihan. Pada
gambar 1 di dapat juga sebagian kecil
(15,4%) responden menonton TV antara
11-15 jam/minggu dan sebagian kecil
(23,1%) responden dalam penelitian
memiliki kebiasaan menonton TV > 28
jam/minggu.
Sesuai teori yang di ungkapkan oleh
chen dalam bukunya yang berjudul “the
parent Guide ti Kids TV”, chen
menunjukkan waktu menonton TV yang
cukup sehat adalah berkisar 8-10
jam/minggu dengan kata lain, lamanya
waktu menonton TV sebaiknya berada
pada rentang 1 jam 9 menit sampai 1 jam
25 menit, dan batas waktu maksimal
menonton adalah 15 jam seminggu dan itu
sudah termasuk kategori tidak sehat.
(Irkham Agus, 2009)
Dari data yang di peroleh tersebut
petut kita cermati, akibat menonton TV
dalam jumlah waktu yang lama /tidak
proporsional dari tayangan TV akan dapat
menimbulkan pikiran yang lazim pada
anak bahwa apa yang terjadi di TV adalah
sesuatu yang wajar, normal, norma
Standart, biasa terjadi di kehidupan
sekitar kita. Bearangkat dari pengertian
yang demikian timbulah peniruan
sekaligus identifikasi akibat imitasi dalam
waktu yang lama. Hasilnya anak-anak
lebih impulsif (menurutkan) apa yang di
inginkan menjadi tak terkendali. Mencoba
menirukan, mempraktikan apa yang di
lihat dan di dengar serta di pertontonkan
di TV. Menyadari semua itu, kita boleh
merasa khawatir, terutama orang tua.
Karena anak-anak akan tumbuh dan
menjadi genersi televisi yaitu mereka
yang menonton tayangan program televisi
sebagai bagian yang tidak mungkin di
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pisahkan dari kehidupan sehari-hari.
Dengan TV dalam keadaan mati, anak jadi
memiliki kesempatan untuk berpikir.
Membaca, berkreasi dan melakukan
sesuatu. Untuk menjalin hubungan yang
lebih menyenangkan dalam keluarga dan
masyarakat. Mengurangi waktu menonton
TV membuat anak lebih banyak waku
untuk bermain di luar, berjalan-jalan atau
melakukan olah raga yang di senangi.
Perkenalkan anak bahwa televisi di
gunakan untuk sarana pendidikan seperti
televisi memperluas dan membuka
cakrawala. Televisi adalah ibarat jendela
dunia di mana kita dapat menengok segala
sesuatu di luar sana, memperkaya
pengalaman hidup. Televisi juga
memungkinkan kita mengalami berbagai
hal tanpa harus merasakannya sendiri dan
menyediakan sarana hiburan murah dan
meriah untuk membunuh kejenuhan dan
kebosanan kita. Jadi, tetap ajari anak
untuk bisa membagi waktu untuk
menonton TV dan melakukan banyak hal
yang lainnya. Untuk tetap dapat
mengembangkan kreatifitasnya terutama
sosialnya.
2. Tingkat Prestasi Belajar Anak
Berdasarkan gambar 2 prestasi belajar
anak usia 10-11
tahun
kelas V,
menunjukkan mayoritas (92,3%) memiliki
penilaian cukup (56-75). Juga di dapatkan
sebagian kecil (7,7%) memiliki nilai baik
(76-100). Sesuai teori yang di ungkapkan
oleh marsaja bahwa salah satu faktor yang
menunjang keberhasilan belajar adalah
tersedianaya alat Bantu belajar serta bahan
baku penunjang, salain usaha dari anak itu
sendiri. Dukungan baik secara materi
seperi buku, juga di perlukan dukungan
dari keluarga karena sebagian besar waktu
belajar di laksanakan di rumah.
Perkembangan intelektual juga di
poengaruhi oleh beberapa faktor seperti
kesehatan gizi, kebugaran jasmani.,
pergaualan dan pembinaan orang tua.
(Marsaja,2009).
Dari data yang di peroleh kita harus
memahami terlebih dahulu bahwa setiap
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aktifitas yang di lakukan seseorang tentu
ada faktor yang mempengaruhinya, baik
yang cenderung mendorong ataupun yang
menghambat. Demikian juga belajar bisa
di pengaruhi oleh Intelegensi, minat siswa
dan keadaan fisik serta lingkungan dari
luar diri siswa seperti guru dan sumber
belajar. Selain itu pahami
juga
permasalahan utama yang biasa terjadi
pada anak seperti bahwa bersekolah itu
adalah sulit, anak merasa dirinya bodoh
dan tidak mampu balajar dan anak merasa
belajar merupakan kegiatan yang
membutuhkan upaya keras sehingga anak
merasa tidak mampu. Dari sini di
harapkan orang tua dan guru perlu
membangun kesadaran anak. Sehingga
anak tidak akan mempunyai persepsi yang
buruk tentang sekolah. Jangan sampai
anak berpandangan bahwa sekolah adalah
pekerjaan yang membosankan dan
memberatkan. Tanamkanlah pada anak
agar memiliki persepsi yang menarik
bahwa pembelajaran adalah proses yang
mengasyikan dan menarik, dapat
mengatahui hal-hal baru, belajar akan
menambah pengalaman baru. Dengan
mengubah persepsi anak di harapkan akan
memperingan langkah orang tua dan guru
agar anak dapat belajar sebagaimana
belajar untuk kemanfaatan dia kembali
bukan orang lain. Dengan persepsi positif
di harapkan orang tua,
guru dan
masyarakat
dapat
bersama-sama
membantu proses pembelajaran anak
sehingga mereka dapat memanfaatkan
umurnya untuk menyerap ilmu sebanyakbayaknya dan kelak dapat di praktekan
dalam kehidupan sehari-hari
3. Hubungan Frekuensi MenontonTV
pada Anak SD (kelas V) dengan
tingkat Prestasi Belajar Anak Usia
10-11 tahun
Dari hasil penelitian di dapatkan
koefisien korelasi pearson mendapat nilai
0,1 yang memiliki arti bahwa frekuensi
menoton TV dan tingkat prestasi belajar
memiliki hubungan positif dan menurut
tabel koefisien korelasi 0,00<KK<=0,20
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memiliki kekuatan hubungan yang sangat
lemah atau rendah. Sesusaai teori Georgy
lozanov yang menyatakan bahwa ada
banyak faktor yang dapat mempengaruhi
seperti faktor yang berasal dari dalam diri
siswa sendiri yaitu faktor intelegensi,
faktor minat dan keadaan fisik serta psikis
siswa. Faktor dari luar diri siswa seperti
faktor guru, faktor lingkungan keluarga
dan faktor sumber belajar. Faktor-faktor
tersebut saling mempengaruhi satu sama
lain untuk mendapat keberhasilan siswa
itu sendiri.
Dari data di atas kita dapat
mengetahui bahwa dampak negatif siaran
televisi tidak hanya mengenai prestasi
belajar, selain menyita banyak waktu,
banyak mempengaruhi perbuatan anak
seperti perbuatan kekerasan dan anti
sosial. Tidak di ragukan lagi banyak
adegan semacam ini di pertontonkan di
TV. Sadar atau tidak manusia adalah
makhluk yang cenderung untuk menjadi
peniru ( Irkham Agus, 2009). Sebuah
penelitian juga menunjukkan bahwa
aktifitas anak cenderung menurun ketika
anak tersebut labih memilih aktifitas di
dalam rumah dari pada melakukan
aktivitas di luar rumah seperti berenang,
berolah raga, jalan-jalan, dll. Untuk itu
akan lebih baik mengajarkan anak untuk
disiplin waktu sejak dini
( Lozanov,
2008). Dimana mereka di ajarkan untuk
dapat mengatur waktu untuk bermain dan
belajar serta pembatasan waktu untuk
menonton TV dan ajarkan juga bahwa
bersosialisasi dengan orang lain dan lebih
mengenal alam akan sangat bermanfaat
bagi mereka. Prestasi belajar anak pun
dapat di tingkatkan dengan mudah jika
anak memiliki persepsi yang menarik
tentang belajar dan mengerti manfaat
belajar untuk mereka. Oleh karenanya,
dukungan dari oarng tua sangat di
butuhkan oleh anak (Lozanov,2008)
KESIMPULAN
1. Frekuensi menoton TV pada anak SD
kelas V di SDN Drenges II kecamatan
kertosono lebih dari sebagian memiliki
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kebiasaan menonton TV berlebihan.
Ini memperlihatkan bahwa sebagian
besar anak sekarang lebih banyak
menghabiskan waktu menonton TV di
bandingkan jam belajar mereka yang
dapat mempengaruhi prestasi belajar
mereka
2. Tingkat prestasi belajar anak SD kelas
V di SDN Drenges II mayoritas
menunjukkan prestasi belajar yang
cukup. Di mana untuk mendapatkan
prestasi belajar yang baik selain dari
dasar keinginanya sendiri anak juga
bisa di pengaruhi faktor-faktor dari
luar dirinya seoperti lingkungannya.
3. Hasil analisa hubungan frekuensi
menonton TV pada anak SD kelas V
di SDN Drenges II mendapatkan
hubungan yang positif tetapi sangat
lemah ataun rendah antara frekuensi
menonton TV dengan tingkat prestasi
belajar anak usia 10-11 tahun yang
memiliki arti bahwa frekuensi
menoton TV juga mempengaruhi
prestasi belajar anak tetapi faktor dari
luar atau dari dalam diri siswa juga
turut mendukung keberhasilan diri
siswa
Saran
Dari kesimpulan di atas peneliti dapat
memberikan saran sebagai berikut:
1. Keluarga memilih tontonan yang
edukatif untuk perkembangan kognitif
anak
2. Tenaga kesehatan dan guru
menjelaskan tips agar TV aman bagi
mata dan telinga:
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PERBEDAAN DUKUNGAN KELUARGA TERHADAP IBU YANG
MEMBERIKAN ASI EKSKLUSIF DAN NON ASI EKSKLUSIF DI WILAYAH
KERJA PUSKESMAS SUKORAME KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI
(The Differences of Family Support Towards Mother who Breastfeed exclusively and Nonexclusively in Puskesmas Sukorames’ Work Area Mojoroto District Kediri City)
Eny Sendra, Mika Mediawati, Amalia Afifi
Poltekkes Kemenkes Malang Prodi Kebidanan Kediri
ABSTRACT
Exclusive breastfeeding has some benefits from some sides for the babies and their
mothers. The intensity of exclusive breastfeeding at Puskesmas Sukorames’ work area in
Kediri is still low and need some efforts to increase it. The objective of this research is to
know the differences of family support towards mother who breastfeed exclusively and
non-exclusively in Puskesmas Sukorames’ Work Area Mojoroto District Kediri City. This
research used Retrospective approach and Case Control project which exclusive
breastfeeding as the case and non-exclusive breastfeeding as the control group. Population
used in this research were 335 exclusive breastfeeding respondents and 255 non-exclusive
breastfeeding respondents by using Multi Stage Random Sampling was gotten 22 samples
for exclusive breastfeeding and 11 samples for non-exclusive breastfeeding. Variable
research was measured by a quisionaire consist of ten family supports. The result of Exact
Fisher analysis was gotten p counted =0,09andα=0,05 (p counted > α) means H0 was
accepted dan Ha was refused.The conclusion of this research was most of the respondent
had high support to mother who breastfeed exclusively and the other most samples had low
support to mother who breastfeed non-exclusively. So, there are no differences of family
supports towards mother who breastfeed exclusively and non-exclusively in Puskesmas
Sukorames’ Work Area Mojoroto District Kediri City.
Keywords:Exclusive Breastfeed, Family, Family Support, Mother.
PENDAHULUAN
Bayi belum memiliki sistem
percernaan yang sempurna sehingga jenis
makanan yang dikonsumsi oleh bayi
harus disesuaikan dengan kondisi tubuh
bayi. ASI adalah sebuah cairan tanpa
tanding ciptaan Allah untuk memenuhi
kebutuhan gizi bayi dan melindunginya
dalam melawan kemungkinan serangan
penyakit, mengandung zat-zat gizi dalam
air susu ibu dan berada pada tingkat
terbaik apabila pemenuhan gizi ibu juga
baik. ASI juga sangat kaya akan sari-sari
makanan
yang
mempercepat
pertumbuhan sel-sel
otak dan
perkembangan sistem syaraf. Makananmakanan tiruan untuk bayi yang diramu
menggunakan teknologi masa kini tidak
mampu menandingi keunggulan makanan
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ajaib ini. ASI mengandung sedikitnya
seratus macam zat yang tidak terdapat
dalam susu formula ( Departemen
Kesehatan RI, 2011)
Pemberian ASI eksklusif dari
berbagai
segi
akan
sangat
menguntungkan tidak hanya bagi bayi,
tetapi juga bagi ibu. Dari sudut pandang
psikologis, pemberian ASI merupakan
suatu sarana pendekatan hubungan ibu
dan bayi yang paling efektif. ASI
eksklusif yaitu pemberian ASI saja sejak
bayi dilahirkan sampai sekitar usia enam
bulan dan selama itu tidak diharapkan
mendapat tambahan cairan lain, seperti
susu formula, air jeruk, air teh, madu, air
putih dan dapat diteruskan hingga dua
tahun (Maryunani, 2012).
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Menurut Nuryanti dkk (2009)
terdapat beberapa faktor yang secara
signifikan mempengaruhi pemberian ASI
eksklusif, yaitu pengetahuan ibu tentang
ASI eksklusif, dukungan suami dan
keluarga, dan status pekerjaan ibu. Pada
faktor dukungan, bentuk dukungan yang
dinilai subjektif mempengaruhi proses
pemberian ASI eksklusif adalah kemauan
suami untuk berbagi pekerjaan rumah
tangga saat ibu perlu menyusui atau
istirahat, kepedulian suami akan asupan
nutrisi ibu menyusui, kesediaan suami
untuk menjadi tempat berbagi
dan
berkeluh kesah selama proses penyusuan,
dan kesediaan suami untuk menemani
saat ibu harus menyusui malam hari.
Sumber dukungan lain, seperti ibu, ayah,
bidan, dokter, dan saudara dipersepsikan
sebagai sumber informasi dan nasihat
untuk menguatkan motivasi
ibu
memberikan ASI eksklusif. Sumber
dukungan utama suami (97,7%),
dukungan ibu kandung menduduki posisi
kedua (75%) disebabkan ibu adalah
sumber informasi ketika mendapat
masalah dalam menyusui dan ibu
kandung lebih berpengalaman karena
sudah menyusui berkali-kali, diikuti oleh
dukungan tenaga kesehatan (52,3%) dan
dokter (45,5%), saudara dan ibu mertua
sama posisinya (36,4%), dan terakhir
ayah mertua (25%).
Menurut Barra, Santander, &
Victoriano dalam Nuryanti (2009),
perempuan yang tidak memiliki suami
memiliki risiko yang lebih tinggi untuk
menghentikan lebih awal pemberian ASI
eksklusif daripada perempuan yang
bersuami. Hal ini menunjukkan peran
suami sebagai pemberi dukungan dalam
proses menyusui sangatlah penting. Shi,
et. al dalam Nuryanti (2009) menyatakan
bahwa dukungan sosial dari orang-orang
terdekat sangat mempengaruhi pemberian
ASI secara penuh. Bentuk dukungan
paling banyak berupa nasihat, pemberian
informasi, dan kemauan keluarga untuk
mengingatkan ibu dalam proses
menyusui, juga keikutsertaan
suami
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seperti ikut bangun dan menemani saat
malam ibu harus menyusui, menyediakan
susu untuk ibu, membantu pekerjaan
rumah saat ibu menyusui, menyediakan
diri untuk berbagi dan mendengarkan saat
ibu memerlukan dukungan. Dukungan
ibu dan ibu mertua
menyediakan
masakan dan sayuran yang mendukung
ketersediaan ASI dalam jumlah yang
cukup, mengingatkan ibu saat harus
menyusui, dan menyiapkan baju ibu
menyusui. Dukungan dari petugas
kesehatan hanya berupa nasihat dan
informasi, sementara keluarga ibu hampir
semua disebutkan membantu ibu dalam
proses menyusui.
Perhatian dan limpahan kasih sayang
keluarga kepada ibu dan bayi, turut
menentukan kadar emosi kebahagiaan
ibu. Keluarga turut menemani saat ibu
bangun malam untuk menyusui,
mengganti popok, mengambilkan minum,
atau mengambilkan makan setelah
menyusui. Hal-hal
tersebut akan
mendorong refleks kimiawi tubuh untuk
terus memproduksi ASI.
Dukungandukungan tersebut otomatis akan
memberikan motivasi tersendiri kepada
ibu untuk memberikan ASI eksklusif
(Eveline, 2010).
Masih banyak mitos yang beredar di
masyarakat dan memengaruhi persepsi
ibu tentang menyusui diantaranya, ibuibu beranggapan bahwa menyusui
mengakibatkan bentuk tubuh ibu sukar
kembali ke bentuk aslinya yang langsing
dan berpikiran bahwa ASI tidak
mencukupi kebutuhan nutrisi bayi karena
bayi sering menangis (Riksani, 2012). Ibu
yang bekerja di luar rumah tidaklah
mudah karena kerepotan membagi waktu
apabila bayi dirasa masih lapar jika tidak
diberi tambahan susu formula. Untuk itu,
keberhasilan pemberian ASI secara
eksklusif ditentukan oleh peran keluarga.
proses pemberian ASI
Selama
berlangsung, peran keluarga yang paling
utama adalah menciptakan suasana dan
situasi kondusif yang memungkinkan
pemberian ASI berjalan dengan lancar.
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Dalam perannya,
keluarga sebagai
penghubung ibu dalam menyusui bayinya
dengan membawa bayi kepada sang ibu
saat ia lapar. Dengan demikian, ibu
merasa tidak terbebani dan tidak merasa
mengurus sendiri bayinya.
Berdasarkan studi pendahuluan telah
diperoleh data jumlah bayi
yang
diberikan ASI eksklusif di wilayah
Puskesmas dan Kecamatan Kota Kediri
tahun 2012, pencapaian ASI eksklusif
tertinggi adalah Puskesmas Pesantren I
Kecamatan Pesantren (82,70%) dan
terendah
Puskesmas
Sukorame
Kecamatan Mojoroto (29,44%) (Dinas
Kesehatan Kota Kediri, 2012).
Permasalahan ASI eksklusif di wilayah
Puskesmas Sukorame sangat jauh dari
target pencapaian tahun 2012 yakni 70%.
Hal inilah yang mendorong peneliti untuk
melakukan
penelitian
mengenai
Perbedaan Dukungan Keluarga terhadap
Ibu yang Memberikan ASI Eksklusif dan
Non-ASI Eksklusif di Wilayah Kerja
Puskesmas Sukorame Kecamatan
Mojoroto Kota Kediri.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan desain
penelitian Case Control yang bertujuan
untuk menganalisa suatu penelitian
analitik yang menyangkut bagaimana
faktor risiko dipelajari dengan
menggunakan pendekatan Retrospective
(Notoatmodjo, 2010). Rancangan Case
Control
dilakukan dengan cara
membandingkan
dua
kelompok,
kelompok kasus dan kelompok kontrol.
Penelitian ini menggunakan ASI
eksklusif sebagai kelompok kasus, dan
non ASI eksklusif sebagai kelompok
kontrol.
HASIL PENELITIAN
Hasil pengumpulan data yang
dilaksanakan pada tanggal 2-16 Juni 2014
di Wilayah Kerja Puskesmas Sukorame
Kota Kediri didapatkan 33 responden
yang digunakan sebagai sampel
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penelitian dan dari hasil pengumpulan
data didapatkan hasil sebagai berikut :
Data Umum
1. Umur
Berikut tabel distribusi umur
responden penelitian :
Tabel 1. Distribusi Responden menurut
umur
Umur
(tahun)
21-30

Responden
(orang)
11

31-40

2

7%

41-50

7

21%

51-60

13

39%

33

100%

Jumlah

Persentase
33%

Berdasarkan data dari tabel di atas
dapat disimpulkan bahwa kelompok umur
responden terbanyak yaitu responden
berumur 51-60 tahun sebanyak 13
responden dengan persentase 39%.
2. Pekerjaan
Berikut tabel distribusi pekerjaan
responden penelitian
Tabel 2. Distribusi Responden menurut
pekerjaan
Pekerjaan
IRT
Buruh
Pensiun
Swasta
Wiraswasta
Jumlah

Responden
(orang)
19
4
3
5
2

Persentase
(%)
58%
12%
9%
15%
6%

33

100%

Berdasarkan data dari tabel di atas
dapat disimpulkan bahwa sebagian besar
responden tidak bekerja atau sebagai ibu
rumah tangga (IRT) sebanyak 19 orang
dengan persentase 58%.
3. Pendidikan
Berikut
tabel
distribusi
pendidikan responden ASI eksklusif
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Pendidikan
SD
SMP
SMA
PT
Jumlah

3.
Distribusi pendidikan
responden ASI eksklusif
Responden
(orang)
7
7
7
1
22

Persentase
32%
32%
32%
4%
100%

100%

Berdasarkan data dari tabel di atas
dapat disimpulkan bahwa pendidikan
pada
responden
ASIeksklusif
berpendidikan SD, SMP, dan SMA
masing-masing sebanyak 7 responden
dengan persentase 32% dan hanya 1
responden yang berpendidikan Perguruan
Tinggi dengan persentase 4%.
Berikut tabel distribusi pendidikan
responden non-ASI eksklusif
Tabel 4. Distribusi pendidikan responden
non-ASI eksklusif

SD
SMP

Responden
(orang)
5
5

SMA

1

10%

11

100%

Pendidikan

Jumlah

Diagram 1. Dukungan keluarga terhadap
ibu yang memberikan ASI
eksklusif

Persentase
45%
45%

Persentase Dukungan

Tabel

80%
60%
40%
20%
0%
Series1

Dukungan
Dukungan
tinggi
rendah
82%
18%
Dukungan keluarga

Berdasarkan diagram di atas dapat
disimpulkan bahwa hampir seluruh
responden yaitu dari 22 responden, 18
diantaranya dengan persentase 82%
mempunyai dukungan tinggi terhadap ibu
yang memberikan ASI eksklusif.
Data dukungan keluarga terhadap ibu
yang memberikan non-ASI eklsklusif
Berikut diagram dukungan keluarga
terhadap ibu yang memberikan non-ASI
eksklusif.
Diagram 2. Dukungan keluarga terhadap
ibu yang memberikan nonASI eksklusif
60%

Data dukungan keluarga terhadap ibu
yang memberikan ASI eklsklusif
Berikut diagram dukungan keluarga
terhadap ibu yang memberikan ASI
eksklusif.
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50%
Persentase Dukungan

Berdasarkan data dari tabel di atas
dapat disimpulkan bahwa pendidikan
pada responden non-ASIeksklusif
berpendidikan SD dan SMP masingmasing sebanyak 5 responden dengan
persentase 45% dan hanya 1 yang
benpendidikan SMA dengan persentase
10%.

40%
30%
20%
10%
0%

Series1

Dukungan
Dukungan
tinggi
rendah
55%
45%
Dukungan keluarga

Berdasarkan diagram di atas dapat
disimpulkan bahwa sebagian besar
responden yaitu 6 dari 11 responden
mempunyai dukungan tinggi terhadap ibu
yang memberikan non-ASI eksklusif
dengan persentase 55%.
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Hasil Uji Statistik
Berdasarkan
hasil
penelitian
didapatkan hasil perbedaan dukungan
keluarga terhadap ibu yang memberikan
ASI eksklusif dan non-ASI eksklusif
sebagai berikut:
Tabel 5. Tabel silang dukungan keluarga
dan status pemberian ASI
Dukungan
Status
pemberian
ASI

Tinggi

Rendah

Total

Eksklusif

18 (a)

4 (b)

22 (a+b)

Non
Eksklusif

6 (c)

5 (d)

11 (c+d)

Total

24
(a+c)

fh(a)
fh(b)
fh(c)
fh(d)

9 (b+d)

= 22x24 / 33
= 22x9 /33
= 11x24 / 33
= 11x9 / 33

33 (N)

= 16
=6
=8
=3

Persyaratan uji Chi Kuadrat tidak
memenuhi, bila nilai harapan (fh) kurang
dari 5, sebaiknya Chi Kuadrat tidak
digunakan karena dapat menimbulkan
taksiran yang berlebihan, maka dapat
digunakan uji Fisher Exact.
Rumus uji statistik Fisher Exact :
(

)(

)(

)(

)

P=0,09
Dari hasil uji statistik dengan Fisher
Exact didapatkan nilai p = 0,09 dan nilai
ini lebih besar dari = 0,05. Dengan
ketentuan bila nilai p ≥ α . Maka H0
diterima, artinya tidak adaperbedaan
dukungan keluarga terhadap ibu yang
memberikan ASI eksklusif.
PEMBAHASAN
Dukungan Keluarga terhadap Ibu
yang Memberikan ASI Eksklusif
Dari hasil penelitian yang dilakukan
kepada 22 responden didapatkan
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sebanyak 18 responden (82%) memiliki
dukungan tinggi terhadap pemberian ASI
eksklusif. Sedangkan 4 responden (18%)
memiliki dukungan rendah terhadap
pemberian ASI eksklusif.
Hal ini
menunjukkan kepedulian keluarga tinggi
terhadap tercapainya ASI eksklusif
sehingga sejalan dengan penelitian
Anggorowati (2011), menyatakan
dukungan keluarga sangat
berperan
dalam kelancaraan proses menyusui dan
pemberian ASI. Semakin tinggi
dukungan, semakin tinggi pula
tercapainya ASI eksklusif.
Dukungan keluarga dipengaruhi
beberapa faktor, yaitu faktor internal dan
eksternal. Beberapa faktor internal yang
mempengaruhi
dukungan
yaitu
pengetahuan, pengetahuan dipengaruhi
oleh umur, pendidikan dan pekerjaan,
sedangkan faktor eksternal meliputi
tradisi dan kepercayaan masyarakat
terhadap hal-hal yang berkaitan dengan
kesehatan, sistem nilai yang dianut
masyarakat, tingkat sosial ekonomi, dan
sebagainya. Faktor-faktor pemungkin
yang mencakup ketersediaan sarana dan
prasarana atau fasilitas kesehatan bagi
masyarakat. Faktor penguat yang
meliputi faktor petugas kesehatan, suami
dalam memberikan dukungannya kepada
ibu dalam merawat bayi (Notoatmojdo,
2010 ).
Peneliti
berpendapat
bahwa
pengetahuan sangat erat hubungannya
dengan pendidikan tinggi dan rendah,
karena dengan pendidikan yang tinggi
orang tersebut akan semakin luas
pengetahuannya, tetapi bukan berarti
seseorang yang berpendidikan rendah
mutlak berpengetahuan rendah. Hal ini
dikarenakan untuk
meningkatkan
pengetahuan tidak mutlak diperoleh dari
pendidikan formal saja, tetapi dapat
diperoleh melalui pendidikan nonformal
(Wawan dan Dewi, 2010). Pengetahuan
didapatkan dari kehidupan sehari-hari
dimana pengetahuan tersebut belum jelas
kebenarannya yang menyebabkan salah
pengertian dan persepsi sehingga tujuan
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untuk mendapatkan ASI eksklusif tidak
tercapai.
Dukungan Keluarga terhadap Ibu
yang Memberikan Non-ASI Eksklusif
Dari hasil penelitian yang dilakukan
kepada 11
responden didapatkan
sebanyak 6 responden (55%) memiliki
dukungan tinggi terhadap pemberian ASI
eksklusif, sedangkan 5 responden (45%)
memiliki dukungan rendah terhadap
pemberian ASI eksklusif.
Hal ini
menunjukkan tingginya dukungan
keluarga terhadap pemberian ASI
eksklusif pada ibu yang memiliki bayi
non-ASI eksklusif, hasil ini tidak sejalan
dengan pendapat Roesli (2007),
menyatakan keluarga merupakan bagian
penting dalam keberhasilan atau
kegagalan menyusui, karena menentukan
kelancaran refleks pengeluaran ASI yang
sangat dipengaruhi oleh keadaan emosi
dan perasaan ibu. Kesimpulannya belum
pasti keluarga dengan dukungan tinggi
akan menyebabkan ibu memberikan ASI
eksklusif.
Berdasarkan data hasil penelitian
disimpulkan bahwa pendidikan pada
responden ASIeksklusif yaitu SD, SMP,
dan SMA masing-masing sebanyak 7
responden dengan persentase 32% dan
hanya 1 responden yang berpendidikan
Perguruan Tinggi dengan persentase 4%
sedangkan
pada
non-ASI
eksklusifberpendidikan terakhir SD dan
SMP masing-masing
sebanyak 5
responden dengan persentase 45% dan
hanya 1 yang berpendidikan
SMA
dengan persentase 10%.
Keluarga yang berpendidikan tinggi
pengetahuannya baik akan cenderung
memberikan dukungan untuk tercapainya
ASI eksklusif. Hal ini sesuai dengan
pernyataan Maulana (2009), dukungan
terbentuk secara bertahap, diawali dari
pengetahuan dan pengalaman. Dukungan
seseorang terhadap suatu objek
menunjukkan pengetahuan orang tersebut
terhadap objek yang
bersangkutan.
Artinya, bahwa mendukung maupun
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tidak mendukung terbentuk dari
komponen pengetahuan. Semakin banyak
pengetahuan yang didapatkan akan
semakin baik dukungan yang terbentuk.
Semakin tahu manfaat ASI eksklusif,
dukungan terhadap
pemberian ASI
eksklusif juga semakin tinggi.
Banyak faktor yang dapat
memengaruhi terbentuknya
dukungan
seseorang, Menurut Wawan dan Dewi
(2010), faktor-faktor tersebut diantaranya
yaitu pengaruh orang lain yang dianggap
penting, pengaruh lembaga pendidikan
serta pengaruh kebudayaan. Pengaruh
kebudayaan tanpa disadari kebudayaan
telah menanamkan pengarah sikap
terhadap berbagai masalah. Pengaruh
kebudayaan dimana individu hidup dan
dibesarkan mempunyai pengaruh besar
terhadap status pemberian ASI. Faktor
budaya setempat
yang memercayai
bahwa lebih baik susu formula untuk
memenuhi kebutuhan bayi. Dari hasil
tersebut dapat dilihat bahwa dukungan
keluarga kurang baik dalam mendorong
responden untuk memberikan ASI
Eksklusif kepada bayinya. Hal ini tidak
sejalan dengan penelitian yang dilakukan
oleh Santosa (2004) di Kelurahan Padang
Bulan Kecamatan Medan Baru bahwa
terdapat hubungan dukungan keluarga
terhadap pemberian ASI Eksklusif.
Perbedaan Dukungan Keluarga
terhadap Ibu yang Memberikan ASI
Eksklusif dan Non ASI Eksklusif
Berdasarkan hasil perhitungan Fisher
exact, P hitung lebih besar dari taraf
kesalahan yang ditetapkan (0,09 > 0,05),
maka H0 diterima dan Ha ditolak, maka
dapat diartikan bahwa
tidak ada
perbedaan dukungan keluarga terhadap
ibu yang memberikan ASI eksklusif dan
non ASI eksklusif di wilayah kerja
Puskesmas Sukorame
Kota Kediri.
Tabulasi antara status pemberian ASI
dengan dukungan keluarga
terhadap
pemberian ASI eksklusif didapatkan 24
responden (73%) memiliki dukungan
tinggi terhadap pemberian ASI eksklusif.
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Sedangkan 9 responden (27%) memiliki
dukungan rendah terhadap pemberian
ASI eksklusif.
Dukungan keluarga dapat dibagi
menjadi beberapa dimensi diantaranya,
Emotional Support pada ASI eksklusif
dengan persentase 73% sedangkan pada
non-ASI eksklusif hanya 27%.Data ini
menunjukkan Emotional Support untuk
keluarga dengan ASI eksklusif lebih
tinggi daripada non ASI eksklusif.
Emotional Support merupakan perasaan
nyaman, dihargai, dicintai, dan
diperhatikan dengan meyakinkan ibu
dengan cara pendekatan dan pemahaman
yang membantu
ibu menyelesaikan
masalah serta
mengkomunikasikan
kecemasan dan ketakutan mereka untuk
memperoleh kenyamanan, simpatik, dan
kepedulian. Dapat disimpulkan bahwa
tingkat kepedulian keluarga dalam hal
memahami dan memberikan kenyamanan
kepada ibu lebih tinggi pada ibu yang
memberikan ASI eksklusif dibanding
non-ASI eksklusif.
Kedua, Cognitive Support pada ASI
dengan persentase 74% sedangkan pada
non-ASI eksklusif hanya 26%. Data ini
menunjukkan Cognitive Support untuk
keluarga dengan ASI eksklusif lebih
tinggi daripada non-ASI
eksklusif.
Cognitive Support merupakan informasi,
pengetahuan, dan nasihat. Dari pengertian
tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam
hal memberikan informasi dan nasihat
berdasarkan
pengetahuan
yang
didapatkan sehingga meningkatakan
kemampuan menalar dan berpikir
mengenai kebaikan ASI bagi bayi untuk
pertumbuhan dan perkembangan optimal
lebih tinggi keluarga dengan ASI
eksklusif daripada non-ASI eksklusif.
Ketiga, Materials Support pada ASI
eksklusif dengan persentase 73%
sedangkan pada non-ASI eksklusif hanya
27%. Data ini menunjukkan Materials
Support untuk keluarga dengan ASI
eksklusif juga lebih tinggi daripada nonASI eksklusif. Materials Support adalah
bantuan atau pelayanan berupa sesuatu
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barang dalam mengatasi suatu masalah
dengan memberikan fasilitas dari satu
atau lebih individu yang menyertakan
dirinya dalam mendukung tercapainya
suatu tujuan. Untuk mewujudkan sebuah
tujuan, dapat melalui tindakan atau
bantuan yang diberikan. Dukungan nyata
atau tindakan yang diberikan kepada ibu
akan lebih memberikan dampak positif
tercapainya ASI eksklusif, untuk itu
sangat diperlukan adanya
Materials
Support guna mewujudkan ASI eksklusif.
Pernyataan Sudiharto (2007) tidak sejalan
dengan penelitian yaitu
menyatakan
bahwa dukungan keluarga mempunyai
hubungan dengan suksesnya pemberian
ASI Eksklusif kepada bayi. Dukungan
keluarga dalam penelitian ini adalah
dukungan untuk memotivasi ibu
memberikan ASI saja kepada bayinya
sampai usia 6 (enam) bulan, memberikan
dukungan psikologis kepada ibu dengan
mempersiapkan nutrisi yang seimbang
kepada ibu. Roesli (2007) berpendapat
bahwa, suami dan keluarga dapat
berperan aktif dalam pemberian ASI
dengan cara memberikan dukungan
emosional atau bantuan praktis lainnya.
Pencapaian ASI kurang maksimal
mungkin dikarenakan adanya faktor–
faktor lain yang mempengaruhi ibu
memberikan ASI adalah
kurangnya
informasi tentang manfaat dan
keunggulan ASI, kurangnya pengetahuan
ibu tentang upaya mempertahankan
kualitas dan kuantitas ASI selama periode
menyusui, merasa kurang modern dan
menyusui dianggap cara kuno, takut
hilangnya kecantikan dan tidak disayang
oleh suami serta maraknya iklan
perusahaan susu formula di berbagai
media masa. Hasil wawancara dengan ibu
menyusui di kelurahan Bandar Lor
mengatakan bahwa air susu tidak keluar
sehingga ibu memberikan susu formula
sejak bayi baru lahir. Padahal air susu
tidak keluar disebabkan banyak faktor
salah satunya karena kurangnya informasi
mengenai ASI, apabila dilatih untuk
menyusui yaitu memberikan ASI terus
63

ISSN 2303-1433

menerus walau tidak keluar semakin lama
akan keluar dengan sendirinya, semakin
lama dilatih akan semakin lancar. Masih
banyak juga yang beranggapan bahwa
susu formula lebih praktis diberikan dari
pada ASI saat ibu tidak bersama bayi.

KESIMPULAN
1. Hampir
seluruh
responden
mempunyai
dukungan
tinggi
terhadap ibu yang memberikan ASI
eksklusif.
2. Sebagian
besar
responden
mempunyai
dukungan
tinggi
terhadap ibu yang memberikan nonASI eksklusif.
3. Tidak
ada perbedaan dukungan
keluarga terhadap ibu yang
memberikan ASI eksklusif dan Non
ASI eksklusif di Wilayah Kerja
Puskesmas Sukorame.
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HUBUNGAN PENGETAHUAN KELUARGA TENTANG DIIT HIPERTENSI
DENGAN KEPATUHAN PEMBERIAN DIIT HIPERTENSI PADA LANSIA
(Studi Korelasi Di Rt 09 Rw 02 Kelurahan Pojok Kec. Mojoroto Kota Kediri)
Puguh Santoso, Nahdirotul Ulfa
Akademi Keperawatan Dharma Husada Kediri
Email: puguhsantoso12@yahoo.co.id
ABSTRACT
Hypertension is persistent blood pressure where its systolic pressureabove 140 mmhg
and the diastolic is 90 mmhg. Several risk factors cause highpressure blood is getting older
and the history of high pressure in family. Familyis the main support system for old person
in restraining their health. One problemof managing hypertension is family pursuance in
conducting hypertension diet forold person. Therefore, this study is aimed to analyze
correlation between familyknowledge on hypertension diet toward pursuance of giving
hypertension diet forold person.Design of this study is descriptive analytic study by using
cross sectionalapproach. Population of this study is family with hypertension old person in
Rt 09Rw 02 Pojok, Kediri. The number of population is 21 respondents; sampling
technique used here is Purposive sampling that it is obtained 20 respondentssample. Data
collection used questionnaire. Data, then, is processed with editing,coding, scoring,
tabulating and analyzed using Spearman Rank.From the result of study, it shows that rs
calculation (0,54) >rstable (0,45) H0 is rejected and Hi is accepted. It means there is
correlation betweenfamily knowledge with hypertension diet with pursuance to give
hypertension dietto the elder. Family pursuance in giving hypertension diet is 65%.
Keywords: Knowledge, Hypertension Diet.
PENDAHULUAN
Perkembangan zaman yang semakin
modern seperti saat ini mengakibatkan
terjadinya perubahan gaya hidup didalam
masyarakat, seperti
kebiasaan makan
berlebihan, terlalu banyak aktivitas,
banyak merokok, dan kurang istirahat,
(Effendy,2004). Pola dan gaya hidup
tersebut dapat menyebabkan penyakit
jantung dan pembuluh darah ,(Sulviana,
2008). Gaya hidup sangat mempengaruhi
terjadinya penyakit yaitu hipertensi (Suoth
,2014). Hipertensi atau yang lebih dikenal
dengan sebutan penyakit darah tinggi
adalah suatu keadaan dimana tekanan
darah seseorang berada diatas batas
normal atau optimal yaitu 120 mmHg
untuk sistolik dan 80 mmHg untuk
diastolik (Bruner dan Suddarth, 2002:
896). Penyakit ini dikategorikan sebagai
the silent disease karena penderita tidak
mengetahui dirinya mengidap hipertensi
sebelum memeriksakan tekanan darahnya
Jurnal Ilmu Kesehatan Vol. 5 No. 1 Nopember 2016

,(Memble, 2009).
Hipertensi belum
diketahui faktor penyebabnya, namun
ditemukan beberapa faktor resiko yang
dapat menyebabkan terjadinya tekanan
darah tinggi yaitu usia lanjut dan adanya
riwayat tekanan darah tinggi dalam
keluarga, ( Elisabeth, 2011). Selain itu
juga terdapat faktor-faktor yang dapat
menyebabkan terjadinya tekanan darah
tinggi yaitu kelebihan berat badan yang
diikuti dengan kurangnya berolahraga,
serta mengonsumsi makanan yang
berlemak 1 2 dan berkadar garam tinggi
(Palmer, 2007). Begitu banyaknya
penyebab
hipertensi
sehingga
menyebabkan hipertensi merupakan
penyakit dengan penderita yang banyak.
Berdasarkan data dinas kesehatan kota
kediri kasus hipertensi di kabupaten kediri
pada tahun 2014 mencapai 11.174 kasus
dan lokasinya tersebar di 37 UPTD
puskesmas di wilayah kediri. Kasus
terbanyak terjadi pada usia diatas 55 tahun
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sebesar 7.016 kasus . Fenomena ini
disebabkan karena perubahan gaya hidup
masyarakat secara global, seperti semakin
mudahnya mendapatkan makanan siap saji
membuat konsumsi sayuran segar dan
serat berkurang, kemudian konsumsi
garam, lemak, gula, dan kalori yang terus
meningkat sehingga berperan besar dalam
meningkatkan angka kejadian hipertensi.
Makanan yang dimakan secara langsung
atau tidak langsung berpengaruh terhadap
kestabilan
tekanan
darah,
(
Widyaningrum, 2012). Kandungan zat
gizi seperti lemak dan sodium memiliki
kaitan yang erat dengan munculnya
hipertensi. Pelaksaanaan diet yang teratur
dapat menormalkan hipertensi, yaitu
dengan mengurangi makanan dengan
tinggi garam, makanan yang berlemak,
mengonsumsi makanan yang tinggi serat
dan melakukan aktivitas olahraga
(Julianti, 2005). Keluarga dapat menjadi
yang sangat berpengaruh dalam
menentukan keyakinan dan nilai
kesehatan individu serta dapat juga
menentukan tentang progran kesehatan
yang dapat mereka terima (Niven, 2002).
Keluarga juga memberi dukungan dan
membuat keputusan mengenai perawatan
dari anggota keluarga yang sakit. Menurut
Reeber (2010) ,peran keluarga dianggap
sebagai salah satu variabel penting yang
mempengaruhi hasil perawatan pasien.
Fakor lain yang mempengaruhi penyakit
hipertensi adalah faktor pengetahuan
dimana keluarga belum dapat mengetahui
tanda dan gejala, penyebab, pencegahan
dan perawatan. Dimana pengetahuan ini
tidak dijadikan landasan utama hidup
sehat. Pengetahuan (knowledge) adalah
sebagai hasil tahu dari manusia, yang
sekedar menjawab pertanyaan “what”,
misalnya apa air, apa manusia, apa alam,
dan sebagainya. Pengetahuan hanya dapat
menjawab pertanyaan apa sesuatu itu
(Notoadmodjo, 2007:50). Berdasarkan
kejadian diatas peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian yang mengambil
judul “Hubungan Pengetahuan Keluarga
Tentang Diit Hipertensi Dengan
Jurnal Ilmu Kesehatan Vol. 5 No. 1 Nopember 2016

kepatuhanPemberian Diit Hipertensi Pada
Lansia”.
METODE PENELITIAN
Desain yang digunakan dalam
penelitian ini adalah
Discritive
Correlational yaitu penelitian yang
bertujan untuk mengungkapkan hubungan
korelatif antara variabel dependen dan
independen
dengan
menggunakan
pendekatan Cross Sectional (Nursalam,
2003). Metode penilitian dengan
pendekatan Cross Sectional
(potong
lintang) yaitu rancangan penelitian dengan
melakukan pengukuran atau pengamatan
pada saat bersamaan atau sama sekali
(Hidayat,2007) Jadi dalam penelitian ini,
peneliti menggambarkan Hubungan
Pengetahuan Keluarga Tentang Diit
Hipertensi Dengan kepatuhanPemberian
Diit Hipertensi Pada Lansia di RT 09 /
RW 02 Kelurahan Pojok Kec Mojoroto
Kota Kediri.
Populasi yang digunakan adalah
semua keluarga dengan lansia yang
memiliki penyakit hipertensi di RT 09 /
RW 02 Kelurahan Pojok Kec Mojoroto
Kota Kediri sebanyak 20 responden.
Sampel yang digunakan dalam
penelitian ini adalah sebagian keluarga
dengan lansia yang memiliki penyakit
hipertensi di RT 09 / RW 02 Kelurahan
Pojok Kec Mojoroto Kota Kediri.
Menurut Sudigno Sutrasmoro dkk variabel
merupakan karakteristik subjek penelitian
yang berubah dari satu subjek ke subjek
lainya (Hidayat, 2010).
Variabel adalah perilaku atau
karakteristik yang memberikan nilai
terhadap sesuatu (benda manusia dan lainlain) (Nursalam, 2013 : 177). Jenis
variabel dan penelitian ini yaitu : 1.
Variabel independen (Bebas) Variabel
independen yaitu variabel yang nilainya
menentukan variabel lain (Nursalam, 2013
: 177). Variabel independen penelitian ini
adalah pengetahuan keluarga tentang diit
hipertensi pada lansia 2. Variabel
Dependen (Terkait) Variabel Dependen
yang nialinya ditentukan oleh variabel lain
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(Nursalam, 2013 : 178) Variabel dependen
penelitian ini adalah kepatuhan pemberian
diit hipertensi pada lansia.
Instrumen penelitian adalah alat atau
fasilitas yang digunakan oleh peneliti
dalam mengumpulkan data agar
pekerjaanya lebih mudah dan hasilnya
lebih baik, dalam arti lebih cermat,
lengkap, dan sistematis, sehingga lebih
mudah dicerna (Arikunto, 2010 :203)
Jenis instumen yang digunakan dalam
penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner
yaitu sejumlah pertanyaan tertulis yang
digunakan untuk memperoleh informasi
dari responden dalam arti laporan tentang
pribadinya atau hal-hal yang diketahui
(Arikunto, 2010 : 194) Dengan Kuesioner
model check list, sebuah daftar dimana
responden tinggal membubukan tanda
check (√) pada kolom yang (Arikunto,
2010 : 195). Lokasi penelitian RT 09 /
RW 02 Kelurahan Pojok Kec Mojoroto
Kota Kediri . Waktu penelitian
dilaksanakan pada tanggal 23-28 Juli
2015.
Pada penelitian ini peneliti
menggunakan Purposive Sampling yang
tergolong Non Probability
sampling.
Purposive Sampling
adalah tekhnik
penetapan sampel dengan cara memilih
sampel di antara populasi sesuai dengan
yang dikehendaki peneliti (tujuan/masalah
dalam penelitian sehingga sampel tersebut
dapat mewakili karakteristik populasi
yang telah dikenal sebelumnya (Nursalam,
2013 : 174). Instrumen penelitian adalah
alat atau fasilitas yang digunakan oleh
peneliti dalam mengumpulkan data agar
pekerjaanya lebih mudah dan hasilnya
lebih baik, dalam arti lebih cermat,
lengkap, dan sistematis, sehingga lebih
mudah dicerna (Arikunto, 2010 :203)
Jenis instument yang digunakan
dalam penelitian ini adalah kuesioner.
Kuesioner yaitu sejumlah pertanyaan
tertulis
yang digunakan untuk
memperoleh informasi dari responden
dalam arti laporan tentang pribadinya atau
hal-hal yang diketahui (Arikunto, 2010 :
194) Dengan Kuesioner model check list,
Jurnal Ilmu Kesehatan Vol. 5 No. 1 Nopember 2016

sebuah daftar dimana responden tinggal
membubukan tanda check (√) pada kolom
yang (Arikunto, 2010 : 195). Jenis data
yang dikumpulkan adalah data
pengetahuan dan kepatuhan keluarga
dalam pemberian diit hipertensi. Analisa
data adalah kegiatan peneliti dalam
melakukan analisi data yang meliputi
persiapan, tabulasi, dan aplikasi data
(Hidayat, 2007 : 37). Setelah data
terkumpul melalui angket selanjutnya
untuk mengetahui Hubungan Pengetahuan
keluarga Tentang Diit Hipertensi
Terhadap Pemberian Diit Hipertensi Pada
Lansia dilakukan pengolahan dan analisa
data dengan program SPSS (Statisticia
Product And Service Solution).
HASIL PENELITIAN
Pengetahuan keluarga tentang diit
hipertensi. Diketahui dari 20 responden di
atas bahwa frekuensi
tertinggi pada
karakteristik responden berdasarkan
kriteria pengetahuan adalah responden
dengan pengetahuan cukup sebanyak 9
responden (45%) dan frekuensi terendah
adalah responden dengan pengetahuan
kurang sebanyak 4 responden (20%).
(lihat tabel. 1)
Tabel 1 Distribusi frekuensi pengetahuan
keluarga tentang diit hipertensi di
Rt 09 Rw 02 Kelurahan Pojok
Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.
No

Pengetahuan

Frekuensi

Presentase (%)

1

Baik

7

35

2

Cukup

9

45

3

Kurang

4

20

20

100

Jumlah

Kepatuhan keluarga dalam
pemberian diit hipertensi pada lansia.
Diketahui bahwa jumlah frekuensi
responden berdasarkan kriteria kepatuhan
adalah Patuh sebanyak 13 responden
(65%) dan Tidak patuh sebanyak 7
responden (35%). (lihat tabel. 1.2)
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Tabel 1.2 Distribusi frekuensi kepatuhan
keluarga dalam pemberian diit
hipertensi pada lansia di Rt 09 Rw
02 Kelurahan Pojok Kecamatan
Mojoroto Kota Kediri
N
o
1
2

Kepatuha
n
Patuh
Tidak
patuh
Jumlah

Frekuens
i
13
7

Presentas
e (%)
65
35

20

100

Tabel 1.3 Distribusi frekuensi tabel
silang hubungan pengetahuan
keluarga dengan kepatuhan
pemberian diit hipertensi pada
lansia di Rt 09 Rw 02 Kelurahan
Pojok Kecamatan Mojoroto Kota
Kediri
Pengetahuan
keluarga

Kepatuhan
pemberian diit
hipertensi
Patuh

Hubungan pengetahuan keluarga
tentang diit hipertensi terhadap
pemberian diit hipertensi pada lansia
Diketahui bahwa jumlah frekuensi
responden yang memiliki pengetahuan
baik dan patuh sebanyak 5 responden
(25%), responden yang memiliki
pengetahuan baik dan tidak patuh
sebanyak 2 responden (10%), responden
dengan pengetahuan cukup dan patuh
sebanyak 8 responden (40%) dan yang
tidak patuh sebanyak 1 responden (5%)
sedangankan responden yang memiliki
pengetahuan kurang dan tidak patuh
sebanyak 4 responden (35%).
Berdasarkan perhitungan statistik
pada lampiran 13 dengan menggunakan
Spearman Rhodidapatkan nilai rshitung
(0,54) > rstabel (0,45), maka HI diterima.
Artinya ada hubungan antara pengetahuan
keluarga tentang diit hipertensi dengan
kepatuhan pemberian diit hipertensi pada
lansia di Rt 09 Rw 02 Kelurahan Pojok
Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. (lihat
tabel. 1.3)
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Jumlah

N

%

Tidak
patuh
N

Baik

5

25

2

10

7

35

Cukup

8

40

1

5

9

45

kurang

0

0

4

20

4

20

Jumlah

13

65

7

35

20

100

%

N
%

Rs hitung (0,54)

PEMBAHASAN
Berdasarkan tabel 1.1 diketahui dari
20 responden bahwa frekuensi tertinggi
pada karakteristik responden berdasarkan
kriteria Berdasarkan hasil penelitian yang
dilkukan pada tanggal 23–28 Juli 2015 di
Rt 09 Rw 02 Kelurahan Pojok Kecamatan
Mojoroto Kota Kediri dengan jumlah 20
responden didapatkan hasil sebagai
berikut : pengetahuan adalah responden
dengan pengetahuan cukup sebanyak 9
responden (45%) dan frekuensi terendah
adalah responden dengan pengetahuan
kurang sebanyak 4 responden (20%).
Berdasarkan fakta diatas
dapat
disimpulkan bahwa nampak sebagian
besar responden memiliki pengetahuan
yang cukup tentang diit hipertensi dan
dalam penelitian ini di tinjau dari segi
informasi seluruh responden sudah
mendapatkan informasi tentang diit
hipertensi.
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Kepatuhan pemberian diit hipertensi
pada lansia
Berdasarkan pada tabel 1.2 diketahui
bahwa jumlah frekuensi responden
berdasarkan criteria kepatuhan adalah
patuh sebanyak 13 responden (65%) dan
tidak patuh sebanyak 7 responden (35%).
Dalam Notoatmodjo (2007:112),
kepatuhan diit hipertensi harus sesuai
dengan perilaku hidup sehat. Perilaku
kesehatan menurut Skinner dalam
Notoatmodjo adalah suatu respon
seseorang (organisme) terhadap stimulus
atau objek yang berkaitan dengan sakit
dan penyakit, sistem pelayanan kesehatan,
makanan, minuman dan lingkungan.
Menurut Purwandari (2005), sebagai
sarana komunikasi, berbagai bentuk media
massa seperti televisi, radio, surat kabar
dan kepercayaan orang dalam
pembentukan opini dan kepercayaan
orang dalam penyampaian informasi
sebagai tugas pokoknya.
Jadi kepatuhan seseorang dipengaruhi
oleh berbagai bentuk media massa
sebanyak 8 responden (40%), 6 responden
dari tenaga kesehatan (30%) dan 6
responden lainnya dari kader (30%).
Hubungan pengetahuan keluarga tentang
diit hipertensi dengan
kepatuhan
pemberian diit hipertensi pada lansia
Hasil penghitungan statistic dengan
uji Spearman Rho didapatkan nilai rs
hitung (0,54) >rstabel (0,45), maka HI
diterima berarti ada Hubungan antara
Pengetahuan Keluarga Tentang Diit
Hipertensi Dengan kepatuhan Pemberian
Diit Hipertensi Pada Lansia Di Rt 09 Rw
02 Kelurahan Pojok Kota Kediri.
Hal ini dijelaskan bahwa pengetahuan
seseorang erat kaitannya dengan perilaku
yang akan diambilnya, karena dengan
pengetahuan tersebut ia memiliki alasan
dan landasan untuk menentukan suatu
pilihan. Kurangnya pengetahuan keluarga
tentang sebuah penyakit yang di derita
anggota keluarga yang lainnya khususnya
lansia dengan penyakit Hipertensi akan
mengakibatkan tidak patuhnya terhadap
pemberian diit hipertensi pada lansia.
Jurnal Ilmu Kesehatan Vol. 5 No. 1 Nopember 2016

Dengan demikian pengetahuan
sangatlah penting untuk terjadinya
perilaku yang patuh oleh karena itu salah
satu cara peningkatan pengetahuan yaitu
dengan cara memberi informasi baru
(pendidikan kesehatan). Karena menurut
Pranoto (2007:69), patuh adalah suka
menurut perintah, taat pada perintah,
sedangkan kepatuhan adalah perilaku
sesuai aturan dan berdisiplin. Untuk dapat
mengubah atau membentuk perilaku patuh
dapat dilakukan dengan berbagai teknik
pendekatan, salah satunya yaitu dengan
berkembangnya
intelegensia,
bertambahnya pengalaman, bertambahnya
umur serta kejadian dan peristiwa yang
berulang dan terus menerus lama
kelamaan akan terserap kedalam individu
dan mempengaruhi perilaku menjadi
patuh (Agrina, 2011).
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan pada tanggal 23-28 Juli 2015 di
Rt 09 Rw 02 Kelurahan Pojok Kota
Kediri, mengenai hubungan pengetahuan
keluarga tentang diit hipertensi dengan
kepatuhan pemberian diit hipertensi pada
lansia dengan 20 responden yang di
jadikan sampel penelitian,
maka
didapatkan kesimpulan sebagai berikut :
1. Pengetahuan keluarga tentang diit
hipertensi di Rt 09 Rw 02 Kelurahan
Pojok Kota Kediri memiliki rata-rata
pengetahuan cukup dengan jumlah 9
responden (45%). Ini mungkin
dikarenakan sebagian besar responden
berpendidikan terkahir SMP.
2. Kepatuhan keluarga dalam pemberian
diit hipertensi pada lansia di Rt 09 Rw
02 Kelurahan Pojok Kota Kediri
memiliki kepatuhan yang cukup baik
dengan jumlah 13 responden (65%)
3. Ada hubungan yang bermakna antara
Hubungan Pengetahuan
Keluarga
Tentang Diit Hipertensi Dengan
kepatuhan Pemberian Diit Hipertensi
Pada Lansia. Hal ini dibuktikan
dengan hasil perhitungan statistik
Spearman Rho
didapatkan nilai
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didapatkan nilai rshitung (0,54) >rs
tabel (0,45), maka HI diterima. berarti
ada Hubungan antara Pengetahuan
Keluarga Tentang Diit Hipertensi
Dengan kepatuhan Pemberian Diit
Hipertensi. dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa pengetahuan yang
baik memberikan dampak yang positif
dalam kepatuhan diit.
SARAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah
dilakukan, peneliti memberikan saran
sebagai berikut:
1. Bagi Peneliti Selanjutnya
Hasil penelitin ini dapat dijadikan
tambahan wawasan bagi peneliti tentang
penelitian, dapat digunakan sebagai
acuan peneliti untuk melakukan
penelitian selanjutnya, dan dapat lebih
mengembangkan penelitian dengan
menggunakan metode lain atau dengan
jumlah sampel yang lebih banyak agar
dapat mewakili keseluruhan populasi.
2. Bagi Tempat Penelitian
Diharapkan
keluarga
mampu
menerapkan
dan
mematuhi
penatalaksanaan diit hipertensi.
3. Bagi Institusi Pendidikan
Disarankan institusi pendidikan dapat
memperbanyak kepustakaan terbaru
untuk mempermudah akses mahasiswa
untuk menambah pengetahuannya dan
tinjauan pustaka untuk peneliti
selanjutnya.
4. Bagi Pembaca
Hasil penelitian ini diharapkan dapat
dijadikan sebagai motivasi dan
penambah wawasan pembaca tentang
diit hipertensi dan kepatuhan dalam
pemberian diit hipertensi
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ANALISIS FAKTOR DETERMINAN KEJADIAN KEK PADA IBU HAMIL DI
RSIA CITRA KELUARGA KEDIRI TAHUN 2015
Ribut Eko Wijanti, Indah Rahmaningtyas, Suwoyo
Prodi Kebidanan Kediri, Jl. KH. Wachid Hasyim 64B Kediri
email : indah.rahmaningtyas@yahoo.com
Abstract
Undernutrition is still a major health problem in Indonesia, An example of
undernutrition is chronic deficiency at pregnant woman. This incident brings an impact to
the health of next generation, The research objective was determining factors with affect
chronic energy deficiency at pregnant women in RSIA Citra Keluarga of Kediri. Design
used in study is analytic method. The sampling technique used is accidental sampling. The
population in this study were all pregnant womwn who reside in Antenatal Care to RSIA
Citra Keluarga Kediri. The sample size used was 33 respondents. The analysis results of
Spearrman test were with alpha value = 5% were 1) Education p-value = 0,009. 2) Age pvalue = 0,027, 3) Parity p-value = 0,999. 4) Range pregnant p-value = 0,999. Based on
this study multivariate regresi model, the factors that affect chronic energy deficiency at
pregnant women are OR value of the education variable is 12,000 and OR value of the age
variable is 5,595. Conclution from the study sugegested which means 12 times the
maternal education affect chronic energy deficiency, and means 5,595 times the maternal
age affect chronic energy deficiency. So we must do the prevention by conseling and chech
body mass index before pregnant.
Keywords : Incident of Cronic Deficiency in Pregnant Woman, The Dominant
Affecting
PENDAHULUAN
Tiga faktor utama indeks kualitas
hidup yaitu pendidikan, kesehatan, dan
ekonomi. Ketiga faktor tersebut erat
kaitannya dengan status gizi masyarakat
yang dapat digambarkan terutama pada
status gizi anak balita dan wanita hamil
(Harahap, 2002). Tujuan penatalaksanaan
gizi pada wanita hamil adalah untuk
mencapai status gizi ibu yang optimal
sehingga ibu menjalani kehamilan yang
aman, melahirkan bayi dengan potensi
fisik dan mental yang baik (Proverawati,
2009).
Kementerian
Koordinator
Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2010
mencatat angka kematian ibu hamil
menembus angka 228 dari 100.000
kelahiran hidup. Ada 13 provinsi yang
memiliki angka kematian ibu amat tinggi,
diantaranya Papua dan Nusa Tenggara
Timur (Irpisar, 2012). Jumlah Kematian
Maternal di Provinsi
JawaTimur
Jurnal Ilmu Kesehatan Vol. 5 No. 1 Nopember 2016

berdasarkan Laporan Kematian Ibu
Kabupaten/Kota pada tahun 2010 tercatat
sebanyak 598 kasus kematian. Bila dilihat
dari masa kematian ibu maka dapat dirinci
152 kematian masa hamil, 163 waktu
bersalin, dan 283 pada masa nifas.
Berdasarkan data dari dinas Kota Kediri
pada tahun 2013 jumlah kematian ibu
sebanyak 37 orang, beberapa masalah
kesehatan pada ibu hamil ini, meliputi
anemia setelah melahirkan, pertambahan
berat badan rendah, dan kekurangan
energi kronis (KEK) (Irpisar, 2012).
Menurut Depkes RI tahun 2009,
prevalensi ibu hamil KEK yaitu 24,6%
dan Provinsi JawaTimur sebanyak 27,5%
(Sandjaja, 2009). Berdasarkan data dari
RSIA Citra Keluarga kejadian KEK tahun
2013 mencapai 59 orang dari 683 ibu
hamil. Kejadian KEK Januari-Desember
2014 sebanyak 72 dari 619 ibu hamil.
Data tersebut menunjukkan adanya
kecenderungan peningkatan kejadian
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KEK pada ibu hamil di RSIA Citra
Keluarga Kediri sejak periode JanuariDesember 2013 dengan Januari-Desember
2014.
Penyebab langsung kematian ibu
antara lain dikarenakan oleh perdarahan,
eklampsia, partus lama, komplikasi aborsi,
dan infeksi. Beberapa faktor tersebut erat
kaitannya dengan status gizi masyarakat
yang dapat digambarkan terutama pada
status gizi anak balita dan wanita hamil
(Harahap, 2007).
Kehamilan
merupakan proses
pembentukan manusia baru (reproduksi),
yang perlu disiapkan baik fisik maupun
mental sehingga proses tumbuhkembang
bayi tersebut, dapat berlangsung secara
normal dan
sehat guna terciptanya
sumberdaya manusia berkualitas (Achin.
A., 2003). Ibu hamil harus cermat dalam
memilih makanan yang akan dikonsumsi,
karena selain untuk memenuhi nutrisi bagi
tubuhnya,
juga
untuk
mencukupi
kebutuhan gizi janin dalam kandungan
(Ari, F., 2010). Asupan gizi pada ibu
hamil sangat menentukan kesehatannya
maupun janin yang
dikandungannya.
Janin sangat bergantung pada ibunya
untuk pernafasan, pertumbuhan, dan untuk
melindunginya dari penyakit. Makanan
yang dikonsumsi ibu hamil dipergunakan
untuk pertumbuhan janin sebesar 40%,
sedangkan yang 60% untuk memenuhi
kebutuhan ibu. Makanan yang dikonsumsi
ibu hamil berguna juga, dalam rangka
memudahkan proses kelahiran dan untuk
produksi ASI bagi bayi yang akan
dilahirkan (Paath, 2004).
Menurut Departemen Kesehatan,
batas ibu hamil yang disebut sebagai
risiko KEK jika ukuran LILA kurang dari
23,5 cm. Perlu diperhatikan juga cara
pengukuran LILA yang benar, salah
satunya dengan cara pembacaan skala
yang benar (Arisman, 2007). Selain itu
deteksi KEK sebelum hamil dapat diukur
melalui Indeks Massa Tubuh (IMT), bila
seorang calon ibu memiliki IMT < 18,0
maka perlu perhatian untuk segera
menaikkan berat badannya (Sandjaja,
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2009).
Beberapa
faktor
yang
mempengaruhi KEK pada ibu hamil
adalah factor social ekonomi, pendidikan,
pekerjaan, pendapatan,
factor jarak
kelahiran, faktor paritas (Suparyanto,
2011).
Selain
itu
faktor yang
mempengaruhi gizi ibu hamil adalah
umur, aktivitas, suhu lingkungan, status
kesehatan, juga kebiasaan dan pandangan
wanita terhadap makanan (Paath, 2005).
Ibu hamil yang menderita KEK
mempunyai risiko kematian mendadak
pada masa perinatal, kematian
saat
persalinan, perdarahan, pasca persalinan
yang sulit karena lemah dan mudah
mengalami
gangguan
kesehatan
(Waryono, 2010). KEK juga digunakan
untuk prediktor terhadap risiko
melahirkan bayi berat lahir rendah
(BBLR). Setiap bayi yang BBLR
mempunyai risiko kematian, gizi kurang,
gangguan pertumbuhan, dan gangguan
perkembangan anak (Sandjaja, 2009).
Penanggulangan masalah gizi kurang,
perlu dilakukan secara terpadu antar
departemen dan kelompok profesi,
melalui
upaya-upaya
peningkatan
pengadaan pangan, penganekaragaman
produksi
dan
konsumsi
pangan,
peningkatan status
social ekonomi,
pendidikan keluarga dan kesehatan
masyarakat, serta peningkatan teknologi
hasil pertanian dan teknologi pangan.
Semua upaya ini bertujuan memperoleh
perbaikan
pola
konsumsi
pangan
masyarakat yang beranekaragam
dan
seimbang dalam mutu gizi. Kondisi ini
akan menyebabkan peningkatan angka
kematian ibu (AKI) dan angka kematian
bayi (AKB) (Sunita, 2005).
Berdasarkan fenomena tentang
kecenderungan peningkatan kejadian
KEK pada ibu hamil di RSIA Citra
Keluarga Kediri yang bila tidak ditangani
dapat menyebabkan tingginya angka
kematian maternal, menurut peneliti hal
ini merupakan sesuatu yang urgent.
Berdasarkan pertimbangan waktu, tenaga,
biaya, kesesuaian kompetensi dan ciri
responden untuk pengukuran, maka
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penelitian ini
dimungkinkan untuk
dilaksanakan. Jika dilakukan penelitian
juga dapat membawa manfaat baik bagi
responden maupun institusi tempat
penelitian, maka peneliti tertarik untuk
mengungkap tentang “Analisis Faktor
Determinan Kejadian KEK pada Ibu
Hamil di RSIA Citra Keluarga Kediri
Tahun 2015”.
METODE PENELITIAN
Rancangan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah kuantitatif, analitik
korelasional.
Berdasarkan
waktu
pengumpulan data termasuk penelitian
cross sectional, yaitu penelitian yang
mencari faktor yang
mempengaruhi
terjadinya KEK dan dilakukan pada satu
saat (sekali waktu).
Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh ibu hamil yang mengalami KEK
yang periksa di RSIA Citra Keluarga
Kediri pada saat penelitian dilaksanakan.
Sampel dalam penelitian ini adalah
sebagian ibu hamil yang mengalami KEK
yang sedang melakukan pemeriksaan
kehamilan di RSIA Citra Keluarga Kediri
saat penelitian berlangsung.
Teknik pengambilan sampel yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
Non Probability Sampling, yaitu Acidental
Sampling, dengan mengambil sampel
secara incidental pada ibu hamil dengan
KEK yang sedang melakukan
pemeriksaan kehamilan di RSIA Citra
Keluarga pada saat dilakukam penelitian.
Kriteria dalam penelitian ini, adalah :
1. Ibu hamil dengan KEK yang sedang
melakukan pemeriksaan kehamilan di
RSIA Citra Keluarga Kediri.
2. Ibu hamil dengan KEK yang bersedia
menjadi responden dan dilakukan
pengukuran berat badan dan tinggi
badan.
3. Ibu hamil yang bisa membaca dan
menulis.
Analisa univariat yang dilakukan
pada tiap variabel dari hasil penelitian
yang bertujuan untuk menjelaskan atau
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mendiskripsikan
karakteristik setiap
variabel penelitian.
Analisis
Bivariat
dengan
menggunakan uji statistik yang dipilih
berdasarkan tujuan uji yaitu hubungan
(korelasi / asosiasi), dikarenakandata yang
didapatkan ordinal maka menggunakan uji
Spearman Rank. Untuk keperluan analisis
ini teknik ujinya dengan menggunakan
bantuan komputer.
Analisis multivariat yang digunakan
dalam penelitian ini adalah regresi logistik
ganda karena variabel dependennya satu
yaitu kejadian KEK pada ibu hamil, dan
data berbentuk kategorik, sedangkan
variabel independennya lebih dari dua
yaitu faktor pendidikan, usia, paritas, dan
jarak kehamilan, sedangkan datanya
berbentuk kategorik. Interpretasi analisis
multivariat regresi logistik ganda adalah
p-value< 0,25 maka variabel tersebut
mempunyai pengaruh yang bermakna
terhadap variabel lain. Jika p-value> 0,25
maka varibel tersebut tidak mempengaruhi
variabel yang lain.
HASIL PENELITIAN
1. Analisa Univariat
a. Data
Karakteristik
Responden
Berdasarkan Pendidikan
Tabel 1 Distribusi Frekuensi Responden
Berdasarkan Pendidikan di
RSIA Citra KeluargaTahun
2015
No.
1.

Pendidikan

Frekuensi

Prosentase
(%)
24,25

Pendidikan
8
Dasar (SD,
SMP)
Pendidikan
2.
18
54,55
Menengah
(SMA)
3. Pendidikan
7
21,20
Tinggi
Jumlah
33
100
Sumber : Data Primer Hasil Penelitian Tahun 2015

Tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian
besar responden, yaitu sebanyak 18 orang
(54,55%) berpendidikan SMA. Ada
sebagian kecil (24,25%) dari responden
yang berpendidikan dasar, dimana hal ini
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merupakan permasalahan yang harus
diperhatikan. Wajib belajar 9 tahun,
semestinya bukan merupakan batasan
untuk mencapai tingkat pendidikan karena
masih ada jenjang pendidikan yang lebih
tinggi yang harus ditempuh.
b. Data
Karakteristik
Responden
Berdasarkan Usia
Tabel 2 Distribusi Frekuensi Responden
Berdasarkan Usia di RSIA Citra
Keluarga Kediri
No.

Usia

Frekuensi

1.

Prosentase
(%)
36,36

Berisiko
12
(<20 th
atau
>35 th)
2.
Tidak
21
63,64
berisiko
(20-35
tahun)
Jumlah
33
100
Sumber : Data Primer Hasil Penelitian Tahun 2015

Tabel 2 menunjukkan bahwa sebagian
besar responden (63,64%) berada pada
usia yang tidak berisiko, yaitu berada di
usia 20-35
tahun. Hampir setengah
(36,36%) dari ibu hamil di RSIA Citra
Keluarga Kediri, berusia <20 tahun dan
>35 tahun. Kehamilan diusia yang
berisiko ini berbanding lurus dengan
tingkat pendidikan yang rendah, hal ini
dikarenakan setelah berhenti sekolah
maka tidak lagi ada kewajiban untuk
belajar, sehingga terjadilah pernikahan
diusia dini.
c. Data Karakteristik Responden
BerdasarkanParitas
Tabel 3 Distribusi Frekuensi Responden
Berdasarkan Paritas di RSIA
Citra KeluargaTahun 2015
No
1.

Paritas

Frekuensi

Prosentase
(%)
6,10

Berisiko
2
(Grandemulti para)
2.
Tidak Berisiko
31
93,90
(Primi dan Multi
para)
Jumlah
33
100
Sumber : Data Primer Hasil Penelitian Tahun 2015
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Tabel 3 menunjukkan bahwa hampir
seluruh responden (93,90%) berada pada
kehamilan yang tidak berisiko (Primi dan
Multi para). Jumlah Ibu hamil dengan
grande multi hanya 2 orang (6,10%),
namun hal ini perlu mendapatkan
perhatian karena ibu dengan grande multi
para berisiko mengalami gangguan pada
kehamilan, persalinan dan nifas, juga
risiko pada janin yang dikandungnya.
d. Data Karakteristik Responden
Berdasarkan Jarak Kehamilan
Tabel 4 Distribusi Frekuensi Responden
Berdasarkan Jarak Kehamilan di
RSIA Citra KeluargaTahun 2015
No.
1.
2.

Jarak Frekuensi Prosentase
Kehamilan
(%)
Berisiko
7
21,21
(<2 th atau
>4 th)
Tidak
26
78,79
Berisiko
(2-4 tahun)
Jumlah
33
100

Sumber : Data Primer Penelitian Tahun 2015

Tabel 4 menunjukkan bahwa hampir
seluruh responden (78,79%),
yaitu
sebanyak 26 orang Ibu Hamil memiliki
jarak kehamilan yang tidak berisiko (2-4
tahun). Jarak kehamilan berisiko masih
ditemukan pada sebagian kecil (21,21%)
ibu hamil. Seorang ibu harus bisa
mengatur jarak kehamilannya, karena
jarak kehamilan yang
terlalu dekat,
membuat ibu tidak punya cukup waktu
untuk istirahat dan mempersiapkan
tubuhnya dalam menghadapi kehamilan
yang berikutnya.
e. Data Karakteristik Responden
Berdasarkan Kejadian KEK
Tabel 5 Distribusi Frekuensi Responden
Berdasarkan Pendidikan
di
RSIA Citra KeluargaTahun
2015
No.

Kejadian
Frekuensi
Prosentase
KEK
(%)
1.
KEK
11
33,33
Berat
KEK
2.
22
66,67
Ringan
Jumlah
33
100
Sumber : Data Primer Penelitian Tahun 2015
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Tabel 5 menunjukkan bahwa sebagian
besar responden, yaitu 22 orang (66,67%)
mengalami KEK ringan. Hampir setengah
responden (33,33%) mengalami KEK
Berat. Hal ini merupakan permasalahan
yang harus ditangani secara serius, karena
seseorang bisa sampai jatuh dalam kondisi
KEK memerlukan waktu yang tidak
sebentar.
2. Analisa Bivariat
Analisa Bivariat dilakukan untuk
melihat hubungan antara variabel
dependen dengan variabel independen.
Dalam penelitian ini menggunakan uji
Spearrman Rank.
a. Distribusi
Frekuensi
Pengaruh
Pendidikan terhadap Kejadian KEK
pada Ibu Hamil di RSIA Citra Keluarga
Kediri
Tabel 6 Distribusi Frekuensi Hubungan
Pendidikan dengan Kejadian
KEK pada Ibu Hamildi RSIA
Citra Keluarga Tahun 2015
No

1.
2.

Pendidik
an

Kejadian KEK Total p-value
KEK
KEK
Berat Ringan
N
N
N
6
2
8
0,009

Dasar
Meneng
5
13
18
ah
0
7
7
Tinggi
3.
Total
11
22
33
Sumber : Data Primer Penelitian Tahun 2015

Berdasarkan tabel 6 di atas diperoleh
data bahwa dari 33 responden, 11 orang
yang mengalami KEK Berat, adalah
berpendidikan dasar yaitu sebanyak 6
responden
(18,15%),
pendidikan
menengah sebanyak 5 responden
(15,16%), dan berpendidikan tinggi 0
(tidak ada). Responden yang mengalami
KEK Ringan, berjumlah 22 orang, yang
memiliki pendidikan dasar sebanyak 2
responden (6,10%), menengah sebanyak
13 responden (39,39%), tinggi sebanyak 7
responden (21,20%).
Responden dengan pendidikan dasar
sejumlah 8 orang, dari 8 responden
tersebut yang mengalami KEK berat 6
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orang dan KEK ringan 2 orang.
Pendidikan yang rendah berkontribusi
untuk terjadinya KEK berat, karena dari 7
responden yang berpendidikan tinggi, tak
satupun yang mengalami KEK berat.
Hasil analisa dengan menggunakan
rumus Uji Spearrman diperoleh p-value =
0,009. Jadi p-value< 0,05 sehingga H0
diterima yaitu ada
ditolak dan H1
pengaruh faktor pendidikan terhadap
kejadian KEK pada Ibu Hamil di RSIA
Citra Keluarga Kediri Tahun 2015.
b. Distribusi Frekuensi Hubungan Usia
dengan Kejadian KEK pada Ibu Hamil
di RSIA Citra Keluarga Kediri
Tabel 7 Distribusi Frekuensi Pengaruh
Usia terhadap Kejadian KEK
pada Ibu Hamil di RSIA Citra
Keluarga Tahun 2015
Usia
No

1.

Kejadian KEK
KEK
KEK
Berat
Ringan
N
N

< 20/ >35
7
5
Tahun
2.
20-35 Tahun
4
17
Total
11
22
Sumber : Data Primer Penelitian tahun 2015

Total

pvalue

N
12
21
33

Berdasarkan tabel 7 di atas diperoleh
data bahwa dari 33 responden sebesar 11
orang yang mengalami KEK Berat,
dengan usia responden yang berisiko
yaitu < 20 dan >35 tahun sebanyak 7
responden (21,21%), yang berada pada
usia antara 20-35 tahun sebanyak 4
responden (12,12%). Ada 22 responden
yang mengalami KEK Ringan dengan usia
<20 dan >35 tahun sebanyak 5 responden
(15,15%), sedang yang berada pada
rentang usia 20-35 tahun sebanyak 17
responden (51,52%).
Responden dengan usia berisiko
berjumlah 12 orang, yang mengalami
KEK berat sebanyak 7 orang dan 5 orang
mengalami
KEK
ringan.
Jika
dibandingkan dengan usia yang tidak
berisiko, maka kejadian KEK berat lebih
sering terjadi pada usia yang berisiko.
Hasil analisa dengan menggunakan
rumus Uji Spearrman diperoleh p-value =
77
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0,027. Jadi p-value< 0,05 sehingga H0
ditolak dan H1 diterima yang berarti ada
pengaruh faktor usia terhadap kejadian
KEK pada Ibu Hamil di RSIA Citra
Keluarga Kediri Tahun 2015.
c. Distribusi Frekuensi Pengaruh Paritas
terhadap Kejadian KEK pada Ibu
Hamil di RSIA Citra Keluarga Kediri
Tabel 8 Distribusi Frekuensi Hubungan
Paritas dengan Kejadian KEK
pada Ibu Hamil di RSIA Citra
Keluarga Tahun 2015
Usia
No

1.
2.

Kejadian
KEK
KEK
KEK
Ring
Berat
an
N
N
2
0
2

Total

pvalue

Hasil analisa dengan menggunakan
rumus Uji Spearrman diperoleh p-value =
0,999. Jadi p-value> 0,05 sehingga H0
diterima dan H1 ditolak yaitu tidak ada
pengaruh faktor paritas terhadap kejadian
KEK pada Ibu Hamil di RSIA Citra
Keluarga Kediri Tahun 2015.
d. Distribusi Frekuensi Pengaruh Jarak
Kehamilan terhadap Kejadian KEK
pada Ibu Hamil di RSIA Citra Keluarga
Kediri
Tabel 9 Distribusi Frekuensi Hubungan
Jarak Kehamilan
dengan
Kejadian KEK pada Ibu Hamil
di RSIA Citra Keluarga Tahun
2015
Usia

N

Berisiko
Tdk
9
22
31
Berisiko
Total
11
22
33
Sumber : Data Primer Penelitian tahun 2015

0,999

Berdasarkan tabel 8 di atas diperoleh
data bahwa dari 33 responden, sebanyak
11 Ibu mengalami KEK Berat dengan
Grande multi para sebanyak 2 responden
(6,10%), dan dengan primi maupun multi
para sebanyak 9 responden (27,23%).
Respoden yang mengalami KEK Ringan
dengan Grande multi para tidak ada,
sedangkan dengan primi dan multi para
sebanyak 22 responden (66,67%).
Responden dengan grande multi para,
semuanya mengalami KEK berat. Ibu
dengan Grande multi para, terlalu sering
melahirkan anak yaitu lebih dari 5 kali.
Hal ini akan memberikan beban yang
cukup berat kepada ibu karena untuk
proses kehamilan membutuhkan asupan
makanan yang lebih banyak baik untuk
ibu maupun janinnya, begitu juga saat
menyusui. Ibu harus memiliki waktu yang
cukup untuk pemulihan tubuhnya, namun
sebelum tubuhnya pulih, ibu harus hamil
lagi dan membutuhkan energi yang lebih
banyak lagi untuk kehamilan berikutnya,
begitu seterusnya hingga lebih dari 5 kali.
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No

Kejadian KEK Total
KEK
KEK
Berat Ringan
N
N
N

< 2 / >4
7
0
7
Tahun
2-4 Tahun
4
22
26
2.
Total
11
22
33
Sumber : Data Primer Penelitian tahun 2015
1.

p-value

0,999

Berdasarkan tabel 9 di atas diperoleh
data bahwa dari 33 responden sebanyak
11 responden dengan KEK Berat yang
memiliki jarak kehamilan < 2 dan > 4
tahun sebanyak 7 responden (21,21%),
dan dengan jarak kehamilan antara 2-4
tahun sebanyak 4 responden (12,12%).
Sedangkan Ibu Hamil dengan KEK
Ringan sebesar 22 orang, tidak ada yang
memiliki jarak kehamilan < 2 atau > 4
tahun, sedang Ibu Hamil dengan KEK
Ringan yang memiliki jarak kehamilan
antara 2-4 tahun sebanyak 22 responden
(66,67%).
Jarak kehamilan yang terlalu dekat,
berkontribusi pada kejadian KEK berat,
karena dari 7 responden yang memiliki
jarak kehamilan terlalu dekat (< 2 tahun),
semuanya mengalami KEK berat dan tak
satupun yang mengalami KEK ringan. Hal
ini dikarenakan waktu pemulihan ibu
paska bersalin masih belum cukup,
bahkan ada ibu yang masih menyusui dan
sedang mengandung adiknya.
78

ISSN 2303-1433

Hasil analisa dengan menggunakan
rumus Uji Spearrman diperoleh p-value =
0,999. Jadi p-value>0,05 sehingga H0
diterima dan H1 ditolak yang berarti tidak
ada pengaruh faktor jarak kehamilan
terhadap kejadian KEK pada Ibu Hamil di
RSIA Citra Keluarga Kediri Tahun 2015.
3 Analisa Multivariat
Interpretasi analisis multivariat model
regresi adalah dengan menyeleksi variabel
yang layak masuk ke dalam model
multivariat. Dari hasil seleksi, didapatkan
variabel yang berhubungan bermakna
dengan kejadian KEK pada Ibu Hamil
adalah variabel Pendidikan dan Usia.
Hasil analisis di dapatkan nilai OR
variabel Pendidikan adalah 12,000 yang
artinya pendidikan ibu berpeluang12 kali
sebagai penyebab KEK Berat. Nilai OR
variabel usia adalah 5,595 yang artinya
usia memiliki peluang 5,595 kali sebagai
penyebab kejadian KEK Berat.
PEMBAHASAN
1.

Pendidikan Ibu Hamil yang
Mengalami KEK
Sebagian besar responden, yaitu
sebanyak
18
orang
(54,55%)
berpendidikan SMA. Pendidikan adalah
suatu proses bimbingan yang diberikan
seseorang kepada orang lain dengan
tujuan tertentu. Pendidikan dibagi menjadi
dua yaitu pendidikan formal dan non
formal. Masyarakat dengan pendidikan
yang tinggi akan lebih mudah menerima
ilmu maupun informasi baru, mereka akan
lebih mudah beradaptasi dan mencari hal
yang baru (Notoatmojdo, 2003).
Menurut pendapat peneliti, tingkat
pendidikan yang ditempuh oleh seseorang
dapat menentukan perilaku seseorang,
misalnya perilaku dalam mengkonsumsi
makanan. Makanan sebagai sumber
energi, pengatur maupun pembangun
dalam tubuh manusia. Jika seseorang
kekurangan asupan makanan, maka akan
berisiko mengalami kekurangan energi,
protein dan zat makanan yang lain. Jika
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kekurangan
asupan
makanan
berkepanjangan, maka tidak menutup
kemungkinan seseorang akan mengalami
KEK.
Meskipun tingkat pendidikan bukan
faktor utama dalam kejadian KEK pada
Ibu Hamil, namun diharapkan dengan
semakin tingginya pendidikan seseorang,
maka akan semakin mudah seseorang
untuk menerima informasi. Harapannya
dengan semakin tinggi pendidikan
seseorang, maka akan semakin banyak
pula pengetahuan dan informasi yang
dimiliki, termasuk pemahaman tentang
pemenuhan kebutuhan gizi seimbang
untuk Ibu Hamil.
2. Usia Ibu Hamil yang Mengalami
KEK
Sebagian besar responden (63,64%)
berada pada usia yang tidak berisiko, yaitu
berada di usia 20-35 tahun. Usia yang
semakin bertambah akan menyebabkan
terjadi perubahan pada aspek fisik dan
aspek psikologis. Semakin bertambahnya
usia seseorang, maka akan semakin
matang dan mampu berpikir tentang
pentingnya
untuk
mengkonsumsi
makanan dengan gizi seimbang untuk
pertumbuhan dan perkembangan janin
yang optimal di dalam kandungan
(Notoatmodjo, 2003).
Semakin cukup umur maka tingkat
kematangan dan kekuatan seseorang akan
lebih baik dalam berfikir dan bekerja.
Dalam kurun waktu reproduksi sehat
dikenal bahwa usia aman untuk
kehamilan, persalinan dan menyusui
adalah 20-35 tahun. Oleh sebab itu, yang
sesuai dengan masa reproduksi sangat
baik dan sangat mendukung dalam
pemenuhan gizi seimbang, sedangkan
umur yang kurang dari 20 tahun dianggap
masih belum matang secara fisik, mental
dan psikologisnya dalam menghadapi
kehamilan dan persalinan. Jika umur lebih
dari 35 tahun dianggap juga berbahaya,
sebab baik alat reproduksi maupun fisik
ibu sudah mengalami penurunan.
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Menurut pendapat peneliti, semakin
bertambah umur seseorang akan lebih
mudah dalam menerima informasi yang
diberikan oleh tenaga kesehatan tentang
pentingnya mengkonsumsi makanan
seimbang guna mencegah terjadinya
KEK. Meskipun umur bukan faktor utama
dalam kejadian KEK, namun diharapkan
dengan semakin
bertambahnya umur
seseorang, maka akan lebih siapmenerima
kehamilannya, baik dari segi fisik maupun
psikologisnya, sehingga Ibu Hamil akan
memperhatikan
danmemikirkan
kesejahteraan janin yang dikandungnya.
3. Paritas Ibu Hamil yang Mengalami
KEK
Hampir seluruh responden (93,90%)
berada pada kehamilan yang tidak
berisiko (Primi dan Multi Para). Hanya
sebagian kecil (6,10%) saja responden
yang mengalami kehamilan yang berisiko
(Grande Multi Para). Dari hasil penelitian
tersebut, menunjukkan bahwa kesadaran
masyarakat untuk merencanakan jumlah
anak mulai tinggi. Masyarakat menyadari
risiko dan bahaya yang akan terjadi jika
memiliki anak lebih dari 5 (lima) orang
atau biasa disebut dengan Grande multi
Kehamilan
sering
para.
dapat
menyebabkan gizi kurang karena dapat
menguras cadangan zat gizi tubuh serta
organ reproduksi belum kembali
sempurna seperti sebelum masa kehamilan
(Departemen Gizi dan Kesmas FKMUI,
2007).
Menurut pendapat peneliti, semakin
banyak jumlah anak yang dimiliki dalam
keluarga, maka akan semakin menambah
beban keluarga tersebut. Program
Keluarga Berencana (KB), telah sukses
dalam menurunkan angka kelahiran. Jika
ibu mau mengikuti program KB, maka
mereka bisa merencanakan jumlah anak
yang akan dilahirkannya, bisa mengatur
keuangan dalam keluarga dan lebih fokus
dalam mengasuh dan mendidik anaknya.
Meskipun paritas bukan faktor utama
dalam kejadian KEK, namun diharapkan
dengan kesadaran untuk merencanakan
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jumlah anak, maka seorang ibu akan lebih
siap untuk menerima kehamilannya baik
dari segi fisik maupun psikologis.
4. Jarak Kehamilan pada Ibu Hamil
yang mengalami KEK
Hampir seluruh responden, yaitu
sebanyak 26 orang (78,79%) memiliki
jarak kehamilan yang tidak berisiko. Ibu
dikatakan terlalu sering melahirkan bila
jaraknya kurang dari 2 tahun. Penelitian
menunjukkan bahwa apabila keluarga
dapat mengatur jarak diantara kelahiran
anaknya lebih dari 2 tahun maka anak
akan lebih sehat dibanding anak dengan
jarak kelahiran dibawah 2 tahun
(Aguswilopo, 2004).
Jarak melahirkan yang terlalu dekat
akan menyebabkan kualitas janin/anak
yang rendah dan juga akan merugikan
kesehatan ibu. Ibu tidak memperoleh
kesempatan untuk memperbaiki tubuhnya
sendiri, karena ibu memerlukan energi
yang cukup untuk memulihkan keadaan
setelah melahirkan anaknya. Saat ibu
mengandung kembali, maka akan
menimbulkan masalah gizi pada ibu dan
janin/bayi berikutnya yang sedang
dikandung (Baliwati, 2004).
Menurut pendapat peneliti, jarak
kehamilanyang terlalu dekat akan lebih
banyak menimbulkan masalah pada ibu,
karena ibu harus menyiapkan energi yang
cukup untuk menyiapkan kondisi fisiknya
paska persalinan. Untuk itu, ibu hamil
cenderung mengatur jarak kehamilannya
dengan berbagai upaya, termasuk
mengikuti program KB. Jika jarak
kehamilan terlalu dekat, maka ibu hamil
akan berisiko mengalami kekurangan
energi, protein dan zat makanan yang lain.
Meskipun jarak kehamilan bukan
faktor utama dalam kejadian KEK pada
Ibu Hamil, namun diharapkan dengan
pengaturan jarak kehamilan, maka faktor
risiko sebagai akibat hal tersebut dapat
dihindarkan, baik risiko pada ibu maupun
janin/bayi yang dilahirkan.
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5. Kejadian KEK pada Ibu Hamil
Sebagian besar responden (66,67%)
mengalami KEK Ringan. KEK adalah
suatu keadaan kekurangan makanan dalam
waktu yang lama sehingga menyebabkan
ukuran indeks massa tubuhnya atau IMT
dibawah normal (< 18,5) untuk orang
Indonesia (Sandjaja, 2009). Jika keadaan
ini dibiarkan dapat berdampak pada ibu
berupa anemia, perdarahan, berat badan
ibu tidak bertambah secara normal dan
mudah terkena penyakit infeksi (Adriani,
2012). Efek dari perubahan jumlah
makanan yang dikonsumsi dapat cukup
berbeda menurut keseluruhan menu
makanananya. Jadi, peningkatan berat
badan lahir bayi bukan hanya dapat
dicapai melalui asupan energi yang
moderat tetapi juga melalui perbaikan
kualitas makanannya (peningkatan
kepadatan nutrien) (Gibney, 2009).
Menurut Suhardjo (2005), status gizi
kurang dan penyakit infeksi terdapat
interaksi bolak balik. Infeksi dapat
menimbulkan kurang gizi dan kurang gizi
dapat mempermudah terinfeksi dengan
penyakit. Jika ibu hamil terkenan infeksi
maka penurunan asupan gizi akibat
kurangnya nafsu makan, menurunnya
absorbsi dan kebiasaan mengurangi
makan saat sakit. Peningkatan kehilangan
cairan/zat gizi akibat penyakit diare,
mual/muntah dan perdarahan yang terus
menerus (Supariasa, 2010).
Menurut peneliti, kejadian KEK pada
ibu hamil bukan hanya masalah keluarga
tersebut, namun juga merupakan masalah
negara. Hal ini dikarenakan angka
kematian ibu (AKI) maupun angka
kematian bayi (AKB) merupakan
indikator kesehatan suatu negara.
Walaupun dari hasil penelitian
menunjukkan sebagian besar mengalami
KEK ringan, namun tidak boleh
dikesampingkan jumlah KEK berat yang
mencapai 33,33%. Untuk itu Ibu Hamil
harus mengkonsumsi makanan dengan
gizi seimbang, agar dapat memenuhi
kebutuhan nutrisi untuk janin yang
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dikandungnya dan juga untuk dirinya
sendiri.
6. Hubungan Pendidikan dengan
Kejadian KEK pada Ibu Hamil
Berdasarkan hasil analisa dengan
menggunakan rumus
Uji Spearrman
diperoleh p-value = 0,009. Jadi pvalue<0,05 sehingga H0 ditolak dan H1
diterima yaitu ada pengaruh faktor
pendidikan terhadap kejadian KEK pada
Ibu Hamil di RSIA Citra Keluarga Kediri
Tahun 2015.
Tingkat pendidikan dasar umumnya
kurang memahami kaitan konsumsi
makanan jika dibandingkan dengan
pendidikan menengah, apalagi dengan
pendidikan tinggi. Hal ini sesuai dengan
hasil penelitian, dimana responden dengan
pendidikan tinggi, tidak satupun yang
mengalami KEK Berat.
Pada pendidikan rendah,
akses
mengenai informasi pentingnya gizi untuk
ibu hamil dan juga pemilihan bahan
makanan yang bergizi dengan kualitas
baik masih sangat kurang.
Tingkat
pendidikan
yang
rendah
juga
memungkinkan rendahnya pengetahuan
ibu hamil tentang asupan gizi dan
kesehatan karena kurang memanfaatkan
pelayanan kesehatan yang tersedia
(Yuliantini, 2004).
Menurut pendapat peneliti bahwa
responden dengan pendidikan yang tinggi
lebih cepat dan lebih mudah menerima
informasi
tentang
pentingnya
mengkonsumsi makanan dengan gizi
seimbang pada Ibu Hamil. Kedepannya,
diharapkan responden dengan pendidikan
tinggi tidak ada lagi yang menderita KEK
meskipun dalam grade yang ringan
sekalipun, dan responden
dengan
pendidikan dasar juga mampu
meningkatkan status gizinya.
Pendidikan
dan
pengetahuan
mempengaruhi berat ringannya KEK yang
dialami ibu hamil. Jika ibu mengalami
KEK saat sebelum kehamilan dan
memiliki pendidikan yang rendah, maka
akan semakin memperberat KEK yang
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dialami. Hal itu dikarenakan kurangnya
pengetahuan dan penangkapan informasi,
sehingga penyajian makanan dalam
keluarga dan kualitas makanan keluarga
kurang memenuhi standar gizi seimbang.
Status gizi ibu hamil, juga dapat
dipengaruhi oleh pola makan ibu. Untuk
itu, dalam memilih makanan harus
memperhatikan kualitas makanan dan
tidak hanya memperhatikan kuantitas
makanan. Hal ini sesuai dengan penelitian
Marice Simarmata (2008), yaitu terdapat
hubungan antara pola konsumsi makanan
dengan kejadian KEK hal itu terjadi
karena kurangnya variasi makanan dan
kurangnya rata-rata
kecukupan gizi
(energi dan protein) yang masih dibawah
angka kecukupan gizi yang dianjurkan,
sehingga faktor pola makanan dapat
mempengaruhi kejadian KEK.
7. Hubungan Usia dengan Kejadian
KEK pada Ibu Hamil
Hasil analisa dengan menggunakan
rumus Uji Spearrman diperoleh p-value =
0,027. Jadi p-value< 0,05 sehingga H0
ditolak dan H1 diterima yang berarti ada
pengaruh faktor usia terhadap kejadian
KEK pada Ibu Hamil di RSIA Citra
Keluarga Kediri Tahun 2015. Usia pada
waktu hamil berpengaruh terhadap gizi
ibu hamil. Semakin tua umur ibu hamil,
energi yang dibutuhkan pada waktu hamil
juga semakin tinggi (Wibisono, 2009).
Penyebab KEK adalah akibat dari ketidak
seimbangan asupan
makanan untuk
pemenuhan kebutuhan dan pengeluaran
energi. Status gizi ibu hamil KEK adalah
kehamilan pada ibu berusia muda (kurang
dari 20 tahun), kehamilan yang terlalu
sering serta kehamilan pada usia terlalu
tua (> 35 tahun) (Achadi, 2007).
Adanya hubungan antara usia ibu
hamil dengan kejadian KEK pada ibu
hamil senada dengan penelitian Surasih
(2005) dari hasil analisis diperoleh ibu
hamil yang usianya berisiko terkena KEK,
mempunyai risiko terkena KEK sebesar
3,298 kali dibandingkan dengan ibu hamil
yang usianya tidak berisiko terkena KEK.
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Ibu dengan usia ≤ 20 tahun pada
umumnya belum mampu memenuhi
kebutuhan gizinya sendiri. Jika pada usia
tersebut ibu dalam keadaan hamil, maka
dikhawatirkan pasokan gizi terutama
protein untuk janin juga berkurang.
Menurut penelitian Hardinsyah (2000)
menujukkan bahwa risiko melahirkan
BBLR lebih banyak dialami oleh ibu yang
pada saat hamil berusia kurang dari 20
tahun dibanding dengan kelompok umur
lainnya.
Demikian pula dianjurkan untuk tidak
hamil diatas usia 35 tahun, karena risiko
terhadap bayi maupun ibu meningkat. Jika
hamil di usia yang tua, maka energi yang
dibutuhkanpun juga lebih tinggi karena
fungsi organ yang makin melemah dan
diharuskan bakerja maksimal maka
memerlukan tambahan energi yang cukup
guna mendukung kehamilan yang sedang
berlangsung (Febry, 2013).
Menurut
penelitian Sri Mulyaningsih kehamilan
pada usia lebih dari 35 tahun dengan
kemunduran daya tahan tubuh dan
berbagai penyakit maka dapat berisiko
mengalami KEK. Ibu hamil dengan usia
terlampau tua atau muda ditunjang dengan
kondisi fisik yang kurang baik
mengakibatkan
kurangnya
asupan
makanan atau kurang nafsu makan,
sehingga ibu mengalami anemia. Ibu
hamil merupakan indikator yang rentan
terkena anemia apalagi jika ibu tersebut
memiliki status gizi yang tidak baik.
Untuk itu ibu hamil harus memperoleh
makanan bergizi, karena dengan asupan
gizi yang baik, ibu hamil tidak akan
mengalami anemia yang dapat
mengakibatkan perdarahan, partus lama,
syok, dan infeksi.
Risiko untuk semakin beratnya KEK
akibat kehamilan di usia muda,
dikarenakan tubuh masih belum
mempersiapkan diri untuk menjalani
proses kehamilan. Berdasarkan penelitian,
responden yang memiliki usia berisiko
untuk KEK dan mempunyai status KEK
berat yaitu sebanyak 21,21%, maka
perbaikan gizi sebelum hamil sangat
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diperlukan. Pengukuran IMT dapat
memantau kesesuaian berat badan calon
ibu. Ibu dengan umur > 35 tahun juga
mempengaruhi dalam asupan makanan
karena dengan umur yang semakin tua,
seringkali ibu kurang memperhatikan
kehamilannya.
8. Hubungan Paritas dengan Kejadian
KEK pada Ibu Hamil
Hasil analisa dengan menggunakan
rumus Uji Spearrman diperoleh p-value =
0,999. Jadi p-value> 0,05 sehingga H0
diterima dan H1 ditolak yaitu tidak ada
pengaruh faktor paritas terhadap kejadian
KEK pada Ibu Hamil di RSIA Citra
Keluarga Kediri Tahun 2015.
Penelitian Surasih (2005) menyatakan
hal yang serupa bahwa tidak terdapat
hubungan yang bermakna antara paritas
dengan KEK, ibu hamil yang paritasnya
lebih dari 3 kali mempunyai risiko relatif
sama untuk terkena KEK dibandingkan
dengan ibu hamil yang paritasnya kurang
dari 3 kali.
Paritas primipara dan
multipara dapat berisiko menyebabkan
KEK. Ibu hamil dengan paritas multipara
sebenarnya juga berisiko sekali
mengalami KEK karena kurang
memperhatikan kehamilannya dengan
jarang melakukan pemeriksaan ANC.
Menurut peneliti, Ibu dengan paritas
≤ 1 dan usia muda berisiko mengakami
KEK, karena ibu belum siap secara medis
maupun secara mental, sedangkan paritas
di atas 4 dan usia tua, secara fisik ibu
mengalami kemunduran untuk menjalani
kehamilan (Kemenkes RI, 2004). Tidak
hanya ibu dengan paritas tinggi yang
mengalami gangguan kesehatan dan
menyebabkan angka kematian anak dan
ibu tinggi, tetapi paritas rendah pun dapat
juga mengalami gangguan kesehatan. Jika
memiliki riwayat penyakit akan berisiko
besar mengalami gangguan kesehatan dan
penurunan asupan makanan.
Selain
adanya gangguan kesehatan, paritas
multipara
kurang
memperhatikan
kehamilannya dan merasa sudah
berpengalaman dalam kehamilannya
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sehingga
kurang
memperhatikan
informasi yang diberikan oleh tenaga
kesehatan. Kurangnya informasi mengenai
gizi akan memberikan dampak ketidak
tahuan ibu tentang pentingnya variasi
makanan dan kandungan makanan yang
diperlukan untuk masa kehamilan,
sehingga walaupun ibu hamil masih
merupakan multipara dan primipara tetap
diperlukan adanya suatu penyuluhan yang
teratur selama pemeriksaan kehamilan.
9. Hubungan Jarak Kehamilan dengan
Kejadian KEK pada Ibu Hamil
Hasil analisa dengan menggunakan
rumus Uji Spearrman diperoleh p-value =
0,999. Jadi p-value>0,05 sehingga H0
diterima dan H1 ditolak yang berarti tidak
ada pengaruh faktor jarak kehamilan
terhadap kejadian KEK pada Ibu Hamil di
RSIA Citra Keluarga Kediri Tahun 2015.
Jarak melahirkan yang terlalu dekat
akan menyebabkan kualitas janin/anak
yang rendah dan juga akan merugikan
kesehatan ibu. Ibu tidak memperoleh
kesempatan untuk memperbaiki tubuhnya
sendiri (ibu memerlukan energi yang
cukup untuk memulihkan keadaan setelah
melahirkan anaknya). Mengandung
kembali maka akan menimbulkan masalah
gizi ibu dan janin/bayi berikutnya yang
sedang dikandung (Baliwati, 2004).
Dalam penelitian ini, jarak kehamilan
tidak mempengaruhi kejadian KEK Berat,
namun dari data yang diperoleh
menunjukkan bahwa responden dengan
jarak kehamilan <2 atau >4 tahun
semuanya (7 responden) mengalami KEK
Berat. Responden dengan jarak kehamilan
antara 2-4 tahun, sebagian besar (66,67%)
mengalami KEK Ringan. Hal ini sesuai
dengan teori, bahwa jarak kehamilan yang
berisiko (<2 atau >4 tahun) akan berisiko
menimbulkan masalah gizi pada ibu
maupun janin yang sedang dikandungnya.
Menurut pendapat peneliti, seorang
ibu bersama suaminya harus bisa
mengatur jarak kehamilannya, agar ibu
dan janin tidak berisiko mengalami
gangguan atau masalah gizi. Seorang ibu
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memerlukan waktu untuk pemulihan
fisiknya setelah persalinan yang lalu,
sehingga ibu perlu istirahat dan tidak
langsung hamil untuk anak yang
berikutnya.
10. Analisis Faktor Determinan
Kejadian KEK pada Ibu Hamil
Hasil analisis di dapatkan nilai OR
variable Pendidikan adalah 12,000 yang
artinya pendidikan ibu berpeluang 12 kali
sebagai penyebab KEK Berat. Nilai OR
variabel usia adalah 5,595 yang artinya
usia memiliki peluang 5,595 kali sebagai
penyebab kejadian KEK Berat. Sementara
untuk variabel paritas dan variabel jarak
kehamilan tidak terpilih menjadi model,
dikarenakan nilai signifikannya <α.
Kejadian KEK Berat pada ibu hamil
dipengaruhi oleh faktor pendidikan dan
usia ibu, dan dapat disimpulkan bahwa
pendidikan merupakan faktor dominan
yang dapat mengakibatkan terjadinya
KEK pada Ibu Hamil.
Pada dasarnya kejadian KEK pada
Ibu Hamil, adalah suatu kondisi yang
kronis dan memerlukan waktu yang cukup
panjang sampai ditemukannya tanda dan
gejala KEK. Keempat faktor determinan
(pendidikan, usia, paritas, jarak
kehamilan) tersebut saling mempengaruhi
dan dalam jangka waktu yang cukup lama,
bahkan kemungkinan sejak ibu belum
merencanakan kehamilan.
Menurut peneliti, peningkatan tingkat
pendidikan sangat diperlukan agar kualitas
hidup seseorang bisa meningkat pula.
Pendidikan dasar yang diwajibkan bagi
seluruh warga negara saja tidaklah cukup.
Guna
meningkatkan
pengetahuan
seseorang, jika pendidikan formal tidak
memadai maka pengetahuan bisa
diperoleh dari pendidikan non formal.
Selain itu, penundaan perkawinan dapat
dilakukan dengan pencanangan wajib
belajar yang bukan hanya 9 tahun tetapi
12 tahun. Harapan ke depannya, minimal
tingkat pendidikan warga negara
mencapai SMA dan tidak ada lagi
kehamilan di usia kurang dari 20 tahun.
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KESIMPULAN
1. Ibu yang mengalami KEK dan periksa
di RSIA Citra Keluarga Kediri Tahun
2015, sebagian besar berpendidikan
SMA
2. Ibu yang mengalami KEK dan periksa
di RSIA Citra Keluarga Kediri Tahun
2015, sebagian besar berusia antara 2035 tahun.
3. Ibu yang mengalami KEK dan periksa
di RSIA Citra Keluarga Kediri Tahun
2015, hampir seluruhnya berada pada
kehamilan yang tidak berisiko (Primi
dan Multi para).
4. Ibu yang mengalami KEK dan periksa
di RSIA Citra Keluarga Kediri Tahun
2015, hampir seluruhnya memiliki
jarak kehamilan yang tidak berisiko (24 tahun).
5. Sebagian besar Ibu yang periksa di
RSIA Citra Keluarga Kediri Tahun
2015, mengalami KEK Ringan.
6. Ada pengaruh pendidikan terhadap
kejadian KEK pada Ibu Hamil di RSIA
Citra Keluarga Kediri Tahun 2015.
7. Ada pengaruh usia terhadap kejadian
KEK pada Ibu Hamil di RSIA Citra
Keluarga Kediri Tahun 2015.
8. Tidak ada pengaruh paritas terhadap
kejadian KEK pada Ibu Hamil di RSIA
Citra Keluarga Kediri Tahun 2015.
9. Tidak ada pengaruh jarak kehamilan
terhadap kejadian KEK pada Ibu Hamil
di RSIA Citra Keluarga Kediri Tahun
2015.
10.
Melalui model Regresi di dapatkan
hasil bahwa faktor yang berpengaruh
terhadap kejadian KEK adalah
pendidikan dan usia. Faktor yang
memiliki pengaruh sangat kuat adalah
pendidikan.
SARAN
1. Bagi Tempat Penelitian
Sebagai masukan untuk
tempat
penelitian, yaitu
agar memberikan
informasi tentang pentingnya makanan
bergizi seimbang untuk ibu hamil dan
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cara penyajian serta pengolahan
makanan yang benar.
2. Bagi Responden
Dengan penelitian ini diharapkan
responden
lebih mengerti dan
memahami manfaat mengkonsumsi
makanan dengan gizi seimbang, agar
tidak terjadi KEK yang berulang.
3. Bagi Institusi Pendidikan
Penelitian ini diharapkan dapat
bermanfaat bagi pengembangan ilmu
kebidanan,
khususnya
dalam
pencegahan KEK pada Ibu Hamil.
4. Peneliti Selanjutnya
Dari hasil penelitian ini diharapkan
dapat digunakan sebagai acuan untuk
melakukan penelitian dengan lebih
mendetail dengan menganalisis faktor
lainnya dan lebih sempurna lagi.
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PERBANDINGAN EFEKTIFITAS KOMBINASI TEKNIK MARMET
DAN PIJAT OKSITOSIN DENGAN BREAST CARE TERHADAP
PRODUKSI ASI PADA IBU POST PARTUM
Ira Titisari, Rahajeng Siti Nur Rahmawati
Prodi Kebidanan Kediri Jl.KH.Wakhid Hasyim 64 B Kediri
Email: iratitisari@ymail.com

ABSTRACT
Breast milk is the baby food of God's creation that can not be replaced with other
foods and beverages. Breast milk is the best baby food and every baby is entitled to
breastfeeding. Children exclusively breastfed 14 times more likely to survive in the first six
months of life than children who are not breastfed. Start feeding on the first day after birth
could reduce newborn mortality risk by 45 percent. Breastfeeding also supports a child's
ability to learn and help prevent obesity and chronic diseases later in life. ASI Marmet
Technique is issued manually and help milk ejection reflex (Milk Ejection Reflex) has
worked for thousands of women in ways not previously owned. Oxytocin massage is
massage on the neck, back and along the spine (vertebrae) bone costae until the fifth to
sixth. Massage can stimulate the release of oxytocin hormone oxytocin. Oxytocin reflex
works spur breast milk. Breast care is the maintenance of the breast is done to facilitate
breastfeeding and avoiding difficulties during breastfeeding by doing massage (Welford,
2009). The purpose of this study was to compare the effectiveness of massage techniques
Marmet and oxytocin with breast care to the mother's milk production in the post partum.
This type of quasi experimental research design The research design used Post Only
Design, The population in this study were all post-partum mothers who met the inclusion
criteria for the study RSIA Melinda Kediri. A sampling technique that consecutive
sampling with a sample of 30 respondents. Data collection is done by dividing into 2
groups: group given Marmet and massage techniques oxytocin and the group given breast
care, and to assess milk production using observation sheet milk production. Data analysis
technique used was Wilcoxon Mann Whitney U Test. The result showed a p-value
arithmetic (0.870)> Alpa = (0.05), which means there is no difference in the combined
administration of Marmet and massage techniques and breast care oxytocin on milk
production. The conclusion from this study is there is no difference in milk production in
mothers postpartum conducted Marmet technique and massage oxytocin with post partum
mothers who do breast care. The researchers suggest is that all medical personnel can
continue to support the improvement of the quality of obstetric care with attention to
maternal postpartum milk production which could have an impact on the process of
breastfeeding.
Keywords : Marmet Technique, massage oxytocin, breast care, breast milk
production, post partum
PENDAHULUAN
ASI adalah makanan bayi ciptaan
Tuhan sehingga tidak dapat digantikan
dengan makanan dan minuman yang lain.
ASI merupakan makanan bayi yang
terbaik dan setiap bayi berhak

mendapatkan
ASI,
dan
untuk
mempromosikan pemberian ASI, maka
Kementerian Kesehatan telah menerbitkan
surat keputusan Menteri Kesehatan
Nomor: 450 / Menkes / SK / IV / 2004
tentang Pemberian ASI secara eksklusif
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pada bayi di Indonesia. Pada tahun 2012
telah terbit Peraturan Pemerintah (PP)
nomor 33 tentang Pemberian ASI
Eksklusif dan telah
diikuti dengan
diterbitkannya 2 (dua) Peraturan Menteri
Kesehatan yaitu : Permenkes Nomor 15
Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan
Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau
Memerah Air Susu Ibu dan Permenkes
Nomor 39 Tahun 2013 tentang Susu
Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya
(Depkes gizi, 2013).
Anak-anak yang mendapat ASI
eksklusif 14 kali lebih mungkin untuk
bertahan hidup dalam enam bulan pertama
kehidupan dibandingkan anak yang tidak
disusui. Mulai menyusui pada hari
pertama setelah lahir dapat mengurangi
risiko kematian baru lahir hingga 45
persen. Menyusui juga mendukung
kemampuan seorang anak untuk belajar
dan membantu mencegah obesitas dan
penyakit kronis di kemudian hari.
Penelitian terbaru di Amerika Serikat dan
Inggris menunjukkan penghematan besar
dalam layanan kesehatan, karena anak
yang mendapat ASI jatuh sakit jauh lebih
jarang daripada anak yang tidak disusui.
Selain manfaat bagi bayi, ibu yang
memberikan ASI eksklusif juga
berkecenderungan lebih kecil untuk
menjadi hamil lagi dalam enam bulan
pertama setelah melahirkan, lebih cepat
pulih dari persalinan, dan lebih cepat
kembali ke berat badan sebelum hamil.
Bukti-bukti menunjukkan bahwa mereka
mengalami lebih sedikit depresi pascamelahirkan dan juga menurunkan risiko
kanker ovarium dan payudara
di
kemudian hari. Meskipun manfaatmanfaat dari menyusui ini telah
didokumentasikan di seluruh dunia, hanya
39 persen anak-anak di bawah enam bulan
mendapatkan ASI eksklusif pada tahun
2012. Angka global ini hanya meningkat
dengan sangat perlahan selama beberapa
dekade terakhir, sebagian karena
rendahnya tingkat menyusui di beberapa
negara-negara besar, dan kurangnya
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dukungan untuk ibu menyusui dari
lingkungan sekitar (Unicef, 2013).
Data Riset Kesehatan Dasar
(Riskedas) 2013 menunjukkan cakupan
ASI di Indonesia hanya 42 persen. Angka
ini jelas berada di bawah target WHO
yang mewajibkan cakupan ASI hingga 50
persen. Angka kelahiran di Indonesia
mencapai 4,7 juta per tahun, maka bayi
yang memperoleh ASI selama enam bulan
hingga dua tahun, tidak mencapai dua juta
jiwa. Angka ini menandakan hanya sedikit
anak Indonesia yang memperoleh
kecukupan nutrisi dari ASI. Padahal ASI
berperan penting dalam proses tumbuh
kembang fisik dan mental anak dengan
dampak jangka panjangnya. Riset Eropa
membuktikan pemberian ASI mendukung
anak meraih pendidikan lebih tinggi. Hasil
senada diperoleh riset yang dilakukan di
Denmark pada 3.203 anak. Anak yang
menyusu ASI kurang dari satu bulan
memiliki tingkat IQ lebih rendah
dibanding yang memperoleh ASI hingga
7-9 bulan. ASI juga meningkatkan daya
tahan tubuh anak. Berdasarkan riset yang
dimuat dalam buletin Lancet pada tahun
2013 diungkapkan, pemberian ASI bisa
menekan kematian balita hingga 13 persen
(Widiani, 2013).
Penelitian yang dilakukan oleh
Siregar (2004) menunjukkan bahwa
pemberian ASI eksklusif dipengaruhi oleh
berbagai faktor antara lain ASI tidak
segera keluar setelah melahirkan /
produksi ASI kurang, kesulitan bayi
dalam menghisap, keadaan puting susu
ibu yang tidak menunjang, ibu bekerja,
dan pengaruh/promosi pengganti ASI.
Colin dan Scott (2002) dalam
penelitiannya yang dilakukan di Australia
menjelaskan bahwa 29 persen ibu post
partum berhenti menyusui karena
produksi ASI berkurang. Sedangkan
penelitian yang dilakukan oleh Ahluwia,
Morrow, dan Hasia (2005) ditemukan
bahwa ibu-ibu berhenti menyusui bayinya
pada bulan pertama post partum
disebabkan kaena puting lecet, kesulitan
dalam melakukan perlekatan yang benar
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serta
persepsi
mereka
tentang
ketidakcukupan produksi ASI ibu
sehingga tidak dapat memuaskan bayi.
Kenyataan di lapangan menunjukkan
produksi dan ejeksi ASI yang sedikit pada
hari-hari pertama setelah melahirkan
menjadi kendala dalam pemberian ASI
secara dini. Menurut Cox (2006)
disebutkan bahwa ibu yang tidak
menyusui bayinya pada hari-hari pertama
menyusui disebabkan oleh kecemasan dan
ketakutan ibu akan kurangnya produksi
ASI serta kurangnya pengetahuan ibu
tentang proses menyusui (Mardiyaningsih,
2010).
Teknik marmet yaitu mengeluarkan
ASI secara manual dan membantu refleks
pengeluaran susu (Milk Ejection Reflex)
telah bekerja bagi ribuan ibu dengan cara
yang tidak dimiliki sebelumnya. Bahkan
ibu menyusui berpengalaman yang telah
mampu mengeluarkan ASI diungkapkan
akan menghasilkan lebih banyak susu
dengan metode ini. Ibu yang sebelumnya
telah mampu mengeluarkannya hanya
sedikit, atau tidak sama sekali,
mendapatkan hasil yang sangat baik
Teknik Marmet
dengan teknik ini.
mengembangkan metode pijat dan
stimulasi untuk membantu kunci reflek
keluarnya ASI. Keberhasilan dari teknik
ini adalah kombinasi dari metode pijat dan
pengeluaran ASI. Teknik ini efektif dan
tidak menimbulkan masalah (Hormann,
2006). Teknik marmet ini merupakan
salah satu cara yang aman yang dapat
dilakukan untuk merangsang payudara
untuk memproduksi lebih banyak ASI
(Nurdiansyah, 2011).
Pijat oksitosin adalah pemijatan pada
daerah leher, punggung dan sepanjang
tulang belakang (vertebrae) sampai tulang
costae kelima sampai keenam. Pijat
oksitosin dapat merangsang pengeluaran
hormone oksitosin. Oksitosin bekerja
memacu refleks pengeluaran ASI.
Oksitosin diproduksi oleh kelenjar
pituitary posterior. Oksitosin masuk ke
dalam aliran darah ibu dan merangsang sel
otot di sekeliling alveoli berkontraksi
Jurnal Ilmu Kesehatan Vol. 5 No. 1 Nopember 2016

membuat ASI yang telah terkumpul di
dalamnya mengalir ke saluran duktus
(Depkes RI, 2007).
METODE PENELITIAN
Populasi dalam penelitian ini adalah
Ibu post partum yang ada di RSIA
Melinda Kota Kediri pada saat penelitian.
Sampel penelitian adalah sebagian ibu
post partum yang ada di RSIA Melinda
Kota Kediri. Jumlah 30 orang ibu post
partum. Teknik sampling yang digunakan
dalam penelitian ini adalah Consecutive
Sampling yaitu pemilihan sampel dengan
menetapkan subjek yang memenuhi
kriteria penelitian dimasukkan dalam
penelitian sampai kurun waktu tertentu,
sehingga jumlah pasien yang diperlukan
terpenuhi. (Nursalam, 2011).
Kriteria Sampel
a. Kriteria Inklusi
1) Bersedia menjadi responden
2) Berdomisili di Kota dan
Kabupaten Kediri
b. Kriteria eksklusi
1) Ibu dengan kondisi kesehatan yang
tidak memungkinkan untuk
menyusui bayinya
2) Ibu yang tidak mau menyusui
bayinya
3) Ibu yang bayinya meninggal dunia
4) Ibu yang bayinya mengalami
masalah kesehatan sehingga tidak
dapat untuk disusui
Variabel Penelitian
1. Dalam penelitian ini variabel
independentnya adalah teknik marmet
dan pijat oksitosin dan breast care.
2. Variabel dependentnya adalah produksi
ASI.
Analisa Data
Sebelum menentukan analisa data
untuk uji beda maka perlu dilakukan uji
normalitas data dengan menggunakan uji
Kolmogorov-Smirnov,karena data tidak
berdistribusi normal maka digunakan uji
Mann-Whitney untuk membandingkan dua
sampel independen. Uji ini untuk
mengetahui perbedaan antara dua sampel
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independent yaitu kombinasi teknik
marmet dan pijat punggung dan breast
care dari variabel dependen (produksi
ASI). Hasil uji Mann-Whitney dengan
melihat nilai p value yakni jika p<α (0,05)
maka H0 ditolak yang berarti ada
perbedaan dan jika p≥α (0,05) berarti
tidak ada perbedaan produksi ASI antara
kombinasi taknik marmet dan pijat
punggung dengan breast care..(Sugiono,
2012)
HASIL PENELITIAN
1. Produksi ASI Pada Ibu Post Partum
Yang Dilakukan Pijat Oksitosin dan
Marmet
Tabel 4.1 Karakteristik Produksi ASI Pada
Ibu Post Partum Yang
Dilakukan Pijat Oksitosin dan
Marmet
N
o.
1

Produksi ASI
pada hari ke-7
Produksi ASI
banyak
Produksi ASI
2
cukup
Produksi ASI
3
kurang
Jumlah

Fre
kuensi
15

Persen
tase (%)
100 %

0

0%

0

0%

15

100 %

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui
bahwa produksi ASI pada ibu post partum
kelompok yang dilakukan pijat oksitosin
dan teknik marmet semua 15 orang
responden produksi ASInya banyak (100
%).
2. Produksi ASI Pada Ibu Post Partum
Yang Diberi Teknik Marmet
Tabel 4.2 Karakteristik Produksi ASI Pada
Ibu Post Partum Yang
Dilakukan Breast Care
N Produksi ASI Fre
Persenta
o pada hari ke-7 kuensi se (%)
1 Produksi ASI 15
100%
banyak
2 Produksi ASI 0
0%
cukup
3 Produksi ASI
0
0%
kurang
Jumlah
13
100 %
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Berdasarkan data dari tabel 4.2 di atas
dapat dijelaskan bahwa
15 orang
responden atau seluruh responden pada
kelompok yang dilakukan Breast Care
produksi ASInya banyak (100%).
Karena distribusi data keduanya tidak
normal maka uji t tidak dapat dilakukan,
selanjutnya dipilih uji yang sesuai yaitu
Wilcoxon Mann Whitney U Test.
Berdasarkan uji Wilcoxon Mann Whitney
U Test didapatkan hasil p-value = 0,870 >
Alpa 0,05 yang artinya
tidak ada
perbedaan berat badan dan Frekuensi
BAK setelah dilakukan tehnik marmet dan
pijat oksitosin dan breast care.
PEMBAHASAN
1. Produksi ASI Pada Ibu Post Partum
Yang Diberi pijat oksitosin dan Teknik
Marmet
Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan terhadap ibu post partum yang
diberikan teknik marmet dan pijat
oksitosin, didapatkan hasil bahwa seluruh
responden (100%), yaitu sebanyak 15
orang responden mendapatkan produksi
ASI yang banyak.
Berdasarkan hasil observasi produksi
ASI dilihat dari indikator berat badan
bayi, sebagian besar responden (12 orang
responden) didapatkan hasil berat badan
bayi yang meningkat dari berat badan saat
lahir, 3 responden mendapatkan berat
badan yang tetap dari berat badan saat
lahir. Sedangkan berdasarkan frekuensi
buang air kecil, didapatkan seluruh
responden frekuensi buang air kecilnya ≥
6-8 kali dalam sehari. Pencapaian dari
produksi ASI yang banyak dari seluruh
responden ini kemungkinan dapat
dipengaruhi oleh pemberian teknik
marmet dan pijat oksitosin yang dilakukan
oleh peneliti kepada responden 2 kali
dalam sehari selama 3 hari.
Menurut Dalzell (2010) dengan
melakukan teknik marmet dapat
membantu kunci reflek pengeluaran ASI
(letdown reflex) yang efektif dalam harihari pertama menyusui, karena tebalnya
konsistensi kolostrum dan ketika susu
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matang diproduksi.
Teknik Marmet
mengembangkan metode pijat dan
stimulasi untuk membantu kunci reflek
pengeluaran ASI. Keberhasilan dari teknik
ini adalah kombinasi dari metode pijat dan
pengeluaran ASI yang membantu refleks
pengeluaran susu (Milk Ejection Reflex)
sehingga ibu menyusui yang sebelumnya
hanya mampu mengeluarkan ASI sedikit
atau tidak sama sekali, mendapatkan hasil
yang sangat baik dengan teknik ini
(Hormann, 2006).
Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa pemberian teknik marmet dan
oksitosin mempengaruhi produksi ASI ibu
post partum yang dapat dicapai oleh
seluruh responden perlakuan. Pada
sebagian ibu post partum dapat terjadi
hambatan pengeluaran ASI pada hari
pertama setelah persalinan sehingga
terjadi perubahan perilaku dalam
masyarakat khususnya ibu-ibu
yang
cenderung menolak menyusui bayinya
sendiri dan lebih memilih menggunakan
susu formula dengan alasan produksi
ASInya hanya sedikit atau tidak keluar
sama sekali. Keadaan ini tentu
memberikan dampak negatif terhadap
status kesehatan, gizi serta tingkat
kecerdasan anak. Oleh karena itu, untuk
menanggulangi permasalahan tersebut
perlu dilakukan upaya preventif dan
promotif
dalam
meningkatkan
penggunaan ASI.
Pembentukan air susu sangat
dipengaruhi oleh hormon prolaktin dan
kontrol laktasi serta penekanan fungsi
laktasi. Pada seorang ibu yang menyusui
dikenal 2 refleks yang masing-masing
berperan sebagai pembentukan dan
pengeluaran air susu yaitu refleks
prolaktin dan refleks “Let down”
(Proverawati, 2010).
Produksi ASI yang rendah bisa
diakibatkan dari kurang sering menyusui
atau memerah payudara dan memijat
payudara. Teknik marmet merupakan
kombinasi antara cara memerah ASI dan
memijat payudara sehingga
reflek
keluarnya
ASI
dapat
optimal.
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Pengosongan ASI dari sinus laktiferus
yang terletak di bawah areola diharapkan
akan merangsang pengeluaran hormon
prolaktin yang merangsang mammary
alveoli untuk memproduksi ASI. Makin
banyak ASI dikeluarkan atau dikosongkan
dari payudara maka akan semakin banyak
ASI akan diproduksi (Astutik, 2014).
Mardiyaningsih (2010) dalam
penelitiannya
menjelaskan
bahwa
kombinasi teknik
marmet dan pijat
oksitosin efektif dalam meningkatkan
produksi ASI ibu post seksio sesarea,
dimana ibu post seksio sesarea yang
mendapatkan intervensi kombinasi teknik
marmet dan pijat oksitosin berpeluang
11,5 kali lebih besar produksi ASI nya
lancar dibandingkan dengan kelompok
kontrol.
Bowles (2011) menyatakan bahwa
untuk produksi ASI dan kelancaran
pengeluaran ASI memerlukan rangsangan
pada otot-otot payudara agar kelenjar
payudara bekerja dengan lebih efektif,
sehingga otot-otot akan berkontraksi lebih
baik dan kontraksi yang baik ini
diperlukan dalam proses laktasi.
Rangsangan pada otot-otot payudara ini
dapat dilakukan dengan pemijatan atau
masase payudara salah satunya melalui
pemberian teknik marmet ini. Berdasarkan
penelitian ini didapatkan bahwa seluruh
responden mendapatkan produksi ASI
yang cukup. Hal ini dapat disebabkan
salah satunya
melalui diberikannya
rangsangan pada otot-otot payudara agar
bekerja lebih efektif melalui pemberian
teknik marmet yang dapat merangsang
refleks pengaliran / let down refleks yang
memicu keluarnya ASI. Sehingga dengan
dilakukannya teknik marmet pada ibu post
partum dapat membantu meningkatkan
kecukupan produksi ASI pada ibu post
partum.
2. Produksi ASI Pada Ibu Post Partum
Yang Diberi Breast Care
Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan terhadap ibu post partum yang
diberikan Breast Care, didapatkan hasil
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bahwa seluruh responden (100%), yaitu
sebanyak
15
orang responden
mendapatkan produksi ASI yang banyak.
Berdasarkan hasil observasi produksi
ASI dilihat dari indikator berat badan
bayi, sebagian besar responden (9 orang
responden) didapatkan hasil berat badan
bayi yang meningkat dari berat badan saat
lahir, 1 responden mendapatkan berat
badan yang tetap dari berat badan saat
lahir dan 5 responden mendapatkan berat
badan yang turun dari berat badan saat
lahir tetapi tidak sampai > 10 %.
Sedangkan berdasarkan frekuensi buang
air kecil, didapatkan seluruh responden
frekuensi buang air kecilnya ≥ 6-8 kali
dalam sehari. Pencapaian dari produksi
ASI yang banyak dari seluruh responden
ini kemungkinan dapat dipengaruhi oleh
pemberian Breast Care yang dilakukan
oleh peneliti kepada responden 2 kali
dalam sehari selama 3 hari.
Breast care adalah pemeliharaan
payudara yang dilakukan untuk
memperlancar ASI dan menghindari
kesulitan pada saat menyusui dengan
melakukan pemijatan (Welford, 2009).
Perawatan payudara merupakan
upaya untuk merangsang sekresi hormone
oksitosin untuk menghasilkan ASI sedini
mungkin dan memegang peranan penting
dalam menghadapi masalah menyusui.
Teknik pemijatan dan rangsangan pada
putting susu yang dilakukan pada
perawatan payudara merupakan latihan
semacam efek hisapan bayi sebagai
pemicu pengeluaran ASI (Tamboyang,
2001).
Breast care atau perawatan payudara
adalah melakukan tindakan untuk menjaga
kebersihan payudara,
mempertahankan
dan menjaga kekencangan payudara,
menjaga kehalusan kulit payudara dan
menjaga otot dada penyanga payudara.
Breast care post partum betujuan untuk
memperlancar sirkulasi darah, mencegah
tersumbatnya saluran susu sehingga
memperlancar pengeluaran ASI serta
menjaga payudara agar tetap indah dan
kenyal selama masa menyusui dan
Jurnal Ilmu Kesehatan Vol. 5 No. 1 Nopember 2016

seterusnya. Payudara yang sehat dan
terawat baik, mampu melancarkan
produksi ASI. Hal ini membuat proses
pemberian ASI menjadi lebih mudah baik
bagi ibu maupun bayi.
Mardila Ayu Nilamsari (2014) dalam
penelitiannya yang berjudul pengaruh
perawatan payudara terhadap kelancaran
eskresi ASI pada ibu post partum di
Rumah Bersalin Mardi Rahayu Semarang
dengan hasil penelitian menunjukkan
bahwa sebelum dilakukan perawatan
payudara 11 responden (34,4%)
mengalami ekskresi ASI lancar sedangkan
21 responden (65,6%) mengalami ekskresi
ASI tidak lancar. Setelah dilakukan
perawatan payudara hasilnya adalah 24
responden (75%) mengalami ekskresi ASI
lancar dan 8 responden (25%) mengalami
ekskresi ASI tidak lancar. Penelitian ini
menggunakan uji statistik chi square
dengan hasil nilai p 0,018 dan
menunjukkan bahwa nilaip <0,05 dengan
nilai odds ratio 1,615 sehingga terdapat
hubungan perawatan payudara terhadap
kelancaran ekskresi ASI dan dengan
dilakukan perawatan payudara dapat
meningkatkan kelancaran ekskresi ASI 12x lebih besar
3. Perbandingan produksi ASI pada ibu
post partum yang dilakukan teknik
marmet dan pijat oksitosin dengan ibu
post partum yang dilakukan
breast
care
Berdasarkan hasil analisa dengan
menggunakan Wilcoxon Mann Whitney U
Test didapatkan hasil p-value = 0,870 >
tidak ada
Alpa 0,05 yang artinya
perbedaan berat badan dan Frekuensi
BAK setelah dilakukan tehnik marmet dan
pijat oksitosin dan breast care.
Dari hasil analisa tersebut
menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan
antara kombinasi teknik marmet dan pijat
oksitosin dan
breast care
terhadap
produksi ASI. Ketiga teknik tersebut
sama-sama efektif dalam meningkatkan
produksi ASI pada ibu post partum.
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa
proporsi ibu
pada kelompok
yang
diberikan teknik marmet dan pijat
oksitosin ditemukan paling banyak pada
kelompok umur 20-35 tahun dengan
responden sebanyak 11 orang (73,33 %)
dan pada kelompok yang diberikan breast
care ditemukan semua responden ((15
orang) berada pada kelompok umur 20-35
tahun. Umur merupakan salah satu faktor
yang dapat mempengaruhi produksi ASI,
ibu yang usianya lebih muda akan lebih
banyak memproduksi ASI dibandingkan
dengan ibu yang usianya lebih tua
(Biancuzzo, 2003). Pendapat lain oleh
Pudjiati (2005) bahwa ibu yang berumur
19-25 pada umumnya dapat menghasilkan
cukup ASI dibandingkan dengan ibu yang
berumur 30 tahun ke atas.
Penelitian yang dilakukan oleh Moore
dan Coty (2006) menunjukkan bahwa
keberhasilan menyusui tidak ditentukan
dari tingkat pendidikan ibu akan tetapi
oleh informasi tentang menyusui yang
diterima ibu pada saat prenatal. Ibu post
partum ternyata membutuhkan pendidikan
tentang menyusui pada saat prenatal dan
informasi yang diberikan harus konsisten
dan realistis. Hasil penelitian ini juga
menunjukkan bahwa kelompok yang
diberikan teknik marmet dan pijat
oksitosin sebagian besar
berpendidikan
SMA yaitu sebanyak 9 responden (60 %),
5 orang responden (33,33 %)
berpendidikan
Perguruan
tinggi
sedangkan pada kelompok yang diberikan
breast care sebagian besar berpendidikan
SMA juga yaitu sebanyak 7 responden
(46,7 %) . Tingkat pendidikan seseorang
tidak dapat dijadikan pedoman bahwa
seseorang akan berhasil pada saat proses
menyusui. Akan tetapi informasi yang
benar dan diterima tentang proses
menyusui sebelumnya akan menentukan
keberhasilan proses menyusui. Seseorang
yang mempunyai
pengetahuan yang
memadai akan meningkatkan rasa percaya
diri ibu pada saat menyusui. Rasa percaya
diri inilah yang akan memperlancar
produksi ASI pada masa laktasi, sehingga
Jurnal Ilmu Kesehatan Vol. 5 No. 1 Nopember 2016

pendidikan kesehatan tentang menyusui
yang diberikan kepada ibu pada saat masa
kehamilan dapat membantu ibu untuk
mempunyai keyakinan bahwa dia akan
berhasil dalam proses menyusui.
Terjadinya penyulit pada saat
dilakukan proses laktasi tentunya akan
sangat merugikan ibu maupun bayi.
Fenomena yang ditemukan di lapangan
bahwa produksi ASI menurun pada awal
meyusui. Pada umumnya masalah tidak
keluar atau terhambatnya produksi ASI
dikarenakan dua hal yaitu ASI yang penuh
dan saluran ASI yang tersumbat. ASI
yang tidak langsung keluar setelah
melahirkan adalah hal yang wajar, karena
itu ibu post partum harus memancing
keluarnya ASI salah satunya melalui
teknik marmet. Teknik marmet
merangsang reflek keluarnya ASI (let
down reflex) yang merangsang reflek
pengaliran produksi ASI.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan pada bulan juli sampai
September 2015 maka dapat disimpulkan
sebagai berikut :
1. Ibu post partum yang diberi teknik
marmet dan pijat oksitosin seluruhnya
mendapatkan produksi ASI yang
banyak.
2. Ibu post partum yang diberi teknik
breast care seluruhnya mendapatkan
produksi ASI yang banyak.
3. Kelompok ibu post partum
yang
dilakukan teknik marmet dan pijat
oksitosin dan kelompok ibu post
partum yang dilakukan
breast care
sama sama mendapatkan produksi ASI
yang banyak.
SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan
kesimpulan yang telah dirumuskam di atas
maka perlu disampaikan saran sebagai
berikut :
1. Bagi Tempat Penelitian
Dengan adanya hasil penelitian ini
diharapkan dapat digunakan sebagai acuan
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untuk meningkatkan
mutu pelayanan
kebidanan pada ibu hamil dan ibu post
partum di RSIA Melinda dengan selalu
memperhatikan produksi ASI yang dapat
berdampak pada proses pemberian ASI,
yaitu dimulai sejak kehamilan yaitu
dengan dengan mengajari ibu perawatan
payudara (breast care) dan dilanjutkan
sampai ibu post partum dengan
menggabungkan dengan teknik marmet
dan pijat oksitosin.
2. Bagi peneliti
Bagi peneliti, diharapkan dapat lebih
meningkatkan pembelajaran di kelas
terutama yang berkaitan dengan teknik
marmet, pijat oksitosin dan breast care.
DAFTAR PUSTAKA
Anggraini, Y. 2010. Asuhan Kebidanan
Masa Nifas. Yogyakarta: Pustaka
Rihama.
Astutik, R. 2014. Payudara dan Laktasi.
Jakarta: Salemba Medika.
Biancuzzo, M. 2003. Breastfeeding the
newborn: Clinical strategies for
nurses. St. Louis: Mosby.
Bobak, I.M., Lowdermilk, D.L., & Jensen,
M.D. (2005). Buku Ajar Keperawatan
Maternitas (Maria A Wijayarini &
Peter Anugerah Penerjemah). Jakarta
: EGC.
Bowles, B.C., 2011. Breast Massage A
“Handy” Multipurpose Tool to
Promote Breastfeeding Succes.
United States: Lactation Consultan
Association.
http://www.clinicallactation.org/sites/
default/files/articlepdf/CL24bowles.pdf. Diakses pada tanggal 13
Februari 2015.
Dalzell, J. 2010. Breastfeeding. United
Kingdom: Radcliffe Publishing Ltd.

Depkes gizi. 2013. PEKAN ASI SEDUNIA
2013.
http://www.gizikia.depkes.go.id/archi
ves/8659. Diakses pada tanggal 3
Februari 2015
Depkes RI, 2007. Pelatihan Konseling Ibu
Menyusui. Depkes RI.
Jurnal Ilmu Kesehatan Vol. 5 No. 1 Nopember 2016

Derni, M. 2007. Serba-serbi Menyusui.
Depok: WaRM Publishing
Dewi, V. 2012. Asuhan Kebidanan pada
Ibu Nifas. Jakarta: Salemba Medika.
Gibney, M.J. 2008.
Gizi kesehatan
Masyarakat. Terjemahan oleh Andry
Hartono,dkk. Jakarta: EGC.
Hidayat, AAA. 2007. Metode Penelitian
Keperawatan dan Teknik Analisis
Data. Jakarta: Salemba Medika.
Hormann, E. 2006. Breastfeeding an
Adopted Baby and Relactation.
United States of America: La Leche
League International.
Huliana, M, 2003. Perawatan Ibu Pasca
Melahirkan. Jakarta : Puspa Swara
Kristiyansari, W. 2009. ASI, Menyusui &
Sadari. Yogyakarta: Muha Medika.
La Leche League International. 27
Oktober 2003. Manual Expression of
Breast Milk Marmet Technique.
http://lllrochester.weebly.com/upload
s/7/9/5/4/795404/marmet_technique_t
earoff.pdf. Diakses pada tsnggal 13
Februari 2015.
Mardiyaningsih, E. 2010. Efektifitas
kombinasi teknik marmet dan pijat
oksitosin terhadap Produksi asi ibu
post seksio di rumah sakit wilayah
jawa tengah. Depok: FIK UI.
http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/2
0282666T+Eko+Mardiyaningisih.pdf. Diakses
pada tanggal 13 Februari 2015.
Maryunani, A. 2012. Inisiasi Menyusui
Dini, ASI Eksklusif dan Manajemen
Laktasi. Jakarta: Trans Info Medika.
Moore, E. R., Coty, M.B. 2006.
Prenatal and postpartum focus
groups
with
primiparas:
breastfeeding attitudes, support,
barriers, self-efficacy, and intention.
Journal Pediatrics Health Care 20, 3546.
Nilamsari,M.A.
2014.
Pengaruh
Perawatan Payudara Terhadap
Kelancaran Ekskresi ASI Pada Ibu
Post Partum di Rumah Bersalin Mardi
Rahayu
Semarang.
http://pmb.stikestelogorejo.ac.id/e94

ISSN 2303-1433

journal/index.php/ilmukeperawatan/ar
ticle/viewFile/271/296. Diakses pada
tanggal 11 November 2015.
Notoatmodjo, S. 2010.
Metodologi
Penelitian Kesehatan. Jakarta: Rineka
Cipta
Nugroho, T. 2011. ASI dan Tumor
Payudara. Yogyakarta: Nuha Medika.
Nurdiansyah, N. 2011. Buku Pintar Ibu
dan Bayi. Jakarta: Bukune.
Nursalam. 2011. Konsep dan Penerapan
Metodologi
Penelitian
Ilmu
Keperawatan Pedoman Skripsi, Tesis,
dan Instrume Penelitian keperawatan.
Jakarta: Salemba Medika.
Prasetyono, D. 2009. Buku Pintar ASI
eksklusif pengenalan, praktik, dan
pemanfaatannya. Jogjakarta: Diva
Press.
Proverawati, A. 2010. Kapita Selekta ASI
dan Menyusui. Yogyakarta: Nuha
Medika.
Pudjiadi. 2005. Ilmu gizi klinis pada anak
Edisi 4. Jakarta: FK UI.
Rahayu, D. 2012. Faktor – Faktor yang
Mempengaruhi Produksi ASI pada Ibu
Nifas.http://stikesbaptis.ac.id/utama
/index.php?option=com_docman&ta
sk=doc_download&gid=17&Itemid=1
11. Diakses tanggal 18 Juli 2015.
Ramaiah, S. 2006. ASI dan Menyusui.
Jakarta: Buana Ilmu Populer.
Saleha, S. 2009. Asuhan Kebidanan pada
Masa Nifas. Jakarta: Salemba
Medika.
Sears, W. 2007.
The Baby Book,
Everything You Need to Know About
Your Baby From Birth to Age Two.
Terjemahan oleh Dwi karyani, dkk.
SERAMBI
ILMU
Jakarta:
SEMESTA.

1404&paged=5. Diakses tanggal 18
Februari 2015.
Soetjiningsih. 2005. ASI, Petunjuk Untuk
Tenaga Kesehatan. Jakarta : EGC
Sugiyono. 2012. Statistika Untuk
Penelitian. Bandung: Alfabeta.
Suryawati, C. 2007. Faktor Sosial Budaya
dalam Praktik Perawatan Kehamilan,
Persalinan, dan Pasca Persalinan di
Kecamatan Bangsri Kabupaten
Jepara.
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/j
pki/article/view/2800.
Diakses
tanggal 18 Februari 2015.
Unicef Indonesia. 2013. ASI adalah
penyelamat hidup paling murah dan
efektif
di
dunia.
http://www.unicef.org/indonesia/id/m
edia_21270.html. Diakses pada
tanggal 3 februari 2015.
Weiss, E. 2006. The better Way to
Breastfeed. LCCE.CLC.
Widiani, R. 2013. Cakupan ASI 42 Persen,
Ibu Menyusui Butuh Dukungan.
http://health.kompas.com/read/2013/1
2/21/0917496/Cakupan.ASI.42.Perse
n.Ibu.Menyusui.Butuh.Dukungan.
Diakses pada tanggal 3 Februari
2015.
Widuri, H. 2013. Cara Mengelola ASI
Eksklusif Bagi Ibu
Bekerja.
Yogyakarta: Gosyen Publishing.
Wiji, R.N. 2013. ASI dan Panduan Ibu
Menyusui. Yogyakarta: Nuha Medika

.

Setiawandari
2013.
Perbedaan
Pengaruh Teknik Marmet Dengan
Pijat Oksitosin Terhadap Produksi
ASI Ibu Postpartum Di Rumah Sakit
Ibu Dan Anak Ibi Surabaya.
http://s2mkk.pasca.uns.ac.id/?m=20

Jurnal Ilmu Kesehatan Vol. 5 No. 1 Nopember 2016

95

ISSN 2303-1433

PENGARUH KONSUMSI KURMA (PHOENIX DACTYLIFERA)
TERHADAP KENAIKAN KADAR HEMOGLOBIN
PADA IBU HAMIL TRIMESTER II DI WILAYAH PUSKESMAS KEDIRI

Eny Sendra, Susanti Pratamaningtyas, Ardi Panggayuh
Poltekkes Kemenkes Malang Prodi Kebidanan Kediri
ABSTRACT
Anemia in pregnancy is a national problem because it reflects the value of socioeconomic welfare of society, and a very large influence on the quality of human resources.
Pregnant anemia called "potential danger to mother and child", because that anemia require
serious attention from all parties involved in health care at the forefront. Iron requirements
of pregnant women increased so that it takes an additional 700-800 mg, among others, to
improve haematopoesis 500 mg, 300 mg for the fetus needs to process haematopoesis
during gestation, 200 mg for backup lost due to bleeding postpartum. It takes iron
supplements around 30-60 mg per day. Dates contain real sugar in the form of glucose and
fructose, rich in protein, fiber, minerals, such as iron, calcium, sodium, and potassium.
Dates contained in hormone (potuchsin) are efficacious shrink the blood vessels in the
uterus so that helps shrink the uterus and prevent postpartum uterine bleeding . Maturity
dates are rich in calcium and iron, important in the formation of breast milk, as well as
palm able to increase the quantity of breast milk and breastfeeding infants will have a
sharp mind and good character. Levels of iron and calcium can replace the depleted force
mother during childbirth or breastfeeding. Iron and calcium are two elective elements that
are essential for the formation of blood and bone marrow). This study aimed to influence
the consumption of date palm (Phoenix dactylifera) against the increase in hemoglobin
levels in the second trimester pregnant women. The study design used quasy Experimental
Design Non-Equivalent Control Group. The study population of pregnant women in the
second trimester Puskesmas Ngadiluwih some 39 people. Samples were taken with quota
sampling technique, and as many as 20 second-trimester pregnant women, aged 20-30
years, Hb lightweight category (9-10 g%), keep taking the tablets Fe for the respondents in
this study, pregnant women not suffering from the disease / complications due to the
disease. Exclusion criteria: the mother is not in place when the research berlangsung.Dari t
test results obtained p value 0.245 is greater than alpha (0.05) which means there is no
difference between the group dates with the control group.
Key words: consumption of dates, levels of hemoglobin, the second trimester
pregnant women
PENDAHULUAN
Anemia pada kehamilan merupakan
masalah nasional karena mencerminkan
nilai kesejahteraan sosial ekonomi
masyarakat, dan pengaruhnya sangat besar
terhadap kualitas sumber daya manusia.
Anemia hamil disebut “potential danger
to mother and child” (potensial
membahayakan ibu dan anak), karena
itulah anemia memerlukan perhatian
serius dari semua pihak yang terkait dalam
Jurnal Ilmu Kesehatan Vol. 5 No. 1 Nopember 2016

pelayanan kesehatan pada lini terdepan
(Manuaba, 2010).
Menurut WHO kejadian anemia pada
ibu hamil berkisar antara 20% sampai
89% dengan menetapkan Hb 11 gr%
sebagai dasarnya. Hoo Swie Tjiong
menemukan angka anemia kehamilan
3,8% pada trimester I, 13,6% trimester II,
dan 24,8% pada trimester III (Manuaba,
2010). Berdasarkan data dari Health
Nutrition and Population Statistics
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diperoleh prevalensi anemia pada ibu
hamil di beberapa negara tahun 2005.
Prevalensi anemia pada ibu hamil di Asia
masih cukup tinggi misalnya di Laos
56,4%, India 49,7%, Irak 38,2%, Arab
Saudi 32%, Korea Selatan 22,6%, Korea
Utara 22,6%. Prevalensi terendah di Asia
yaitu di Jepang (14,8%). Prevalensi di
negara-negara Eropa antara lain Spanyol
17,6%, Portugal 17,3%, Italia 15,5%,
Belanda 12,5%, Denmark 12,4%, dan
Jerman 12,3%. Di Australia diperoleh
prevalensi 12,4%. Penelitian Chi dkk
menunjukkan bahwa angka kematian ibu
adalah 70% untuk ibu-ibu yang anemia
dan 19,7% untuk mereka yang non
anemia. Kematian ibu 15 - 20% secara
langsung atau tidak langsung berhubungan
dengan anemia. Anemia pada kehamilan
juga berhubungan dengan meningkatnya
kesakitan ibu. Anemia karena defisiensi
zat besi merupakan penyebab utama
anemia pada ibu hamil dibandingkan
dengan defisiensi zat gizi lain. Oleh
karena itu anemia gizi pada masa
kehamilan sering diidentikkan dengan
anemia gizi besi ( Kautshar, 2013).
Nadia Ayu Mulansari menyatakan,
Sebuah survei yang dilakukan Fakultas
Kedokteran di beberapa Universitas di
Indonesia pada 2012 menemukan 50-63%
ibu hamil menderita anemia. Selain itu
40% wanita usia subur turut mengalami
anemia. Penelitian Pusponegoro dan
Anemia World Map pada waktu yang
sama menyebutkan 51% wanita hamil
menderita anemia sehingga menyebabkan
kematian hingga 300 jiwa per hari (Tirani,
2013).
Ekspansi
volume
plasma
(hemodelusi) merupakan penyebab
anemia fisiologik pada kehamilan.
Volume plasma yang terekspansi
menurunkan hematokrit (Ht), konsentrasi
hemoglobin darah (Hb), dan hitung
eritrosit, tetapi tidak menurunkan jumlah
absolut Hb atau eritosit dalam sirkulasi.
Hal ini akan menjadi lebih parah jika
terjadi pada ibu yang keadaan zat gizinya
kurang baik (Abdul Bari, 2009).
Jurnal Ilmu Kesehatan Vol. 5 No. 1 Nopember 2016

Kebutuhan zat besi ibu hamil
meningkat sehingga dibutuhkan tambahan
700-800 mg, antara lain 500 mg untuk
meningkatkan hemopoitisis, 300 mg untuk
kebutuhan janin untuk proses hemopoisis
selama dalam kandungan, 200 mg untuk
cadangan kehilangan karena perdarahan
pascapartus. Atau bisa dibilang
dibutuhkan tambahan zat besi sekitar 3060 mg per hari. (Marshall, 2006).
Sejumlah kecil zat besi ditemukan pada
buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan
daging pada menu makanan sehari-hari.
Bahan-bahan makanan yang banyak
mengandung zat besi antara lain daging
sapi, daging bebek, hati, kerang, ikan
sarden, kangkung, bayam, lobak, labu air,
labu kuning, kentang bersama kulitnya,
kacang merah, kacang kedelai, dan buah
kering. Berdasarkan nilai ORAC (Oxygen
Radical Absorbance Capacity), angka
tertinggi buah-buahan antioksidan dan
kaya zat besi adalah buah prem kering
yaitu 5.770 (nilai yang diberikan adalah
ORAC unit per 100 gr per makanan), dan
pada urutan kedua kismis yaitu 2.830
(Marshall, 2006).
Kurma mengandung gula asli dalam
bentuk glukosa dan fruktosa, kaya protein,
serat, mineral, seperti besi, kalsium,
sodium, dan potasium (Wahidon, 2009).
Buah kurma
(Phoenix dactylifera)
tergolong dalam keluarga phoenix. Kurma
termasuk jenis palm seperti kelapa sawit
sementara buahnya bertangkai seperti
buah pinang. Buah yang menjadi ciri khas
bangsa timur tengah ini ternyata
mengandung banyak manfaat bagi ibu
hamil, melahirkan, serta masa nifas. Di
dalam kurma terdapat semacam hormon
(potuchsin) yang berkhasiat mengecilkan
pembuluh darah dalam rahim sehingga
dapat membantu mengecilkan rahim usai
persalinan sekaligus mencegah perdarahan
rahim (Harmandini, 2013). Kurma matang
kaya akan kandungan kalsium dan besi,
penting dalam proses pembentukan air
susu ibu. Kurma mampu menambah
kuantitas ASI dan bayi yang disusuinya
akan berotak cerdas serta bersifat baik.
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Kadar zat besi dan kalsium dapat
menggantikan tenaga ibu yang terkuras
saat melahirkan atau menyusui. Zat besi
dan kalsium merupakan dua unsur elektif
yang penting untuk pembentukan darah
dan sumsum tulang (Rostita, 2009).
Hasil penelitian Handri Febriansyah
(2007) terhadap 30 orang berusia 16-18
tahun di pondok pesantren Ali Maksum
Krapyak Yogyakarta, diketahui bahwa
responden yang diberikan kurma sebanyak
tujuh butir setiap pagi serta madu satu
sendok makan, menunjukkan adanya
peningkatan kadar hemoglobin sebelum
dan sesudah pemberian kurma dan madu,
yang bermakna secara statistik
(Febriansyah, 2007).
Penelitian tentang kurma juga
dilakukan oleh Pravitasari (2014) yaitu
mengenai Efek Ekstrak Buah Kurma
(Phoenix
dactilifera)
terhadap
Peningkatan Kadar Hemoglobin Darah
secara in vitro. Bedanya, penelitian ini
dilakukan pada tikus putih jantan.
Hasilnya diketahui bahwa ekstrak kurma
dapat meningkatkan kadar Hb pada hari
60 penelitian (Pravitasari, 2014).
Penelitian serupa oleh SN Onuh (2012),
dilakukan pada 50 tikus winstar selama
112 hari. Penelitian ini telah menunjukkan
bahwa metanol mentah dan ekstrak buah
kurma (Phoenix Dactylifera) dapat
memiliki sifat mampu mendukung
peningkatan sintesis erythropoietin oleh
hati untuk merangsang sumsum tulang
untuk menghasilkan lebih banyak sel
darah merah/haemopoiesis (Onuh, 2012).
Berdasarkan data Dinas Kesehatan
Kabupaten Kediri, Puskesmas Ngadiluwih
menempati 10 besar kejadian anemia
tertinggi di Kabupaten Kediri per
Desember 2013, tepatnya pada urutan ke 8
yaitu 7,2 %. Urutan pertama Puskesmas
Grogol yaitu 33,8%, kedua Puskesmas
Sidorejo 18,3%, ketiga
Puskesmas
Kepung 12,5%, keempat Puskesmas
Keling 11,7%, kelima Puskesmas Papar
11,3%, keenam Puskesmas Gampeng
10,7%, ketujuh Puskesmas Badas 7,9%.
Namun diantara delapan Puskesmas
Jurnal Ilmu Kesehatan Vol. 5 No. 1 Nopember 2016

tersebut yang cakupan K4-nya masih
rendah adalah Puskesmas Ngadiluwih,
yaitu termasuk dalam 5 besar terendah.
Puskesmas Ngadiluwih menempati urutan
ke 4 yaitu 85,32% setelah Puskesmas
Kepung (80,16%), Semen (83,51%) dan
Puncu (84,95%) (Dinkes, 2013).
METODE PENELITIAN
Rancangan penelitian menggunakan
Quasy Experimental Design (eksperimen
semu), Non Equivalent Control Group.
Sampel dibagi menjadi 2 kelompok,
kelompok eksperimen yaitu ibu hamil
yang mengkonsumsi kurma 25
gr/hari/orang selama 30 hari dan diberi
tablet Fe sedangkan kelompok kontrol
yaitu ibu hamil yang tidak mengkonsumsi
kurma dan tetap diberi tablet Fe.
Kemudian dilakukan pretest berupa cek
Hb pada kedua kelompok tersebut. Setelah
30 hari dilakukan posttest berupa cek Hb
pada kedua kelompok tersebut.
Pretest Perlakuan Posttest

Kel. Eksperimen
Kel. Kontrol

01
01

x

02
02

Gambar 1 Quasy Experiment Design Non

Equivalent Control Group
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HASIL PENELITIAN
1. Usia Responden
Tabel 4.1 Karakteristik Usia Responden
No

Nama

Usia

1

NURAISYAH

20 th

2

HANIDAR

22 th

3

PUNTA DEWI

27 th

4

ANTIKA ISWANDINI

20 th

5

ENDANG KASIATI

25 th

6

ERNA LUSIATI

22 th

7

FITRIAH

20 th

8

HERMIN

28 th

9

JIATUN

22 th

10

LIA AGUSTINA

25 th

11

LILIK NURHAYATI

20 th

12

RENI PUJI LESTARI

22 th

13

SARAH NURWEDA

22 th

14

SELVI DWI RAHAYU

30 th

15

SUHARTATIK

25 th

16

SUSI SETYOWATI

22 th

17

TIWIS WIDYANTI

20 th

18

UMI HARTATIK

25 th

19

VITASARI RAHAYU

28 th

20

YUNITASARI

20 th

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui
bahwa 30 % responden berusia 22 tahun,
sedangkan 70 % responden adalah berusia
antara 20-28 tahun.
2. Hasil Pemeriksaan I Kadar Hb Ibu
Hamil (kelompok eksperimen)
Tabel 4.2 Rekapitulasi Kadar Hb ke I Ibu
Hamil (kelompok eksperimen)
No

Nama

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NURAISYAH
HANIDAR
PUNTA DEWI
ANTIKA ISWANDINI
ENDANG KASIATI
ERNA LUSIATI
FITRIAH
HERMIN
JIATUN
LIA AGUSTINA

Kadar Hb
Dalam gr%
9,5
9,8
9,0
10
10
9,9
10
10
9,9
10
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Tabel 4.2 Menunjukkan semua ibu hamil
mengalami anemia ringan dengan kadar
Hb antara 9-10 gr%.
3. Hasil Pemeriksaan I Kadar Hb Ibu
Hamil (kelompok kontrol)
Tabel 4.3 Rekapitulasi Kadar Hb ke I Ibu
Hamil (kelompok kontrol)
NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NAMA

LILIK NURHAYATI
RENI PUJI LESTARI
SARAH NURWEDA
SELVI DWI RAHAYU
SUHARTATIK
SUSI SETYOWATI
TIWIS WIDYANTI
UMI HARTATIK
VITASARI RAHAYU
YUNITASARI

Kadar
Hb
Dalam
gr%
9,9
10
10
9,8
9,8
10
10
10
9,4
9,5

Dari Tabel 4.3 memperlihatkan bahwa
semua ibu hamil dalam kelompok kontrol
didapatkan anemia ringan.
4. Hasil Pemeriksaan II Kadar Hb Ibu
Hamil (kelompok eksperimen)
Tabel 4.4 Rekapitulasi Kadar Hb ke II Ibu
Hamil (kelompok eksperimen)
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nama
NURAISYAH
HANIDAR
PUNTA DEWI
ANTIKA
ENDANG
ERNA LUSIATI
FITRIAH
HERMIN
JIATUN
LIA AGUSTINA

Kadar Hb
Dalam Gr%
10,2
11
10,2
10,2
9
9,4
10
10
9,9
10,4
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Tabel 4.4 Menunjukkan Kadar Hb ke
II ada 30% Ibu Hamil yang kadar Hb-nya
menunjukkan
anemia ringan dan 70
% dengan kadar Hb normal.
5. Hasil Pemeriksaan II Kadar Hb Ibu
Hamil (kelompok kontrol)
Tabel 4.5 Rekapitulasi Kadar Hb ke II Ibu
Hamil (kelompok kontrol)
No

Kadar Hb
Dalam Gr%

NAMA

1

LILIK NURHAYATI

11

2

RENI PUJI LESTARI

11,2

3

SARAH NURWEDA

9,8

4

SELVI DWI RAHAYU

10,9

5

SUHARTATIK

9,7

6

SUSI SETYOWATI

10,7

7

TIWIS WIDYANTI

10,7

8

UMI HARTATIK

9,8

9

VITASARI RAHAYU

10,3

10

YUNITASARI

9,7

Pada Tabel 4.5 menunjukkan kadar
Hb ke II Ibu Hamil Yang Tidak
Mengkonsumsi Kurma dan diberi Fe
(kelompok kontrol) , terdapat 40% yang
menunjukkan anemia ringan dan kadar Hb
normal pada 60% ibu hamil.
6. Hasil Pemeriksaan I dan II Kadar Hb
Ibu Hamil (kelompok eksperimen)

I
5

ENDANG
KASIATI

10

9

ERNA

Menurun
0,1
Menurun

6

LUSIATI

9,9

9,4

7

FITRIAH

10

9

8

HERMIN

10

10,7

Meningkat
0,7

9

JIATUN

9,9

9,9

Tetap

10

LIA
AGUSTINA

10

10,4

Meningkat
0,4

0,5
Menurun
0,1

Pada Tabel 4.6 memperlihatkan
adanya peningkatan Kadar Hb pada ibu
sebanyak 60% sedangkan sisanya 40%
menunjukkan penurunan dan tetap.
7. Hasil Pemeriksaan I dan II Kadar Hb
Ibu Hamil (kelompok kontrol)
Tabel 4.7 Rekapitulasi Kadar Hb ke I dan
II Ibu Hamil (kelompok
kontrol)

No

NAMA

Kadar
Hb
Dalam
gr%

Kadar
Hb
Dalam
gr%

Kadar Hb
pemeriksaan I
dan II
MENINGKAT

1

LILIK

9,9

11

2

RENI

10

11,2

1,2

3

SARAH

10

9,8

MENURUN 0,2

4

SELVI

9,8

10,9

1,1

1,1
MENINGKAT

Tabel 4.6 Rekapitulasi Kadar Hb ke I dan
II Ibu Hamil (kelompok
eksperimen)
Pemeri
No

Nama

ksaan I
Kadar
Hb
dlm
gr%

Pemeri
ksaan
II
Kadar
Hb
dlm
gr%

MENINGKAT
SUHART

Kadar Hb
pemeriksa
an I dan II

5

ATIK

9,8

9,7

MENURUN 0,1

6

SUSI

10

9,5

MENURUN 0,5

7

TIWIS

10

9,7

MENURUN 0,3

8

UMI

10

9,8

MENURUN 0,2

9,4

10

0,6

9,5

9,4

MENURUN 0,1

VITASAR

1 NURAISYAH

9,5

10,2

Meningkat
0,7

9

2

HANIDAR

9,8

11

Meningkat
1,2

10

3

PUNTA
DEWI

9,0

10,2

Meningkat
1,2

4

ANTIKA
ISWANDIN

10

10,2

Meningkat
0,2
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I

MENINGKAT

YUNITAS
ARI

Pada tabel 4.7 memperlihatkan penurunan
kadar Hb pada 60% ibu hamil

100

ISSN 2303-1433

8. Analisis Pengaruh Konsumsi Kurma
(Phoenix Dactylifera)
Terhadap
Kenaikan Kadar Hemoglobin Pada
Ibu Hamil Trimester II.
Nilai p value uji Kolmogorov
Smirnov = 0,85 lebih besar dari alpa
0,05. Dari hasil uji Paired T test khusus
untuk kelompok pemberian kurma
didapatkan hasil nilai p-value= 0,301 yang
lebih besar dari alpa (0,05) yang berarti
tidak ada perbedaan sebelum diberikan
kurma
dan
setelah
diberikan
kurma.Dilihat dari data ada yang
meningkat, ada yang menurun dan ada
yang tetap
sehingga kurma tidak
memberikan efek terhadap Hb.
Distribusi data kelompok kontrol
normal. Dari hasil uji t didapatkan p value
= 0,6 lebih besar dari alpa 0,05. Berarti
tidak ada perbedaan kadar Hb ke I
maupun ke II.
Dari hasil uji t didapatkan nilai p
value 0,245 lebih besar dari alpa (0,05)
yang berarti tidak ada perbedaan antara
kelompok kurma dengan kelompok
kontrol.
PEMBAHASAN
1. Kadar Hb ke I Ibu Hamil (kelompok
eksperimen)
Tabel 4.2 Menunjukkan 100 % ibu
mengalami anemia ringan . Ekspansi volume
plasma (hemodelusi) merupakan penyebab
anemia fisiologik pada kehamilan. Volume
plasma yang terekspansi menurunkan
hematokrit (Ht), konsentrasi hemoglobin
darah (Hb), dan hitung eritrosit, tetapi tidak
menurunkan jumlah absolut Hb atau eritosit
dalam sirkulasi. Hal ini akan menjadi lebih
parah jika terjadi pada ibu yang keadaan zat
gizinya kurang baik (Abdul Bari, 2009).
Konsumsi makanan sehari-hari akan lebih
bermakna dalam membantu masalah anemia
pada ibu hamil Prinsip dasar dalam
pencegahan anemia karena defisiensi zat besi
adalah memastikan konsumsi zat besi secara
teratur untuk memenuhi kebutuhan tubuh dan
untuk meningkatkan kandungan serta
bioavailabilitas (ketersediaan hayati) zat besi
dalam makanan karena penyebab anemia pada
umumnya adalah kurang gizi (malnutrisi);
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kurang zat besi dalam diet; malabsorpsi;
kehilangan darah banyak seperti persalinan
yang lalu, haid dan lain-lain; penyakitpenyakit kronik seperti TBC paru, cacing
usus, malaria dan lain-lain (Mochtar, 2004).
Saat kehamilan, zat besi yang dibutuhkan oleh
tubuh lebih banyak dibanding saat tidak
hamil. Tujuan suplemen zat besi selama
kehamilan bukan untuk meningkatkan atau
menjaga konsentrasi hemoglobin ibu atau
mencegah kekurangan zat besi pada janin,
tetapi untuk mencegah kekurangan zat besi
pada ibu (Pusdiknakes, 2008).

2.

Kadar Hb ke I Ibu Hamil
(kelompok kontrol)
Dari Tabel 4.3 memperlihatkan Kadar
Hb ke I Ibu Hamil (kelompok kontrol)
bahwa 10 ibu hamil dalam kelompok
kontrol menderita anemia ringan. Saat
kehamilan, zat besi yang dibutuhkan oleh
tubuh lebih banyak dibanding saat tidak
hamil. Tujuan suplemen zat besi selama
kehamilan bukan untuk meningkatkan atau
menjaga konsentrasi hemoglobin ibu atau
mencegah kekurangan zat besi pada janin,
tetapi untuk mencegah kekurangan zat besi
pada ibu (Pusdiknakes, 2008). Menurut

Ibrahim dan Proverawati (2011),
perubahan hematologi sehubungan dengan
kehamilan disebabkan padanya perubahan
sirkulasi yang makin meningkat terhadap
plasenta. Volume plasma meningkat 4565% dimulai pada trimester kedua
kehamilan, dan maksimum terjadi pada
bulan ke sembilan dan meningkat sekitar
1000 ml, menurun sedikit menjelang
aterm serta kembali normal 3 bulan
setelah partus. Stimulasi yang
meningkatkan volume plasma seperti
laktogen plasenta yang menyebabkan
peningkatan sekresi aldesteron. Stimulasi
peningkatan 300-350 ml massa sel merah
ini dapat disebabkan oleh hubungan antara
hormon maternal dan peningkatan
eritropoitin selama kehamilan.
Diagnosis anemia pada kehamilan
ditegakkan melalui anamnesis. Tanda dan
gejala ibu hamil dengan anemia adalah
keluhan lemah, pucat, mudah pingsan,
sementara tensi masih dalam batas normal
(perlu dicurigai anemia defisiensi),
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mengalami malnutrisi, cepat lelah, sering
pusing, mata berkunang-kunang, malaise,
lidah luka, nafsu makan turun (anoreksia),
konsentrasi hilang, nafas pendek (pada anemia
parah) dan keluhan mual muntah lebih hebat
pada hamil muda (Proverawati, 2009). Hal-hal
yang menjadi penyebab ibu hamil anemia
pada kelompok kontrol tidak hanya perubahan
secara hematologi , tetapi hal yang paling
utama adalah intake yang cukup selama
hamil, karena intake yang adekuat akan
membantu mengatasi keadaan anemia dengan
mengkonsumsi makanan bermutu.

3. Kadar Hb ke I dan II Ibu Hamil
(kelompok eksperimen)
Pada Tabel
4.6 memperlihatkan
adanya peningkatan Kadar Hb pada ibu
sebanyak 60% sedangkan sisanya 40%
menunjukkan penurunan dan tetap.
Peningkatan kadar Hb dimungkinkan
karena nutrisi ibu yang terpenuhi secara
adekuat dan ditambah dengan konsumsi
kurma 25 gram/hari selama 30 hari serta
konsumsi tablet Fe, seperti pernyataan
Gibney (2008) bahwa _ontro yang
mempengaruhi kadar hemoglobin pada
ibu hamil antara lain: suplementasi Tablet
Besi (Fe) umumnya, setelah waktu lebih
dari 4 minggu akan terjadi kenaikan kadar
hemoglobin sekitar 2 gr/dl kemudian
nutrisi : makan makanan sumber protein
hewani dan nabati dalam jumlah dan
proporsi yang seimbang diperlukan untuk
membentuk komponen globin dalam
hemoglobin (Hartono, 2006).
Buah kurma (Phoenix dactylifera L.)
mengandung persentase yang tinggi dari
karbohidrat (total gula 44-88%), lemak
(0,2-0,5%), 15% garam dan mineral,
protein (2,3-5,6
%), vitamin dan
persentase yang tinggi dari serat makanan
(6,4-11,5%). Kalium dapat ditemukan
pada konsentrasi setinggi 0,9 % dalam
daging kurma sementara itu setinggi 0,5
% pada biji. Mineral dan garam lainnya
yang ditemukan dalam berbagai proporsi
diantaranya boron, kalsium, kobalt,
tembaga, fluor, zat besi, magnesium,
mangan, kalium, fosfor, natrium dan seng.
Biji kurma juga mengandung aluminium,
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kadmium, klorida, timah dan belerang
dalam berbagai proporsi.
Kurma
mengandung 23 jenis asam amino (AlShahib, 2003) Konsumsi kurma selama 30
hari akan berdampak pada penambahan
nutrisi karena kandungannya, seperti
pernyataan hasil penelitian Pravitasari
(2014) bahwa pemberian kurma 60 dan
120 mg/kgBBhari ekstrak kurma dapat
meningkatkan kadar Hb pada hari ke-60
penelitian , Onuh (2012) menyatakan dari
hasil penelitiannya bahwa metanol mentah
dan ekstrak buah kurma
(Phoenix
Dactylifera) memiliki sifat mampu
mendukung
peningkatan
sintesis
erythropoietin oleh hati untuk merangsang
sumsum tulang untuk menghasilkan lebih
banyak sel darah merah/haemopoiesis.
4. Kadar Hb ke I dan II Ibu Hamil
(kelompok kontrol)
Pada tabel 4.7 memperlihatkan
penurunan kadar Hb pada 60% ibu hamil.
Beberapa hal dapat menyebabkan
penurunan kadar Hb pada ibu hamil,
termasuk nutrisi yang kurang adekuat
yang tidak diimbangi dengan aktifitas
yang
dilakukan,
serta
tidak
memperhatikan kebutuhan pertumbuhan
janin yang dikandungnya keadaan nafsu
makan turun (anoreksia) dan keluhan
mual muntah lebih hebat pada hamil muda
(Proverawati, 2009)
sering menjadi
penyebab menurunnya kadar Hb,
kemudian anemia fisiologik yang terjadi
dalam kehamilan bertujuan untuk
menurunkan viskositas darah maternal
sehingga dapat meningkatkan perfusi
plasental dan membantu penghantaran
oksigen serta nutrisi ke janin (Abdul Bari,
2009). WHO melaporkan bahwa ibu-ibu
hamil yang mengalami defisiensi besi
sekitar 35%-75% serta semakin meningkat
seiring dengan pertambahan usia
kehamilan (Ibrahim dan Proverawati,
2011).
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KESIMPULAN
1. Tidak ada pengaruh kenaikan kadar
hemoglobin ibu hamil trimester II
yang tidak mengkonsumsi kurma
(Phoenix Dactylifera).
2. Tidak ada pengaruh kenaikan kadar
hemoglobin ibu hamil trimester II
yang mengkonsumsi kurma (Phoenix
Dactylifera).
3. Tidak
ada perbedaan
kadar
hemoglobin ibu hamil trimester II
sebelum diberikan kurma (Phoenix
Dactylifera)dan setelah diberikan
kurma (Phoenix Dactylifera).
SARAN
1. Bagi peneliti selanjutnya
Dilakukan
penelitian
dengan
memperhatikan
faktor-faktor
konfonding, agar hasilnya tidak bias,
memperhatikan waktu/lama penelitian
dan jumlah pemberian kurma.
2. Bagi Institusi
Diharapkan hasil penelitian ini dapat
menambah wawasan bagi peneliti
berikutnya dan informasi tentang
penelitian kurma.
3. Bagi Tempat Penelitian
Hasil penelitian ini dapat dipakai
sebagai informasi nutrisi ibu hamil
dalam penanganan anemia.
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HUBUNGAN ANTARA INISIASI MENYUSUI DINI DENGAN KECEPATAN
WAKTU PENGELUARAN PLASENTA PADA KALA III PERSALINAN DI
RUANG DAHLIA I RSU USD GAMBIRAN KOTA KEDIRI,
Yunarsih, Dwi Rahayu
Akademi Keperawatan Dharma Husada Kediri
ABSTRACT
Breaseeding (Early initiation) or the beginning of early breastfeeding is a natural
process of restoring a human baby to suckle, by allowing the baby to find and suck the milk
itself, within the first hour of the beginning of life. touch the baby's hands at the nipple and
surrounding, sucking and licking a baby on the nipple stimulates the hormone oxytocin can
help the uterus contract, helping expulsion of the placenta and reduce maternal bleeding.
Normally, the placenta will be separated in less than 30 minutes after birth. The purpose of
this study is the Knowing the relationship between early initiation of breastfeeding
plasenta.Rancang spending time with the speed of this study was a cohort (longitudinal
prospective). In this study, the speed of early initiation of breastfeeding in question are
researchers doing early initiation of breastfeeding in a way after the baby is born and then
dried body and the baby's head and placed the baby the mother's chest between the two
breasts and then the mother and baby covered together. While time expulsion of the
placenta (the third stage) is the time between the issuance of the fetus and placenta using
random sampling and diambilsampelsebanyak tehniksampling 15 orangsesuaikriteriayang
determined. To analyze the relationship between the relationship between early initiation of
breastfeeding with spending time digunakanujistatistik T testdengan help
SPSS20ForWindows.Berdasarkandari ujihasilanalisakorelasi T test using SPSS20 For
Window obtained hasilp (0,037) < (0.05), which means that H0 and H1 accepted meaning
adahubunganyangsignifikanantarahubungan between breaseeding with placenta spending
time at Dahlia Lounge I RSU USD Gambiran Kediri. This is because of the stimulation of
the nipples when IMD stimulates oxytocin expenditures that increase the force of
contraction uetus. In further research should consider other factors that increase the
strength of uterine contractions.
KeyWord: early breastfeeding initiation, speed removal of placenta
PENDAHULUAN
Inisiasi menyusui dini (Early
initiation) atau permulaan menyusu dini
adalah proses alami mengembalikan bayi
manusia untuk menyusu, yaitu dengan
memberi kesempatan pada bayi untuk
mencari dan menghisap ASI sendiri,
dalam satu jam pertama pada awal
kehidupannya
Manfaat inisiasi menyusui dini untuk
bayi antara lain menghangatkan bayi
dengan cepat yaitu selama bayi
merangkak mencari payudara dan ini akan
menurunkan kematian karena kedinginan
(hipothermi) sedangkan manfaat bagi ibu
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adalah hentakan kepala bayi ke dada ibu,
sentuhan tangan bayi di puting susu dan
sekitarnya, hisapan dan jilatan bayi pada
puting susu merangsang hormon oksitosin
yang dapat membantu rahim berkontraksi
sehingga membantu pengeluaran plasenta
dan mengurangi perdarahan ibu.
Normalnya plasenta akan lepas dalam
waktu kurang dari 30 menit setelah
kelahiran bayi.
Mengetahui hubungan antara inisiasi
menyusui dini dengan kecepatan waktu
pengeluaran plasenta.
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METODE PENELITIAN
Rancang bangun penelitian ini adalah
kohor (longitudinal prospektif). Dalam
penelitian ini, kecepatan inisiasi menyusui
dini yang dimaksud adalah
peneliti
melakukan inisiasi menyusui dini dengan
cara
setelah bayi lahir kemudian
dikeringkan badan dan kepala bayi lalu
bayi diletakkan
didada ibu diantara
duapayudara kemudian ibu dan bayi
diselimuti bersama. Sedangkan waktu
pengeluaran plasenta (kala III) adalah
waktu antara pengeluaran janin dan
pengeluaran
plasenta
dengan
menggunakan tehnik sampling random
sampling dan diambil sampel sebanyak 15
orang sesuai kriteria yang ditentukan.
Penelitian ini dilakukan pada bulan
Agustus sampe Oktober 2016.Untuk
menganalisa hubungan antara hubungan
antara inisiasi menyusui dini dengan
waktu pengeluaran digunakan uji statistik
T testdengan bantuan SPSS 20 For
Windows.
HASIL PENELITIAN
Berdasarkan dari uji hasil analisa
korelasi T test dengan menggunakan SPSS
20 For Window diperoleh hasil p (0,037)
< α (0,05), yang artinya H0 ditolak dan H1
diterima berarti ada hubungan yang
signifikan antara hubungan antara inisiasi
menyusui dini dengan waktu pengeluaran
plasenta di Ruang Dahlia I RSU USD
Gambiran Kota Kediri.
PEMBAHASAN
Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa ada hubungan yang signifikan
antara inisiasi menyusui dini dengan
kecepatan waktu pengeluaran plasenta.
Oleh karena segera
setelah bayi lahir
keringkan dan laukan IMD. Perdarahan
masih menduduki urutan pertama
penyebab kematian ibu di Indonesia.
Salah satu tindakan yang tepat adalah
dengan melakukan inisiasi menyusui dini.
Pada saat dilakukan inisiasi menyusui dini
sentuhan, jilatan, usapan pada puting susu
ibu akan merangsang pengeluaran hormon
merangsang
oxyitosin yang dapat
kontraksi uterus sehingga menurunkan
Jurnal Ilmu Kesehatan Vol. 5 No. 1 Nopember 2016

resiko perdarahan pada kala III.
Ada penelitian yang hampir serupa
dengan penelitian ini yaitu penelitian yang
diadakan di Australia oleh Thompson et
al. yang menunjukkan hasil bahwa ada
hubungan antara kejadian perdarahan
pada kala III dengan penundaan inisiasi
menyusui dini. Perbedaan penelitian ini
dengan penelitian yang peneliti lakukan
adalah pada penelitian ini respondennya
ibu yang mengalami perdarahan setelah
melahirkan kemudian dihubungkan
dengan apakah ibu melakukan inisiasi
menyusui dini, sehingga kesimpulan
penelitiannya bahwa ibu yang mengalami
perdarahan setelah melahirkan ada
hubungan dengan penundaan inisiasi
menyusui dini. Sedangkan penelitian yang
peneliti lakukan, respondennya adalah ibu
yang melahirkan normal kemudian
dilakukan inisiasi menyusui dini
diobservasi waktunya kecepatan waktu
pengeluaran plasenta dan ternyata setelah
dilakukan inisiasi menyusui dini terdapat
peningatan kecepatan pengeluaran
plasenta sehingga menurunkan resiko
perdarahan pada Kala III, perdarahan yang
keluar masih dalam batas normal yaitu
kurang dari 500cc.
Penelitian serupa juga dilakukan oleh
Rahmaningtyas dkk. di Kediri dengan
hasil penelitian ada perbedaan kontraksi
uterus pada ibu post partum sebelum dan
sesudah melaksanakan inisiasi menyusui
dini.
Perbedaan dengan penelitian yang
peneliti lakukan adalah peneliti tersebut
menghubungkan antara inisiasi menyusui
dini dengan variabel kontraksi uterus yang
nantinya juga akan berpengaruh terhadap
volume perdarahan ibu, sedangkan
penelitian yang peneliti lakukan saat ini
dihubungkan dengan variabel kecepatan
pengelauarn plasenta..
Pada ibu setelah melaksanakan
inisiasi menyusui dini, kontraksi
uterusnya lebih baik dibandingkan dengan
sebelum dilaksanakan inisiasi menyusui
dini. Hal ini sesuai dengan yang diuraikan
(Aprilia, 2009) bahwa pada saat dilakukan
inisiasi menyusui dini sentuhan, jilatan,
usapan pada puting susu ibu akan
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merangsang
pengeluaran
hormon
oxyitosin yang dapat merangsang
kontraksi uterus sehingga meningkatkan
kecepatan pengeluaran plasenta.
Menurut (Mander, 1998)
kontraksi
uterus yang baik akan membantu
mempercepat pelepasan plasenta dari
dinding rahim dan secara fisiologis akan
menyebabkan kontraksi serabut-serabut
miometrium yang mengelilingi pembuluh
darah yang memvaskularisasi daerah
implantasi plasenta sehingga pembuluhpembuluh darah tersebut terjepit dan akan
menutup dengan demikian perdarahan
akan berkurang. Sehingga semakin cepat
inisiasi menyusui dini maka semakin
sedikit perdarahan yang keluar pada kala
empat.
KESIMPULAN
Terdapat hubungan yang signifikan
antara hubungan antara inisiasi menyusui
dini dengan kecepatan waktu pengeluaran
plasenta di Ruang Dahlia I RSU USD
Gambiran Kota Kediri karena dengan
IMD dapat merangsang pengeluaran
hormon oxyitosin yang dapat merangsang
kontraksi uterus sehingga meningkatkan
kecepatan waktupengeluaran plasenta.
SARAN
Hendaknya pengambil kebijakan pada
tatanan pelayanan kesehatan dapat lebih
meningkatkan pendidikan kesehatan pada
ibu-ibu
hamil tentang pentingnya
pelaksanaan inisiasi menyusui dini yang
tepat sehingga angka kejadian perdarahan
post partum sebagai penyebab utama
kematian ibu dapat ditekan.
Dalam penelitian ini faktor-faktor lain
yang mempengaruhi kontraksi uterus
tidak diteliti dan
dianalisis secara
mendalam, sehingga untuk peneliti
selanjutnya hendaknya memperhatikan
faktor-faktor lain yang mempengaruhi
kontraksi uterus.
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HUBUNGAN TIPE KEPRIBADIAN DENGAN KEJADIAN
DEPRESI PADA LANSIA DI UPT PSLU
JOMBANG – PARE KEDIRI
Nurhidayah, Ismu Basuki, Endik mufidatul Fitriah
Stikes Ganesha Husada Kediri
nurhida15@gmail.com
ABSTRACT
The depression is one of the form of disturbance that gave rise to natural feeling
symptoms indicating the dysfunction ofaphek, emotion, the mind, and a common activity.
The purpose of this research is to know relations with type personality scene depression in
elderly at UPT PSLU Jombang Pare Kediri. The research design that is used is analytic the
correlation with the kind of research cross sectional. The population research is all for the
elderly are at UPT PSLU Jombang Pare Kediri selected from as many as 73 seniors taken
using a technique simple random of sampling. Variable free is a type personality and
variable bound is the incident depression. Adaption of the data carried out using a
questionnaire and questionnaires. Data expressed in the scale of nominal and ordinal as
will analyzed with a test of the spearman rank with alpha 0,05. The research result
obtained the majority of respondents had a role with two categories of extroverted that is as
much as 40 respondents (54,8%). Half of the respondents suffer from depression being
level that is as many as 31 respondents (42,5%). Of the total 73 respondents and there is a
relationship with type personality scene depression in elderly at UPT PSLU Jomabang Pare
Kediri ( Phi with p value = 0,000 < 0.05 then Ho rejected). The conclusion of this research
is there is a relationship with type personality scene depression in elderly at UPT PSLU
Jombang Pare Kediri. For it expected an improvement in environmental adjustment to
from type personality extroverted ongoing form through existing activities in UPT PSLU.
Keywords : the type personality, the incident depression, the elderly

PENDAHULUAN
Lansia merupakan kelompok yang
rentan terhadap perubahan-perubahan
fisik, biologis, psikologis serta depresi
(Kompas, 2008).
Batasan
lansia
menurut Organisasi Kesehatan Dunia
(WHO) yaitu Usia pertengahan (middle
age) yaitu kelompok usia 45-59 tahun,
Usia lanjut (elderly) antara 60-74 tahun,
Usia lanjut tua (old) antara 75-90 tahun,
Usia sangat tua (very old) diatas 90 tahun.
Selain faktor fisik, biologis dan
psikologis, Depresi merupakan salah satu
bentuk gangguan alam perasaan yang
memunculkan
gejala
yang
mengindikasikan adanya disfungsi afek,
emosi, pikiran dan aktivitas-aktivitas
umum (Copel,2007).
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Kepribadian adalah sesuatu organisasi
yang dinamis dari sistem-sistem
psikologis di dalam individu
yang
menentukan penyesuaian yang khas
terhadap lingkungannya (Sunaryo, 2004)
Berdasarkan study penelitian yang
dilakukan peneliti di UPT PSLU
Jombang-Pare Kediri didapatkan jumlah
pengguni panti sebanyak 85 lansia.
(Perempuan 56 orang dan laki-laki 29
orang) diantara lansia tersebut yang
mengalami depresi sebanyak 20 lansia
(17%) diantaranya 15 lansia perempuan
(3%) dan 5 lansia laki-laki
(1%).
Banyaknya lansia yang menderita depresi
disebabkan interaksi faktor biologis,
psikologis dan sosial.(Ingram, 2003).
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Melihat keragaman masalah atau
dampak akibat depresi pada lansia dan
dengan adanya penghuni panti yang
mengalami depresi yang mempunyai tipe
kepribadian
ekstrovert
dapat
mempertahankan berinteraksi sosial yang
tetap aktif dan produktif, mempertahankan
kemandirian, tipe kepribadian introvert
diharapkan
lebih
meningkatkan
kepercayaan diri, bisa lebih aktif dalam
bersosialisasi dengan orang banyak,
sedangkan tipe kepribadia ambivert
diharapkan lebih bisa meyakinkan diri
sendiri untuk memulai segala sesuatunya.
METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini desain yang
digunakan adalah analitik korelasi dengan
jenis penelitian cross sectional. Suatu
penelitian dimana variabel-variabel yang
termasuk faktor resiko dan variabelvariabel efek diobservasi sekaligus pada
waktu yang sama (Nursalam, 2008).
Penelitian ini dilaksanakan tanggal 03
April 2015 sampai 02 Mei 2015. Tempat
penelitian dilaksanakan di UPT PSLU
Jomabng Pare Kediri.
Dalam penelitian ini menggunakan
simple random sampling adalah setiap
anggota atau unit dari populasi
mempunyai kesempatan yang sama untuk
diseleksi sebagai sampel.
Instrumen adalah alat yang
digunakan untuk pengumpulan data
(Alimul, 2007). Jenis instrumen yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
lembar kuesioner. Pengumpulan
data
dengan kuesioner dilakukan ketika
peneliti ingin memperoleh data
kecemasan. Setelah semua data
terkumpul, diperiksa kelengkapannya.
Kemudian hasil pengisian kuesioner
dianalisa dengan menggunakan tabel
distribusi yang dikonfirmasikan dalam
bentuk distribusi frekuensi, prosentasi dan
narasi.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Tabel 5.1
Karakteristik Responden
Berdasarkan Usia di UPT PSLU Jombang
Pare Kediri Bulan Mei 2015
No.
1
2
3

Umur
60-69 Tahun
70-79 Tahun
80-89 Tahun
Total

f
19
32
22
73

%
26,0
43,8
30,1
100

Berdasarkan tabel 5.1 diatas diketahui
hampir setengah responden berusia 70-79
tahun yaitu sebanyak 32 responden
(43,8%) dari total 73 responden.
Tabel 5.2
Distribusi
Frekuensi
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin di
UPT PSLU Jombang Pare Kediri Bulan
Mei 2015
No
1
2

Jenis Kelamin
Laki-laki
Perempuan
Total

f
29
44
73

%
39,7
60,3
100

Berdasarkan tabel 5.2 diketahui sebagian
besar responden berjenis kelamin
perempuan yaitu sebanyak 44 responden
(60,3%) dari total 73 responden.
Tabel 5.3
Distribusi
Frekuensi
Responden Berdasarkan Pendidikan di
UPT PSLU Jombang Pare Kediri Bulan
Mei 2015
No.

Pendidikan

f

%

1

SD

30

41,1

2

SMP

23

31,5

3

SMA

20

27,4

4

PT

0

0,0

Total

73

100

Berdasarkan tabel 5.3 diketahui hampir
setengah responden berpendidikan SD
yaitu sebanyak 17 responden (41,1%) dari
total 73 responden.
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Tabel 5.4 Tipe Kepribadian pada Lansia
di UPT PSLU Jombang Pare Kediri Bulan
Mei 2015
No.
1
2
3

Tipe
Kepribadian
Ekstrovert
Ambivert
Introvert
Total

f

%

40
18
15
73

54,8
24,7
20,5
100

Berdasarkan tabel 5.4 diketahui
sebagian besar responden tipe
kepribadiannya
termasuk
kategori
ekstrovert yaitu sebanyak 40 responden
(54,8%) dari total 73 responden.
Tabel 5.5
Kejadian Depresi pada
Lansia di UPT PSLU Jombang Bulan Mei
2015
No.
1
2
3
4

Depresi
Berat
Sedang
Ringan
Tidak Depresi
Total

f
19
31
14
9
73

%
26,0
42,5
19,2
12,3
100

Berdasarkan tabel 5.5 di atas
diketahui hampir setengah responden
mengalami depresi tingkat sedang yaitu
sebanyak 31 responden (42,5%) dari total
73 responden.
Pembahasan
Tipe Kepribadian pada Lansia
Jika sebagian besar responden tipe
kepribadiannya
termasuk
kategori
ekstrovert, maka orang ini lebih senang
bersama orang lain. Hal ini dapat
dipengaruhi oleh factor keturunan
misalnya karena orang tuanya memang
suka bersosialisasi dengan orang lain
sehingga anak cenderung meniru gaya
berteman orang tuanya. Faktor lain bias
karena faktor pengalaman. Seseorang
yang memiliki banyak pengalaman
berhubungan dengan orang lain,
pengalaman bekerja dengan banyak orang
dan sejenisnya akan berpengaruh terhadap
kepribadiannya yang akan senang bersama
dengan orang lain. Orangnya lebih supel,
Jurnal Ilmu Kesehatan Vol. 5 No. 1, Nopember 2016

mudah menyesuaikan diri dengan
lingkungan yang baru, tidak mudah stress
atau depresi. Oleh kerannya meskipun saat
ini berasa dip anti asuhan, orang dengan
tipe ini akan dengan mudah menyesuaikan
diri dengan lingkungan yang baru
ditempatinya ini. Hal ini akan mengurangi
perasaan
terbuang
yang dapat
menyebabkan depresi.
Kejadian Depresi pada Lansia
Didapatkannya setengah responden
mengalami depresi tingkat sedang dapat
dipengaruhi oleh berbagai faktor.
Sebagaimana telah diuraikan di atas
bahwa pada lansia depresi utamanya
terkait dengan berbagai penyakit yang di
alaminya. Pada umumnya lansia
mengalami penyakit degeneratif yang
umumnya penyembuhannya butuh waktu
panjang dan fatality rate-nya juga rendah.
Kondisi ini meskipun menimbulkan
respon ketakutan namun tidak
menimbulkan takut yang luar biasa
sehingga meskipun ada perasaan depresi
tidak sampai depresi tingkat berat
melainkan hanya sampai kategori sedang.
Faktor lain yang berpengaruh adalah
usia responen. Berdasarkan hasil
penelitian diketahui
hampir setengah
responden berusia 70-79 tahun. Pada
umumnya seseorang dengan usia ini telah
siap menghadapi kematian. Oleh
karenanya ketika menghadapi penyakit
degeneratif selama menjadi lansia,
merekla akan menghadapinya dengan
lapang dada. Penerimaan ini akan
berpengaruh terhadap ketakutan yang
tidak luar biasa, sehingga meskipun
menimbulkan depresi maka depresi yang
dialami hanya sampai pada kategori
sedang.
Hubungan Tipe Kepribadian dengan
Kejadian Depresi pada Lansia
Ada hubungan tipe kepribadian
dengan kejadian depresi pada lansia di
UPT PSLU Jombang-Pare Kediri (Phi
dengan p value = 0,000 < 0,05 maka Ho
ditolak). Tingkat hubungan termasuk
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kategori cukup kuat dan positif (Phihitung =
0,652), artinya semakin ekstrovert maka
depresinya semakin rendah dan sebaliknya
semakin introvert maka depresinya
semakin berat.
Jika hasil penelitian menunjukkan ada
hubungan tipe kepribadian dengan
kejadian depresi pada lansia, maka hal ini
disebabkan dengan tipe kepribadian yang
berbeda maka akan berbeda pula di dalam
merespon masalah psikologis dari
lingkungan. Orang dengan tipe
kepribadian introvert tentunya lebih
berisiko mengalami depresi karena
memiliki rasa kurang percaya diri, ada
kecenderungan perenung/pemikir, suka
menyendiri, dan ada kecenderungan
membayangkan kesukaran dalam hidup.
Berbagai hal ini merupakan pemicu yang
seringkali menimbulkan depresi. Berbeda
dengan seseorang yang memiliki
kepribadian eksrovert yakni orang yang
mudah bergaul,
sifatnya terbuka,
bersahabat, menyenangkan, aktif dan
spontan. Orang dengan tipe demikian ini
akan mudah menyesuaikan dengan
lingkungan,
mudah
menghadapi
masalahnya sehingga tidak mudah stres
atau depresi. Jadi dalam hal ini sifat dasar
atau tipe kepribadian berhubungan dengan
kejadian depresi yang dialaminya.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Sebagian besar responden tipe
kepribadiannya termasuk kategori
ekstrovert.
2. Setengah responden mengalami depresi
tingkat sedang
3. Ada hubungan tipe kepribadian dengan
kejadian depresi pada lansia di UPT
PSLU Jombang-Pare Kediri.
Saran
1. Bagi Responden
Diharapkan agar responden segera
menyesuaikan diri dengan lingkungan
di PSLU dan bergaul dengan semua
penghuni sehingga dapat mengurangi
perasaan sendiri, perasaan terbuang,
Jurnal Ilmu Kesehatan Vol. 5 No. 1, Nopember 2016

ingat dengan penyakitnya dan
berubah ke dalam suasana
menyenangkan.
2. Bagi Tempat Penelitian
Diharapkan agar petugas di UPT
PSLU memberikan pendekatan yang
berbeda kepada penghuni sesuai
dengan tipe kepribadian masingmasing. Prioritas adalah kepada
mereka dengan tipe kepribadian
introvert karena lbih berisiko depresi.
Menjalin komunikasi, banyak
membantu mereka akan meringankan
beban psikologisnya sehingga dapat
mengurangi depresinya.
3. Bagi Institusi Pendidikan
Diharapkan agar institusi pendidikan
memberikan muatan khusus kepada
mahasiswa keperawatan dalam
penanganan lansia (gerontik) dengan
teori maupun praktek di UPT PLSU
agar mahasiswa memiliki pengalaman
nyata merawat lansia sesuai tipe
kepribadiannya.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya
Diharapkan agar peneliti selanjutnya
melakukan kajian berbagai variabel
yang dapat berpengaruh terhadap
kejadian depresi pada lansia,
misalnya dkungan keluarga, riwayat
kehidupan masa lalunya, atau faktor
lainnya selain tipe kepribadian.
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EFEKTIVITAS LIDAH BUAYA (ALOE VERA) DAN DAUNSIRIH (PIPER BETLE
LINN) TERHADAP KESEMBUHAN LUKA BAKAR DERAJAT II PADA TIKUS
PUTIH (RATTUS NORVEGICUS STRAIN WISTAR) DI PETERNAKAN TIKUS
SIDOMULYO KEDIRI
Putri Kristyaningsih, M. Kep., Ns.

ABSTRACT
Background: Second grade burn injuryis burns which includes the destruction of
epidermis and upper layers of the dermis and injury in the deeper dermis. Smear use aloe
vera and betel leafs, it is an non-pharmacological methods that can accelerate the burn
injury healing. Objectives: Determine the effectiveness of aloe vera and betel leafs to the
healing of grade II burn injury on white rat in Kediri Sidomulyo livestock. Methods: This
research uses a True Experimental, with post test only control group design. The sample in
this study were 18 male rats, selected using Sample Random Sampling. Theburns injury
made by inducing an iron plate (1x1 cm2) that already heated with boiling water for 5
minutes then stick it on the backs of rat for 30 seconds (area of the epidermis). Data
collected using observation sheet, ofusing burn injury woundcare observational sheet.
Results: Using ANOVA The results of this study showed that the p value = 0.000, which
means that H1 is accepted. Conclusions and Suggestion: There are differences in healing
burns secondgrade by using a smear of betel leaf and aloe vera on white rats. This study
can be recommended as the development of science in medical-surgical nursing for wound
care is more effective and faster in accelerating the healing of burn injury.
Key Words :Grade II Of Burn Injury, Aloe Vera, Betel Leafs, White Rats
PENDAHULUAN
Adanya kerusakan pada lapisan
epidermis dan dermis yang disebabkan
oleh panas merupakan penjelasan dari
luka bakar derajat 2 (Smeltzer, 2014),
jenis luka bakar seperti ini sering terjadi
pada masyarakat dalam kehidupan seharihari (Tan dan Rahardja, 2010). Di dunia
angka kematian luka bakar sekitar
300.000 kematian
per tahunnya, di
Belanda sekitar 70% luka bakar terjadi di
lingkungan rumah tangga (Mitsunaga,
2012). Di Indonesia sendiri khususnya di
Surakarta, tercatat dalam periode Januari –
Maret tahun 2013 terdapat 75 pasien
dengan luka bakar derajat 2 atau 85% dari
total pasien luka bakar (Dewi, 2014). Di
Jawa Timur terutama di Rumah Sakit Dr.
Sutomo Surabaya tercatat terdapat 105
kasus dengan luka bakar, dan 25 pasien
(23.8%) harus dirawat di burn unit rumah
sakit (Hidayat dkk, 2012).
Berbagai masalah akan muncul pada
pasien yang mengalami luka bakar apbila
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lukanya tidak
segera ditangani,
permasalahan tersebut seperti : 1)
peningkatan jumlah bakteri sehingga
menyebabkan infeksi 2) gangguan
sirkulasi tubuh sehingga berpotensi
menimbulkan syok 3) input dan output
cairan tubuh yang akan terganggu
sehingga beresiko terganggunya cairan
elektrolit
tubuh
(Nielson,
2016).Penanganan luka bakar sederhana
atau derajat 2 bisa dilakukan dengan
menggunakan lidah buaya dan daun sirih.
Kedua tanaman ini merupakan tanaman
yang bias digunakan dalam penanganan
luka dikaren akan adanya kandungan yang
bias menghambat pertumbuhan bakteri
(saponin pada lidah buaya, fenol pada
daun sirih) sehingga dengan demikian
akan semakin mempercepat penyembuhan
luka itu sendiri (Kalayi & Sony (2007)
dan Reza dkk (2015)).
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METODE PENELITIAN

pencatatan
menggunakan
lembar
observasi kesembuhan luka. Teknik
analisa data yang digunakan peneliti
dalam melakukan penelitian ini adalah
dengan menggunakan ANOVA (Analisis
of Varian) dengan tingkat kepercayaan
95% (P<0,05).

Penelitian ini menggunakan true
experimental post test only with control
group design(Nursalam, 2013). Dalam
penelitian ini kriteria inklusi yang
ditetapkan untuk diteliti adalah, tikus
putih jantan yang berumur antara 3-4
bulan, berat badan 250-300 gram, dalam
HASIL PENELITIAN
keadaan sehat yang ditandai dengan A. Data Umum Penelitian
rambut tidak kusam, rontok dan gerak
aktif. Kriteria eksklusi pada penelitian ini
Karakteristik sampel penelitian (tikus
adalah tikus mati pada waktu proses
putih (Rattus norvegicus strain wistar))
penelitian. Sampel dalam penelitian ini
Tabel 1. Karakteristik sampel tikus
BB
Usia
adalah 18 ekor tikus putih jantan yang
Ram
250- 2763
4
Gera
but
Ront
dipilih secara simple random sampling
275
300
bulan bulan
k
K
Kusa
ok
gr
gr
Aktif
degan cara undian. Dalam penelitian ini
m
F%F%
F% F%
didapatkan jumlah sampel tiap kelompok
TK
2
3
4
6
2
3
4
6
1
TR
A
3
7
3
7
perlakuan sebanyak 6 ekor tikus putih dan
2 3 5 3 5
4 6 2 3
TK
TR
A
masing – masing kelompok diberi
0
0
7
3
cadangan sebanyak 3 ekor tikus. Terdapat
3 3 5 3 5
3 5 3 5
TK
TR
A
0
0
0
0
3 kelompok perlakuan, kelompok I
Sumber : Data PrimerPenelitian
dengan perlakuan olesan lidah buaya,
kelompok II dengan perlakuan olesan
Dari tabel 1 dapat diketahui bahwa
daunsirih dan kelompok III sebagai
hasil karakteristik sampel tikus putih
kelompok kontrol dengan larutan NaCl
memenuhi kriteria sampel yang diambil
0,9%.
peneliti. Pada kelompok I yaitu kelompok
Variabel independen dalam penelitian
perlakuan dengan olesan daunsirih,
ini adalah perawatan luka bakar derajat II
menunjukkan sampel 33,33% dengan
menggunakan olesan lidah buaya dan
rentan berat badan 250-275 gr dan 66,67%
perawatan luka bakar derajat II
dengan rentan berat badan 276-300 gr.
menggunakan
olesan
daunsirih.
Kelompok II yaitu kelompok perlakuan
Sedangkan variabel dependennya adalah
dengan olesan lidah buaya, menunjukkan
kecepatan kesembuhan luka bakar derajat
sampel 50% dengan rentan berat badan
II.
250-275 gr dan 50% dengan rentan berat
Langkah pertama tikus putih
badan 276-300 gr. Kelompok III yaitu
dilakukan
pencukuran
kemudian
kelompok kontrol dengan larutan NaCl
dianastesi menggunakan cairan eter yang
0,9%, menunjukkan sampel 50% dengan
diberikan dengan cara inhalasi, kemudian
rentan berat badan 250-275 gr dan 50%
tikus putih diberi luka bakar seluas 1x1
dengan rentan berat badan 276-300 gr.
cm2 menggunakan plat besi yang sudah
Karakteristik usia sampel penelitian
dipanaskan dengan air mendidih selama 5
pada
kelompok Iyaitu kelompok
menit kemudian tempelkan pada
perlakuan dengan olesan daunsirih
punggung tikus selama 30 detik (area
menunjukkan 33,33% dengan usia 3 bulan
epidermis). Setelah itu tikus diberi
dan 66,67% dengan usia 4 bulan.
perlakuan sesuai dengan kelompok
Kelompok II yaitu kelompok perlakuan
perlakuannya sampai luka sembuh. Luka
dengan olesan lidah buaya menunjukkan
dikatakan sembuh apabila luas luka bakar
sampel 66,67% dengan usia 3 bulan dan
2
0 cm .
Penelitian kesembuhan luka
33,33% dengan usia 4 bulan. Kelompok
memperhatikan luas luka bakar dengan
III yaitu kelompok kontrol dengan larutan
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NaCl 0,9% menunjukkan sampel 50%
dengan usia 3 bulan dan 50% dengan usia
4 bulan. Selain berat badan dan usia
terdapat karakteristik sampel pada
kelompok I, II dan III yaitu tikus dalam
keadaan rambut tidak kusam, tidak rontok
dan gerak aktif.

dikatakan sembuh apabila luas luka bakar
adalah 0 cm2.

T
1

1
1x1
cm2

B. Data Khusus Penelitian

T
2
T
3
T
45
T

1x1
cm2
1x1
cm2
1x1
cm
cm2 mm2 2mm2
1x1

1. Derajat kesembuhan luka bakar
dengan perlakuan olesan daun sirih
Derajat kesembuhan luka bakar
dengan perawatan olesan daun sirih
dikatakan sembuh apabila luas luka bakar
adalah 0 cm2.
Tabel 2. Tingkat kesembuhan luka bakar
dengan perlakuan daun sirih
Luas luka bakar pada hari keS
T
1

1
1x1
cm2

5
8
12
13
8x9
5x5
0
mm
mm
cm2
2

2

T
2

1x1
cm2

1x1
cm2

7x9
mm
2

2

2

2

T
3

1x1
cm2

9x9
mm

7x7
mm

3x3
mm

3x3
mm

0
cm2

-

2

2

2

2

T
4

1x1
cm2

9x9
mm

7x8
mm

2x3
mm

0
cm2

-

-

2

2

2

1x1
cm2

1x1
cm2

8x8
mm

3x2
mm

3x2
mm

3x2
mm

0
cm2

2

2

2

2

1x1
cm2

7x8
mm

2x2
mm

2x2
mm

0
cm2

2

2

2

T
5
T
6

1x1
cm2

3x3
mm

14
-

15
-

2x3
mm

2x3
mm

-

0
cm2

-

Sumber : Data Primer Penelitian

Dari tabel diatas dapat diketahui
bahwa kelompok I yaitu kelompok
perlakuan dengan menggunakan olesan
daun sirih terdapat 16,67% sembuh dihari
ke-12, ada 16,67% sembuh dihari ke-13,
ada 33,33% sembuh dihari ke-14, dan ada
33,33% sembuh dihari ke-15. Nilai ratarata hari kesembuhan luka bakar pada
tikus putih dengan perlakuan olesan
daunsirih adalah 13,83 hari.
2. Derajat kesembuhan luka
dengan perlakuan olesan lidah
(Aloe vera)
Derajat kesembuhan luka
dengan perawatan olesan lidah

Tabel 3. Tingkat kesembuhan luka bakar
dengan perlakuan lidah buaya
S

Luas luka bakar pada hari ke3
5
9
10
8x7 5x6
0
mm2
mm2
cm2
8x9
7x8
2x2
2x2
mm2
mm2
mm2
mm2
1x1
8x8
3x3
3x3
cm2
mm2
mm2
mm2
8x8
6x6
2x2
0
mm2
mm2
mm2
cm2
8x8 5x5 0cm
-

11
-

12
-

0
cm2
3x3
mm2
-

0
cm2
-

-

-

3x2
mm2

0
cm2

2

T
6

1x1
cm2

1x1
cm2

9x7 3x3 3x2
mm2 mm2 mm2

Sumber : Data Primer Penelitian

Dari tabel diatas dapat diketahui
bahwa kelompok II yaitu kelompok
perlakuan dengan menggunakan lidah
buaya (Aloe vera) terdapat 33,33%
sembuh dihari ke-9, ada 16,67% sembuh
dihari ke-10, ada 16,67% sembuh dihari
ke-11, dan ada 33,33% sembuh dihari ke12. Nilai rata-rata hari kesembuhan luka
bakar pada tikus putih dengan perlakuan
olesan lidah buayaadalah 10,5 hari.
3. Derajat kesembuhan luka bakar
dengan larutan NaCl 0,9%
Derajat kesembuhan luka bakar
dengan perawatan larutan NaCl 0,9%
dikatakan sembuh apabila luas luka bakar
adalah 0 cm2.
Tabel 4. Tingkat kesembuhan luka bakar
kelompok kontrol dengan NaCl 0,9%
T
1
T
2
T
3
T
4
T
5

Luas luka bakar pada hari ke1
7
16
17
18
19
20
1x1 8x8 2x3 2x2 2x2
0
cm2 mm2 mm2 mm2 mm2 cm2
1x1
7x6
0
cm2
mm2
cm2
1x1
6x6
0
cm2
mm2
cm2
1x1
8x7
2x2
0
cm2
mm2
mm2
cm2
1x1
8x9
3x4
2x3
2x3
2x3
cm2
mm2
mm2
mm2 mm2
mm2

T
6

1x1
8x8
3x3
3x3
cm2 mm2 mm2 mm2 cm2

S

0

-

bakar
buaya

Sumber : Data Primer Penelitian

bakar
buaya

Dari tabel diatas dapat diketahui
bahwa kelompok III yaitu kelompok
kontrol dengan menggunakan larutan
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NaCl 0,9% terdapat 16,67% sembuh
dihari ke-19, ada 33,33% sembuh dihari
ke-16, ada 16,67% sembuh dihari ke-17,
ada 16,67% sembuh dihari ke-18 dan ada
16,67% sembuh dihari ke-20. Nilai ratarata hari kesembuhan luka bakar pada
tikus putih dengan perlakuan larutan NaCl
0,9% adalah 17,67 hari.
4. Hasil uji statistik perbedaan
kesembuhan luka bakar derajat II
dengan olesan Aloe vera dan daun
sirih pada tikus putih.

c. Uji ANOVA
Tabel 7. Hasil dari uji ANOVA
Betwen
Groups
Within
Groups
Total

Sum of
Squares
154,333

df
2

Mean
Square
77,167

29,667

15

1,978

184,000

17

F

Sig.

39,017

,000

Nilai sig. dari uji ANOVA adalah
sebesar 0,000<0,05 dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa H1 diterima,
atau terdapat perbedaan kesembuhan luka
bakar derajat II dengan olesan lidah
buaya dan daun sirih pada tikus putih
(Rattus norvegicus strain wistar).

Untuk mengetahui apakah varian data
yang digunakan homogen maka dilakukan
PEMBAHASAN
uji homogenitas dengan menggunakan
A.
Kecepatan
Proses Penyembuhan Luka
aplikasi SPSS 20.
Bakar Kelompok Perlakuan Olesan
a. Uji normalitas data
DaunSirih
Tabel 5. Hasil uji berdistribusi normal
Perlak
uan
Lama
penye
mbuh
an
luka
bakar

Shapiro-Wilk

Kelompokperlak
uan
dengan
olesan daunsirih
Kelompok
perlakuan
dengan olesan
lidah buaya
Kelompok
kontrol dengan
larutan NaCl
0,9%

Statistic
,908

Df
6

Sig.
,421

,861

6

,191

,920

6

,505

Hasil dari uji normalitas data
Shapiro-wilk didapatkan nilai sig.
0,421>0,05 untuk kelompok A dan
0,191>0,05 untuk lidah buaya sedangkan
pada NaCl 0,9% nilai sig. 0,505>0,05.
Dengan demikian syarat-syarat untuk uji
ANOVA telah terpenuhi.
b. Uji homogenitas
Tabel 6. Hasil uji homogenitas
Levene
Statistic
,745

df1

df2
2

Sig.
15

,492

Nilai sig yang didapatkan dari uji
homogenitas pada tabel 6 adalah 0,492>0,05
artinya varian data homogen.
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Pada kelompok perlakuan dengan
menggunakan olesan daunsirih terdapat 3
ekor tikus putih (T1, T3, T4) yang
mengalami pengeringan luka di hari ke-4,
sedangkan 3 ekor tikus putih (T2, T5, T6)
mengalami pengeringan luka di hari ke-5.
Penyembuhan luka bakar pada kelompok I
terdapat T1 yang sembuh pada hari ke-12,
T2 dan T5 sembuh di hari ke-15, T3 dan
T6 yang sembuh di hari ke-14, dan T4
yang sembuh di hari ke-13.
Dalam daun sirih terkandung bebrapa
yang mampu
senyawa
fitokimia
membantu mempercepat penyembuhan
luka dan mampu mencegah infeksi
(Samrotul, 2014). Senyawa fenol yang
terkandung dalam daun sirih adalah
senyawa yang dapat
mempercepat
penyembuhan luka, percepatan ini terjadi
dikarenakan
senyawa
fenol
akan
mencegah terjadinya ikatan antara radikal
bebas dengan sel tubuh yang terluka,
dengan demikian sel tubuh akan
terlindungi dari kerusakan (Selvy, 2009).
Selain adanya senyawa fenol, kandungan
minyak atsiri dalam daun sirih juga
mampu mencegah terjadinya infeksi pada
luka (Reza dkk, 2015).
Berdasarkan hasil observasi pada
kelompok perlakuan dengan olesan daun
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sirih didapatkan hasil lama penyembuhan
yang berbeda, terdapat T1 yang sembuh
dihari ke-12, T4 sembuh dihari ke-13, T3
dan T6 sembuh dihari ke-14, T2 dan T5
sembuh dihari ke-15. Hal ini dikarenakan
sebagian sampel tikus putih yang sering
menggigit balutan kasa sehingga ada
sebagian sampel yang terlepas balutannya
dan juga tikus putih sering menggigit
bagian tubuhnya sendiri yang terluka.
Pada kelompok dengan menggunakan
olesan daunsirih terdapat 4 ekor tikus
putih (T2, T3, T5, T6) yang sering
menggigit balutan kasa sehingga terlepas
balutannya dan menggigit tubuhnya
sendiri yang terluka.

B. Kecepatan Penyembuhan Luka Bakar
Kelompok Perlakuan Olesan Lidah
Buaya

akan merangsang aktifitasTGF-β pada
reseptor fibroblas, dengan peningkatan
aktifitasTGF-β makaakan meningkat pula
migrasi dan proliferasi fibroblas (Robbin,
2007). Terdapatenzim – enzim lain yang
dapat mengatur proses kimiawi dalam
tubuh, juga
mampu
mempercepat
penyembuhan luka. Enzim tersebut antara
lain: 1) Aliiase 2) AlkalinFosfatase 3)
Amilase
4)
Bradikinase
5)
Carboksipeptidase 6) Katalase 7) Selulose
8) Lipase 9) Peroksidase. Bradikinesia
membantu mengurangi peradangan yang
berlebihan bila diterapkan pada kulit
topikal, sementara yang lain membantu
dalam pemecahan gula danlemak
(Bhuvana et al, 2014).
Berdasarkan hasil observasi pada
kelompok perlakuan dengan olesan lidah
buaya
didapatkan
hasil
lama
penyembuhan yang berbeda, terdapat T1
dan T5 yang sembuh pada hari ke-9, T2
sembuh di hari ke-11, T3 dan T6 yang
sembuh di hari ke-12, dan T4 yang
sembuh di hari ke-10. Hal ini dikarenakan
sebagian sampel tikus putih yang sering
menggigit balutan kasa sehingga ada
sebagian sampel yang terlepas balutannya
dan juga tikus putih sering menggigit
bagian tubuhnya sendiri yang terluka.Pada
kelompok dengan menggunakan olesan
lidah buaya terdapat 3 ekor tikus putih
(T2, T3, T6) yang sering menggigit
balutan kasa sehingga terlepas balutannya
dan menggigit tubuhnya sendiri yang
terluka.

Pada kelompok perlakuan dengan
menggunakan lidah buaya terdapat 6 ekor
tikus putih (T1, T2, T3, T4, T5, T6)
mengalami pengeringan luka di hari ke-3.
Penyembuhan luka bakar pada kelomopok
II terdapat T1 dan T5 yang sembuh pada
hari ke-9, T2 sembuh di hari ke-11, T3
dan T6 yang sembuh di hari ke-12, dan
T4 yang sembuh di hari ke-10.
Dalam lidah buaya terdapat banyak
kandungan mineral yang sangat
membantu dalam proses penyembuhan
luka(Rostita, 2008). Salah satu kandungan
lidah buaya yang
bias membantu
mempercepat penyembuhan luka adalah C. Kecepatan Penyembuhan Luka Bakar
saponin, saponin akan bekerja sebagaian
Kelompok Kontrol
tibakteri dimana saponin ini akan merusak
dinding bakteri dengan demikian bakteri
Pada kelompok kontrol dengan
akan mengalami lisis dan pada akhirnya
menggunakan larutan NaCl 0,9% terdapat
5 ekor tikus putih (T1, T2, T3, T4, T6)
akan menurunkan resiko terjadinya infeksi
pada luka(Agustini, 2013). Saponin juga
mengalami pengeringan luka di hari ke-4
dapat mempercepat pertumbuhan sel baru
dan 1 ekor tikus (T5) . Penyembuhan luka
bakar pada kelomopok III terdapat T1
selain itu juga mampu masuk kedalam
yang sembuh pada hari ke-19, T2 dan T3
lapisan kulit dan mampu mempertahankan
cairan
tubuh, sehingga
mampu
sembuh di hari ke-16, T4 yang sembuh di
hari ke-17, T5 yang sembuh di hari ke-20
mempertahankan keseimbangan cairan
tubuh (Rostita, 2008). Zat ini (saponin)
dan T6 yang sembuh di hari ke-18.
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Normal saline atau NaCl 0,9% D. Perbedaan
Kecepatan Kesembuhan
merupakan larutan isotonis aman untuk
Luka Bakar Derajat II Dengan Olesan
tubuh, tidak iritan, melindungi granulasi
Aloe Vera Dan Daun SirihPada Tikus
jaringan dari kondisi kering, menjaga
Putih.
kelembapan sekitar luka dan membantu
luka menjalani proses penyembuhan
Teknik analisa data yang digunakan
(Kozier&Glenora, 2010). Cairan NaCl
peneliti dalam melakukan penelitian ini
0,9% sangat baik digunakan pada fase
adalah dengan menggunakan ANOVA
inflamator dalam proses penyembuhan
(Analisis of Varian) dengan tingkat
luka karena pada keadaan lembab invasi
kepercayaan 95% (P < 0,05) untuk
netrofil yang diikuti makrofag, monosit
mengetahui kemaknaan perbedaan antara
dan limfosit ke daerah luka berfungsi
kelompok
perlakuan
dan
lebih dini. Suasana yang lembab dari
kontrol(Nursalam, 2013). ANOVA adalah
NaCl 0,9% dalam merawat luka dapat
prosedur statistika untuk mengkaji
mempercepat terbentuknya stratum
(mendeterminasi) apakah rata-rata (mean)
korneum dan angiogenesis untuk proses
dari 3 populasi atau lebih, sama atau tidak.
penyembuhan luka(Dewi, 2014). Pada
Didapat hasil uji ANOVA diperoleh nilai
fase proliferasi dalam fisiologi
p=0,000 yang berarti kurang dari α 0,05,
penyembuhan luka, cairan NaCl 0,9%
maka dapat dinyatakan bahwa (p value ≤
yang digunakan untuk perawatan luka
α=0,05) H1 diterima sehingga dapat
sangat membantu melindungi granulasi
diambil kesimpulan bahwa terdapat
jaringan agar tetap lembab sehingga
perbedaan antara kecepatan kesembuhan
membantu
proses
penyembuhan
luka bakar derajat II dengan olesan lidah
luka(Demling, 2010).
buaya dan daun sirih pada tikus putih.
Berdasarkan hasil observasi pada
Berdasarkan
uraian
diatas
kelompok kontrol dengan larutan NaCl
didapatkanpada ketiga perlakuan tersebut
0,9% didapatkan hasil lama penyembuhan
yang paling cepat proses penyembuhan
yang berbeda, terdapat T1 yang sembuh
luka bakar derajat II adalah pada
pada hari ke-19, T2 dan T3 sembuh di hari
kelompok II yaitu perlakuan dengan
ke-16, T4 yang sembuh di hari ke-17, T5
olesan lidah buaya. Kandungan saponin
yang sembuh di hari ke-20 dan T6 yang
yang terdapat dalam lidah buaya akan
sembuh di hari ke-18 Hal ini dikarenakan
membantu meningkatkan aktifitas TGF-β
sebagian sampel tikus putih yang sering
yang secara tidak langsung juga akan
menggigit balutan kassa sehingga ada
meningkatkan pertumbuhan sel tubuh
sebagian sampel yang terlepas balutannya
yang
baru
(Robbin,
2007).
dan juga tikus putih sering menggigit
Senyawadalamlidahbuaya
jug
bagian tubuhnya sendiri yang terluka. Ada
amampumenurunkan rasa nyeri yang
sebagian tikus yang saat dibuka
timbulkarenaluka(Kumar et al, 2010).
balutannya luka ikut terkelupas, ini
Hal yang membedakan dari ketiga
dikarenakan kasa yang diberi larutan NaCl
kelompok perlakuan dan kelompok
0,9% sudah mengering sehingga dapat
kontrol adalah senyawa yang terkandung
menimbulkan trauma pada luka. Pada
dari masing-masing bahan perlakuan yaitu
kelompok kontrol dengan menggunakan
daunsirih, lidah buaya dan NaCl 0,9%
NaCl 0,9% terdapat 2 ekor tikus putih (T1
yang bisa menyembuhkan luka bakar
dan T5) yang sering menggigit balutan
derajat II, dan ternyata hasil penelitian
kasa dan terdapat 4 ekor tikus putih (T1,
membuktikan bahwa olesan lidah buaya
T4, T5, T6) yang saat dibuka balutannya
lebih cepat penyembuhannya. Selain itu
luka ikut terkelupas.
yang menyebabkan lama penyembuhan
luka bakar derajat II adalah tikus putih
yang sering menggigit balutan kassa
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sehingga ada sebagian sampel yang
terlepas balutannya dan juga tikus putih
sering menggigit bagian tubuhnya sendiri
yang terluka. Ada sebagian tikus yang saat
dibuka balutannya luka ikut terkelupas, ini
dikarenakan kassa yang diberi larutan
NaCl 0,9% sudah mengering sehingga
dapat menimbulkan trauma pada luka.
SIMPULAN
1. Kecepatan penyembuhan luka bakar
derajat II dengan olesan daunsirih
terdapat nilai rata-rata
hari
kesembuhan luka bakar adalah 13,83
hari.
2. Kecepatan penyembuhan luka bakar
derajat II dengan olesan lidah buaya
terdapat nilai rata-rata
hari
kesembuhan luka bakar adalah 10,5
hari.
3. Kecepatan penyembuhan luka bakar
derajat II denganlarutan NaCl 0,9%
terdapat nilai rata-rata
hari
kesembuhan luka bakar adalah 17,67
hari.
uji penelitian
4. Berdasarkan hasil
ANOVA diperoleh nilai p value ≤
0,000 yang berarti kurang dari α 0,05,
maka dapat dinyatakan bahwa p value
≤ 0,05, H0 ditolak sehingga dapat
diambil kesimpulan bahwa terdapat
perbedaan kesembuhan luka bakar
derajat II dengan olesan lidah buaya
dan daun sirih pada tikus putih
(Rattus norvegicus strain wistar).
SARAN
1. Perlu dikembangkannya penelitian
lebih lanjut terkait lidah buaya dan
daun sirih dimana kedua bahan
tersebut bisa digunakan sebagai
alternatif pengganti obat kimia dalam
menyembuhkan luka bakar derajat 2
(luka bakar sederhana).
2. Masyarakat dapat menggunakan lidah
buaya dan daun sirih sebagai salah
satu obat alternatif sebagai pengganti
obat kimia dalam menangani luka
bakar, karena daun sirih dan lidah
buaya mudah untuk didapatkan di
lingkungan masyarakat.
Jurnal Ilmu Kesehatan Vol. 5 No. 1 Nopember 2016

3.

Bagi tenaga kesehatan, diharapkan
hasil penelitian ini dapat digunakan
sebagai
masukan
dan
dipertimbangkan untuk pengobatan
alternatif sebagai pengganti obat
kimia
dalam
penatalaksanaan
pemberian olesan lidah buaya dan
daun sirih terhadap kesembuhan luka
bakar.
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The Effect of The Touché Therapy On The Anthropometry for Infants In Working
Area Service of The PublicHealthCenterPesantren I Kediri.
Heny Kristanto
Akper Dharma Husada Kediri
ABSTRACT
The hindrance of infant development is caused by unbearable environmental factor.
From year to year, it has been recorded that the infant natal figure is still high, including
the natal figure in Kediri – City. Since the high infant natal figure and the infant age as the
potential period for development, therefore, it should be optimally cared the development
for infant, one of them is done by touché therapy. The objective of the research is to prove
that there is a difference between infant cared with anthropometry therapy using touché
therapy in working area service of the Public Health Center Pesantren I Kediri. The
research plan uses the Randomized Control Trial, the collecting sampling technique uses
Total Sampling, and the total sample is 20 infant. Variable research is touché therapy
(independent variable) and infant anthropometry (variable dependent). From the result of
processing data of anthropometry by using ANOVA test and T test on dependent sample, it
can be obtained the significant improvement on the height of the infant (for the treatment
group on the 4th week observation, the control group on the 5th week observation and the
control group on the 6th week observation). No significant improvement for the head circle
of the infant for the treatment control group. The significant improvement on the height is
caused by the secretion of Neuro-chemical beta-endorphin the result of the touché therapy
treatment, and later it can cause the discretion of hormonal development. The significant
improvement on the weight is caused by the stimulus of the nervous vagus that can
increase the level of gastric and insulin absorption enzyme. No significant improvement on
the head circle of the infantfor the treatment and control groups is caused by the very slow
development of the brain cell.
Key words: Touché therapy, Anthropometry
LATAR BELAKANG
Pertumbuhan bayi ditentukan oleh
faktor genetik (nature)
dan faktor
lingkungan (nurture). Dalam pencapaian
pertumbuhan yang optimal, setiap bayi
mempunyai
potensi
biologis.
Pertumbuhan yang terjadi pada bayi
dipengaruhi oleh faktor genetik (biologik),
pola makan (psikologik) dan terpenuhinya
makanan sesuai kebutuhan (sosial)
pada bayi.
Pada tahun 2007 angka kelahiran bayi
di Propinsi Jawa Timur mencapai 594.265
kelahiran hidup, sedangkan pada tahun
yang sama angka kelahiran bayi di kota
kediri berjumlah
3.310 kelahiran.
Selanjutnya pada laporan Dinas Kesehatan
Kota Kediri, pada bulan September,
Jurnal Ilmu Kesehatan Vol. 5 No. 1 Nopember 2016

tercatat 140 kelahiran bayi dan dari
sembilan puskesmas di wilayah Kota
Kediri, tercatat Puskesmas Pesantren I
memiliki angka kelahiran tertinggi,
sejumlah 20 kelahiran.
Terapi sentuh mampu menciptakan
hubungan kasih sayang yang kuat antara
ibu, ayah dan bayi.Ada beberapa
mekanisme yang dapat menerangkan
pengaruh pijat bayi terhadap berat badan,
antara lain pengeluaran beta endorphin
dan aktivitas nervusvagus.Selain itu
pijatan mampu meningkatkan saraf
otonom, yakni saraf – saraf yang antara
lain bertanggungjawab atas kelangsungan
kerja otot polos, misalnya otot – otot di
usus. Saraf otonom merangsang pelepasan
hormon yang membantu penyerapan
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makanan, dengan demikian secara tidak
langsung terapi sentuh memperbaiki
sistempencernaan. (Booklet Nakita,
httphonestlyme.multiply.com,
diakses
tanggal 12 Agustus 2014). Terapi sentuh
secara tidak langsung dapat meningkatkan
berat badan pada bayi. Dr. Akira
Prayudijanto, Sp.A bersama rekan dari
Bagian Ilmu Kesehatan Anak FK Unair
/RSU Dr. Soetomo Surabaya bahwa
terdapat perbedaan pertambahan berat
badan dan panjang badan secara bermakna
antara bayi prematur yang dilakukan
terapi sentuh dengan bayi prematur yang
tidak dilakukan terapi sentuh. Pada
pengamatan selama 16 minggu yang
dilakukan oleh Dr.Ina Rosalina, Sp.A dan
rekan dari FK Unpad/RSU Dr. Hasan
Sadikin Bandung terhadap 40 bayi (20
bayi laki – laki dan 20 bayi perempuan),
bayi cukup bulan dan normal, berat badan
lahir lebih dari 2.500 gram dan akan
diberikan ASI ekslusif hingga minimal 4
bulan, didapatkan kesimpulan bahwa
terdapat perbedaan pertumbuhan berat
badan bayi yang sangat bermakna antara
kelompok pemijatan dan kontrol pada
masing – masing jenis kelamin. Berbagai
manfaat terapi sentuh yang berhubungan
dengan percepatan pertumbuhan pada bayi
telah diteliti, diantaranya adalah pengaruh
terapi sentuh terhadap aktivitas nervus
vagus, sekresi hormon pertumbuhan dan
penurunan catecholamine.
METODE PENELITIAN
Desain penelitian menggunakan
Randomized Control Trial. Metode
pengambilan sampel penelitian dilakukan
dengan sampling jenuh, dengan jumlah
sampel 20 bayi. Dilakukan analisis
deskriptif dari pengukuran antropometri
bayi, baik pada kelompok perlakuan
maupun kelompok kontrol, dibandingkan
hasilnya untuk mengetahui adanya
perbedaan antara kelompok perlakuan dan
kelompok kontrol. Selanjutnya untuk
mengetahui signifikansi perbedaan dari
pengukuran antropometri, dilakukan
analisis inferensial dengan menggunakan
Jurnal Ilmu Kesehatan Vol. 5 No. 1 Nopember 2016

rumusan
uji
ANOVA
untuk
membandingkan adanya kenaikan tinggi
badan, berat badan dan lingkar kepala
bayi. Selanjutnya tabulasi data juga akan
dilakukan uji T pada sampel dependen,
untuk membandingkan tinggi badan, berat
badan dan lingkar kepala bayi setiap
minggu antara kelompok perlakuan dan
kelompok kontrol.
HASIL PENELITIAN
Berdasarkan penelitian, didapatkan data
sebagai berikut :
Tabel 1.Perbandingan Tinggi Badan Bayi
Kelompok Perlakuan dan Kelompok
Kontrol
Sum of
Squares
Tinggi Peng
Badan ukura
Kelom n
pok
Ming
Perlak gu
uan
Galat

61,723

5

62,167 54
123,890 59

Total
Tinggi
Badan
Kelom
pok
Kontro
l

df

Peng
ukura
n
Ming
gu

23,607

Galat

5

55,480 54
79,087 59

Total

Mean
Square

F

10,
12,345
723

Sig.

,000

1,151

4,5
4,721
96

,001

1,027

Tabel2.Uji BenferoniPada
Pertambahan Tinggi Badan Kelompok
Perlakuan dan Kelompok Kontrol
Dependent
Variable
Tinggi Badan
Perlakuan
Tinggi Badan
Kontrol

Minggu
1

Minggu
2

1

2

Mean
Difference
(I-J)

Sig.

-,5400

1,000

-,24000

1,000
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Tabel3.Uji Perbedaan Tinggi Badan
Kelompok Perlakuan dan
Kelompok Kontrol

Tabel 6Uji BenferoniPada
Pertambahan Berat Badan Kelompok
Perlakuan dan Kelompok Kontrol

Levene's Test
for Equality of
Variances

t-test for Equality of Means

Dependent
Variable
BeratBadan
Perlakuan
BeratBadan
Kontrol

M

F
T

Equal

B_

varianc

1

es
assume

Si

ea
n

g.
(2-

Di
ffe

Std.

95%
Confidence

tai

re

Error

Interval of

Differe

le

nc

t

df

d)

e

,891

,7
53

18

,4
61

,848

42

Sig.

nce

the
Difference

,3
,0
19

10
0

,4118

-,5552

1,1752

,4273

-,2876

1,5076

,4698

-,1069

1,8669

,4733

-,0943

1,8943

,5037

,1019

2,2181

,5067

,5055

2,6345

Minggu
1

Minggu
2

1

2

Mean
Difference
(I-J)

Sig.

-190,000

,383

-250,000

,182

d
T

Equal

B_

varianc

2

es
assume

,0

1,

38

18

,1
70

8

,6
10
0

d
T
B_

Equal

3

es
assume

varianc

1,

,1
15

,738

87
3

,1
75

,680

90
2

,676

30

18

,0
77

18

,0
73

Tabel 7 Uji Perbedaan Berat Badan
Kelompok Perlakuan dan
Kelompok Kontrol

,8
80
0

d
T
B_

Equal

4

es

varianc
assume

1,

,9
00
0

d
T

Equal

B_

varianc

5

es
assume

,1

2,

80

18

,0
33

3

Levene's
Test for
Equality
of
Variance
s

1,
16
00

d
T
B_

Equal

6

es

varianc
assume

,2
10

3,
,653

09
9

18

,0
06

1,
57

t-test for Equality of Means

00

d

BB
_1

Tabel4.Perbandingan Tinggi Badan
Pretest dan Berat Badan
Perlakuan Pada Kelompok Perlakuan
Paired
Differences

Pair 1
Pair 2
Pair 3
Pair 4
Pair 5
Pair 6

PreTB_P
- TB_P1
PreTB TB_P2
PreTB TB_P3
PreTB TB_P4
PreTB TB_P5
PreTB TB_P6

BB
_2

BB
_3

t

Mean

Mean

Sig. (2tailed)

-1,9700

-11,771

,000

-2,5100

-12,298

,000

-3,0700

-12,998

,000

-3,6400

-14,140

,000

-4,2200

-15,781

,000

-4,9800

-18,859

,000

BB
_5

BB
_6

BeratBadan
Kontrol

Sum of
Squares

df

Pengukuran
Minggu
Galat

7534833,333

5

1848500,000

54

Total

9383333,333

59

Pengukuran
Minggu
Galat

5294500,000

5

1058900,0
00

2504000,000

54

46370,370

7798500,000

59

Total

Mean
Square
1506966,6
67

F

t

df

,6
7
9

2,012

18

,059

135,0
00

67,10
3

5,978

275,9
78

,1
0
1

,7
5
4

,981

18

,340

75,00
0

76,46
7

85,65
1

235,6
51

,3
0
0

,5
9
1

1,092

18

,289

100,0
00

91,59
1

92,42
5

292,4
25

,0
6
2

,8
0
6

1,660

18

,114

170,0
00

102,3
88

45,11
0

385,1
10

,3
1
5

,5
8
2

18

,048

210,0
00

98,88
3

2,255

417,7
45

,1
1
0

,7
4
4

18

,010

280,0
00

96,75
3

76,73
0

483,2
70

2,124

2,894
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t

Sig. (2tailed)

-1265,000

-23,524

,000

-1455,000

-26,701

,000

-1655,000

-27,036

,000

Pair 1

PreBB_P - BB_P1

Pair 2

PreBB_P - BB_P2

Pair 3

PreBB_P - BB_P3

Pair 4

PreBB_P - BB_P4

-1880,000

-25,584

,000

Pair 5

PreBB_P - BB_P5

-2075,000

-28,376

,000

Pair 6

PreBB_P - BB_P6

-2300,000

-34,718

,000

Sig.
,000

34231,481

22,8
36

95%
Confidence
Interval of the
Difference

,1
7
7

Paired
Differences

F
44,0
23

Std.
Error
Diffe
rence

Sig. (2tailed)

Tabel 8Perbandingan Berat Badan Awal
dan Berat Badan Selama Perlakuan

Tabel 5 Pertambahan Berat Badan
Pada Kelompok Perlakuan Dan
Kelompok Kontrol

BeratBadan
Perlakuan

BB
_4

Equ
al
vari
anc
es
ass
um
ed
Equ
al
vari
anc
es
ass
um
ed
Equ
al
vari
anc
es
ass
um
ed
Equ
al
vari
anc
es
ass
um
ed
Equ
al
vari
anc
es
ass
um
ed
Equ
al
vari
anc
es
ass
um
ed

Mean
Diffe
rence

Si
g.

,000
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Tabel 9Peningkatan Lingkar Kepala
Pada Kelompok Perlakuan
Dan Kelompok Kontrol
Sum of
Squares
LK
Kelompok
Perlakuan

Pengukuran
Minggu
Galat
Total

LK
Kelompok
Kontrol

Pengukuran
Minggu
Galat
Total

Mean
Square

df

20,495

5

4,099

21,484

54

,398

41,979

59

16,446

54

25,356

59

F

Sig.

10,3
03

,000

Paired
Differe
nces

Pair 1

5

8,910

Tabel 12Perbandingan Lingkar Kepala
Pretest dan Berat Badan Selama
Perlakuan

Pair 2

19,9
35

3,289

,000

Pair 3
Pair 4

,165

Pair 5
Pair 6

Tabel 10Peningkatan Lingkar Kepala
Pada Kelompok Perlakuan Dan
Kelompok Kontrol
Dependent
Variable
LK Kelompok
Perlakuan
LK Kelompok
Kontrol

Minggu Minggu
1
2
1

Mean
Differenc
e (I-J)

2

Sig.

-,2200

1,000

-,2300

1,000

LK_1

LK_2

LK_3

LK_4

LK_5

LK_6

Equal
varia
nces
assu
med
Equal
varia
nces
assu
med
Equal
varia
nces
assu
med
Equal
varia
nces
assu
med
Equal
varia
nces
assu
med
Equal
varia
nces
assu
med

t-test for Equality of Means

df

Sig.
(2tailed
)

F

Sig.

t

,265

,613

-,491

18

,629

,493

,491

-,516

18

,612

,703

,413

,349

18

,731

,513

,483

,891

18

,773

,391

,475

,144

,709

-,046

Mean
Diffe
rence

Std.
Error
Diffe
rence

95%
Confidence
Interval of
the
Difference

,2444

,6336

,3
9
3
6

,2519

,6593

,3
9
9
3

,0900

,2575

,4511

,6
3
1
1

,385

,2100

,2356

,2850

,7
0
5
0

18

,641

,1000

,2106

,3425

,5
4
2
5

18

,964

,0100

,2197

,4716

,4
5
1
6

,1200

,1300
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Mean

t

Sig. (2-tailed)

-1,3900

-14,846

,000

-1,6100

-16,020

,000

-2,0500

-15,256

,000

-2,4300

-21,773

,000

-2,6800

-34,728

,000

-3,0600

-46,846

,000

PEMBAHASAN

Tabel 11Uji tPerbedaan Lingkar
Kepala Kelompok Perlakuan dan
Kelompok Kontrol
Levene's Test
for Equality of
Variances

PreLK_P LK_P1
PreLK_P LK_P2
PreLK_P LK_P3
PreLK_P LK_P4
PreLK_P LK_P5
PreLK_P LK_P6

Pembahasan menguraikan tentang
hasil penelitian tentang pengaruh terapi
sentuh yang dilakukan secara teratur
terhadappeningkatan antropometri (berat
badan, tinggi badan, lingkar kepala) bayi,
dan akan dibahas yang berkaitan dengan
teori yang meliputi :
1. Tinggi badan pada bayi yang
dilakukan dan tidak dilakukan terapi
sentuh
Menurut Schanberg dalam buku
pedoman pijat bayi, disebutkan bahwa
pengurangan sensasi taktil akan
meningkatkan
pengeluaran
suatu
neurochemical beta-endorphine, yang
akan mengurangi pembentukan hormon
pertumbuhan karena menurunya jumlah
dan aktivitas ODC (Ornithine
Decarboxylase) jaringan. Terapi sentuh
yang dilakukan pada bayi, menyebabkan
disekresikannya serotonin. Dalam buku
ajar fisiologi kedokteran disebutkan
bahwa serotonin yang disekresikan oleh
sistem saraf dalam hipotalamus akan
meningkatkan kecepatan sekresi hormon
pertumbuhan dan pada akhirnya
menyebabkan peningkatan pertumbuhan
bayi, termasuk tulang (Guyton, A.C.
1997: 146).
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2. Berat badan pada bayi yang dilakukan
dan tidak dilakukan terapi sentuh.
Menurut Field dan Schanberg dalam
buku pedoman pijat bayi, disebutkan
bahwa pada bayi yang dipijat akan
mengalami peningkatan tonus nervus
vagus (saraf otak ke-10) yang akan
meningkatkan kadar enzim penyerapan
gastrin dan insulin. Dengan demikian,
penyerapan makanan akan menjadi lebih
baik (Roesli U. 2008: 86). Penyerapan
makanan yang lebih
baik akan
menyebabkan bayi lebih cepat lapar
sehingga akan lebih sering menyusu.
Dengan demikian karena asupan ASI yang
lebih sering, menyebabkan bayi yang
dilakukan terapi sentuh mengalami
percepatan peningkatan berat badan yang
signifikan dibandingkan bayi yang tidak
dilakukan terapi sentuh.
3. Lingkar kepala pada bayi yang
dilakukan dan tidak dilakukan terapi
sentuh
Kira – kira 50% dari pertumbuhan
otak terjadi pada tahun pertama
kehidupan, 20% terjadi pada tahun kedua.
Akan tetapi walaupun volume otak tidak
menggambarkan tingkat kecerdasan, pada
bayi yang dilakukan terapi sentuh akan
menjadikan bayi dapat tidur lebih lelap
dan meningkatkan kesiagaan (alertness)
atau konsentrasi. Hal ini disebabkan,
karena pijatan dapat mengubah
gelombang otak. Pengubahan gelombang
otak terjadi dengan cara menurunkan
gelombang alpha dan meningkatkan
gelombang beta serta tetha( Roesli U.
2008:87)

didapatkan pertambahan tinggi badan
signifikan pada minggu ke 5.
2. Terdapat
perbedaan kecepatan
pertumbuhan (berat badan) antara
kelompok perlakuan dan kelompok
kontrol dan didapatkan perbedaan
secara signifikan berat badan sebelum
dan sesudah perlakuan dari minggu
ke 1 sampai minggu ke 6.
3. Pada pengukuran lingkar kepala bayi
antara kelompok
perlakuan dan
kelompok kontrol ada peningkatan
lingkar kepala tetapi tidak ditemukan
adanya perbedaan yang signifikan
mulai minggu ke 1 sampai dengan
minggu ke 6 pada kedua kelompok.
SARAN
1. Institusi pendidikan Kebidanan dan
Keperawatan, hendaknya dapat
memasukkan terapi sentuh sebagai
muatan lokal pada kurikulum
pendidikan.
2. Secara berkesinambungan hendaknya
dilakukan pelatihan tentang terapi
sentuh yang bertempat di posyandu,
diikuti oleh bidan dan kader posyandu
balita di setiap wilayah kerja
puskesmas.
3. Bidan atau perawat yang telah
mengikuti pelatihan dan memiliki
sertifikat pelatihan terapi sentuh,
dapat membentuk komunitas yang
beranggotakan ibu muda, ibu hamil,
dan ibu nifas untuk diberikan
pelatihan terapi sentuh.
DAFTAR PUSTAKA
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1. Terdapat perbedaan kecepatan
pertumbuhan (tinggi badan) antara
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kontrol, dari hasil pengolahan data
pertumbuhan tinggi badan pada
kelompok perlakuan didapatkan
pertambahan tinggi badan secara
signifikan pada minggu ke 4
sedangkan pada kelompok kontrol
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PENGARUH PENDIDIKAN PAUD TERHADAP TINGKAT PERKEMBANGAN
ANAK USIA TOODLER DI PAUD DIPONEGORO DSN. PUCANGANOM DS.
SUKOREJO KEC. GURAH KAB. KEDIRI
Oleh : Susi Erna Wati, S.Kep.,Ns.M.Kes (NIDN 0709108202)
Siti Aizah, S.Kep.,Ns.M.Kes (NIDN 0714047701)
(Prodi DIII Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan UN PGRI Kediri)
ABSTRACT
Child development is the increased ability of the structure and function of the body is
more complex. 48% of Indonesian children experiencing delays in development. The
quality of child development is influenced by several factors, one of which is a stimulation
or education. The method used is comparative analytic with cross sectional approach. The
population is all children age (1-3 years) .In RW 05 Dsn. Pucanganom Ds. Sukorejo by 41
children. The sample was selected at the time the respondent was at the time of the study a
number of 26 children Collecting data using KPSP sheet. Data were analyzed using Mann
Whitney U-Test. The results showed that almost all (80%) of children who attend early
childhood development that are tailored and most (62.5%) of children who do not follow
early childhood development that are dubious. After doing the calculation using the Mann
Whitney U-Test values obtained significant asymetri 0,017. So we can conclude there is a
difference between the development of children who attend early childhood education and
do not follow the Early Childhood Education. Recommendations from this study is
expected to hold a health officer introduction of the Early Childhood Education program
for the improvement of child development at the Posyandu, polindes and other community
activities.
Keywords: early childhood education, child development
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Setiap tahapan perkembangan anak
adalah masa penting. Setiap anak
memiliki tahapan perkembangan yang
berbeda – beda. Perlu ketelitian dari orang
tua untuk mendorong
anak
agar
mencapai
puncak
perkembangan
optimal (gain moment) setiap anak. Masa
toddler merupakan periode penting pada
tumbuh kembang anak. Pada masa ini
terjadi pertumbuhan dasar yang akan
mempengaruhi
dan
menentukan
perkembangan anak selanjutnya. Pada
masa periode ini kritis ini, diperlukan
rangsangan atau stimulasi yang berguna
agar
potensinya
berkembang.
Perkembangan anak akan optimal
bila interaksi
diusahakan
sesuai
dengan kebutuhan anak pada berbagai
tahap perkembangannya (Kania, 2006).
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Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
merupakan
salah
satu
bentuk
penyelenggaraan
pendidikan
yang
menitikberatkan pada peletakan dasar ke
arah pertumbuhan dan perkembangan fisik
(koordinasi motorik halus dan kasar),
kecerdasan (daya pikir, daya cipta,
kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual),
sosio emosional (sikap dan perilaku serta
agama) bahasa dan komunikasi, sesuai
dengan keunikan dan tahap-tahap
perkembangan yang dilalui oleh anak usia
dini. Salah satu cara untuk mendukung
growthness
dan
pengembangan
persyaratan
anak
adalah stimulasi
pendidikan anak di usia dini (PAUD)
yang terintegrasi
dengan
antar
perawatan kesehatan masyarakat pos,
misalnya pos program pendidikan bagi
anak- anak di usia dini (PAUD) Teratai
sejak terakhir dua tahun. (Noviawati,
2009).
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Selama kurun waktu tahun 2004-2009
capaian Angka Partisipasi Kasar (APK)
PAUD naik sebesar 14,61% (sekitar
39,09% tahun 2004
menjadi sekitar
53,70% tahun 2009) atau rata-rata 2,9%
per tahun. Berdasarkan studi pendahuluan
yang dilakukan ditemukan anak yang
mengikuti
PAUD
mempunyai
perkembangan ”sesuai” berjumlah 5 anak,
sedangkan Perkembangan ”meragukan”
berjumlah 3 anak, dan tidak ada anak
yang
mengalami
penyimpangan.
Sedangkan untuk anak yang tidak
PAUD sejumlah 8 anak
mengikuti
dikumpulkan di rumah peneliti dan hanya
ada 2 anak yang mampu melaksanakaan
tes KPSP yang diberikan. Sedangkan yang
lainnya
berjumlah
3
dengan
perkembangan ”meragukan” dan 3 anak
perkembangan”ada
yang mengalami
penyimpangan”.
Pendidikan anak memang harus
dimulai sejak dini, agar anak bisa
mengembangkan
potensinya
secara
optimal.
Dengan
anak
mengikuti
pendidikan prasekolah seperti playgroup
anak memiliki kematangan sosial yang
baik dimana anak menjadi lebih mandiri,
disiplin, dan mudah diarahkan untuk
menyerap ilmu pengetahuan
secara
optimal (Wulandari, 2009). Berdasarkan
data diatas, maka pemerintah
daerah
harus memperluas berbagai fasilitas
yang
mendukung
lingkungan
pembelajaran berkualitas bagi anak usia
dini sehingga dapat dinikmati setiap
masyarakat di wilayahnya masing-masing.
Pendidikan anak usia dini dapat berjalan
baik jika semua pihak dapat saling bekerja
sama.
2. Rumusan Masalah
“Adakah Pengaruh Pendidikan PAUD
Terhadap Tingkat Perkembangan
Anak
Usia Todler di
PAUD Diponegoro
Dsn. Pucanganom Ds. Sukorejo Kec.
Gurah Kab. Kediri?”
3. Tujuan Penelitian
Mengetahui
Perbedaan
Perkembangan Anak Usia Toodler Yang
Jurnal Ilmu Kesehatan Vol. 5 No. 1 Nopember 2016

Mengikuti Pendidikan PAUD dan Tidak
Mengikuti PAUD Di Dsn. Pucanganom
Ds. Sukorejo Kec. Gurah Kab. Kediri
METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini menggunakan
jenis penelitian analitik komparatif dengan
menggunakan pendekatan cross sectional.
Populasi dalam penelitian adalah anak
– 3 th) di Dsn.
usia toodler (1
Pucanganom Ds. Sukorejo Kec. Gurah
Kab. Kediri sejumlah 41 anak. Sedangkan
yang menjadi sampel dalam penelitian ini
yaitu anak usia 1 – 3 th di RW. 5 Dsn.
Pucanganom Ds. Sukorejo Kec. Gurah
Kab. Kediri yang memenuhi kriteria
inklusi sejumlah 26 anak. Tahap pertama
yang dilakukan oleh peneliti setelah
pengumpulan data adalah editing data,
yaitu klarifikasi data dengan observer lain
jika terjadi sesuatu yang meragukan. Data
yang terkumpul dari hasil pengamatan
dipilah-pilah berdasarkan kelompok usia
responden.
Untuk
memudahkan
menganalisa data, maka peneliti
menggunakan Coding sebagai berikut :
1. Kode responden
A1, A2, A3, dst…..: responden yang
PAUD pertama, dan seterusnya
B1, B2, B3, dst…...: responden yang
tidak mengikuti PAUD, dan
seterusnya
2. Kode anak
P : anak yang mengikuti PAUD
TP: anak yang tidak ikut PAUD
3. Kode klasifikasi kategori
S : perkembangan sesuai
M : perkembangan meragukan
P:
perkembangan
ada
penyimpangan
Tahap selanjutnya yaitu
scoring
kemudian setelah semua data
terkumpul peneliti melakukan
tabulasi/ pengelompokan data yang
akan diteliti dengan menggunakan
rumus Mann Whitney U-Test.
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Tabel

HASIL DAN PEMBAHASAN
HASIL PENELITIAN
Tabel

1.1 Distribusi responden
berdasarkan Perkembangan anak
usia 1- 3 th yang mengikuti PAUD
Perkembangan
PAUD

No

1.

Sesuai

Jumlah Prosentase
%
8
80

2.

Meragukan

2

3.

Penyimpangan 0

Jumlah

20
0

10

100

Sumber data: Kuesioner
Berdasarkan data dari tabel di atas
bahwa hampir seluruhnya (80%) anak usia
(1-3 tahun) yang mengikuti Pendidikan
Anak Usia Dini mencapai perkembangan
yang sesuai.
Tabel

1.2 Distribusi Responden
Berdasarkan Perkembangan Anak
Usia Toodler Yang Tidak Mengikuti
PAUD

No Perkembangan

TIDAK PAUD

1.

Sesuai

Jumlah Prosentase
%
5
31,25

2.

Meragukan

10

3.

Penyimpangan 1

Jumlah

16

62,5
6,25
100

Sumber data: Kuesioner
Berdasarkan data dari tabel di atas
bahwa sebagian besar (62,5%) anak usia
(1-3 tahun) yang tidak mengikuti
Pendidikan Anak Usia Dini mencapai
perkembangan yang meragukan.
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Keikut
setaan
dalam
PAUD
PAU
D
Tdk
PAU
D
Jumla
h

1.3 Distribusi Perbedaan
Perkembangan Anak Usia Toodler
Yang Mengikuti PAUD dan Tidak
Mengikuti PAUD
Kriteria Perkembangan Jumla
Sesua Merag Penyim h
i
ukan pangan
∑ % ∑ % ∑ % ∑ %
8
5

6
1,
5
3
8,
5
1 1
3 0
0
50%

1
6,
7
8
3,
3
1 1
2 0
0
46,2%
2
1
0

0
1

0
1
0
0

1

1
0
0

1
0
1
6

3
8,
5
6
1,
5
2 1
6 0
0
100%

Prose
3,8
ntase
Sumber data: Kuesioner
Dari tabel silang diatas didapatkan
anak yg mengikuti PAUD sebagian besar
(61,5%) mempunyai perkembangan
sesuai, sedangkan anak yang tidak
mengikuti PAUD didapatkan hampir
seluruh
(83,3%)
mempunyai
perkembangan yang meragukan.
Untuk mengetahui ada tidaknya
perbedaan, selanjutnya akan diuji dengan
menggunakan Uji Mann Whitney U-Test.
Tabel 1.4 Hasil Uji Analisis Mann
Whitney U-Test
Perkemb N
Mea Sum Asymp.S
angan
n
of
ig
Anak
Ran Rank
k
PAUD
10
17,5 175.0
0,017
0
0
Tidak
16
11,0 176.0
PAUD
0
0
Dari tabel tersebut ditemukan bahwa
nilai Asymetri signifikan adalah 0,017.
Nilai Asymetri Signifikan tersebut lebih
kecil dari nilai α = 0,05 yang artinya ada
perbedaan yang bermakna antara anak
yang mengikuti PAUD dan tidak
mengikuti PAUD.
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PEMBAHASAN
a) Perkembangan Anak Yang Mengikuti
Pendidikan Anak Usia Dini
Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan didapatkan hampir seluruh anak
usia
(1-3
tahun)
mengalami
perkembangan yang sesuai mencapai
(80%). Perkembangan anak yang
mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini
mencapai perkembangan yang sesuai, itu
dikarenakan pada Pendidikan Anak Usia
Dini terdapat tempat yang kondusif,
berorientasi pada kebutuhan anak, serta
ditunjang dengan tempar bermain yang
memadai. Dimana hal tersebut dapat
merangsang tumbung kembang
anak
secara optimal.
b) Perkembangan Anak yang tidak
mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini
Dari hasil penelitian yang telah
dilakukan didapatkan bahwa sebagian
besar anak usia 1-3 tahun yang tidak
mengikuti
PAUD
mengalami
perkembangan yang meragukan mencapai
(62,5%). Kurangnya peran orang tua
dalam mendidik dan mengarahkan anak
pada arah yang tepat dapat mempengaruhi
perkembangan anak. Padahal pendidikan
anak usia dini dapat berlangsung dimana
saja dan kapan saja seperti halnya
interaksi manusia yang terjadi di dalam
keluarga, teman sebaya, dan dari
hubungan kemasyarakatan yang sesuai
dengan kondisi dan perkembangan anak
usia dini (Dida, 2010).
c) Perbedaan Perkembangan Anak Usia
Toodler Yang Mengikuti Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD) dan Tidak
Mengikuti Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD)
Berdasarkan hasil uji Wilcoxon Mann
Whitney U-Test tentang perkembangan
anak yang mengikuti Pendidikan Anak
Usia Dini dan tidak mengikuti Pendidikan
Anak Usia Dini di PAUD Diponegoro
Dsn. Pucanganom Ds. Sukorejo Kec.
Gurah Kab. Kediri, didapatkan nilai
Asygmetri Signifikan sebesar 0,017. Dapat
diambil kesimpulan bahwa terdapat
perbedaan antara perkembangan anak
Jurnal Ilmu Kesehatan Vol. 5 No. 1 Nopember 2016

yang mengikuti Pendidikan Anak Usia
Dini dan tidak mengikuti Pendidikan
Anak Usia Dini. Anak yang mengikuti
Pendidikan anak usia dini mencapai
perkembangan yang sesuai, dikarenakan
mereka mengikuti pendidikan di lembaga
formal yang memiliki tempat yang
kondusif, alat permainan yang lengkap
serta sistem pengajaran yang teratur. Hal
ini sesuai dengan pernyataan Kuntjojo
(2010)
yang menyebutkan bahwa
Pendidikan anak usia dini pelaksanaannya
menggunakan prinsip berorientasi pada
kebutuhan anak, belajar melalui bermain,
menggunakan lingkungan yang kondusif,
serta menggunakan pembelajaran terpadu.
Dapat disimpulkan bahwa jika anak
mengikuti Pendidikan anak usia dini maka
mereka akan mendapatkan stimulasi yang
lebih terarah yang akan berdampak baik
bagi perkembangannya.
Sedangkan
anak
yang tidak
mengikuti program Pendidikan anak usia
dini mencapai perkembangan meragukan
dikarenakan mereka kurang mendapatkan
latihan atau pendidikan yang terarah.
Padahal pendidikan anak usia dini dapat
berlangsung dimana saja dan kapan saja
seperti halnya interaksi manusia yang
terjadi di dalam keluarga, teman sebaya,
dan dari hubungan kemasyarakatan yang
sesuai dengan kondisi dan perkembangan
anak usia dini (Dida, 2010).
KESIMPULAN DAN SARAN
Ada perbedaan yang signifikan antara
perkembangan anak yang mengikuti
Pendidikan anak usia dini dan tidak
mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini.
Diharapkan orang tua lebih meluangkan
waktu dan memberikan pendidikan dan
latihan pada anaknya secara terarah, dan
lebih baik lagi apabila anak diikutkan
dalam program pendidikan anak usia dini.

DAFTAR PUSTAKA
. 2006. Ilmu Kesehatan
Anak. Jakarta: Salemba Medika
131

ISSN 2303-1433

Alimul,

Aziz.
2003.
Riset
Mulyasa, H. (2012). Manajemen PAUD.
Keperawatan
dan
Teknik
Bandung : PT Remaja
Penulisan
Ilmiah.
Rosdakarya
Jakarta:Salemba Raya
Santrock, J.W. (2007). Perkembangan
Arikunto, S. 2006. Prosedur Penelitian
Anak Edisi 11 Jilid 1. Jakarta :
Suatu
Pendekatan
Praktik.
Erlangga
Jakarta: PT Rineka Cipta
Soetjiningsih. (2002). Tumbuh Kembang
Dida.(2010).http://sadidadalila.wordpress.
Anak. Jakarta : EGC
com/2010/01/03/pentingnyaSugiyono. (2011).
Statistik Untuk
pendidikan -anak- usia-dini-diPenelitian. Bandung : CV
indonesia/
. (diakses pada tanggal
Alfabeta
15 Maret 2015)
Wong, Donna L. (2003). Pedoman Klinis
Depkes RI. (2006).
Pedoman
Pediatrik. Jakarta : EGC
Pelaksanaan Stimulasi, Deteksi
dan Intervensi Dini Tumbuh
Kembang Anak Di Tingkat
Pelayanan Kesehatan Dasar.
Jakarta: Depkes RI
Fajar, Ibnu, dkk. 2009. Statistika untuk
Praktisi Kesehatan. Yogyakarta:
Graha Ilmu
Hasan, Maimunnah. (2010). Pendidikan
Anak Usia Dini. Jogjakarta: Diva
Press
Kania. 2006. Stimulasi Tumbuh Kembang
Anak Untuk Mencapai Tumbuh
Kembang
Yang
Optimal.
http://pustaka.unpad.ac.id/.
Diakses 15 Maret 2015.
Kuntjojo.
(2010).
Konsep-konsep
Dasar
Pendidikan
Anak
Usia
Dini.http://kunt34.blogspot.com/
2010/11/konsep-konsep-dasarpendidikan- anak.html (diakses
pada tanggal 21 Maret 2015)
Narendra, Moersintowarti
B, dkk.
(2002). Buku Ajar Tumbuh
Kembang Anak dan Remaja.
Jakarta: Sagung Seto
Notoatmodjo, S. 2010. Metodologi
Peneletian Kesehatan. Jakarta :
PT Rineka Cipta.
Nursalam, 2008. Konsep Penerapan dan
Metodologi
Penelitian Ilmu
Keperawata. Jakarta: Salemba
Medika.
Mansur, H. (2009). Psikologi Ibu dan
Anak untuk Kebidanan. Jakarta :
Salemba Medika
Jurnal Ilmu Kesehatan Vol. 5 No. 1 Nopember 2016

132

ISSN 2303-1433

PENGARUHEDUKASI HIPERTENSI DENGAN MEDIA BOOKLET TERHADAP
PERILAKU SELF MANAGEMENT PADA PASIEN HIPERTENSI DI WILAYAH
PUSKESMAS BALOWERTI KEDIRI
Sri Wahyuni, M.Kep.,Ns
Dosen Prodi S1 Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan
IIK Bhakti Wiyata Kediri
Abstract
Background :Hypertension is a disease which can damage the organ progressively
and settled, disease caused diseases such as stroke, cardiovascular disorders, kidney
failure, and other serious diseases that threaten a person's life. Self management can be
applied to patients with hypertension in an effort to enhancing the knowledge, attitudes and
behavior.Objective :This research aims to the influence of education booklets media to
self management in patients hypertension in the Puskesmas Balowerti Kota Kediri.
Methods :This type of research is quantitative, with pre-post test design in one group (onegroup pre-post test design). The sample in this study were 30 respondents selected by
accidental sampling.Results: based on the obtained paired T test p-value is 0.000 <α =
0.05. Conclusions and recommendations :There is a significant effect of hypertension
with the media giving education booklet on self management behaviors in patients with
hypertension in the PuskesmasBalowerti Kediri. To improve the behavior of selfmanagement in hypertensive patients can consider the provision of structured edukas use
media interest, so that more effective education.
PENDAHULUAN
Hipertensi menjadi salah satu
penyakit“Silent Killer”dimana penyakit
ini dapat merusak organ secara progresif
dan menetap, akibat yang ditimbulkan
penyakit hipertensi
seperti
stroke,
gangguan kardiovaskular, gagal ginjal,
dan penyakit berat lainnya yang dapat
menyebabkan terancamnya kehidupan
seseorang (Erkoc, 2012).
Prevelensi
hipertensi akan terus menerus mengalami
peningkatan sehingga hal ini dapat
menyebabkan permasalahan yang besar di
dunia (Firmawati, 2011).
World
Health
Organization
(WHO),padatahun 2008 sekitar 40%
orang dewasa yang telah mencapai usia 25
tahun keatas didiagnosis
hipertensi
diseluruh dunia, diperkirakan jumlah
tersebut meningkat 60% atau sekitar 1,56
miliar
tahun
2015
(WHO,
2013).Berdasarkan hasil Riset Kesehatan
Dasar (2013) prevelensi hipertensi di
Indonesia yang diperoleh dari questioner
yang didiagnosis oleh tenaga kesehatan
atau sedang minum obat sebesar 26,5%
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(Kemenkes RI, 2014).Berdasarkan hasil
riset kesehatan dasar (2013) prevelensi
hipertensi berdasarkan propinsi di
Indonesia, Jawa Timur berada pada urutan
ke 6 (Kemenkes RI, 2014). Di Kota Kediri
pada tahun 2015, jumlah pasien hipertensi
mencapai 25.640 dengan prevalensi di
Puskesmas Balowerti sebanyak 3.752
pasien hipertensi (Dinkes Kediri, 2015).
Pasien hipertensi yang melakukan
control tekanan darah dengan cara
memodifikasi gaya hidup sekitar 30% dari
keseluruhan pasien hipertensi (Ragotet al,
2005).Self
management
dengan
memonitoring tekanan darah, pengaturan
makan, latihanfisik, pengontrolan berat
badan, pengelolaan stress, berhenti
merokok, menghindari alcohol dan
penggunaan obat dapat dijadikan sebagai
salah satu upaya untuk mencegah
komplikasi hipertensi. Hasil penelitian
Hayes (2010), pengelolaan hipertensi
efektif dengan cara berhenti merokok,
pengaturan pola makan sehat dan
melakukan
latihan
fisik
secara
teratur.Perubahan
perilaku
dapat
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dimanfaatkan sebagai cara mengurangi
atau menghambat akibat yang tidak
diinginkan pada pasien hipertensi (Hayes,
2010).
Self management dapat diaplikasikan
pada pasien hipertensi untuk peningkatkan
pengetahuan, sikap dan perilaku dengan
menggunakan
metode
pembelajaran
ceramah dengan media booklet (Lee,
2013). Kelebihan media booklet yaitu
dapat dilihat dari segi biaya yang
dikeluarkan cukup murah karena hanya
dengan menggunakan media cetak, pesan
yang disampaikan pada media booklet
dapat disesuaikan dengan keadaan saat ini
karena dapat memuat topik secara detail
dan jelas serta bisa lebih mengembangkan
pesan yang akan disampaikan (Yulianti,
2013).
Berdasarkan hasilkajian di atas,
menjadi penting untuk dilakukan
penelitian lebih lanjut terkait “Pengaruh
Edukasi Hipertensi dengan Media Booklet
terhadap Perilaku Self Management pada
Pasien Hipertensi di Wilayah Puskesmas
Balowerti Kota Kediri”.
METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini menggunakan
desain penelitian praeksperimental
dengan rancangan pre-pesca test dengan
satu kelompok (one-group pra-post test
design). Kelompok subjek diobservasi
sebelum dilakukan intervensi, kemudian
dievaluasi setelah diberikan intervensi.
Kriteria inklusi pada penelitian ini yaitu
pasiendengan hipertensi stadium 1 (TDS :
140-159 mmHg, TDD : 90-99 mmHg) dan
stadium 2 (TDS : >160 mmHg, TDD :
>100 mmHg), mampu melakukan aktifitas
fisik dengan baik, memiliki kemampuan
membaca yang baik, pasien tidak
memiliki keterbatasan fisik.Teknik
sampling
pada
penelitian
ini
menggunakan
accidental sampling.
Jumlah pasien yang memenuhi kriteria
adalah 30 orang.
Langkah pertama menentukan
pasien, langkah kedua mempersiapkan
kuesioner dan Booklet, kemudian langkah

ketiga yaitu menjelaskan kepada pasien
tentang penelitian yang akan dilakukan
dengan cara mengobservasi perilaku self
management hipertensi, langkah kelima
yaitu melihat sejauh mana pasien
mengetahui tentang perilaku
self
management hipertensi pasien dengan
menggunakan kuesioner, selanjutnya
langkah keenam yaitu di berikan
intervensi edukasi hipertensi dengan
media Booklet. Langkah terakhir yaitu
mengevaluasi kembali perilaku
self
management hipertensi pasien dengan
menggunakan kuesioner.

HASIL PENELITIAN
1.Rata-rata perilaku self management
pasien sebelum dan sesudah diberikan
intervensi edukasi hipertensi.
Tabel 1Hasil rata-rata perilaku self
management sebelum dan sesudah
diberikan edukasi hipertensi di
Puskesmas Balowerti Kediri Tahun
2016.
N Vari
o an
1 Sebe
lum
2 Sesu
dah

N
3
0
3
0

Mea
n
56,5
333
77,2
333

Mi
n.
50,
00
70,
00

M
ax.
66,
00
82,
00

SD

p

4,80
469
3,01
357

0,11
9
0,81
5

Dari tabel
1 di
atas
didapatkan
mean
perilaku
self
management pasien sebelum diberikan
intervensi edukasi hipertensi adalah
56,5333 dengan Standar Deviasi 4,80469.
Pada tabel test of normality shapiro-Wilk
didapatkan p-value 0,119. Sedangkan
mean perilaku self management pasien
sesudah diberikan intervensi edukasi
hipertensi adalah 77,2333dengan standar
Deviasi 3,01357. Pada tabel test of
normality shapiro-Wilk
didapatkan p
value 0,815. Dapat di artikan nilai p-value
lebih besar dari nilai α (0,05) maka dapat
disimpulkan distribusi
data perilaku
pasien sebelum dan sesudah di berikan
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intervensi
edukasi
adalahberdistribusi normal.

hipertensi

2. Hasil Uji Paired t test
Tabel 2Hasil uji test t paired edukasi
hipertensi dengan media
booklet
terhadap perilaku self management pada
pasien hipertensi di Puskesmas
Balowerti Kediri Tahun 2016
Var
ian
Rat
arata

N Mean

Min.

3
0 20,700
00

22,7
5028

Ma
x.
18,
649
72

S
D
5,
49
07
4

pvalue
0,000

Data dari tabel 2 di atas
didapatkan hasil uji
Paired t
testdidapatkan nilai
p-value adalah
0,000<α=0,05 artinya terdapat pengaruh
yang signifikan pemberian edukasi
hipertensi dengan media booklet terhadap
perilaku self management pada pasien
hipertensi di Puskesmas Balowerti Kediri.
PEMBAHASAN
A. Pembahasan
1. Perilaku self management sebelum
dan sesudah diberikan edukasi
hipertensi
Hasil
rata-rata
perilaku
self
management sebelum diberikan intervensi
edukasi pada tabel 1 yaitu 56,53. Hasil
rata-rata perilaku self management
sesudah diberikan intervensi edukasi pada
tabel 1 yaitu 77,23.
Edukasi
kesehatan
merupakan
pengembangan serta penyediaan perintah
melalui kebiasaan pembelajaran yang
terkontrol sehingga diperoleh perilaku
kondusif untuk selalu hidup sehat pada
individu, keluarga, kelompok
dan
komunitas (Dotcherman & Bulechek,
2008).Edukasi
juga
merupakan
pembelajaran yang didasari oleh proses
interaktif dan juga upaya dalam
menambah pengetahuan baru, sikap,
ketrampilan melalui pembelajaran praktik
dan pengalaman (Smeltzer& Bare, 2008).
Menurut Edelman dan Mandle (2002)
dalam Widiastuti (2012) tujuan
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dilakukannya edukasi kesehatan yaitu
supaya seseorang bias memperoleh
kesehatan yang optimal melalui usahanya
sendiri.
Pasien hipertensi di Puskesmas
Balowerti masih beranggapan jika gejala
hipertensi timbul cukup hanya diberikan
obat saja untuk menghilangkannya dan
tidak tahu bagaimana cara mencegah
gejala hipertensi tersebut terjadi. Peran
perawat di sini membantu pasien
hipertensi untuk memahami bagaimana
cara memanajemen diri agar tidak terjadi
gejala atau komplikasi dari hipertensi,
diperlukan pengetahuan dan kepercayaan
diri yang kuat dari pasien hipertensi dalam
menjalani terapi atau perawatan
hipertensinya.
Dari tabel 1 didapatkan peningkatan
mean sebelum dansesudah diberikan
intervensi edukasi hipertensi dari 56,53
77,23, ada selisih antara nilaisebesar 20.7.
dengan demikian dapat disimpulkan
terjadi peningkatan perilaku
self
management pada pasien hipertensi
setelah diberikan edukasi hipertensi
dengan media booklet.
Pemberian edukasi hipertensi dengan
media bookletpada pasien hipertensi di
Puskesmas Balowerti dilakukan secara
personal yaitu peneliti mendatangi rumah
pasien satu persatu dan memberikan
edukasi di rumah pasien. Para pasien
sangat antusias dalam pemberian edukasi
tersebut, adabeberapa pasienyang baru
mengetahui cara perawatan hipertensi
yang baik setelah diberikan edukasi.
Sebagian besar pengetahuan pasien
tentang hipertensi hanya sebatas obat dan
menghindari makanan yang mengandung
garam. Utuk pengelolaan hipertensi lain
seperti olahraga, mengelola stress dan
pola hidup yang sehat jarang dilakukan.
Pasien dapat menerima edukasi dari
peneliti dengan baik walaupun ada
beberapa pasien belum memahami apa yg
dijelaskan peneliti dan minta diulang
penjelasan materi edukasinya.
Dari pelaksanaan penelitian di
Puskesmas Balowerti ini peneliti
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mengamati kelebihan dari metode edukasi
yang dilakukan yaitupasien mudah
membaca setiap saat jika lupa. Pasien
hipertensi di Puskesmas Balowerti
menganggap booklet yang dibuat oleh
peneliti sebagaibuku panduan sebagai
acuan untuk mengontrol hipertensinya.
2. Menganalisis
Perilaku
Self
Management Sebelum dan Sesudah
Edukasi Hipertensi dengan media
booklet
Berdasarkan hasil analisis pada tabel
2 dengan menggunakan uji T Paired
didapatkan nilai
p-value
adalah
0,000<α=0,05 artinya terdapat pengaruh
yang signifikan
pemberian edukasi
hipertensi dengan media booklet terhadap
perilaku self management pada pasien
hipertensi di Puskesmas Balowerti Kota
Kediri.
Pemberian edukasi hipertensi pada
penelitian ini menggunakan media booklet
yaitu suatu
alat atau media untuk
memberikan atau penyampaian pesan
berbentuk buku yang berisi tulisan atupun
gambar (Suiraoka, et al, 2012). Program
edukasi
diberikan
dalam
rangka
peningkatkan pengetahuan pasien tentang
penyakitnya dan supaya pasien dapat
meningkatkan
kemampuandalam
melakukan aktifitas perawatanpada diri
sendiri (Parsellet al, 2004).
Self management mendorong pasien
menggunakan sumber daya yang ada
untuk mengatasi gejala yang dialami
terutama pada pasien penyakit kronis,self
management memfasilitasi pasien untuk
aktivitas pencegahan dan pengobatan dan
diperlukan kerjasama dengan tenaga
kesehatan lain, dengan
pendidikan
kesehatan akan mendorong kemandirian
pasien sehingga mengelola penyakit
secara mandiri (Warsiet al, 2004).
Peningkatan pengetahuan yang diperole
hpada pasien
hipertensi di wilayah
Puskesmas Balowerti
diperoleh hasil
significan,
keyakinan diri
pasien
terhadap
pengelolaan
meningkat
hipertensi dukungan dari keluarga dan

orang-orang terdekat dapat mempengaruhi
peningkatan perilaku self management
pasien hipertensi. Petugas kesehatan juga
sebagai fasilitator dan pengawas dalam
terapi pengobatan pada pasien hipertensi
juga sangat ikut mengambil peran.
Dari
pernyataan diatas dapat
disimpulkan bahwa salah satu upaya
peningkatan perilaku self management
pada pasien hipertensi yaitu dengan
pemberian edukasi secara yang menarik
yaitu dengan menggunakan media
booklet. Sehingga diharapkan pasien
hipertensi dapat melakukan perawatan di
rumah dan mematuhi terapi yang akan
berdampak pada penekanan angka
kematian dan komplikasi penyakit
hipertensi.
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Perilaku self management pasien
sebelum
diberikan
edukasi
hipertensi diperoleh hasil
mean
56,53.
2. Perilaku self managementpasien
sesudah diberikan edukasi hipertensi
diperoleh hasil Mean 77,23.
3. Dari analisis perilaku
self
management sebelum dan sesudah
diberikan edukasi hipertensi dengan
hasil uji T Paired didapatkan nilai pvalue adalah 0,000<α=0,05 artinya
terdapat pengaruh yang signifikan
menggunakan edukasi hipertensi
dengan media
booklet terhadap
perilaku self management
pada
pasien hipertensi.
B. Saran
1. Bagi petugas kesehatan
a. Diharapkan petugas puskesmas
untuk berupaya melakukan
komunikasi atau edukasi yang
efektif agar pasien memahami
sepenuhnya tentang penyakit
yang diderita.
b. Petugas puskesmas dapat
meningkatkan perilaku
self
pada
pasien
management
136
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hipertensiyang adaptif melalui
pendidikan kesehatan yang
terstruktur
menggunakan
berbagai media agar menarik,
sehingga edukasi lebih efektif.
c. Petugas puskesmas dapat
menjadi
fasilitator
untuk
menghubungkan
pasien
hipertensi dengan sumber-sumber
dukungan sosial baik keluarga,
tenaga kesehatan maupun
kelompok pendukung yang
berguna untuk mempertahankan
kondisi emosional pasien ke arah
yang adaptif.
2. Bagi peneliti selanjutnya
a. Saat melakukan penelitian
diusahakan bahasa yang
disampaikan bisa di pahami
oleh pasien hipertensi dalam
upaya meningkatkan perilaku
self management nya.
b. Lebih mengoptimalkan edukasi
dan komunikasi agar tidak
terjadi
kesalahan
dalam
pemberian materi edukasi
(melihat
perilaku
self
managementnya).
c. Saat melakukan penelitian
diusahakan untuk memberikan
edukasi tidak hanya sekali,
tetapi
dilakukan
selama
beberapa pertemuan.
Bagi
selanjutnya dapat
peneliti
merubah variabel sebelumnya
yaitu injeksi insulin pen dengan
obat oral DM.
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