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ABSTRAK 
 

Latar belakang: mata kuliah Askeb IV (Patologi) adalah mata kuliah kebidanan yang banyak sekali berhubungan dengan kasus-
kasus kebidanan yang membutuhkan pemecahan masalah. Mahasiswa masih banyak yang belum mampu memecahkan masalah-
masalah tersebut dengan optimal dan hasil belajarnya belum sesuai dengan target yang diharapkan. Dan ini ditunjang dengan 
motivasi belajar mahasiswa yang masih rendah. 
Tujuan: Tujuan dari peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui interaksi antar metode pembelajaran pemecahan 
masalah dan motivasi terhadap prestasi belajar mata kuliah Askeb IV (Patologi). 
Metode: desain penelitian ini adalah quasi eksperimental dengan posttest only control group design. Dalam pengambilan sampel, 
peneliti menggunakan tehnik total sampling. Data diambil menggunakan test prestasi dan kuesioner motivasi. Hasil: hasil penelitian 
menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antar metode pembelajaran pemecahan masalah dan motivasi terhadap prestasi 
belajar yaitu didapatkan hasil hitung Fo 11.172 dengan nilai p = 0.001 (p ≤ 0.05), sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 
pengaruh yang signifikan dari interaksi antara metode pembelajaran dan motivasi belajar mahasiswa terhadap prestasi belajar 
Askeb IV .  
Kesimpulan: metode pembelajaran pemecahan masalah lebih efektif dibandingkan metode pembelajaran konvensional dan 
motivasi sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran ini juga pada prestasi belajar. 

Kata kunci : Metode Pembelajaran Problem Solving; Motivasi; Prestasi Belajar 

 
The Effect of the Problem-Solving Learning Method and the Learning Motivation 

on the Learning Achievement in Midwifery Care IV (Pathology) 
at Giri Satria Husada Midwifery Academy of Wonogiri. 

 
ABSTRACT 

 
 

Background: Midwifery Care IV (Pathology) is, on one hand, a midwifery subject matter which very much discusses about matters 
related to midwifery cases that need problem-solving. There have been, one the other hand, many students of midwifery academy 
who are unable to deal with the cases optimally, and their learning result on the subject matter has not been in compliance with the 
expected target. In addition, it also worsened with their low learning motivation. Objective: The objective the research is to 
investigate the interaction of effect between the problem-solving learning method and the learning motivation on the learning 
achievement in the subject matter of Midwifery Care IV (Pathology). Method: The research used a quasi experimental research 
method with post-test only control group design. Its population was all of the students of Giri Satria Husada Midwifery Academy of 
Wonogiri. The data of the research were gathered through test of achievement and questionnaire of learning motivation. Result: The 
result of the research shows that there is a significant interaction of effect between the problem-solving learning method and the 
learning motivation on the learning achievement of the students as indicated by Fcount = 11.172 with the value of p = 0.001 (p ≤ 0.05), 
meaning that there is a significant interaction of effect between the learning method and the learning motivation on the learning 
achievement in Midwifery Care IV (Pathology) of the students of Giri Satria Husada Midwifery Academy of Wonogiri. Conclusion: 
Based on the result of the research, conclusions are drawn that (1) the problem-solving learning method is more effective than the 
conventional one, and (2) the learning motivation is very influential to the learning process and the learning achievement of the 
students.  
 
Keywords: Problem-solving learning method; learning motivation; and learning achievement. 
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PENDAHULUAN 
 
Upaya peningkatan mutu pendidikan khususnya dalam meningkatkan hasil pendidikan satu di antaranya yang 
harus dikembangkan terletak paa proses belajar mengajar yang merupakan kegiatan yang paling pokok dalam 
proses pendidikan. Dengan demikian, berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan tergantung pada 
keberhasilan proses belajar-mengajar (Dimyati, 2006).  

Dalam pembelajaran penyampaian materi juga didukung oleh performance dan metode mengajar 
yang digunakan oleh pengajar. Metode konvensional masih baik digunakan dalam menyampaikan teori 
tetapi perlu dimodifikasikan dengan metode yang lain. Pada dasarnya tingkat keberhasilan belajar – 
mengajar dipengaruhi banyak faktor diantaranya kemampuan guru, kemampuan dasar siswa, metode 
mengajar, materi, sarana dan prasarana, motivasi, alat evaluasi serta lingkungan yang kesemuanya 
merupakan satu kesatuan yang paling berkaitan yang bekerja secara terpadu untuk tercapainya tujuan yang 
telah ditetapkan (Djamarah, 2006:123). Upaya pemerintah khususnya Departemen Kesehatan Republik 
Indonesia dalam meningkatkan kualitas pendidikan kesehatan kebidanan salah satunya dengan 
mengimplementasikan kurikulum kebidanan yang telah disempurnakan untuk pendidikan Diploma III 
Kebidanan pada tahun 2011.  

Di Akademi Kebidanan, mahasiswa dituntut untuk dapat mempelajari dan menguasai kompetensi-
kompetensi Bidan yang telah ditetapkan dalam Permenkes Nomor HK. 02.02/MENKES/149/2010. Salah 
satu kompetensi tersebut adalah mampu melakukan Asuhan Kebidanan pada kasus-kasus patologi 
kehamilan, persalinan dan nifas. Dalam proses pembelajaran materi ini masuk dalam mata kuliah ASKEB IV 
(Patologi).  

Mahasiswa sangat dituntut untuk dapat melakukan analisis kasus dan melakukan manajemen 
kebidanan, atau dalam hal ini mahasiswa harus mampu menyelesaikan masalah pada kasus-kasus patologi 
kebidanan. Tetapi kenyataan yang didapat mahasiswa masih banyak yang mengalami kesulitan dalam 
melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi. Materi pokok mata kuliah ASKEB IV (Patologi Kebidanan) 
yang banyak menggali mengenai konsep-konsep dan penyelesaian masalah tertentu yang saling berkaitan. 
Mahasiswa seringkali mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep dan pengelolaan kasus yang 
ada pada materi ASKEB IV. Kesulitan ini disebabkan oleh kemampuan mahasiswa dalam menyerap dan 
memahami materi pelajaran dan cara mereka untuk belajar berbeda-beda sehingga mempengaruhi prestasi 
belajarnya. Pembelajaran yang pernah dilakukan adalah dengan diskusi kelompok didapatkan hasil 
pembelajaran pada mahasiswa semester IV di Akademi Kebidanan Giri Satria Husada Wonogiri sebagai 
berikut dari 120 mahasiswa, kelulusan hanya 60%, banyak mahasiswa yang mendapat nilai dibawah 
standart dan ada yang harus mengulang ditahun depan. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa keberhasilan 
belajar mengajar kurang maksimal karena mahasiswa masih belum bisa memenuhi standar tujuan 
pembelajaran yang telah ditentukan. Agar siswa dapat memahami dengan baik materi ASKEB IV, maka 
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mahasiswa dituntut untuk menggunakan pola pikir yang terstruktur dan sistematis melalui tahap-tahap 
pemecahan yang tepat. Hal ini sejalan dengan metode pembelajaran pemecahan masalah.  

Keberhasilan belajar tidak boleh hanya mengandalkan kegiatan tatap muka dan tugas terstruktur 
yang diberikan oleh guru, akan tetapi terletak pada motivasi belajar (Sardiman, 2010). Rumusan Masalah 
pada penelitian ini adalah Adakah Pengaruh Metode Pembelajaran Pemecahan Masalah dan Motivasi 
Mahasiswa Terhadap Prestasi Belajar Mata Kuliah Askeb IV di Akademi Kebidanan Giri Satria Husada 
Wonogiri Tahun 2015? Tujuan Penelitian untuk mengetahui pengaruh Metode Pembelajaran Pemecahan 
Masalah dan Motivasi Mahasiswa Terhadap Prestasi Belajar Mata Kuliah Askeb IV. 

 
TINJAUAN TEORI 
 
Metode Pembelajaran Pemecahan Masalah  

Metode pemecahan masalah adalah penggunaan metode dalam kegiatan pembelajaran dengan jalan 
melatih mahasiwa menghadapi berbagai masalah baik itu masalah pribadi atau perorangan maupun masalah 
kelompok untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama-sama (Roestiyah, 2008). Menurut A. Heinze (2005) 
strategi pembelajaran pemecahan masalah adalah pembelajaran yang membutuhkan teknik dan pengamatan 
sesuai dengan karakteristik siswa.          
Motivasi 
Motivasi merupakan suatu proses psikologi menurut Wahyosumidjo (2004) yang mencerminkan interaksi 
antara sikap, kebutuhan, persepasi dan keputusan yang terjadi pada diri seseorang. Dan hal ini timbul dari 
faktor internal dan faktor eksternal.  
1) Faktor internal yaitu kepribadian, sikap, pengalaman dan pendidikan atau harapan, cita-cita.  
2) Faktor eksternal yaitu pengaruh pimpinan, kolega atau faktor yang kompleks. 

Tetapi perlu diingat bahwa kedua faktor tersebut timbul karena adanya rangsangan. Kemudian 
rangsangan tersebut akan mendorong seseorang dengan dipengaruhi faktor internal maupun eksternal akan 
memunculkan alternative prilaku dan penentuan prilaku yang pada akhirnya akan memunculkan prilaku 
seseorang tersebut.  

 
Prestasi Belajar 

Sanjaya (2002) mengatakan bahwa prestasi belajar adalah suatu bukti keberhasilan belajar atau 
kemampuan seseorang siswa dalam melakukan kegiatan belajarnya sesuai dengan bobot yang dicapainya. 
Sedangkan menurut Sunartombs (2009) prestasi belajar adalah Kesempurnaan yang dicapai seseorang 
dalam berfikir, merasa dan berbuat. Prestasi belajar dikatakan sempurna apabila memenuhi tiga aspek yakni : 
kognitif, affektif dan psikomotor, sebaliknya dikatan prestasi kurang memuaskan jika seseorang belum mampu 
memenuhi target. 
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METODE PENELITIAN 
 

Penelitian ini menggunakan design penelitian quasi eksperimental dengan posttest only control 

group design . Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa AKBID Giri Satria Husada Wonogiri semester 
V berjumlah 80 mahasiswa yang terbagi menjadi 2 kelas. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini 
sampling jenuh atau total sampling sehingga jumlah sampel adalah 80 mahasiswa yang terbagi dalam 2 kelas 
sebagai kelompok control dan eksperimen. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel dependent prestasi 
belajar dan variabel independennya metode pembelajran dan motivasi. Teknik analisa yang digunakan 
meneliti penggunaan model pembelajaran pemecahan masalah dan motivasi terhadap prestasi belajar 
mahasiswa di dalam kelas adalah Uji normalitas, Uji Homogenitas, Uji Hipotesis dan Uji Pasca Hipotesis.  
Dalam penelitian ini menggunakan Uji Scheffe.  
 
HASIL PENELITIAN 
 
1. Pengujian persyaratan hipotesis  

a. Uji Normalitas Data  
1) Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai x2 hitung sebesar 9.400. dengan α 0.05 dan db 5 maka 

dapat disimpulkan bahwa data prestasi belajar Askeb IV mahasiswa yang diterapkan dengan metode 
pembelajaran pemecahan masalah memiliki motivasi tinggi berasal dari data populasi yang terdistribusi 
normal.  

2) Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai x2 hitung sebesar 5.200 dengan α 0.05 dan db 8 maka 
dapat disimpulkan bahwa data prestasi belajar Askeb IV mahasiswa yang diterapkan dengan metode 
pembelajaran pemecahan masalah memiliki motivasi rendah berasal dari data populasi yang terdistribusi 
normal.  

3) Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai x2 hitung sebesar 10.261 dengan α 0.05 dan db 8 maka 
dapat disimpulkan bahwa data prestasi belajar Askeb IV mahasiswa yang diajar dengan metode 
pembelajaran konvensional memiliki motivasi tinggi berasal dari data populasi yang terdistribusi normal.  

4) . Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai x2 hitung sebesar 3.176 dengan α 0.05 dan db 6 maka 
dapat disimpulkan bahwa data prestasi belajar Askeb IV mahasiswa yang diajar dengan metode 
pembelajaran konvensional memiliki motivasi rendah berasal dari data populasi yang terdistribusi normal.  

b. Uji homogenitas data 
Pengujian homogenitas varians dalam penelitian ini menggunakan uji barlett. Kriteria pengujian adalah 

populasi dikatakan homogen jika F hitung < F tabel dengan taraf df = (k-1) dan strata signifikan α = 0,05. 

Hasil perhitungan uji Levene menghasilkan nilai F hitung sebesar 3.582 maka varians prestasi belajar 
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Askeb IV mahasiswa berdasarkan kelompok antar sel bersifat homogen sehingga dapat disimpulkan 
bahwa data prestasi belajar Askeb IV mahasiswa berasal dari data yang homogen. 

2. Uji Hipotesis  
Untuk membuktikan hipotesis penelitian, maka digunakan analisis anova dua jalur. Hasil analisis variansi 
dua jalur dapat dilihat pada tabel 17 berikut ini. 
  
Tabel 1 Hasil Analisis Variansi Dua Jalur  

Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig 
Corrected model 2275.008 3 758.336 14.989 .000 
Intercept 452582.484 1 452582.484 8945.296 .000 
Metode 1093.980 1 1093.980 21.623 .000 
Motivasi 505.316 1 505.316 9.988 .002 
Metode*motivasi 585.245 1 585.245 11.172 .001 
Error 3845.179 76 50.594   
Total 465923.000 80    
Corrected total 6120.188 79    

 
Dari tabel di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 
a. Pengaruh metode pembelajaran pemecahan masalah terhadap prestasi belajar Askeb IV  

Untuk menguji hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh model pembelajaran terhadap prestasi 
belajar Askeb IV digunakan analisis variansi dua jalur. Berdasarkan hasil perhitungan analisis variansi 
dua jalur, diperoleh nilai Fo = 21.623 dengan nilai p = 0.000 (p ≤ 0.05), sehingga dapat dikatakan 
terdapat pengaruh yang signifikan dari penggunaan model pembelajaran terhadap prestasi belajar Askeb 
IV. Berdasarkan hasil analisis data terlihat bahwa metode pembelajaran pemecahan masalah 
memperoleh rata-rata prestasi belajar yang lebih baik (mean = 79.675) dibandingkan dengan pencapaian 
prestasi belajar dengan menggunakan metode pembelajaran konvensional (mean = 71.95).  

b. Pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar Askeb IV  
Untuk menguji hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar 
Askeb IV digunakan analisis variansi dua jalur. Berdasarkan hasil perhitungan analisis variansi dua jalur, 
diperoleh nilai Fo = 9.988 dengan nilai p = 0.002 (p ≤ 0.05) sehingga dapat dikatakan terdapat pengaruh 
yang signifikan dari motivasi belajar terhadap prestasi belajar Askeb IV. Berdasarkan hasil analisis data 
terlihat bahwa motivasi tinggi memperoleh rata-rata prestasi belajar yang lebih baik (mean = 78.09) 
dibandingkan dengan pencapaian prestasi belajar dengan motivasi rendah (mean = 73.16).  

c. Interaksi pengaruh antara metode pembelajaran dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar 
Askeb IV  
Untuk menguji hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh interaksi antara metode pembelajaran dan 
motivasi belajar terhadap prestasi belajar Askeb IV digunakan analisis variansi dua jalur. Berdasarkan 
hasil perhitungan analisis variansi dua jalur, diperoleh nilai Fo = 11.172 dengan niali p = 0.001 (p ≤ 0.05), 
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sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari interaksi antara metode 
pembelajaran dan motivasi belajar mahasiswa terhadap prestasi belajar Askeb IV. Hasil dapat dilihat 
pada grafik sebagai berikut : 

Prestasi beljr   100       
     motivasi tinggi 

 
 
 

 
 85.3  

80     74.05  
    motivasi rendah 
  72.1     
70 71,8     
       
       
50          
  mtd Kov  mtd PS  
  Metode pembelajaran  

 
3. Uji Pasca Hipotesis  

Untuk melihat perbedaan antar kelompok sel, maka dilakukan uji pasca anova, dalam hal ini digunakan 
uji Scheffe sebagai sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut ini.  
Tabel 2 Hasil Uji Scheffe 

Multiple Comparisons

Dependent Variable: Prestasi Belajar Askeb IV
Scheffe

11.250* 2.195 .000 4.98 17.52
13.474* 2.122 .000 7.41 19.54
13.182* 2.289 .000 6.64 19.73

-11.250* 2.195 .000 -17.52 -4.98
2.224 2.122 .778 -3.84 8.29
1.932 2.289 .870 -4.61 8.48

-13.474* 2.122 .000 -19.54 -7.41
-2.224 2.122 .778 -8.29 3.84
-.292 2.220 .999 -6.64 6.05

-13.182* 2.289 .000 -19.73 -6.64
-1.932 2.289 .870 -8.48 4.61

.292 2.220 .999 -6.05 6.64

(J) KS
A1B2
A2B1
A2B2
A1B1
A2B1
A2B2
A1B1
A1B2
A2B2
A1B1
A1B2
A2B1

(I) KS
A1B1

A1B2

A2B1

A2B2

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*. 
 

a. Ada beda antar kelompok sel pembelajaran pemecahan masalah dan konvensional ditinjau dari 
motivasi belajar Askeb IV pada mahasiswa semester V Akademi Kebidanan Giri Satria Husada 
Wonogiri tahun 2010  

Dari uji Scheffe dengan taraf signifikansi α = 0,05 diperoleh hasil pada kelompok pembelajaran 

pemecahan masalah dengan motivasi belajar tinggi : ada beda antara pembelajaran pemecahan masalah 
dengan motivasi rendah (0,00) ada beda dengan pembelajaran non inkuiri yang mempunyai motivasi 
tinggi (0,00). Kelompok sel yang tidak ada beda yaitu kelompok sel pembelajaran pemecahan masalah 

6  || PENGARUH METODE PEMBELAJARAN PEMECAHAN MASALAH DAN MOTIVASI...



yang mempunyai motivasi rendah dengan kelompok pembelajaran konvensional yang mempunyai 
motivasi tinggi 0,778, sel pembelajaran pemecahan masalah yang mempunyai motivasi rendah dengan 
pembelajaran konvensional yang mempunyai motivasi rendah 0.870 dan sel pembelajaran konvensional 
yang mempunyai motivasi tinggi dan rendah 0.999. 
 

PEMBAHASAN  
 

Hasil perhitungan analisis variansi dua jalur, diperoleh Fo (21.623) dengan niali p = 0.000 (p ≤ 
0.05)sehingga dapat dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan dari penggunaan metode pembelajaran 
terhadap prestasi belajar mata kuliah Askeb IV. Berdasarkan hasil analisis data terlihat bahwa metode 
pembelajaran pemecahan masalah memperoleh rata-rata prestasi yang lebih baik (mean = 79.675) 
dibandingkan dengan pencapaian prestasi belajar dengan menggunakan metode pembelajaran konvensional 
(mean = 71.95).  

Penerimaan hipotesis pertama bahwa ada pengaruh dari metode pembelajaran pemecahan masalah 
terhadap prestasi belajar menunjukkan bahwa metode pembelajaran pemecahan masalah lebih efektif 
dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional. Hal ini karena metode pembelajaran pemecahan 
masalah mempunyai kelebihan dapat membangkitkan semangat, mahasiswa tidak jenuh dan dapat 
meningkatkan partisipasi mahasiswa. Hal ini menguatkan teori yang disampaikan oleh Dimyati bahwa dosen 
harus merancang pengalaman belajar yang akan mempengaruhi kebermaknaan belajar mahasiswa. 
Pengalaman belajar menunjukkan kaitan unsur-unsur konseptual yang menjadikan proses pembelajaran lebih 
efektif. Kaitan konseptual antar mata pelajaran yang dipelajari akan membentuk skema, sehingga mahasiswa 
memperoleh keutuhan dan kebulatan pengetahuan, selain itu, dengan penerapan metode pembelajaran 
pemecahan masalah akan sangat membantu mahasiswa, hal ini dilihat dari tahap perkembangan mahasiswa 
yang masih melihat segala sesuatu sebagai satu keutuhan (Dimyati, 2006).  

Berdasarkan hasil perhitungan analisis variansi dua jalur, diperoleh nilai Fo = 9.988 dengan nilai p = 
0.002 (p ≤ 0.05), sehingga dapat dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan dari motivasi belajar terhadap 
prestasi belajar Askeb IV. Berdasarkan hasil analisis data terlihat bahwa motivasi tinggi memperoleh rata-rata 
prestasi belajar yang lebih baik (mean = 78.09) dibandingkan dengan pencapaian prestasi belajar dengan 
motivasi rendah (mean = 73.16).  

Penerimaan hipotesis kedua membuktikan bahwa mahasiswa yang memiliki motivasi belajar tinggi akan 
selalu belajar keras, tangguh dan tidak mudah putus asa, berorientasi ke depan, menyenangi tugas yang 
memiliki tingkat kesulitan tinggi. Mahasiswa menyenangi feed back yang cepat dan efisien mengenai 
prestasinya serta mandiri. Selain itu juga bertanggung jawab dalam memecahkan masalah, akan memilih 
pasangan yang mempunyai kemampuan serta berusaha lebih baik dari orang lain sehingga mahasiswa 
dengan motivasi belajar tinggi tahu bagaimana memanfaatkan kemampuan belajarnya secara maksimal, 
sehingga hasil belajarnya dapat optimal dan prestasi belajarnya lebih baik. Ini mendukung penelitian Jasmin 
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Green, Genevieve Nelson, Andrew J. Martin dan Herb Marsh bahwa motivasi belajar mempunyai efek yang 
sangat besar dalam pencapaian prestasi akademik atau prestasi belajar. Hal ini juga berhubungan dengan 
konsep diri siswa yang ada dan bias menumbuhkan motivasi (Green. Jasmin, Genevieve Nelson, Andrew J. 
Martin dan Herb Marsh, 2006).  . 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis variansi dua jalur, diperoleh nilai Fo = 11.172 dengan nilai p = 
0.001 (p ≤ 0.05) sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari interaksi antara 
metode pembelajaran dan motivasi belajar mahasiswa terhadap prestasi belajar Askeb IV .  

Adanya pengaruh dari interaksi antara metode pembelajaran dan motivasi belajar mahasiswa terhadap 
prestasi belajar Askeb IV  menunjukkan bahwa dengan mengelompokkan mahasiswa yang termotivasi tinggi 
dan yang bermotivasi rendah dapat mempengaruhi keefektifan metode mengajar yaitu dengan metode 
pembelajaran pemecahan masalah dalam mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa. Ini mendukung 
penelitian A. Heinze bahwa salah satu strategi dalam pembelajaran pemecahan masalah adalah membentuk 
kelompok-kelompok yang disesuaikan dengan karakteristik siswa misalnya berdasarkan umur, motivasi 
belajar siswa agar siswa mampu bekerjasama secara tim (Heinze. A, 2005).  

 
KESIMPULAN  
 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Metode 
pembelajaran pemecahan masalah lebih efektif digunakan daripada metode pembelajaran konvensional, 
Motivasi tinggi memperoleh rata-rata prestasi belajar yang lebih baik dibandingkan dengan pencapaian 
prestasi belajar dengan motivasi rendah, Terdapat interaksi pengaruh antara metode pembelajaran dan 
motivasi belajar terhadap prestasi belajar Askeb IV.  
 
SARAN 
Dosen Mata Kuliah Askeb IV dapat menerapkan metode pembelajaran pemecahan masalah sebagai salah 
satu metode dalam menyampaikan materi saat perkuliahan berlangsung agar tujuan pembelajaran dapat 
dicapai secara optimal.  
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Abstrak 

 
 

Latar Belakang : Masa remaja adalah masa yang penuh gejolak. Masa yang penuh dengan berbagai pengenalan dan petualangan 
akan hal-hal yang baru, termasuk pengalaman berinteraksi dengan lawan jenis sebagai bekal manusia untuk mengisi kehidupan 
mereka kelak. Berdasarkan studi pendahuluan di SMA Negeri 1 Simo didapatkan data primer dan data sekunder. Data primer 
didapatkan dari penyebaran kuesioner, dari 30 sampel diketahui siswa-siswi belum mengetahui keseluruhan tentang Penyakit 
Menular Seksual (PMS) dan data sekunder didapat dari guru BP yaitudari BP belumpernahmelakukanpenyuluhantentang Penyakit 
Menular Seksual (PMS) dan sikap dalam menghadapi seks bebas.Tujuan: mengetahui hubungan tingkat pengetahuan remaja 
tentang penyakit menular seksual dengan sikap seks bebas di SMA Negeri 1 Simo. Metode Penelitian : Penelitian ini menggunakan 
desain penelitian survei analitik dengan pendekatan cross sectional. Populasi pada penelitian ini adalah 206 siswa-siswidengan 
sampel 68 siswa-siswi dan menggunakan teknik probability sampling (Simple Random Sampling). Instrumen yang digunakan 
kuesioner dan menggunakan uji statistik chi square dan akan di olah dengan SPSS 16 for Window. Hasil : Dari 31 responden 
(48,43%) memiliki pengetahuan baik dan 33 responden (51,56%) memiliki pengetahuan cukup. 38 responden (59,37%) menunjukan 
sikap positif dan 26 responden (40,62%) menunjukan sikap negatif. Hasil uji chi square dengan taraf signifikasi alpha 0,05 diperoleh 
nilai ρ : 0,417 (0,417>0,05) sehingga Ho diterima dan Ha ditolak. 
Kesimpulan : Tidak ada hubungan antara pengetahuan remaja tentang penyakit menular seksual dengan sikap seks bebas pada 
siswa-siswi di SMA Negeri 1 Simo. 
 
Kata kunci : Tingkat Pengetahuan, Remaja, Penyakit Menular Sesual, Sikap, Seks Bebas 

 
 

RELATIONSHIP OF KNOWLEDGE ABOUT TEENSEXUAL DISEASES WITH 
ATTITUDEFREE SEX ON STUDENTS IN 

THE STATE 1 SMA SIMO 
 

Abstract 
 
 

Background: Adolescence is a tumultuous time. Future filled with various recognition and adventure will be new things, including 
the experience of interacting with the opposite sex as human stock to fill their lives later. Based on preliminary studies in SMA 1 
Simo obtained primary data and secondary data . The primary data obtained from questionnaires, from 30 samples known to the 
students do not know a whole about Sexually Transmitted Diseases (STDs) and secondary data obtained from the guidance 
counselor that BP has not been doing counseling about sexually transmitted diseases (STDs) and the attitude in the faceofsexfree. 
Objective: To determine the relationship of the level of knowledge about sexually transmitted diseases teen with attitude free sex in 
SMA Negeri 1 Simo.  Methods: This study used a survey research design with cross sectional analytic. The population in this study 
were 206 students with a sample of 68 students and using probability sampling techniques (Simple Random Sampling).Instruments 
used questionnaires and using chi-square statistical test and will be in though with SPSS 16 for Windows.  Results : Of the 31 
respondents (48.43%) had good knowledge and 33 respondents (51.56%) have sufficient knowledge. 38 respondents (59.37 %) 
showed a positive attitude and 26 respondents (40.62%) showed a negative attitude. The results of the chi square test with 
significance level alpha of 0.05 was obtained ρ values : 0.417 (0.417 > 0.05) so that Ho accepted and Ha is rejected. Conclusion : 
There is no relationship between knowledge about sexually transmitted diseases teen with attitude free sex on students at SMAN 1 
Simo. 
 
Keywords : Level of Knowledge, Youth, Infectious Diseases Sesual, Attitude, Free Sex 
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PENDAHULUAN 
 
Masa remaja adalah masa yang penuh gejolak. Masa yang penuh dengan berbagai pengenalan dan 

petualangan akan hal-hal yang baru, termasuk pengalaman berinteraksi dengan lawan jenis sebagai bekal 
manusia untuk mengisi kehidupan mereka kelak ( Nugraha, 2010). Dewasa ini pergaulan bebas yang 
mengarah pada perilaku sex pranikah (berkencan, berpegangan tangan, mencium pipi, berpelukan, mencium 
bibir, memegang buah dada di atas baju, memegang buah dada di balik baju, memegang alat kelamin di atas 
baju, celana, dan melakukan senggama) sudah menjadi sesuatu yang biasa, padahal hal tersebut tidak boleh 
terjadi, oleh karena itu factor penyebab perilaku tersebut perlu diketahui (Samino, 2012). 

Berbagai penelitian ditemukan bahwa permasalahan utama kesehatan reproduksi remaja adalah 
masalah perilaku, kurangnya akses pelayanan dan kurangnya informasi yang benar dan dapat 
dipertanggungJawabkan, hingga timbul anggapan yang salah misalnya tentang kehamilan yang tidak mungkin 
terjadi pada satu kali hubungan seksual. Semua ini berpangkal pada rendahnya pendidikan remaja, kurang 
keterampilan petugas kesehatan dalam menangani kesehatan remaja serta kurangnya kesadaran dan 
kepedulian masyarakat dan semua pihak pada penanganan masalah kesehatan remaja (Pratiwi, 2011). 

Dari data demografi bahwa penduduk di dunia jumlah populasi remaja merupakan populasi yang 
besar. Menurut World Health Organization(WHO) sekitar seperlima dari penduduk dunia dari remaja berumur 
10-19 tahun. Sekitar sembilan ratus juta berada dinegara sedang berkembang. Data Demografi di Amerika 
Serikat menunjukkan jumlah remaja berumur 10-19 tahun sekitar 15% populasi. Di Asia Pasifik jumlah 
penduduknya merupakan 60 % dari penduduk dunia, seperlimanya adalah remaja umur 10-19 tahun. Di 
Indonesia menurut Biro Pusat Statistik kelompok umur 10-19 tahun adalah   22 % yang terdiri dari 50,9 % 
remaja laki-laki dan 49,1 % remaja perempuan (Soetjiningsih, 2007). 

Data Survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia terakhir Badan Koordinasi Keluarga Berencana 
Nasional (BKKBN) menyebutkan sebanyak 5.912 wanita di umur 15 – 19 tahun secara nasional pernah 
melakukan hubungan seksual. Sedangkan pria di usia yang sama berjumlah 6.578 orang atau 3,7 % pernah 
melakukan hubungan seks. Namun yang mengejutkan kasus hubungan seks pra nikah ini terjadi dipedesaan. 
Jika dilihat presentase tempat antara di perkotaan dan didesa, maka di desa jumlahnya lebih besar dibanding 
diperkotaan. Perkotaan 0,9 %, kalau dipedesaan 1,7 %. Alasannya, tingkat pendidikan warga desa yang 
rendah berpengaruh terhadap hubungan seks. Tidak tamat atau tidak lulus SD, ada 4,2 % untuk wanita dan 
6,5 % untuk pria. Tamat SD untuk wanita 1,4 %, sedangkan pria 4,7 %. Adapun yang tidak tamat SMA wanita 
1,1 %, sedangkan pria 5,4 %. Tamatan di atas SMA, dari D1-S1 mencapai 1,1 % untuk perempuan dan 8,6 % 
untuk pria (BKKBN, 2010). 

Berdasarkan studi pendahuluan pengetahuan remaja tentang penyakit menular seksual dengan sikap 
seks bebas di SMA Negeri 1 Simo pada tanggal 11 Februari 2014 didapatkan data primer dan data sekunder. 
Data primer didapatkan dari penyebaran kuesioner, dari 30 sampel diketahui siswa-siswi belum mengetahui 
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keseluruhan tentang Penyakit Menular Seksual (PMS) dan diketahui gaya berpacaran siswa-siswi mengaku 
berpegangan tangan atau jemari, gaya berpacaran yang cenderung permisif ditunjukkan siswa-siswi sudah 
melakukan ciuman bibir. Data sekunder didapat dari guru BP yaitudari BP 
belumpernahmelakukanpenyuluhantentang Penyakit Menular Seksual (PMS) dan sikap dalam menghadapi 
seks bebas, jumlah keseluruhan siswa-siswikelas X, XI dan XII pada tahun 2013/ 2014 adalah 668 orang. Dan 
kejadian dalam 4 tahun terakhir dengan jumlah siswa-siswi 934 terdapat  6 siswi    (0,54 % ) yang hamil diluar 
nikah tetapi tidak diketahui pihak sekolah. 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan tingkat pengetahuan remaja tentang penyakit 
menular seksual dengan sikap seks bebas pada siswa-siswi kelas XI SMA Negeri 1 Simo.Tujuan Khusus dari 
penelitian ini adalah mengetahui tingkat pengetahuan remaja tentang penyakit menular seksual sikap seks 
bebas pada siswa-siswi kelas XI di SMA Negeri 1 Simo, sertamenganalisis hubungan tingkat pengetahuan 
remaja tentang penyakit menular seksual dengan sikap seks bebaspadasiswa-siswikelas XI di SMA Negeri 1 
Simo. 

 
TINJAUAN TEORITIS 
 

Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang (Budiman, 
2013).Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses pembelajaran. Proses belajar ini 
dipengaruhi berbagai faktor dari dalam, seperti motivasi dan faktor luar berupa sarana informasi yang tersedia, 
serta keadaan sosial budaya. 

Penyakit Menular Seksual (PMS) atau disebut juga penyakit kelamin adalah penyakit yang menular 
melalui hubungan seksual (Hidayat, 2013).Penyakit menular seksual dapat ditularkan lewat berbagai jenis 
praktik seksual, termasuk hubungan seksual, oral seks, anal seks, atau setiap pertukaran cairan tubuh, 
terutama semen, darah, atau melalui luka pada kulit atau selaput lapisan tubuh yang terbuka seperti vagina, 
mulut, atau dubur. Perlu diingat bahwa hanya orang yang telah terinfeksi penyakit itu yang dapat 
menularkannya pada orang lain (Nugraha, 2010).  

Remaja atau “adolescense” (Inggris) berasal dari bahasa Latin “adolescere” dapat diartikan sebagai 
tumbuh kembang ke arah kematangan, yang memiliki arti yang sangat luas, mencakup kematangan mental, 
emosional, sosialdan fisik. Adapun World Health Organiszation (WHO) memberikan denifisi secara 
konseptual. 

Menurut Sarwono (2007), perilaku seks bebas adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat 
seksual, baik yang dilakukan sendiri, dengan lawan jenis, maupun sesama jenis tanpa adanya ikatan 
pernikahan menurut agama (Lubis, 2013). 
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METODE PENELITIAN 
 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian survei analitik dengan pendekatan cross 

sectional(Notoatmodjo, 2010).. Populasi pada penelitian ini adalah 206 siswa-siswi dengan sampel 68 siswa-
siswi dan menggunakan teknik probability sampling (Simple Random Sampling)(Sugiyono, 2012). Instrumen 
yang digunakan kuesioner dan menggunakan uji statistik chi square dan akan di olah dengan SPSS 16 for 

Windows.  

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner untuk mengukur pengetahuan 
penyakit menular seksual dan sikap seks bebas. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan pearson 

product moment dan uji reliabilitas menggunakan a-Cronbach. Analisa korelasi menggunakan chi square pada 
taraf signifikasi 5%(Sugiyono, 2007). 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
 
Hasil penelitian berdasarkan karakteristik responden yaitu : 

a. Karakteristik menurut jenis kelamin 
Tabel 1. Distribusi RespondenBerdasarkan Jenis Kelamin di SMA Negeri 1 Simo 

 
No Jenis Kelamin F % 
1 laki-laki 23 35,93 
2 Perempuan 41 64,06 

 
 
 
 

b. Karakteristik menurut umur 
Tabel 2. Distribusi Responden Berdasarkan Umurdi SMA Negeri 1 Simo 
 
 
 

No Umur F % 
1 15 Tahun 4 6,25 % 
2 16 Tahun 39 61 % 
3 17 Tahun 20 31,3 % 
4 18 Tahun 

Total 
1 
64 

1,6 % 
100% 

 
 
 
 

c. Karakteristik responden berdasarkan pernah tidaknya memperoleh informasi mengenai penyakit 
menular seksual. 

Tabel 3. Distribusi RespondenBerdasarkan Pernah Tidaknya Memperoleh Informasi di SMA Negeri1 
Simo 

 

 

Pernah tidaknya memperoleh informasi F % 
Pernah 
Belum pernah 

64 
0 

100% 
0 
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d. Karakteristik responden menurut sumber informasi yang diperoleh 

Tabel 4. Distribusi Responden Berdasarkan Sumber Informasi yang Diperoleh di SMA Negeri1 Simo 
No Sumber Informasi F % 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Teman 
Pacar 
Internet 
Koran atau majalah 
Orang tua 
Tenaga Kesehatan 
Guru 

10 
0 
11 
15 
2 
3 
23 

15,62 
0 
17,18 
23,43 
3,12 
4,68 
35,93 

 
e. Karakteristik responden menurut jenjang pengetahuan tentang penyakit menular seksual. 

Tabel 5. Distribusi FrekuensiResponden MenurutJenjang PengetahuanTentang Penyakit Menular 
Seksual di SMA Negeri 1Simo 

Kategori Pengetahuan 
F % 

Baik 
Cukup 
Kurang 

31 
33 
0 

48,43 
51,56 

0 
Total 64 100 

 
 

f. Karakteristik responden menurut jenjang sikap seks bebas 
Tabel 6.Distribusi Frekuensi Responden Menurut Jenjang Sikap Seks Bebas di SMA Negeri 1Simo 
 

No Kategori F % 
1 Positif 38 59,37 
2 Negatif 26 40,62 

 
 

 
g. Tabel 7.Tabulasi Pengetahuan Remaja Tentang Penyakit Menular Seksual dengan Sikap Seks Bebas 

kelas  XI di SMA Negeri 1 Simo 

Pengetahuan 
tentang PMS Positif % Negatif % Jumlah % 

Baik 20 64,5% 11 35,5% 31 100% 
Cukup 18 15% 15 45,5% 33 100% 
Kurang 0 0% 0 0% 0 100% 

total 38 59,4% 26 40,6% 64 100% 
Sumber : hasil olah data SPSS 16.00 

 
Hasil uji Chi square diperoleh nilai ρ : 0,417 dengan α : 0,05 artinya Ho diterima dan Ha ditolak 

dengan demikian tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan remaja tentang penyakit menular seksual 
dengan sikap seks bebas kelas XI di SMA Negeri 1 Simo. 
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PEMBAHASAN 
 
1. Pengetahuan remaja tentang penyakit menular seksual 

Berdasarkan penelitian terhadap 64 responden menunjukan bahwa pengetahuan remaja tentang 
penyakit menular seksual di SMA Negeri 1 Simo. Sebanyak 31 responden (48,43%) kategori baik, 33 
responden (51,56%) kategori cukup dan 0 responden (0%) kategori kurang. Jadi tingkat pengetahuan 
remaja tentang penyakit menular seksual di SMA Negeri 1 Simo yang paling banyak pada kategori cukup. 
Berdasarkan karakteristik responden di SMA Negeri 1 Simo pada pada gambar 4.2 menunjukkan bahwa 
rata-rata responden berumur 16 tahun (61%). Menurut Janiwarty (2013) umur mempengaruhi pengetahuan 
di mana umur 16 tahun adalah periode bentuk fisik remaja tengah semakin proporsional dan mirip dengan 
dewasa yang di ikuti dengan perkembamgan IQ psikis dan sosial. Ingin mendapatkan status, bebas, 
menentukan sikap, pendapat dan minat, ingin menolong dan ditolong orang lain, belajar bertanggung 
jawab dan pola pergaulannya yang sudah mengarah pada heteroseksual. Namun, disisi lain remaja 
terkadang bersikap apatis, terutama bila dirinya ditentang atau sebaliknya timbul perilaku agresif jika 
remaja diperlakukan seperti anak-anak. Sedangkan umur 15-19 tahun disebut sebagai dewasa muda 
karena remaja mulai meninggalkan kehidupan kanak-kanak dan berlatih mandiri, terutama saat membuat 
keputusan. Remaja mulai memiliki kematangan emosi dan belajar mengendalikan emosi sehingga bisa 
berfikir objektif dan bersikap sesuai situasi dengan belajar menyesuaikan diri pada norma-norma. 

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua umur yang lebih kecil memiliki pengetahuan 
yang rendah tetapi juga memiliki pengetahuan yang baik. Sedangakan umur yang lebih besar ada yang 
memiliki pengetahuan yang cukup. 

Tingkat pengetahuan siswa-siswi mayoritas berpengetahuan cukup dan sebagian siswa-siswi 
berpengetahuan baik dikarenakan mereka sudah mendapatkan pendidikan seksual dan kesehatan 
reproduksi, khususnya tentang penyakit menular seksual baik dari pihak sekolah, tenaga kesehatan, 
maupun internet.  

Data diatas menunjukkan bahwa 64 responden yang diteliti didapatkan hasil 64 subjek penelitian 
pernah mendengar informasi tentang penyakit menular seksual dari berbagai teman, internet, koran atau 
majalah, orang tua, tenaga kesehatan, media elektronik, dan guru. 

2. Sikap seks bebas 
Pada penelitian tentang sikap seks bebas pada siswa-siswi SMA Negeri 1 Simo mayoritas siswa-

siswi menunjukkan sikap yang positif terhadap sikap seks bebas. Pada penelitian Puspita (2009), 
mengungkapkan hal yang sama yaitu para remaja mayoritas berperilaku positif atau tidak setuju terhadap 
perilaku seksual pranikah dikarenakan lingkungan pergaualan para remaja tersebut kondusif atau 
mendukung serta tingkat pengetahuan kesehatan reproduksi baik.  
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Menurut wawan (2011), sikap positif kalimatnya bersifat mendukung atau memihak pada objek 
sikap. Sikap negatif mengenai objek sikap yang bersifat tidak mendukung maupun kontra terhadap objek 
sikap. Menurut Sarwono (2008), faktor-faktor yang mempengaruhi seks bebas antara lain hormonal, 
penundaan usia perkawinan, norma-norma di masyarakat, penyebaran informasi melalui media massa, 
tabu-larangan, pergaulan yang makin bebas, kualitas diri pribadi remaja itu sendiri. 

Sikap seks bebas pada siswa-siswi SMA Negeri 1 Simo mayoritas menunjukkan sikap positif 
artinya mendukung untuk menjauhi sikap seks bebas. Faktor yang mempengaruhi sikap para remaja 
tersebut salah satunya pengetahuan yaitu pengetahuan tentang pengertian, dampak-dampak dari Go, 
sifilis, herpes yang dapat mengakibatkan terjadinya penyakit menular seksual. Tetapi dalam hal ini belum 
tentu tingkat pengetahuan baik mempunyai sikap yang positif. Karena ditemukan pada penelitian ini yang 
memiliki pengetahuan yang cukup memiliki sikap yang positif. 

3. Hubungan tingkat pengetahuan remaja tentang penyakit menular seksual dengan sikap seks bebas 
Hasil penelitian tidak menunjukkan ada hubungan korelasi antara tingkat pengetahuan penyakit 

menular seksual dengan sikap seks bebas juga dibuktikan dengan hasil uji statistik yang menunjukkan 
tidak ada hubungan signifikan. Dari penelitian didapatkan hasil untuk menerima Ho dan menolak Ha, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan penyakit menular 
seksual dengan sikap seks bebas. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir separuh siswa yaitu 38 responden (59,37%) menjauhi 
seks bebas, sedangkan 26 responden (40,62%) menolak menjauhi seks bebas. Penemuan ini 
menunjukkan bahwa cukup besar siswa yang menolak menjauhi seks bebas. Perhitungan secara statistik 
tidak mendukung adanya hubungan antara pengetahuan penyakit menular seksual dengan sikap seks 
bebas. Hal ini berarti seberapa besar pengetahuan yang dimiliki oleh siswa belum tentu mempengaruhi 
sikap yang dimiliki. Berarti mungkin ada faktor lain yang mempengaruhi sikap seks bebas contohnya 
lingkungan sekitarnya, orang-orang terdekat, media massa. 

Pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa jika kita memberikan pengetahuan pada siswa-siswi 
kelas XI tentang penyakit menular seksual belum tentu akan mengubah sikap seks bebas siswa-siswi 
kelas XI tersebut, dikarenakan setiap individu mempunyai cara menyikapi tersendiri pengetahuan yang dia 
dapatkan. Misalnya siswa yang berpengetahuan cukup akan menyikapi hal yang positif dikarenakan takut 
dampak yang akan terjadi. Kemudian siswa yang berpengetahuan baik akan menyikapi hal yang negatif 
dikarenakan rasa ingin tahu karena usia ini rasa ingin tahu remaja lebih tinggi.  

Hasil penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian oleh Eirene E.M.Gaghauna (2012) yang 
berjudul “Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan Tentang Kesehatan Resproduksi dengan Persepsi 
Perilaku Seks Bebas pada Siswa SMU Negeri Kota Malang”. Yang menunjukan ada hubungan anatara 
tingkat pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dengan persepsi perilaku seks bebas pada siswa SMU 
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negeri kota malang dengan hasil uji statistik ρ value = 0,000 ( ρ value < 0,05). Sedangkan pada penelitian 
ini didapatkan hasil uji statistik ρ value = 0,417 ( ρ value > 0,05) sehingga pada penelitian ini tidak ada 
hubungan antara tingkat pengetahuan remaja tentang penyakit menular seksual dengan sikap seks bebas 
pada siswa-siswi kelas XI di SMA Negeri 1 Simo. Karya tulis ini berbeda dengan karya tulis sebelumnya 
dalam hal variabel, waktu dan tempat penelitian, subjek penelitian dan analisa data yang digunakan.  

 
KESIMPULAN 

 
Tidak ada hubungan antara pengetahuan remaja tentang penyakit menular seksual dengan sikap seks 
bebas pada siswa-siswi kelas XI di SMA Negeri 1 Simo, diperoleh nilai ρ : 0,417 dengan α : 0,05 (ρ:0,417 
> α :0,05) artinya Ho diterima dan Ha ditolak. 

 
SARAN  

1. Pihak sekolah SMA Negeri 1 Simo diharapkan para guru terutama BK (Bimbingan Konseling) lebih 
meningkatkan pemberian informasi pada siswanya mengenai sikap seks bebas yang positif, sehat dan 
bertanggung jawab 

2. Bagi pendidik dan petugas kesehatan diharapkan untuk lebih banyak memberikan materi tentang penyakit 
menular seksual pada remaja yang dapat meningkatkan pengetahuan remaja tentang penyakit menular 
seksual. 

3. Bagi peneliti lain diharapkan melakukan penelitian yang lebih mendalamdengan menggunakan variabel-
variabel lain yang mempengaruhi sikap seks bebas pada remaja. 
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ABSTRAK 
 

Latar Belakang : Pengguna Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di kota Yogyakarta sudah mencapai 61,8% dari jumlah 
penduduk sekitar 3,4 juta jiwa (JKN, 2014). Sekitar 680.000 peserta  BPJS  mandiri  tercatat  di  Kota  Yogyakarta.  Peserta  BPJS  
di  kota  Yogyakarta mencapai 70% peserta (BPJS, 2014). Total penduduk Yogyakarta 3.597.900 jiwa yang sudah memiliki 
jaminan kesehatan sebanyak 2.809.376 jiwa atau 78,08% degan rincian melalui program  Askes  PNS  386.316  jiwa,  Jamsostek  
63.319  jiwa  Jamkesmas  942.129  jiwa, Jamkesta Yogyakarta (Jamkesos 552.681 jiwa, Jamkesda 513.361 jiwa). Tujuan : Untuk 
mengetahui perbandingan kepuasan pelayanan antenatal care terhadap ibu hamil peserta JKN program BPJS dan JAMKESDA di 
Puskesmas Gedongtengen Kota Yogyakarta. MetodePenelitian: Jenis penelitian menggunakan metode survai analitik dengan 
rancangan. cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu hamil peserta JKN program BPJS dan JAMKESDA di 
Puskesmas Gedongtengen Kota Yogyakarta. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampling insidental 
dengan jumlah populasi 142 sehingga sampel menjadi 35 responden. Alat ukur yang digunakan adalah  kuesioner. Analisa untuk 
menguji hipotesis dengan uji chi square. Hasil  :  Hasil  analisis  menunjukkan  uji  statistik  korelasi  Chi  Square  diketahui  nilai 
signifikansi   p-value   sebesar   0,901   (p>0,05)   sehingga   dapat   dinyatakan   tidak   ada 

perbandingan  antara  kepuasan  pelayanan  antenatal  care  dengan  ibu  hamil  peserta  JKN program BPJS dan 
Jamkesda di Puskesmas Gedongtengen Kota Yogyakarta. Kesimpulan: Tidak ada perbandingan kepuasan pelayanan antenatal 
care terhadap ibu hamil peserta JKN program BPJS dan JAMKESDA di Puskesmas Gedongtengen Kota Yogyakarta dilihat dari P 
value > 0,05 sebesar=0,901. 

 
Kata kunci : Antenatal care Jamkesda, JKN program BPJS 
 

ABSTRACT 
 

Background : Users of National Health Insurance (JKN) in the city of Yogyakarta has reached 61.8% of the total 
population of around 3.4 million people (JKN, 2014). Approximately  680,000  participants  self   BPJS  recorded  in  the  city  
of  Yogyakarta. Participants BPJS in Yogyakarta city reaches 70% of participants (BPJS, 2014). Yogyakarta population of 3.5979 
million souls who already have health insurance as many as 2,809,376 people or 78.08% degan details through program Askes 
PNS 386 316 inhabitants, Social Security 942 129 63 319 souls Jamkesmas life, Jamkesta Yogyakarta (Jamkesos 552 681 
inhabitants, Jamkesda 513 361 inhabitants). Purpose : To  determine the ratio  of  antenatal  care service satisfaction  against 
pregnant women  participants  JKN  BPJS  and  JAMKESDA  program  in  Puskesmas  Gedongtengen Yogyakarta. Methods : The  
study  used  analytic  survey  method  with  cross  sectional  design.  The population in this study were all pregnant women 
participants JKN BPJS and JAMKESDA program in Puskesmas Gedongtengen Yogyakarta. The sampling technique used in this 
study incidental sampling with a population of 142 so that the sample to 35 respondents. Measuring tool used is a questionnaire. 
Analysis to test the hypothesis with chi square test. Results : The analysis showed a correlation statistical test Chi Square 
unknown significance value p-value of 0.901 (p> 0.05) so that it can be stated there is no comparison between satisfaction with 
antenatal care of pregnant women participants JKN BPJS and Jamkesda program in Puskesmas Gedongtengen Yogyakarta. 
Conclusion: There is no comparison service satisfaction antenatal care to pregnant women participants JKN BPJS and 
JAMKESDA program in Puskesmas Gedongtengen Yogyakarta seen from the P value> 0.05 at = 0.901. 

 
Keywords : Comparison of Service Satisfaction antenatal care, JKN BPJS program, Jamkesda 
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PENDAHULUAN 

Pengguna Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)  DIY sudah mencapai 61,8%   dari keseluruhan 
jumlah penduduk sebanyak sekitar 3,4 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 1,5 juta penduduk dibiayai oleh 
negara, alias masuk keanggotaan JKN bersifat Penerima Bantuan Iuran (PBI). Anggota PBI adalah warga 

kurang mampu yang iuran JKN-nya untuk sementara dibiayai pemerintah
1
. 

Pada akhir Oktober 2014, target sekitar 650.000 orang peserta BPJS mandiri sudah terlampaui, 
karena saat ini  ada sekitar 680.000 peserta BPJS mandiri tercatat di DIY. Kulonprogo adalah pengguna 
BPJS ter tinggi mencapai 75%, sementara Sleman kepesertaan terendah karena baru sekitar 50%. Di Bantul 
sudah 62,55 % penduduk Bantul tercatat sebagai peserta BPJS, sedangkan peserta BPJS di kota 

Yogyakarta mencapai 70% peserta
2
. 

Total penduduk  Kota  Yogyakarta  sebanyak  3.597.900  jiwa yang  sudah  memiliki jaminan 
kesehatan sebanyak 2.809.376 jiwa atau 78, 08 % dengan rincian melalui program Askes  PNS  
386.316  jiwa, Jamsostek  63.319  jiwa, Jamkesmas  942.129 jiwa, Jamkesta  Yogyakarta  (Jamkesos  
552.681  jiwa,  Jamkesda  513.361),  Asabri 24.093 jiwa dan Komersial 27.477 jiwa sehingga tinggal 
899.198 jiwa yang belum memiliki Jaminan Kesehatan.Yang mampu membayar premi, yang kurang diberi 

subsidi oleh pemerintah
1
. 

 
TINJAUAN TEORITIS 

Kualitas  Pelayanan  kesehatan  adalah  pelayan  kesehatan  yang  dapat  memuaskan setiap 
pemakai juga pelayanan kesehatan yang sesuai dengan tingkat kepuasan rata - rata penduduk serta 
penyelengaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi3. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 
merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan 
menggunakan mekanisme asuransi kesehatan  sosial  yang  bersifat  wajib  (mandatory)  berdasarkan  
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar 
kesehatan masyarakat yang layak diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya 

dibayar oleh pemerintah
4
.  

Program JKN menjamin paket layanan dasar yang diterjemahkan lebih rinci dalam Peraturan 
Presiden (Perpres) No. 12/2013 dan kemudian diperbaiki dengan Perpres 111/2013.  Paket  layanan  atau  
manfaat  jaminan yang berlaku  untuk semua orang disebut Paket Standar Nasional. Paket standar 
nasional harus menjamin kebutuhan dasar  kesehatan  dan  disepakati  boleh  berbeda  antara  peserta  PBI  
dan  peserta pembayar iuran sebagaimana dirumuskan dalam Peta Jalan JKN 2012 dan telah diatur dalam 
Pasal 6 Perpres 12/2013 yang direvisi dalam Perpres 111/2013. Seluruh peserta jaminan kesehatan yang 
berasal dari Askes Sosial / PNS, Jamkesmas, JPK Jamsostek, TNI / POLRI dan sebagian Jamkesda dikelola 
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oleh BPJS Kesehatan mulai 1 Januari 2014. Semua peserta jaminan kesehatan yang tadinya berkartu 
atau bernama Askes PNS, peserta Jamkesmas, peserta JPK Jamsostek akan berganti nama menjadi 
peserta JKN. Sebagian peserta jamkesda, misalnya program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang sejak april 

2013 dikelola oleh PT Askes Indonesia juga akan menjadi peserta JKN
5
.  

Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  adalah  badan  hukum  publik  yang bertanggung  
jawab  kepada  Presiden  dan  berfungsi  menyelenggarakan  program jaminan  kesehatan  bagi  seluruh  
penduduk  Indonesia  termasuk  orang  asing  yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia. Sesuai 
dengan UU 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), maka pada tanggal 1 
Januari 2014 program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dimulai. Dua tahun sebelumnya, diskusi dan  
debat  tentang  Jaminan  Kesehatan,  sejak  diundangkan  UU  40/2004  tetang Jaminan Kesehatan 

Nasional
2
.  

Pelayanan ANC dapat dilakukan di fasilitas kesehatan pertama seperti puskesmas, klinik, atau 
dokter keluarga. Pemeriksaan ini dilakukan di tempat yang sama, kecuali dalam keadaan darurat. Tujuannya 
agar ada monitoring perkembangan kehamilan dan memudahkan  administrasi  klaim  kepada  BPJS  
Kesehatan.  Pemeriksaan  ANC  di tingkat   lanjutan   hanya   dapat   dilakukan   jika   terdapat   indikasi   

medis   yang mengharuskan Anda mendapat penanganan spesialis di fasilitas kesehatan lanjutan
2
.  

Jamkesda adalah program jaminan bantuan pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang 
diberikan Pemerintah kepada masyarakat. Sasaran Program Jamkesda adalah seluruh masyarakat yang 
belum memiliki jaminan kesehatan berupa Jamkesmas, ASKES dan asuransi kesehatan lainnya.  
Penduduk  Kota Yogyakarta  yang belum memiliki jaminan kesehatan apapun cukup dengan membawa 
identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Kota Yogyakarta maka akan dilayani di 
Jamkesda Kota Yogyakarta. Pelayanan ANC dapat dilakukan di fasilitas kesehatan pertama seperti 
puskesmas atau rumah sakit di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pemeriksaan ANC di tingkat 
lanjutan hanya dapat dilakukan jika terdapat indikasi medis yang mengharuskan pasien dirujuk tapi hanya 

bisa di daerah DIY saja tidak bisa diwilayah provinsi lainnya
6
. 

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode survey analitik dengan 
rancangan cross sectional. Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Gedongtengen  Kota Yogyakarta pada 
tanggal 10  Februari sampai 2 Maret 2015. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu hamil peserta JKN 
program BPJS dan ibu hamil peserta yang berkunjung di Puskesmas Gedongtengen Kota Yogyakarta. Total 
populasi yaitu sebanyak 142 ibu hamil pengguna JKN dengan rincian 102 peserta program BPJS dan 40 
peserta Jamkesda. Sampel diambil dengan sampling Insidental dan didapatkan sampel sebanyak 35 
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responden.Variabel data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas yaitu ibu hamil 
peserta JKN program BPJS dan  ibu  hamil  peserta  Jamkesda  dan  variabel  terikat  yaitu  kepuasan  
pelayanan antenatal care. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang sebelumnya 
telah diuji validitas dan uji reliabilitas yang dilakukan di Puskesmas Mantrijeron Kota Yogyakarta. Jumlah 
pertanyaan dalam kuesioner yang digunakan untuk  penelitian  terdiri  dari  27  soal  yang mencakup  
mengenai  kehandalan,  daya tanggap,  kepastian,  perhatian  dan  bukktui  langsung.  Analisis  bivariat  
dilakukan dengan uji chi square untuk menganalisis ada tidaknya  perbedaan terhadap kepuasan pelayanan 
antenatal care antara ibu hamil peserta JKN program BPJS dan ibu hamil peserta Jamkesda

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1. Tabulasi Silang dan Hasil hipotesis Uji Statistic Chi Square 

 
 

 

  

Tabel 1. menunjukkan bahwa ibu hamil peserta BPJS yang sangat puas dengan pelayanan 
Antenatal Care 36,4% sedangkan ibu hamil peserta Jamkesda yang sangat puas dengan pelayanan 
Antenatal Care 38,5%. Perbedaan ini tidak bermakna secara statistik karena nilai signifikan p-value 0,901 (p-

value>0,05). Sehingga dapat dinyatakan tidak ada perbedaan terhadap kepuasan pelayanan antenatal 

care antara ibu hamil peserta JKN program BPJS dan ibu hamil peserta Jamkesda di Puskesmas 
Gedongtengen Kota Yogyakarta. Nilai OR diketahui sebesar 0,914 dan nilai confidence interval lower 

sebesar 0,222 dan Upper sebesar 3,765. Dari hasil analisis diketahui bahwa ibu hamil yang memiliki 
jaminan kesehatan BPJS maupun Jamkesda bukan merupakan faktor resiko menyebabkan kepuasan 
pelayanan antenatal care, sebab tidak ada perbedaan antara peserta JKN dan Jamkesda. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa ibu hamil yang melakukan antenatal care ada 35 orang.  Ibu 
hamil peserta JKN program BPJS sebanyak 22 orang (62,9%) sedangkan ibu hamil peserta Jamkesda 
sebanyak 13 orang (37,1%). Ibu hamil  yang merasa sangat puas dengan pelayanan antenatal care 
sebanyak 13 orang (37,1%) sedangkan ibu hamil yang merasa puas dengan pelayanan antenatal care 
sebanyak 22 orang (62,9%). Ibu hamil peserta JKN program BPJS yang sangat puas dengan pelayanan 
antenatal care sebanyak 8 orang (36,4%), ibu hamil peserta JKN program BPJS yang puas dengan 
pelayanan antenatal care sebanyak 14 orang (63,6%), ibu hamil peserta Jamkesda yang sangat puas 
dengan pelayanan antenatal care sebanyak 5 orang (38,5%) dan ibu hamil peserta Jamkesda yang puas 
dengan pelayanan antenatal care sebanyak 8 (61,5%). 

Pelayanan ANC pada peserta BPJS dapat dilakukan di fasilitas kesehatan pertama seperti 
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puskesmas, klinik, atau dokter keluarga. Pemeriksaan ini dilakukan di tempat yang sama, kecuali dalam 
keadaan darurat. Tujuannya agar ada monitoring perkembangan kehamilan dan memudahkan administrasi 
klaim kepada BPJS Kesehatan. Pemeriksaan ANC di tingkat lanjutan hanya dapat dilakukan jika terdapat 

indikasi medis yang mengharuskan Anda mendapat penanganan spesialis di fasilitas kesehatan lanjutan
2
. 

Pelayanan  ANC  pada  peserta  Jamkesda  dapat  dilakukan  di  fasilitas  kesehatan pertama 
seperti puskesmas atau rumah sakit di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pemeriksaan ANC di 
tingkat lanjutan hanya dapat dilakukan jika terdapat indikasi medis yang mengharuskan pasien dirujuk tapi 

hanya bisa di daerah DIY saja tidak bisa di wilayah provinsi lainnya
6
 

Analisis uji statistik korelasi Chi Square diketahui nilai signifikansi p-value sebesar 0,901 (p>0,05) 
sehingga dapat dinyatakan tidak ada perbedaan terhadap kepuasan pelayanan antenatal care antara ibu 
hamil peserta JKN program BPJS dan ibu hamil peserta Jamkesda di Puskesmas Gedongtengen Kota  
Yogyakarta. Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa ibu hamil peserta JKN program BPJS dan 
Jamkesda sudah puas dengan pelayanan antenatal care, artinya tidak ada perbedaan yang signifikan  ibu  
hamil  peserta  JKN program  BPJS dan  Jamkesda.  Ibu  hamil  yang melakukan antenatal care di 
Puskesmas Gedongtengen antara peserta BPJS dan Jamkesda merasa puas dengan pelayananannya, 
karena tidak ada perbedaan pelayananan  antara  peserta  BPJS  dan  Jamkesda,  sama-sama  diberikan  
pelayanan yang sesuai dengan yang dibutuhkan ibu hamil. 

 
KESIMPULAN  

Ibu hamil yang puas dengan pelayanan antenatal care di Puskesmas  Gedongtengen  Kota  
Yogyakarta  diketahui  22  orang  (62,9%)  dan  ibu hamil yang sangat puas dengan pelayanan  antenatal 

care  13 orang (37,1%). Ibu hamil peserta JKN program BPJS di Puskesmas Gedongtengen  Kota 
Yogyakarta diketahui 22 orang (62,9%) dan ibu hamil peserta JAMKESDA 13 orang (37,1%). Ibu hamil 
peserta BPJS yang sangat puas dengan pelayanan Antenatal Care 36,4% sedangkan ibu hamil peserta 
Jamkesda yang sangat puas dengan pelayanan Antenatal Care 38,5%. Perbedaan ini tidak bermakna 
secara statistik karena nilai signifikan p- value 0,901 (p-value>0,05). 

 
SARAN 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, serta kesimpulan tersebut disarankan sebagai berikut: 
1. Bagi Ibu Hamil diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada ibu hamil untuk 

meningkatkan kunjungan pemeriksaan kehamilan lebih dari standar K4 walaupun harus membiayai 
sendiri. 

2. Bagi Profesi Bidan diharapkan hasil penelitian ini dapat meningkatkan konseling dalam  asuhan  
kebidanan  khususya  pelayanan  antenatal  care  baik  peserta  JKN program BPJS maupun 
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JAMKESDA dengan mengoptimalkan pemakaian buku KIA. Bagi  Puskesmas  Gedongtengen  
diharapkan  hasil  penelitian  ini  dapat  menjadi masukan dan motivasi dalam merencanakan dan 
memberikan pelayanan antenatal care kepada peserta JKN program  BPJS dan Jamkesda sehingga  
sampai menuju persiapan persalinan normal, hal tersebut karena pelayanan kepada peserta BPJS dan 
Jamkesda sudah berjalan optimal. 

3. Bagi Akademi Kebidanan Yogyakarta diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai  tambahan  
referensi  bagi  peneliti  selanjutnya  dan  dapat  dijadikan  bahan bacaan di Perpustakaan. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan melakukan penelitian lebih 
lanjut yang berhubungan dengan motivasi dan perilaku masyarakat dalam kepesertaan BPJS mandiri di 
BPM.
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Abstrak 

Latar Belakang : Angka Kematian Ibu (AKI) mencerminkan resiko yang dihadapi ibu-ibu selama kehamilan dan melahirkan yang 
dipengaruhi oleh status gizi, keadaan social ekonomi, keadaan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan, tersedianya dan 
penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetric, serta kejadian berbagai komplikasi pada 
kehamilan yang dikarenakan tidak tepat dalam melakukan pemeriksaan kehamilan. Tujuan : Penelitian ini untuk menganalisa 
hubungan antara tingkat pengetahuan ibu hamil tentang ANC dengan ketepatan kunjungan ANC di Puskesmas Gatak Kabupaten 
Sukoharjo. Metode : Desain penelitian ini analitik dengan menggunakan pendekatan cross sectional menggunakan Accidental 
sampling dengan jumlah responden sebanyak 38 responden. Analisis data menggunakan Chi Kuadrat. Hasil : ada hubungan 
signifikan antara antara pengetahuan tentang ANC dengan ketepatan kunjungan ANC pada ibu hamil yang memeriksakan 
kehamilannya ke Pukesmas Gatak (X2hitung (6,609) > X2tabel (5,591) atau p (0,037) < 0,05). Kesimpulan : ada hubungan signifikan 
antara antara pengetahuan tentang ANC dengan ketepatan kunjungan ANC pada ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya ke 
Pukesmas Gatak. 

Kata Kunci : Tingkat Pengetahuan Ibu Hamil tentang ANC, Ketepatan Kunjungan ANC 

 

RELATIONSHIP BETWEEN MATERNAL KNOWLEDGE LEVEL OF THE ANC WITH ANC 
VISITS ACCURACY AT GATAK DISTRICT HEALT CENTERS SUKOHARJO 

Abstract 

Background : Maternal Mortality Rate (MMR)  reflect the  risks faced by mothers during pregnancy and childbirth are influenced by 
nutritional status, socioeconomic circumstances, state of ill health before pregnancy, the availability and use of health care facilities, 
including prenatal and obstetric care, as well as the incidence of various complications in pregnancy due to inappropriate in antenatal 
care. Objective: To analyze the relationship between the level of knowledge of pregnant woman about the accuracy ANC, ANC 
visits in Gatak district health centers Sukoharjo. Research Methods: An analytical study using cross-sectional approach. Accidental 
sampling sempel using the number of respondents were 38 respondents. Data analysis using Chi Square. Result : There is 
significant relationship between the ANC and the accuracy of knowledge about ANC visits in pregnant woman checkups to Gatak 
clinic (X2 hitung (6,609) > X2 tabel (5,591) or p (0,037) < 0,05). There is a significant relationship between the ANC and the accuracy 
of knowledge about ANC visits in pregnant woman checkups to Gatak clinic. 

Keywords: Maternal knowledge level of the ANC; ANC visits accuracy. 

 
PENDAHULUAN  
 

Derajat kesehatan masyarakat juga dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor faktor tersebut tidak hanya 
berasal dari sektor kesehatan seperti pelayanan kesehatan dan ketersediaan sarana dan prasarana 
kesehatan, melainkan juga dipengaruhi faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial, keturunan dan faktor 
lainnya (Dinkes Jateng, 2011; h.10). 
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Angka Kematian Ibu (AKI) mencerminkan risiko yang dihadapi ibu-ibu selama kehamilan dan 
melahirkan yang dipengaruhi oleh status gizi ibu, keadaan sosial ekonomi, keadaan kesehatan yang kurang 
baik menjelang kehamilan, tersedianya dan penggunaan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  termasuk  
pelayanan prenatal dan obstetri, serta kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan yang dikarenakan tidak 
tepat dalam melakukan pemeriksaan kehamilan (Dinkes Jateng, 2011; h.13).  

Komplikasi kehamilan meliputi: abortus, hiperemisis gravidarum, perdarahan pervaginam, hipertensi 
dalam kehamilan (preeklamsi dan eklamsi), kehamilan lewat waktu dan ketuban pecah dini. Jumlah ibu hamil 
dengan komplikasi di Provinsi Jawa tengah pada tahun 2011 sebanyak 126.644 ibu hamil. Cakupan 
komplikasi kebidanan yang ditangani tahun 2011 sebesar 75,16% lebih rendah dibanding tahun 2010 
(78,10%). Pencapaian cakupan tersebut masih dibawah target SPM tahun 2015 (80%), tetapi diharapkan 
target tersebut bisa tercapai sebelum tahun 2015 ( SPM Bidang Kesehatan Kab/kota Provinsi Jawa tengah, 
2011; h.17). 

Kematian  ibu  biasanya  terjadi  karena  tidak  mempunyai  akses  ke pelayanan    kesehatan    ibu    
yang    berkualitas,    terutama    pelayanan kegawatdaruratan tepat waktu yang dilatarbelakangi oleh 
terlambat mengenal tanda   bahaya   dan   mengambil   keputusan,   terlambat   mencapai   fasilitas 
kesehatan, serta terlambat mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan.  

Salah satu upaya dalam menurunkan kematian ibu sesuai dengan tujuan MDGs ke-4 dan ke-5 yang 
berbunyi mengurangi kematian anak dan meningkatkan kesehatan ibu (Arsita Eka, 2012; h.2) adalah dengan 
meningkatkan cakupan pemeriksaan kehamilan (ANC: antenatal care) oleh tenaga kesehatan. Indikator yang 
digunakan untuk memantau cakupan pemeriksaan kehamilan tersebut adalah cakupan ibu hamil yang 
pertama kali mendapat pelayanan antenatal (K1) yang merupakan indikator akses, dan cakupan ibu hamil 
yang telah memperoleh pelayanan antenatal minimal empat kali sesuai distribusi waktu dan sesuai standar 
(K4) yang menggambarkan tingkat perlindungan ibu hamil di suatu wilayah (Dinkes DIY, 2011; h.55). 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Adakah hubungan antara tingkat pengetahuan ibu 
hamil tentang ANC dengan ketepatan kunjungan ANC di Puskesmas Gatak?”. Tujuan umum penelitian ini untuk 

menganalisa hubungan antara tingkat pengetahuan ibu hamil tentang ANC dengan ketepatan kunjungan ANC di Puskesmas Gatak 

Kabupaten Sukoharjo. Tujuan Khusus : Untuk mengetahui tingkat pengetahuan ibu hamil tentang ANC. Untuk 
mengetahui ketepatan kunjungan ANC pada ibu hamil. Untuk menganalisa hubungan antara tingkat 
pengetahuan ibu hamil tentang ANC dengan ketepatan kunjungan ANC. 

 
TINJAUAN TEORI 

Menurut Notoatmodjo (2010; h.27) pengetahuan adalah hasil pengindraan manusia, atau hasil tahu 
seseorang terhadap objek melalui indra yang dimilikinya (mata, hidung, telinga, dan sebagainya). Dengan 
sendirinya pada waktu pengindraan sehingga menghasilkan pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh 

28  || HUBUNGAN ANTARA TINGKAT PENGETAHUAN IBU HAMIL TENTANG ANC...



intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek. Sebagian besar pengetahuan seseorang diperoleh melalui 
indra pendengaran (telinga) dan indra penglihatan (mata).  

Pengetahuan seseorang tentang suatu objek mengandung dua aspek yaitu aspek positif dan aspek 
negatif. Kedua aspek ini yang akan menentukan sikap seseorang, semakin banyak aspek positif dan objek 
yang diketahui, maka akan menimbulkan sikap yang makin positif terhadap objek tertentu. salah satu bentuk 
objek kesehatan dapat dijabarkan oleh pengetahuan yang diperoleh  dari pengalaman sendiri. (Wawan dan 
Dewi, 2011; h.11-12) 

Pemeriksaan antenatal adalah pemeriksaan kehamilan untuk mengoptimalisasikan kesehatan maternal 
dan fisik ibu hamil, sehingga mampu menghadapi persalinan, kala nifas, persiapan memberikan ASI dan 
kembalinya kesehatan reproduksi secara wajar (Manuaba, 2010; h.111). 

Tujuan Asuhan Antenatal adalah memantau kemajuan kehamilan untuk memastikan kesehatan ibu dan 
tumbuh kembang ibu dan tumbuh kembang bayinya, meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, 
mental, dan sosial ibu dan bayi, mengenali secara dini ketidaknormalan atau komplikasi yang mungkin terjadi 
selama hamil, termasuk riwayat penyakit secara umum, kebidanan, dan pembedahan, mempersiapkan 
persalinan yang cukup bulan, melahirkan dengan selamat ibu maupun bayinya dengan trauma seminimal 
mungkin, mempersiapkan ibu agar nifas berjalan normal dan pemberian asi eksklusif, mempersiapkan peran 
ibu dan keluarga dalam menerima kelahiran bayi agar bayi dapat tumbuh kembang secara optimal (Yeyeh 
dkk, 2009; h.3). 

Kunjungan antenatal sebaiknya dilakukan paling sedikit 4 kali selama kehamilan yaitu dengan : satu kali 
pada trimester pertama pada umur kehamilan 0 – 12 minggu, satu kali pada trimester kedua pada umur 
kehamilan 13 – 28 minggu, dua kali pada trimester ketiga pada umur kehamilan 29 – 36 minggu dan diatas 36 
minggu (Prawirohardjo, 2009; h.90).  

Keuntungan pengawasan antenatal adalah diketahuinya secara dini keadaan resiko tinggi ibu dan janin, 
sehingga dapat melakukan pengawasan yang lebih intensif, memberikan pengobatan sehingga resikonya 
dapat dikendalikan, melakukan rujukan untuk mendapatkan tindakan adekuat, segera dilakukan terminasi 
kehamilan. (Manuaba, 2010; h.241). 

Ketepatan kunjungan ANC adalah ketepatan kunjungan yang dilakukan ibu hamil dalam melakukan 
pemeriksaan kehamilan. Menurut Manuaba (2010; h.111-113) disebutkan bahwa jadwal melakukan 
pemeriksaan antenatal care sebanyak 12 sampai 13 kali selama hamil. Dengan jadwal pemeriksaan sebagai 
berikut: 
1) Pemeriksaan pertama. 

Pemeriksaan pertama dilakukan segera setelah diketahui terlambat haid. 
2) Pemeriksaan ulang. 

a) Setiap bulan sampai usia kehamilan 6 sampai 7 bulan. 
b) Setiap 2 minggu sampai usia kehamilan 8 bulan. 

HUBUNGAN ANTARA TINGKAT PENGETAHUAN IBU HAMIL TENTANG ANC... ||  29



c) Setiap 1 minggu sejak usia kehamilan 8 bulan sampai terjadi persalinan. 
3) Pemeriksaan khusus bila terdapat keluhan tertentu. 

 Indikator yang digunakan untuk memantau cakupan pemeriksaan kehamilan tersebut adalah cakupan ibu hamil 

yang pertama kali mendapat pelayanan antenatal (K1) yang merupakan indikator akses, dan cakupan ibu hamil 
yang telah memperoleh pelayanan antenatal minimal empat kali sesuai distribusi waktu dan sesuai standar 
(K4) yang menggambarkan tingkat perlindungan ibu hamil di suatu wilayah (Dinkes DIY, 2011; h.55). 

 
METODE PENELITIAN 

Metode peneitian menggunakan analisis korelasi. Populasinya seluruh ibu hamil yang memeriksakan 
kehamilannya di Puskesmas Gatak pada bulan Maret dengan sebanyak 60 responden dengan teknik 
accidental sampling sejumlah 38 responden dengan menggunakan rumus solvin. 

Instrumen penelitian menggunakan kuesioner untuk pengetahuan ibu hamil tentang ANC sedangkan 
untuk ketepatan kunjungan ANC menggunakan kuesioner kemudian diperiksa ulang dengan buku KIA 
responden. Analisa korelasi menggunakan uji Chi Square pada taraf signifikan 5%. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada hasil penelitian dengan 38 responden didapatkan dilihat bahwa dari 23 reponden yang memiliki 
pengetahuan baik, 13 responden (34,2%) kunjungan ANCnya dikategorikan tepat dan 10 responden (26,3%) 
kunjungan ANCnya dikategorikan tidak tepat. Dari 9 ibu yang memiliki pengetahuan cukup, 3 ibu (7,9%) 
kunjungan ANC nya dikategorikan tepat dan 6 ibu (15,8%) kunjungan ANCnya dikategorikan tidak tepat. Dari 
6 ibu yang memiliki pengetahuan kurang kunjungan ANC semuanya dikategorikan tidak tepat. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa ada hubungan signifikan antara tingkat pengetahuan tentang ANC dengan 
ketepatan kunjungan ANC pada ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya ke Pukesmas Gatak
 

Tabel 1.  Distribusi Silang dan Hasil Uji Chi Square Hubungan Pengetahuan tentang ANC dengan 
Ketepatan Kunjungan ANC 

Pengetahuan ANC 
Ketepatan Kunjungan 

Total 
Uji Chi Square

Tepat Tidak 
Tepat X2 P 

Baik 13 
(34,2%) 

10 
(26,3%) 

23 
(60,5%) 

6,609 0,037 
Cukup 3 

(7,9%) 
6 

(15,8%) 
9 

(23,7%) 
Kurang 0 

(0,0%) 
6 

(15,8%) 
6 

(15,8%) 
Total 16 

(42,1%) 
22 

(57,9%) 
38 

(100,0%) 
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Perhitungan menghasilkan angka koefisien Chi Square 6,609 > 5,591 dengan probabilitas (p) 
sebesar 0,037 < 0,05 menunjukkan bahwa pengujian signifikan pada taraf signifikan 5%. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa ada hubungan tingkat pengetahuan ibu hamil tentang ANC 
dengan ketepatan kunjungan ANC. 

 
PEMBAHASAN 

1.  Pengetahuan tentang ANC 
 Mayoritas responden berpeng-etahuan baik yaitu 23 responden (60,5. Tingkat pengetahuan 

para ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya di Puskesmas Gatak dapat dikatakan termasuk 
tinggi. Tingkat pengetahuan disini sampai pada “tahu” yang diartikan sebagai mengingat kembali suatu 
yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau dirangsang yang telah diterima (Notoatmodjo, 
2010). Pengetahuan secara umum dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Ibu hamil mengetahui berbagai 
hal seputar ANC berdasarkan informasi yang diberikan oleh tenaga kesehatan atau yang dicari sendiri 
(misalnya dari media massa) selama masa kehamilan. Pemberian informasi oleh tenaga kesehatan 
atau dari media massa dapat dikategorikan sebagai pendidikan non formal maka di sini dapat 
dikatakan bahwa pengetahuan tentang ANC lebih dipengaruhi oleh pendidikan non formal. Hal ini 
sesuai dengan teori yang dikemukakan Wawan dan Dewi (2011) bahwa pengetahuan tidak mutlak 
diperoleh dari pendidikan formal saja, akan tetapi dapat diperoleh melalui pendidikan non formal. 
Pengetahuan sangat erat hubungannya dengan pendidikan, di mana diharapkan dengan pendidikan 
yang tinggi maka orang tersebut akan semakin luas pula pengetahuannya. 

2.  Ketepatan Kunjungan ANC 
 Dari hasil penelitian diperoleh bahwa 16 responden (42,1%) tepat dalam melakukan kunjungan ANC 
dan 22 responden (57,9%) tidak tepat dalam melakukan kunjungan ANC. Dengan demikian ketepatan 
kunjungan ANC yang tepat pada para ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya di Pukesmas Gatak 
masih termasuk rendah. Ketepatan kunjungan ANC dipengaruhi oleh umur, pendidikan maupun 
pekerjaan.  Pendidikan disini tidak hanya pendidikan formal namun juga pendidikan non formal. 
 Praktek kunjungan ANC sebagian besar ibu hamil yang masih tidak tepat perlu mendapat perhatian 
serius terkait dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang terus giat berupaya meningkatkan 
kesehatan maternal yaitu sesuai dengan tujuan MDGs yang ke 5 dalam meningkatkan kesehatan ibu. 
Kegiatan ANC merupakan salah satu cara untuk mengurangi resiko morbiditas maupun mortalitas ibu 
hamil. Manuaba (2010) mengemukakan bahwa keuntungan pengawasan antenatal adalah 
diketahuinya secara dini keadaan resiko tinggi ibu dan janin, sehingga dapat melakukan pengawasan 
yang lebih intensif, memberikan pengobatan sehingga resikonya dapat dikendalikan, melakukan 
rujukan untuk mendapatkan tindakan adekuat, segera dilakukan terminasi kehamilan. 
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3.  Hubungan antara pengetahuan ANC dengan ketepatan kunjungan ANC. 
 Uji chi square menghasilkan nilai uji statistik (X2hitung) sebesar 6,609 dengan signifikansi (p) 

sebesar 0,037. Pengujian dilakukan dengan derajat kebebasan (df) sebesar 2 dan pada taraf 
signifikansi 5% sehingga diperoleh nilai kritis distribusi chi square (X2tabel) sebesar 5,591. Apabila 
dibandingkan dapat dilihat bahwa X2hitung (6,609) > X2tabel (5,591) atau p (0,037) < 0,05 sehingga 
diputuskan untuk menolak H0 yang berarti bahwa hubungan signifikan. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa ada hubungan signifikan antara antara pengetahuan tentang ANC dengan 
ketepatan kunjungan ANC pada ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya ke Pukesmas Gatak 
(X2hitung (6,609) > X2tabel (5,591) atau p (0,037) < 0,05. Semakin baik pengetahuan ibu hamil tentang 
ANC maka semakin besar kemungkinannya untuk melakukan kunjungan ANC secara tepat. Dengan 
kata lain pengetahuan tentang ANC merupakan faktor positif yang mendorong ketepatan kunjungan 
ANC.  

Dalam penelitian ini pengetahuan yang tinggi belum tentu memeriksakan kehamilannya secara 
tepat. Hal ini sesuai dengan teori Wawan dan Dewi (2011) yaitu bahwa pengetahuan seseorang 
tentang suatu objek mengandung dua aspek yaitu aspek positif dan aspek negatif. Kedua aspek ini 
yang akan menentukan sikap seseorang, semakin banyak aspek positif dan objek yang diketahui, 
maka akan menimbulkan sikap yang makin positif terhadap objek tertentu. Pengetahuan positif disini 
misalnya seseorang yang diberikan pengetahuan tentang ANC maka reaksinya ia akan melakukan 
kunjungan ANC, sedangkan aspek negatif misalnya seseorang yang diberikan pengetahuan tentang 
ANC namun ia tidak melakukan kunjungan ANC. 
 Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan 
seseorang yaitu melakukan kunjungan ANC. Pengetahuan yang baik tentang manfaat dan tujuan (arti 
penting) ANC akan memunculkan motivasi pada diri ibu hamil untuk mewujudkan perilaku tersebut 
yaitu melakukan kunjungan ANC. Selanjutnya dengan mengetahui tentang berbagai aspek ANC 
secara lebih rinci khususnya mengenai jadwal kunjungan dan kriteria kunjungan ANC yang 
dikategorikan tepat maka ibu hamil tentu akan berupaya untuk memenuhi kriteria tersebut sehingga 
pada akhirnya aktivitas kunjungan ANC nya dapat berjalan secara tepat dan berdampak positif 
terhadap dirinya, kehamilannya, dan bayinya. 
 

KESIMPULAN 
Ibu hamil yang memeriksakan kehamilan di Puskesmas Gatak memiliki pengetahuan yang baik tentang 

ANC yaitu sebanyak 23 responden (60,5%). Kunjungan ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya di 
Puskesmas Gatak sebagian besar tidak tepat yaitu sebanyak 22 responden (57,9%). Dilihat dari X2hitung > 
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X2tabel (6,609 > 5,591) atau p (0,037) < 0,05, maka ada hubungan signifikan antara pengetahuan tentang ANC 
dengan ketepatan kunjungan ANC pada ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya di Pukesmas Gatak. 
 
SARAN 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran para responden untuk 
memeriksakan kehamilannya secara tepat sesuai dengan jadwal kunjungan ANC. Bagi peneliti selanjutnya 
diharapkan perlu melakukan penelitian lebih lanjut mengenai variabel lain yang ikut berpengaruhi ketepatan 
kunjungan ANC. 
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ABSTRAK 

Latar Belakang :Nyeri pada saat menstruasi atau haid sering dikeluhkan seorang remaja sebagai sensasi tidak nyaman, bahkan 
karena timbulnya nyeri tersebut dapat mengganggu aktivitas dan memaksa penderita untuk istrahat dan meninggalkan pekerjaan 
atau aktivitas rutinnya selama beberapa jam atau beberapa hari.Tujuan Penelitian :Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh senam yoga terhadap penurunan dismenorhea pada siswi.Metode Penelitian :Desain penelitian ini adalah eksperimen 
semu dengan rancangan  one group post test only with control.Populasi penelitian ini siswi kelas VII  SMP Negeri 9 Surakarta 
dengan sampel sebanyak 30 siswa dengan teknik purposive sampling¸ dimana sebanyak 15 responden diberi perlakuan senam 
yoga dan 15 responden tidak diberi perlakuan. Teknik analisis data menggunakan independent sample t-test.Hasil penelitian: Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa mayoritas kelompok yang diberi perlakuan senam yoga mengalami dismenorhea pada tingkat 
sedang yaitu 14 responden (93,3%) sedangkan pada kelompok yang tidak diberikan perlakuan senam yoga mayoritas responden 
mengalami dismenorhea pada tingkat berat yaitu sebanyak 8 responden (53,3%). Ada pengaruh senam yoga terhadap penurunan 
dismenorhea. Hal ini diperkuat dengan rata-rata dismenorhea pada kelompok yang dilakukan senam yoga adalah 4,27 sedangkan 
dismenorhea pada kelompok kontrol adalah 5,60. Kesimpulan : ada pengaruh senam yoga terhadap penurunan dismenorhea pada 
siswi sekolah menengah pertama. 

 
Kata Kunci : dismenorhea, senam yoga 
 
 

THE INFLUENCE OF YOGA GYM COMPARED WITH    THW DECREASE OF 
DYSMENORRHEA IN JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENT 

 
ABSTRACT 

 
Background: Pain during menstruation or menstruation often complained ofa teenageras an uncomfortablesensation, evensincethe 
onset of thepaincaninterfere with the activity and resting and orcing people to leave work or regular activity for a few hours or a 
fewdays. Objective: The purpose of this study to know the effect of yoga excercises to decrease Dismenorhea on student SMP 
Negeri 9 Surakarta Methods: This research design is quasi-experimental with one-group post-test only with control. The study 
population grader SMP Negeri 9 Surakarta with a sample of 30 students with a purposive sampling technique in which as many as 
15 respondents ¸ treated yoga exercises and 15 respondents were not given the treatment. Analysis using independent sample t-
test. Result: The results showed that the majority of the treated group yoga exercise at a dismenorhea moderate level with 14 
respondents (93.3%), while in the control group not majority of respondents dismenorhea at the severe level by 8 respondents (53.3 
%). There are yoga exercises influence on derease dismenorhea. This is reinforced by the average level of dismenorhea on yoga 
exercise group performed was 4.27 while the level of control group mean dismenorhea is 5.60.Conclusion: yoga exercises effect on 
dismenorhea decrease studen in junior high school. 

 
Keyword :dismenorhea pain decrease;yoga exercises 
 
 
PENDAHULUAN 

Masa ini merupakan periode transisi dari masa anak ke masa dewasa yang ditandai dengan percepatan 
perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial.Menstruasi biasanya dimulai antara usia 10 dan 16 tahun, 
tergantung pada berbagai faktor, termasuk kesehatan wanita, status nutrisi dan berat tubuh relatif terhadap 

PENGARUH SENAM YOGA TERHADAP PENURUNAN DISMENORHEAPADA SISWI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ||  35

mailto:ratihprananingrum@gmail.com


tinggi tubuh. Walaupun begitu, pada kenyataannya banyak wanita yang mengalami masalah menstruasi, 
diantaranya nyeri haid/ dismenore (Suparto, 2011). 

Bentuk nyeri haid yang banyak dialami oleh remaja adalah kekakuan atau kejang di bagian bawah 
perutmenyebabkan mudah marah, gampang tersinggung, mual, muntah, berat badan naik, perut kembung, 
punggung terasa nyeri, sakit kepala, timbul jerawat, tegang, lesu, dan depresi. (Marlina, 2012). 

Latihan ringan sangat dianjurkan untuk mengurangi dismenore.Olahraga/senam merupakan salah satu 
teknik relaksasi yang dapat digunakan untuk mengurangi nyeri. Hal ini disebabkan saat melakukan olahraga/ 
senam tubuh akan menghasilkan endorphin. Hormon ini dapat berfungsi sebagai obat penenang alami yang 
diproduksi otak sehingga menimbulkan rasa nyaman (Suparto, 2011). 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti pada 10 responden siswiSMP Negeri 
9 Surakarta pada tanggal 12 Maret 2013 dilakukan dengan cara wawancara, didapatkan 10 responden 
tersebut mengalami dismenore primersetiap menstruasi.Responden melakukan penanganan dismenore 
primerdengan beberapa cara, diantaranya menggunakan minyak kayu putih sebanyak 3 responden (30%), 
membeli obat penghilang rasa nyeri 2 responden (20%) dan tidak pernah melakukan penanganan dismenore3 
responden (30%) dan sebagian kecil siswimelakukan olahraga dan terjadi penurunan dismenoreyaitu 
sebanyak 2 responden (20%), dan 8 responden tidak pernah melakukan olahragasecara teratur. Alasan 
mereka tidak melakukan olahraga karena sebagian besar responden sebanyak 6 responden (60%) malas 
untuk melakukan olahraga, dan 2 responden (20%) tidak mengetahui manfaat olahraga yang dapat 
menurunkan dismenore. 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut diatas dapat diambil suatu rumusan 
masalah yaitu "Apakah ada pengaruh senam Yoga terhadap penurunan dismenorhea pada siswi Sekolah 
Menengah Pertama ?”. 

 
TINJAUAN TEORITIS 

Senam adalah aktivitas fisik yang dilakukan baik sebagai cabang olahraga tersendiri maupun sebagai 
latihan untuk cabang olahraga lainnya.Senam mengacu pada bentuk gerak yang dikerjakan dengan kombinasi 
terpadu dan menjelma dari setiap bagian anggota tubuh dari komponen-komponen kemampuan motorik 
seperti : kekuatan, kecepatan, keseimbangan, kelentukan, agilitas dan ketepatan. Dengan koordinasi yang 
sesuai dan tata urutan gerak yang selaras akan terbentuk rangkaian gerak artistik yang menarik (Rahmawati, 
2011).. 
Beberapa manfaat senam yoga menurut Ashar (2011) antara lain adalah sebagai berikut : 
1. Membantu Menurunkan Tekanan Darah dan Mengendalikan Gula Darah  
2. Membantuk Mencegah Osteoporosis dan Memperbaiki Postur Tubuh  
3. Membantu Mengendalikan Stres dan Mengurangi Resiko Serangan Jantung (Ashar, 2011) 
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TEKNIK SENAM YOGA  
Menurut Asmarani (2011) teknik senam yoga yang perlu dilakukan oleh remaja putri terdiri dari tiga 

bagian yaitu gerakan pemanasan, gerakan inti dan gerakan pendinginan. Adapun penjelasannya sebagai 
berikut: 

1. Gerakan pemanasan  
Leher  
a. Duduk dalam posisi bersila dan jatuhkan kepala Anda ke arah kanan sehingga telinga kanan berada 

di atas bahu kanan, tahan di posisi ini sambil bernapas teratur.  

 
Gambar 1 Gambar Gerakan Pemanasan Leher 1 

b. Setelah beberapa saat, putar leher ke arah kiri dari bawah dan tahan di posisi ini. 
c. Putar  lagi leher ke bawah, kali ini biarkan kepala menggantung untuk beberapa saat. 

 
Gambar 2Gambar Gerakan Pemanasan Leher 2 

d. Angkat  kepala ke arah atas dan jatuhkan perlahan ke belakang dan tahan di posisi ini. Ulangi 
gerakan-gerakan ini dua-tiga kali lagi. 
 

Bahu dan Pergelangan Tangan 
a. Masih dalam posisi duduk, putar bahu ke arah belakang beberapa kali sambil mengatur napas, lalu 

putar ke arah sebaliknya.  
b. Luruskan kedua lengan ke depan tubuh sejajar dengan bahu, buat kepalan dengan melipat jari 

jempol di telapak tangan dan melipat keempat jari lainnya menutupi jempol.  

 
Gambar 3 Gerakan Pemanasan Bahu dan Pergelangan Tangan 

c. Dengan tangan mengepal seperti ini putar pergelangan tangan ke arah luar beberapa kali, pastikan 
gerkan terisolir di pergelangan tangan. Setelah beberapa saat putar ke arah sebaliknya.  
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Gerakan Kucing dan Sapi (Cat and Cow ) 
a. Bertumpu di lutut dan telapak tangan dengan jarak pergelangan selebar bahu dan lutut selebar 

panggul. Tarik napas dan angkat dada sambil menjatuhkan perut  ke bawah dan mengangkattulang 
ekor ke atas sehingga punggung melengkung ke bawah. 

 
Gambar 4 Gerakan Pemanasan Cat and Cow 1 

b. Hembuskan napas sambil mengangkat punggung, menjatuhkan kepala ke bawah, dan masukkan 
tulang ekor ke dalam sehingga punggung berbentuk cembung.  

 
Gambar 5 Gerakan Pemanasan Cat and Cow 2 

c. Lakukan gerakan ini terus-menerus  selama paling tidak lima putaran. 
Suryasana ( Pemanjangan Tubuh ) 
a. Berdiri dengan kedua kaki selebar panggul atau lebih lebar sedikit dan jari-jari kaki paralel ke arah 

depan. 
b. Tarik napas dan angkat lengan ke atas dengan telapak tangan menghadap ke dalam. 
c. Tahan posisi ini sambil memenajangkan tulang belakang Anda, masukkan tulang ekor, dan tarik otot 

perut ke arah dalam.  
d. Bawa kedua lengan lebih ke belakang sambil mengangkat  dada ke arah atas setiap kali Anda 

membuang napas, namun pastikan bahu Anda tidak tegang. 

 
Gambar 6 Gerakan Pemanasan Pemanjangan Tubuh 1 

e. Sekarang tarik napas, kaitan jari-jari kedua tangan putar telapak tangan menghadap ke atas, dan 
tekan telapak tangan ke atas. 

f. Pada sat menghembuskan napas, panjangkan tubuh ke samping kanan. Rasakan tubuh bagian 
samping memanjang, namun pastikan batang tubuh tetap menghadap ke depan. 

g. Tahan selam beberapa napas, lalu lakukan sisi kiri. 
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Gambar 7 Gerakan Pemanasan Pemanjangan Tubuh 2 

h. Setelah melakukan di sisi kiri, kembali menghadap ke depan. 
i. Tarik napas sambil memenjangkan tubuh ke atas, lalu hembuskan napas dan putar badan kearah 

kanan. 
j. Tetap tekan telapak tangan Anda ke arah atas sambil memeastikan kedua panggul tetap sejajar. 
k. Tahan beberapa napas lalu putar ke arah kiri ketika mengeluarkan napas. 

 
Gambar 8 Gerakan Pemanasan Pemanjangan Tubuh 3 

Menyambut Matahari ( Surya Namaskara ) 
a. Tadanasal/ Pose Gunung  

Berdiri  dengan kedua kaki berdekatan dan paralel. Pastikan kaki Anda aktif, punggung tegak, dan 
lakukan beberapa putaran napas. 

b. Tarik napas dengan posisi Tadasana Urdhva Hastanal/Pose Gunung Tinggi. 
Rentangkan lengan ke arah atas, biarkan batang tubuh Anda memeanjang ke atas, namun pastikan 
bahu Anda tidak tegang.Tengok ke atas. 

c. Buang napas dengan posisi Uttanasanal/Pose Menekuk ke Depan. 
Tekuk tubuh dari panggul ke arah bawah.Jika otot urat tegang, tekuk kedua lutut sedikit. 

d. Tarik napas dengan posrtur Lunge/Menyerang. 
Letakkan kaki kanan di belakang dalam posisi Lunge, kedua  tangan di lantai.  

e. Buang napasposisi Adho Mukha Svanasanal/Postur Anjing Menghadap ke Bawah. 
Bawa kaki ke belakang dan dorong panggul ke atas sambil meluruskan lengan sehingga tubuh 
terlihat “V” terbalik. 

f. Tarik napas dengan postur Push Up 

Bawa tubuh ke arah depan sehingga paralel dengan lantai. 
g. Buang napas dengan posisi Chaturangga Dandasana/Postur Tongkat Berdahan Empat. 
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Tekuk kedua siku Anda dan perlahan bawa tubuh ke arah lantai.Jika ini tidak memungkinkan, 
letakkan kedua lutut di lantai dan turunkan tubuh dengan menekuk kedua siku.Pastikan siku Anda 
berada di samping tubuh. 

h. Tarik napas dengan posisi Bhujangasana/Postur Kobra. Tekan tangan ke lantai sambil mengangkat 
wajah, dad, dan perut dari lantai. 

i. Buang napas denganAdho Mukha Svanasana/ Postur Anjing Menghadap ke Bawah. 
Angkat panggul ke arah atas sehingga tubuh berbentuk huruf “V” terbalik. Panjangkan tubuh dari 
punggung  bawah sampai ke ujung kepala. Tekan tumit ke arah lantai tekuk sedikit lutut jika 
Hamstring Anda terasa tegang.Pastikan posisi tangan selebar bahu dan kaki selebar panggul.Anda 
juga bisa bertahan di sini selama beberapa putaran napas. 

j. Tarik napas dengan Pose Menyerang/Lunge 

Bawa kaki kanan ke depan di antara kedua tangan Anda. 
k. Buang napas dengan posisi Uttanasanal/Postur Berdiri Menekuk ke Depan  

Bawa kaki kiri ke depan dan biarkan tubuh tertekuk. 
l. Tarik napas dengan posisi Tadasana Urdhva Hastasanal/Pose Perpanjangan Gunung 

Bawa tubuh kembali ke atas dan satukan kedua tangan di atas kepala. 
m. Buang napas dengan posisi Samasthiti/Berdiri Sejajar.Satukan kedua tangan di depan dada. 

 
2. Gerakan Inti  

a. Utthita BalasanaPostur Anak 
b. Adho Mukha Svanasana/Postur Anjing  
Tahan di postur ini selama beberapa napas, lalu bawa kedua kaki depan dan tekuk tubuh dengan 

kedua lutut ditekuk dan kepala dijatuhkan ke bawah. Perlahan-lahan mulai angkat tubuh sedikit demi 
sedikit dengan leher dan kepala diangkat paling terakhir. (Jika Anda ingin melakukan lebih banyak 
pemanasan, Anda bisa melakukan Surya Namaskara tiga sampai lima putaran).  

Lakukan postur 3 dan 4 di sisi kanan dahulu sebelum berpindah ke sisi kiri. 
c. Virabhadrasana/Postur Pejuang 2 
d. Trikonasana/Postur Segitiga 
Kembali ke postur 3 dan 4 sebelum berbaring tengkurap di lantai untuk postur berikutnya. 
e. Salabhasana/Postur Belalang  
Lakukan tiga putaran, satu putaran sekitar tiga sampai lima napas. Lalu angkat tubuh ke Adho Mukha 

Svanasana atau kembali ke Balasana untuk beberapa saat sebelum duduk untuk melakukan postur 
berikutnya. 

f. Parivritta Sukhasana/Postur Memutar Sederhana  
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Lakukan di kedua sisi. 
g. Janu Sirsasana/Postur Kepala ke Kaki 
Jika Anda merasa bungkuk, duduk di atas selimut yang dilipat.Jika Anda memiliki masalah punggung 

atau urat lutut (Hamstring) yang kaku, tekuk kedua lutut atau gunakan tali atau handuk. 
h. Jika Anda pernah melakukan inversi sendiri, Anda bisa melakukan postur Salamba 

sarvangasana/Postur Bertumpu di Bahu selama beberapa menit. 
i. Istirahat di postur Savana/Postur Mayat  selama lima menit. 

 
Dismenorhea 

Dismenorhea adalah nyeri haid menjelang atau selama haid, sampai wanita tersebut tidak dapat bekerja 
dan harus tidur. Nyeri bersamaan dengan rasa mual, sakit kepala, perasaan mau pingsan, lekas marah 
(Mansjoer, 2009 : 49). 
1. Gejala dan Tanda  

Seperti kegelisahan, defresi, iritabilitas/sensitif, lekas marah, gangguan tidur, kelelahan, lemah, mengidam 
makanan 

2. Penyebab 
Penyebab dismenorhea bermacam-macam, bisa karena penyakit (radang panggul), endometriosis, tumor 
atau kelainan uterus, selaput dara atau vagina tidak berlubang, stres atau cemas yang berlebihan (Lusa, 
2010). 

3. Klasifikasi Dismenorhea 
Suparyanto (2011) Berdasarkan jenis nyeri, nyeri haid dapat dibagi menjadi, dismenorhea spasmodik dan 
dismenorhea kongestif. 

Remaja 
Menurut WHO, masa remaja adalah peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa  dewasa, di mana 

pada masa itu terjadi pertumbuhan yang pesat termasuk fungsi reproduksi sehingga mempengaruhi 
terjadinya perubahan-perubahan perkembangan, baik fisik, mental, maupun peran sosial (Kumalasari, 
2012 : 127).  

 
METODE PENELITIAN 

Desain penelitian ini adalah eksperimen semu (quasi experiment designs)  dengan rancangan  
(one group post test only with control). Populasi penelitian adalah siswi kelas VII  SMP Negeri 9 Surakarta 
yang berjumlah 115 siswi, dengan sampel penelitian sebanyak 30 siswa menggunakan Purposive 

sampling Adapun kriteria yang digunakan untuk pengambilan sampel penelitian ini adalah Siswi kelas VIII 
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SMP Negeri 9 Surakarta, Siswi yang mengalami disminore, Siswi yang bersedia dan sanggup menjadi 
responden, Siswi 1-15 mendapat perlakuan senam yoga dan Siswi 16-30 sebagai kelompok kontrol. 

Alat Pengumpulan Datamenggunakan lembar checklistuntuk mengetahui aktivitas fisik siswa dan 
tingkat nyeri dismenorhea. Analisis bivariat menggunakan uji t-test independent. 

 
HASIL PENELITIAN 
 

Tabel 1. Pengaruh Senam terhadap Penurunan DisminorheaSaat Menstruasi 
 

Kelompok Nyeri Sedang Nyeri 
Berat 

Nyeri Sangat 
Berat 

Total 

N % N % N % N % 
Dilakukan 14 46,7 1 3,3 0 0,0 15 50,0 

Tidak dilakukan 6 20,0 8 26,7 1 3,3 15 50,0 
 36 66,7 36 30,0 1 3,3 30 100 

 
PEMBAHASAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh senam yoga terhadap penurunan dismenorhea. 
Hal ini diperkuat dengan rata-rata dismenorhea pada kelompok yang dilakukan senam yoga adalah 4,27 
sedangkan dismenorhea pada kelompok yang tidak dilakukan senam yoga adalah 5,60. Hal lain yang 
memperkuat bahwa mayoritas responden dengan perlakuan senam yoga mengalami nyeri sedang yaitu 14 
responden (93,3%) sedangkan pada kelompok yang tidak diberikan perlakuan senam yoga mayoritas 
responden mengalami dismenorhea berat yaitu sebanyak 8 responden (53,3%). 

 
KESIMPULAN 

Hasil penelitian diperoleh nilai t-test (p value 0,02< 0,05) sehingga terdapat pengaruh senam yoga 
terhadap penurunan dismenorhea. Hal ini diperkuat dengan rata-rata dismenorhea pada kelompok yang 
dilakukan senam yoga adalah 4,27 sedangkan dismenorhea pada kelompok yang tidak dilakukan senam yoga 
adalah 5,60. Hal lain yang memperkuat bahwa mayoritas responden dengan perlakuan senam yoga 
mengalami nyeri sedang yaitu 14 responden (93,3%) sedangkan pada kelompok yang tidak diberikan 
perlakuan senam yoga mayoritas responden mengalami dismenorhea pada tingkat berat yaitu sebanyak 8 
responden (53,3%). 

 
SARAN 

Institusi pendidikan sebaiknya mengadakan kegiatan ekstrakurikuler senam yoga bagi siswanya 
karena senam yoga banyak manfaat dari senam yoga dan bagi remaja putri dapat mengurangi nyeri siswi-
siswi yang mengalami dismenore. 
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ABSTRAK 

 
Latar Belakang : Kesehatan ibu dan anak tidak dapat terlepas dari Indikator Human Development Index (HDI). Tidak heran jika 
dalam kesepakatan MDG's (Millenium DevelopmentGoals), program-program tersebut menjadi Indikator keberhasilan pembangunan 
kesehatan di suatu negara. Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dukungan suami dengan 
keberhasilan pemberian ASI eksklusif. Metode Penelitian : Penelitian ini menggunakan metode deskriptif korelatif. Teknik 
pengambilan sampel  menggunakan total sampel dengan besar sampel yaitu 39 ibu. Teknik analisis data menggunakan chi square. 
Hasil Penelitian : Hasil penelitian terdapat hubungan positif dan signifikan antara dukungan suami dengan keberhasilan pemberian 
ASI Eksklusif (p = 0.048). Kesimpulan:  terdapat hubungan signifikan antara dukungan suami dengan keberhasilan pemberian ASI 
Eksklusif. 
 
Kata Kunci: Ibu menyusui, dukungan suami, ASI Eksklusif. 
 
 

HUSBAND’S SUPPORT ON THE SUCCESS OF EXCLUSIVE BREAST FEEDING IN SLEMAN 
YOGYAKARTA 

 
ABSTRACT 

Background : Maternal and child health can not be detached from the indicators of Human Development Index (HDI). No wonder 
the within agreement MDG's (5 DevelopmentGoals), these programs become an indicator of the success of health development in a 
country. Objective: to find out whether or not there is a relationship between the husband's support with the success of exclusive 
breast feeding. Methods: this research is a descriptive method using correlative. Sampling technique using total samples with a 
large sample that is 39. Technique of data analysis using chi square. Results: results of the research there is a positive and 
significant relationship between spousal support with the success of Exclusive breast feeding (p = 0048). Conclusion: there is a 
significant relationship between spousal support with Exclusive breast feeding success. 
 
Keywords: Breastfeeding mothers, husbands support, exclusive breastfeeding. 
 
PENDAHULUAN 
 

Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan pemberian ASI eksklusif sejak lahir hingga usia 6 bulan merupakan 
dua praktik pemberian ASI yang penting untuk kelangsungan hidup (Lawrence dan Lawrence, 2005). ASI 
adalah makanan yang dipilih, dan menyusui dikaitkan dengan penurunan insiden morbiditas dan mortalitas 
prenatal (Bobak et al, 2005). 

Resiko kematian bayi berusia di bawah 2 bulan meningkat 48% jika bayi tersebut tidak disusui. 
Menyusui eksklusif selama 6 bulan dan tetap diberi ASI sampai 11 bulan saja, dengan makanan pendamping 
ASI pada usia 6 bulan akan menurunkan kematian sebanyak 13%, karena ASI mengandung zat – zat antibodi 
yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh bayi serta sangat bermanfaat bagi tumbuh kembang yang 
optimal, baik fisik, mental maupun kecerdasan bayi (Roesli, 2008). 
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Meskipun regulasi dan program telah ditetapkan oleh pemerintah, namun cakupan pemberian ASI 
eksklusif masih jauh dari target nasional sebesar 80%. Hasil RISKESDAS tahun 2010 menunjukkan bahwa 
cakupan pemberian ASI eksklusif bayi usia 0-5 bulan sebesar 27,2%, sedangkan berdasarkan kelompok 
umur, bayi usia 5 bulan yang masih mendapat ASI eksklusif hanya sebesar 15,3% (Kemenkes RI, 2010).  

Salah satu faktor yang mempengaruhi pemberian ASI eksklusif adalah dukungan keluarga. Hal ini 
sesuai dengan pernyataan Budiarti (2008) yang menyatakan bahwa dukungan untuk keberhasilan proses 
menyusui berasal dari beberapa pihak, diantaranya adalah keluarga, kelompok pendukung ASI, masyarakat, 
dan Pemerintah. Sedangkan Rahardian (2009) menyatakan bahwa dukungan keluarga khususnya suami 
merupakan factor yang berpengaruh terhadap tercapainya pemberian ASI eksklusif. 

Peran suami dalam mendukung istri pemberian ASI eksklusif masih minim. Berdasarkan penelitian 
yang dilakukan oleh Wicitra di Jakarta (2009) yang meneliti 88 orang pegawai swasta, didapatkan hasil bahwa 
perilaku suami yang mendukung istri untuk menyusui akan meningkatkan lama pemberian ASI selama 6 bulan 
sebesar 50 %. Untuk itu, peran suami dalam mendukung praktik pemberian ASI eksklusif harus ditingkatkan 
(Februhartanty, 2010).  

 
TINJAUAN TEORITIS 
 

Definisi WHO menyebutkan bahwa ASI eksklusif adalah bayi hanya diberi ASI saja, tanpa cairan  atau 
makanan padat apapun kecuali vitamin, mineral atau obat dalam bentuk tetes atau sirup sampai usia 6 bulan. 
ASI merupakan makanan pertama, utama dan terbaik bagi bayi yang bersifat alamiah. ASI mengandung 
berbagai zat gizi yang dibutuhkan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan bayi. 

Sebelum tahun 2001, World Health Organization (WHO) merekomendasikan untuk memberikan ASI 
eksklusif selama 4-6 bulan. Namun pada tahun 2001, setelah melakukan telaah artikel penelitian secara 
sistematik dan berkonsultasi dengan para pakar, WHO merevisi rekomendasi ASI eksklusif tersebut dari 4-6 
bulan menjadi 6 bulan (180 hari), kemudian dilanjutkan selama 2 tahun dengan penambahan makanan 
pendamping yang tepat waktu, aman, benar dan memadai. 
Adapun manfaat ASI eksklusif antara lain : 
1. Manfaat bagi ibu 

a. Pemberian ASI secara eksklusif memberikan 98% metode kontrasepsi yang efisien selama 6 bulan 
pertama sesudah persalinan (bila hanya diberikan ASI eksklusif dan belum terjadi menstruasi 
kembali). 

b. Menurunkan risiko kanker payudara dan ovarium. 
c. Membantu ibu menurunkan berat badan setelah melahirkan. 
d. Menurunkan risiko Diabetes Mellitus Tipe 2. 
e. Pemberian ASI eksklusif sangat ekonomis. 
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f. Mengurangi terjadinya perdarahan bila langsung menyusui setelah melahirkan. 
g. Mengurangi beban kerja ibu karena ASI tersedia dimana saja dan kapan saja 
h. Meningkatkan hubungan batin antara ibu dan bayi. 

2. Manfaat bagi bayi 
a. Air Susu Ibu (ASI) sebagai nutrisi. 
b. ASI meningkatkan daya tahan tubuh. 
c. Menurunkan risiko mortalitas, risiko penyakit akut dan kronis. 
d. Meningkatkan kecerdasan. 
e. Menyusui meningkatkan jalinan kasih sayang. 
f. Sebagai makanan tunggal untuk memenuhi semua kebutuhan pertumbuhan bayi sampai usia selama 

enam bulan.  
g. Mengandung asam lemak yang diperlukan untuk untuk pertumbuhan otak sehingga bayi yang diberi 

ASI eksklusif lebih pandai. 
h. Mengurangi resiko terkena penyakit kencing manis, kanker pada anak dan mengurangi kemungkinan 

menderita penyakit jantung. 
i. Menunjang perkembangan motorik. 

3. Manfaat bagi keluarga 
a. Tidak perlu uang untuk membeli susu formula, kayu bakar atau minyak untuk merebus air, susu atau 

peralatan. 
b. Bayi sehat berarti keluarga mengeluarkan biaya lebih sedikit (hemat) dalam perawatan kesehatan dan 

berkurangnya kekhawatiran bayi akan sakit. 
c. Penjarangan kelahiran karena efek kontrasepsi dari ASI eksklusif. 
d. Menghemat waktu keluarga bila bayi lebih sehat. 
e. Pemberian ASI pada bayi (meneteki) berarti hemat tenaga bagi keluarga sebab ASI selalu siap 

tersedia. 
 

METODE PENELITIAN 
 

Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan total sampling, sejumlah 39 responden. Kriteria 
sampel pada penelitian ini adalah mempunyai anak berusia kurang dari 2 tahun, bekerja, dan tinggal serumah 
dengan istri dan bayi. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif korelatif, Untuk 
mengetahui hubungan dukungan suami dengan pemberian ASI eksklusif. Penelitian dilakukan dibulan 
Januari-Februari 2015 di Sleman Yogyakarta. 

Analisis bivariat dan multivariat dalam penelitian ini dilakukan menggunakan Chi Square untuk 
mengetahui hubungan antar variabel. 
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HASIL PENELITIAN 
 

Analisa bivariat digunakan untuk mengetahui hubungan dukungan suami dengan keberhasilan 
pemberian ASI eksklusif. Hasil Analisis menggunakan uji chi square  dapat dilihat pada tabel berikut : 

 
Tabel 1: Hubungan Dukungan Suami Dengan Keberhasilan Pemberian ASI Eksklusif 

Dukungan tenaga 
kesehatan 

Keberhasilan Inisiasi 
Menyusu Dini (IMD)    Total OR p 

Tidak berhasil berhasil F %  

F 
 

% 
 

F %     

Dukungan tenaga 
kesehatan lemah 

7 17,9 1 2,6 8 20,5 10,15   0,000 
       

Dukungan tenaga 
kesehatan Kuat 

2 5,1 29 74,4 31 79,5   
 

9 
 

23 
 

30 
 

77 
 

39 
 

100 
  

Total 

       

Tabel tersebut menunjukkan nilai odds Ratio sebesar 10,15 yang berarti bahwa ibu yang 
mendapat dukungan kuat oleh suami mempunyai kemungkinan 10,15 kali lebih besar dari pada ibu 
yang mendapatkan dukungan lemah dari suami. Hasil uji chi square menunjukkan adanya pengaruh 
antara dukungan suami dengan keberhasilan pemberian ASI eksklusif dengan nilai statistik signifikan 
(p=0,000). 

 
PEMBAHASAN 
 

Pemberian ASI secara dini dan eksklusif sekurang-kurangnya 4-6 bulan akan membantu mencegah 
berbagai penyakit anak, termasuk gangguan lambung dan saluran nafas, terutama asma pada anak-anak. Hal 
ini disebabkan adanya antibody penting yang ada dalam kolostrum ASI (dalam jumlah yang lebih sedikit), 
akan melindungi bayi baru lahir dan mencegah timbulnya alergi. 

Faktor yang mempengaruhi pemberian ASI eksklusif 
a. Pengetahuan 

Hambatan utama tercapainya ASI ekslusif yang benar adalah karena kurang sampainya pengetahuan 
yang benar tentang ASI ekslusif pada para ibu. Seorang ibu harus mempunyai pengetahuan yang baik 
dalam menyusui. Kehilangan pengetahuan tentang menyusui berarti kehilangan besar akan kepercayaan 
diri seorang ibu untuk dapat memberikan perawatan terbaik untuk bayinya dan bayi akan kehilangan 
sumber makanan yang vital dan cara perawatan yang optimal.7 Pengetahuan yang kurang mengenai ASI 
ekslusif terlihat dari pemanfaatan susu formula secara dini di perkotaan  dan pemberian pisang atau nasi 
sebagai tambahan ASI di pedesaan. 
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b. Lingkungan 
Lingkungan menjadi faktor penentu kesiapan ibu untuk menyusui bayinya. Setiap orang selalu 

terpapar dan tersentuh oleh kebiasaan di lingkungannya serta mendapat pengaruh dari masyarakat, baik 
secara langsung maupun tidak langsung. 

c. Pengalaman 
Pengalaman wanita akan mempengaruhi sikap dan penampilan wanita dalam kaitannya dengan 

menyusui. Seorang wanita yang dalam keluarga atau lingkungan mempunyai kebiasaan atau sering 
melihat wanita yang menyusui bayinya secara teratur maka akan mempunyai pandangan yang positif 
tentang menyusui sesuai dengan pengalaman sehari-hari, sehingga pengalaman tersebut mendorong 
wanita tersebut untuk menyusui dan sebaliknya. 

d. Dukungan keluarga 
Keluarga merupakan lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan ibu menyusui 

bayinya secara eksklusif. Keluarga perlu diinformasikan bahwa seorang ibu perlu dukungan dan bantuan 
keluarga agar ibu berhasil menyusui secara eksklusif. Bagian keluarga yang mempunyai pengaruh yang 
paling besar terhadap keberhasilan dan kegagalan menyusui adalah suami. Masih banyak suami yang 
berpendapat salah, yang menganggap menyusui adalah urusan ibu dan bayinya. Peranan suami akan 
turut menentukan kelancaran refleks pengeluaran ASI (let down reflek) yang sangat dipengaruhi oleh 
keadaan emosi atau perasaan ibu.  

Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar ibu mendapat dukungan yang kuat oleh 
suami yaitu sebesar 79,5% sedangkan ibu yang mendapatkan dukungan suami lemah sebesar  20,5%.  Hal 
ini menunjukkan keberadaan suami memiliki peranan penting dalam memberikan dukungannya kepada para 
ibu dalam memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya.  

Selain itu, dalam penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari dukungan suami 
terhadap keberhasilan pemberian ASI Eksklusif, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa dukungan suami 
berpengaruh terhadap keberhasilan pemberian ASI Eksklusif diterima atau terbukti.  

Adanya pengaruh ini dapat dikarenakan sudah tingginya kesadaran para ibu akan pentingnya 
memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya, dengan pengetahuan dan wawasan para ibu tersebut. Dukungan 
dari suami mampu mendorong para ibu untuk memberikan ASI Eksklusif pada bayinya. Dukungan keluarga 
terutama suami merupakan hal yang penting dalam keberhasilan pemberian ASI Eksklusif, karena suami 
merupakan orang terdekat ibu di dalam keluarga. Selain mendapatkan dukungan mental ibu juga akan 
merasa terbantu dengan adanya suami pada saat proses pemberian ASI Eksklusif. Beberapa tindakan yang 
dapat dilakukan suami antara lain memberikan perhatian kepada istri, misalnya mengelus-elus rambut disertai 
mengungkapkan kalimat yang menenangkan hati. Hal inilah yang sangat mempengaruhi tindakan apa saja 
yang akan dilakukan oleh ibu. 
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Adanya pengaruh ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar ibu mengharapkan dukungan oleh 
suaminya maupun  keluarganya yang lain, adanya dorongan dan kedekatan suami mendampingi ibu dalam 
proses pemberian ASI Eksklusif menyebabkan para ibu juga sadar untuk memberikan ASI Eksklusif. 
Dukungan suami mendatangkan rasa tenang dan aman bagi ibu, serta percaya diri sehingga berpengaruh 
terhadap keberhasilan pemberian ASI Ekslusif.  

Keterlibatan  seorang  suami  dalam  pemberian ASI Eksklusif akan memberi motivasi pada ibu dan 
menentukan kestabilan emosi ibu. Kondisi emosi yang stabil menentukan sikap yang positif dari ibu. 
Kestabilan emosi tersebut, bisa  diraih  bila  sang  suami atau  keluarga memberikan  dukungan  dan  
motivasinya  secara maksimal. Dukungan memberikan suatu kesan  bahwa ia dicintai dan diperhatikan, 
memiliki harga  diri dan  dihargai.  Sehingga  dengan  sendirinya  akan  berpengaruh terhadap emosional ibu 
dimana ia lebih tenang, nyaman, percaya diri dalam memberikan ASI Eksklusif pada bayinya (Lumula et al, 
2012). 

Suryani & Mularsih (2011) yang menunjukkan bahwa ada  hubungan  dukungan  suami  dengan  
pelaksanaan  inisiasi  menyusui  dini pada ibu post partum. Dan juga sependapat dengan Guyton (1997), yang 
menyatakan bahwa dukungan suami dalam proses persalinan akan memberi efek pada ibu yaitu dalam hal 
emosi, emosi ibu yang tenang akan menyebabkan sel-sel sarafnya mengeluarkan hormon oksitosin yang 
reaksinya akan menyebabkan kontraksi pada rahim pada akhir kehamilan untuk mengeluarkan bayi yang 
selanjutnya juga akan berpengaruh terhadap pengeluaran ASI ibu.  
 
KESIMPULAN 
 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara 
dukungan suami terhadap keberhasilan pemberian ASI Eksklusif. 
 
SARAN 
 
Sehubungan dengan adanya pengaruh dari dukungan suami terhadap keberhasilan pemberian ASI Eksklusif, 
dapat memberikan dukungan kepada para suami akan pentingnya pemberian ASI Eksklusif, dan dapat 
memberikan dorongan kepada istri untuk  memberikan ASI Eksklusif pada bayinya. 
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Abstrak 
  

Latar Belakang : Pemerintah telah mendirikan puskesmas dan jaringannya diseluruh Indonesia. Puskesmas memiliki peran 
memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya. Namun hingga saat ini, 
pemanfaatan Puskesmas masih rendah. Tujuan Penelitian : Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kepuasan pasien 
terhadap loyalitas pada pelayanan kesehatan di Puskesmas Selomerto I Kabupaten Wonosobo Tahun 2014. Metode Penelitian : 
Jenis penelitian survey analitik dengan desain cross sectional. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif. Pengambilan sampel 
dengan quota sampling sejumlah 150 pasien. Pengolahan data menggunakan Uji Regresi Linier. Hasil Penelitian : Hasil penelitian 
menyatakan ada pengaruh kepuasan pasien terhadap loyalitas pada pelayanan kesehatan. Loyalitas pada pelayanan kesehatan 
akan bertambah sebesar 54,7% bila kepuasan pasien meningkat 1%. Saran: Disarankan kepada tenaga medis dan non medis 
puskesmas agar meningkatkan kedisiplinan saat memberikan pelayanan. Bagi Kepala Puskesmas hendaknya senantiasa 
menghimbau kepada staf agar selalu berlaku disiplin terutama konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan demi kepuasan pasien.  
 
 
Kata kunci : kepuasan pasien; loyalitas; pelayanan kesehatan 

 
 
THE INFLUENCE OF PATIENT’S SATISFACTION TOWARDS HEALTH CARE LOYALITY 

 
Abstract 

 
 
Background: The Government has established public health cares in Indonesia. It has a role to maintaint and increase health for 
person, family, society and also their environment. But until now, there are still less in public health care function. Objective : The 
goal of this research was to know the influence of patient’s satisfaction towards healthcare loyality in Public Health Care Selomerto I, 
Wonosobo District 2014.  Methods : Type of that research was analytic survey with cross sectional design and quantitative 
approach. Getting sample with quota sampling for 150 patients. Data analyzed with Regresi Linier test. Result: The result showed 
that there was any influence of patient’s satisfaction toward health care loyality. The loyality to healthcare will get more 54,7% if the 
patient satisfaction increases on 1%. Suggestion for medical and non medical proffession in public health care to increase their 
diciplines in giving their services to society. Conclusion : And for the Head of public health care is suggested to remind their staffs in 
order to diciplines especially in time consistence for patient satisfaction. 

 
Key words : patient satisfaction, loyality, health care         
 
 

PENDAHULUAN 

Komitmen pemerintah dalam pembangunan kesehatan masyarakat telah ditunjukkan dengan 
diselenggarakannya pelayanan kesehatan yang sangat dekat dengan masyarakat, salah satunya adalah 
melalui puskesmas (Sulaeman, 2012). Pemerintah telah mendirikan puskesmas dan jaringannya di seluruh 
Indonesia. Berdasarkan data sampai dengan akhir tahun 2012, tercatat ada 9510 unit puskesmas di seluruh 
Indonesia. Dalam kurun waktu 2008 sampai dengan 2012 rasio jumlah puskesmas per 100.000 penduduk 
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mengalami peningkatan dari 3,74 menjadi 3,89. Peningkatan tersebut sebagai indikator peningkatan 
keterjangkauan puskesmas terhadap penduduk (Kemenkes, 2013). Kualitas dalam pelayanan puskesmas 
merupakan hal yang penting untuk diperhatikan di samping kuantitas sumber daya puskesmas. Hal tersebut 
bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pengguna jasa pelayanan sehingga terjalin hubungan harmonis 
antara pemberi dengan pengguna jasa layanan puskesmas. Selain itu juga dalam rangka membentuk loyalitas 
pengguna jasa, dengan harapan tujuan pelayanan kesehatan dapat tercapai dengan baik. Tujuan lain dari 
upaya peningkatan kepuasan pelanggan akan mendukung eksistensi keberadaan puskesmas sebagai 
penyelenggara pelayanan kesehatan dalam menghadapi persaingan global (Pohan, 2006).  

Peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah penyelenggara pelayanan 
kesehatan juga menjadi perhatian utama pemerintah. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
No. KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit 
Pelayanan Instansi Pemerintah bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dimaksudkan sebagai acuan bagi 
unit pelayanan instansi pemerintah dalam menyusun indeks kepuasan masyarakat, dengan tujuan untuk 
mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam 
rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Bagi masyarakat, IKM dapat digunakan sebagai 
gambaran tentang kinerja pelayanan unit yang bersangkutan (Menpan, 2004). Hasil survey IKM bagi 
Puskesmas dapat dimanfaatkan sebagai sarana evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan dalam 
meningkatkan kepuasan dan mewujudkan loyalitas pasien.  

Survey pendahuluan yang telah dilakukan oleh peneliti melalui kotak saran maupun yang disampaikan 
langsung pada petugas Puskesmas selama bulan September 2013 diperoleh data beberapa hal yang sering 
dikeluhkan pasien yaitu mengenai lingkungan puskesmas yang belum rapi dan kurang bersih, antrian yang 
terlalu lama, penanganan keluhan pasien yang masih tergolong lambat, anggapan puskesmas hanya 
memberikan jenis obat yang sama meskipun berbeda penyakitnya, serta komunikasi antara petugas dengan 
pasien yang seringkali belum terjalin dengan baik. Beberapa hal tersebut berkaitan erat dengan kualitas 
pelayanan yang pada akhirnya akan memberikan pengaruh pada kepuasan pasien serta loyalitasnya terhadap 
pelayanan kesehatan di Puskesmas Selomerto I. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik 
untuk melakukan penelitian “Pengaruh Kepuasan Pasien terhadap Loyalitas pada Pelayanan Kesehatan di 
Puskesmas Selomerto I”. 
 
TINJAUAN TEORITIS 

Pelayanan kesehatan menurut Notoatmojo (2007) adalah sub sistem pelayanan kesehatan yang tujuan 
utamanya adalah pelayanan preventif dan promotif dengan sasaran masyarakat. Nasution (2005) menyatakan 
pelanggan adalah orang yang menerima hasil kinerja, dimana keberadaannya menuntut provider untuk 
memenuhi standar kualitas tertentu sehingga akan mempengaruhi performansi provider. Kepuasan pelanggan 
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yaitu tanggapan perilaku berupa evaluasi pelanggan terhadap barang/ jasa yang dirasakannya dibandingkan 
harapan terhadap barang/ jasa tersebut. Pohan (2006) menyatakan bahwa pasien adalah bagian dari 
pelanggan yang menerima hasil pelayanan yang diberikan pada suatu fasilitas pelayanan kesehatan.  

Kepuasan pasien yaitu evaluasi pasien terhadap jasa pelayanan kesehatan yang didapat dan 
dirasakannya dibandingkan dengan harapan dirinya terhadap jasa pelayanan kesehatan. Sistem pelayanan 
kesehatan harus responsif terhadap kebutuhan pasien atau dalam kata lain pelayanan berfokus pada pasien. 
Hal tersebut merupakan upaya mencapai kepuasan pasien yang menjadi tujuan peningkatan kualitas 
pelayanan kesehatan. Dapat dibuktikan bahwa pasien yang mendapatkan kepuasan terhadap pelayanan 
kesehatan yang diselenggarakan cenderung mematuhi nasihat, setia dan taat terhadap rencana pengobatan 
yang telah disepakati.  

Menurut Lovelock (2005) kepuasan pelanggan akan mempengaruhi kesetiaan pelanggan,  biaya yang 
dikeluarkan untuk menarik pelanggan baru  
dan mempertahankan pelanggan, dan  keunggulan perusahaan yang berkelanjutan. Kepuasan pasien 
merupakan keluaran dari sebuah proses pelayanan kesehatan dan suatu perubahan dari sistem pelayanan 
kesehatan yang ingin dilakukan tidak mungkin tepat sasaran dan berhasil tanpa melakukan pengukuran 
kepuasan pasien. Karena hasil pengukuran kepuasan pasien akan digunakan sebagai dasar untuk 
mendukung perubahan sistem pelayanan kesehatan (Pohan, 2006). Berdasarkan Kepmenpan No. 
KEP/25/M.PAN/2/2004, survey kepuasan masyarakat dilakukan dengan pedoman Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM). IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari 
hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan 
dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. 
Nilai IKM dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam 
penghitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 14 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan 
memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut: 

 
Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan 

rumus sebagai berikut: 

 
Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian 

tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut : 
IKM unit pelayanan x 25 = …. 
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Tabel. 1 Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan 

 

 
 

Menurut Tjiptono (2011) loyalitas adalah sebagai pembelian ulang suatu merek secara konsisten oleh 
pelanggan. Menurut Kotler dalam Alma (2004) hubungan antara kepuasan dan loyalitas adalah saat pasien 
mencapai tingkat kepuasan tertinggi yang menimbulkan ikatan emosi yang kuat dan komitmen jangka panjang 
dengan penyelenggara pelayanan kesehatan. Tjiptono (2011) mengemukakan enam indikator yang bisa 
digunakan untuk mengukur loyalitas konsumen yaitu pembelian ulang, kebiasaan mengkonsumsi merek 
tersebut, selalu menyukai merek tersebut, tetap memilih merek tersebut, yakin bahwa merek tersebut yang 
terbaik, dan merekomendasikan merek tersebut pada orang lain.  

 
METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian ini adalah survei analitik dengan desain cross sectional. Pendekatan yang digunakan 
adalah kuantitatif (Sugiyono, 2008). Populasi di dalam penelitian ini yaitu pasien yang berobat di Puskesmas 
Selomerto I selama 4 minggu, dari akhir bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Januari 2014 sebanyak 
1801 orang. Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan quota sampling. Berdasarkan Kepmenpan 
No.KEP/25/M.PAN/2/2004 bahwa dalam melakukan survey kepuasan pelanggan dengan IKM, jumlah 
responden minimal sebanyak 150 orang. Dalam pengambilan sampel, peneliti menetapkan kriteria inklusi dan 
eksklusi. Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah pasien rawat jalan Puskesmas Selomerto 1 yang baru 
pertama kali mendapat layanan kesehatan di Puskesmas Selomerto I, sedangkan kriteria eksklusinya adalah 
pasien dalam kondisi gawat darurat. 

Instrumen yang digunakan adalah kuesioner yang berisi sejumlah pernyataan berkaitan dengan 
kepuasan pasien dan loyalitas terhadap pelayanan kesehatan. Uji validitas instrument dilakukan pada pasien 
Puskesmas Leksono 1. Analisis bivariat dilakukan menggunakan uji Spearman Rank dilanjutkan pada uji 

regresi linier sederhana. 
 

HASIL PENELITIAN 
Tabel. 2 Nilai Unsur Pelayanan berdasarkan Indeks Kepuasan Pasien pada Pelayanan Kesehatan        di 
Puskesmas Selomerto I Tahun 2013 
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No Unsur Pelayanan Nilai Unsur Pelayanan 
1.  Prosedur Pelayanan 3,09 
2.   Persyaratan Pelayanan 3,11 
3.   Kejelasan petugas pelayanan 3,06 
4.   Kedisiplinan petugas pelayanan 2,97 
5.   Tanggung jawab petugas pelayanan 3,06 
6.   Kemampuan petugas pelayanan 3,03 
7.   Kecepatan pelayanan 3,03 
8.   Keadilan mendapatkan pelayanan 3,07 
9.   Kesopanan dan keramahan petugas  3,15 
10.   Kewajaran biaya pelayanan 3,13 
11.   Kepastian biaya pelayanan 3,03 
12.   Kepastian jadwal pelayanan 3,08 
13.   Kenyamanan lingkungan 3,03 
14.   Kenyamanan pelayanan 3,08 

Jumlah               42,92 
 

Untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan, dihitung dengan cara sebagai berikut: 
Jumlah Nilai Unsur Pelayanan x 0,071 =  (42,92 x 0,071) = 3,047 
Jadi nilai indeks adalah 3,047. 
Dari hasil di atas, maka nilai indeks unit pelayanan hasilnya sebagai berikut: 

Nilai IKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar  
= 3,047 x 25  
= 76,18  

Dengan nilai IKM konversi sebesar 76,18 dapat diketahui bahwa mutu pelayanan dalam kategori B dan 
kinerja unit pelayanan termasuk kategori Baik. Tabel. 2 menunjukkan dari 14 unsur pelayanan yang dinilai, 
kesopanan dan keramahan petugas memiliki nilai unsur paling tinggi yaitu 3,15. Sedangkan nilai unsur 
terendah yaitu pada kedisiplinan petugas pelayanan sebesar 2,97. Hasil analisa loyalitas pasien diperoleh 
hasil hampir seluruh pasien Puskesmas Selomerto I sangat loyal terhadap pelayanan kesehatan sesuai 
dengan tabel. 3  dibawah ini :  

 
Tabel. 3 Distribusi Frekuensi Tingkat Loyalitas Pasien pada Pelayanan Kesehatan                                 di 

Puskesmas Selomerto I Tahun 2013 
 

No Loyalitas pada Pelayanan Kesehatan f % 
1 Sangat Loyal 144 96 
2 Loyal 5 3,33 
3 Tidak Loyal 1 0,67 

 
Untuk melakukan uji pengaruh, sebelumnya dilakukan uji hubungan dengan Uji Korelasi Rank Spearman 

dengan hasil p value  sebesar 0,000 (p ≤ 0,05) yang berarti ada hubungan antara kepuasan pasien dengan 
loyalitas pada pelayanan kesehatan. Besar nilai koefisien korelasi linier adalah 0,847. Hal tersebut berarti ada 
hubungan linier yang kuat dan positif antara kepuasan pasien dan loyalitas pada pelayanan kesehatan. 
Selanjutnya, dilakukan uji pengaruh dengan menggunakan uji regresi linear sederhana dengan hasil p value 
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0,000        (p ≤ 0,05). Dengan demikian, ada pengaruh kepuasan pasien terhadap loyalitas pada pelayanan 
kesehatan. Dari hasil uji pengaruh, didapatkan nilai koefisien a = 17.739 dan koefisien b = 0.547, sehingga 
persamaan regresinya adalah sebagai berikut: 

Y = 17.739 + 0.547 X 
Melalui nilai koefisien b tersebut juga dapat diartikan bahwa loyalitas pada pelayanan kesehatan akan 

bertambah sebesar 0,547 atau 54,7% bila kepuasan pasien meningkat 1%. 
 

PEMBAHASAN 
Gambaran kepuasan pasien Puskesmas Selomerto I dapat diketahui bahwa kepuasan pasien yang 

menunjukkan mutu pelayanan dalam kategori B dan kinerja unit pelayanan termasuk kategori Baik. Dari hasil 
analisa deskriptif diketahui unsur pelayanan dengan nilai paling tinggi yaitu kesopanan dan keramahan 
petugas sedangkan nilai unsur yang paling rendah yaitu kedisiplinan petugas. Unsur kesopanan dan 
keramahan petugas dalam penelitian ini diukur melalui indikator kesopanan dalam berpakaian, keramahan 
dalam berkomunikasi serta kesopanan dan keramahan pada pendamping/ keluarga pasien. Sedangkan 
kedisiplinan diukur dengan menggunakan indikator kesiapan petugas dalam memberikan pelayanan pada 
awal dan akhir jam kerja. Sebagai seorang tenaga pelayanan puskesmas perlu mentaati jam kerja operasional 
dan siap melayani pada jam tersebut. Jam mulai operasional adalah dimulainya pemberian pelayanan bukan 
mulai mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk melayani pasien. Begitu pula jam 
berakhirnya pelayanan juga harus ditepati agar pasien yang datang pada waktu menjelang berakhirnya jam 
operasional tidak kecewa. Hal ini perlu selalu ditekankan oleh Kepala Puskesmas kepada semua staf baik 
medis maupun non medis agar memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pasien. 

Dalam Lupiyoadi (2006) telah dijelaskan bahwa hal yang mempengaruhi kepuasan salah satunya adalah 
kualitas pelayanan yang diberikan. Dalam hal ini, kepuasan pelanggan diukur berdasarkan dimensi kualitas 
pelayanan yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam 
KEP/25/M.PAN/2/2004. Dalam keputusan tersebut dijelaskan pedoman mengenai pengukuran kepuasan 
berdasarkan 14 unsur kualitas pelayanan yang hasilnya merupakan gambaran kebutuhan dan harapan pasien 
dibandingkan pelayanan yang didapatkan. Sesuai dengan hasil penelitian (Mukaram 2013) diperoleh hasil 
bahwa kepuasan mahasiswa merupakan faktor penting yang menentukan tingkat loyalitas mahasiswa yang 
berarti kepuasan konsumen secara signifikan berpengaruh terhadap tingkat loyalitas konsumen.  

Menurut Pohan (2006) pengukuran kepuasan pasien menjadi bagian integral dari pengukuran kualitas 
pelayanan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa dari pengukuran kepuasan pasien yang dilakukan, akan 
didapatkan penilaian unsur-unsur kualitas pelayanan yang diberikan. Sesuai dengan Tjiptono (2011) bahwa 
loyalitas pelanggan terbentuk salah satunya adalah karena adanya Value. Value adalah persepsi nilai yang 
dimiliki pelanggan berdasarkan apa yang di dapat dan apa yang dikorbankan dalam melakukan transaksi 
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Penelitian Astuti (2009) menyebutkan bahwa nilai yang dipersepsikan dan kualitas layanan dalam penelitian 
ini bukan variabel yang signifikan mempengaruhi loyalitas secara langsung, namun harus dimediasi variabel 
kepuasan konsumen. Hal ini berarti nilai yang diyakini oleh pasien selanjutnya akan menentukan kepuasan 
pasien terhadap pelayanan yang diterima. Semakin pasien merasa puas maka loyalitasnya akan semakin 
tinggi. Pengukuran kepuasan pasien memberikan informasi baik pada pasien sebagai pelanggan maupun 
pada puskesmas sebagai penyelenggara layanan. Informasi mengenai kinerja puskesmas serta kelemahan 
masing-masing unsur pelayanan dapat dijadikan sebagai dasar kebijakan dan acuan untuk menentukan solusi 
yang perlu dilakukan. Hal tersebut membuktikan sistem pelayanan kesehatan yang responsif terhadap 
kebutuhan pasien mengingat fokus pelayanan adalah kepuasan pasien. 

Hasil penelitian menunjukkan hampir seluruh pasien Puskesmas Selomerto I sangat loyal terhadap 
pelayanan kesehatan, yaitu sebesar 96%. Hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah kunjungan pasien 
Puskesmas Selomerto I selama bulan Agustus sampai dengan Oktober 2013 yaitu 1718, 1835 dan 1850 
pasien (Data Puskesmas Selomerto I). Tjiptono (2011) mengemukakan enam indikator yang bisa digunakan 
untuk mengukur loyalitas konsumen yaitu pembelian ulang, kebiasaan mengkonsumsi merek tersebut, selalu 
menyukai merek tersebut, tetap memilih merek tersebut, yakin bahwa merek tersebut yang terbaik, dan 
merekomendasikan merek tersebut pada orang lain. Pelayanan Puskesmas merupakan suatu bentuk merk, 
dalam hal ini adalah jasa pelayanan. Dengan adanya peningkatan jumlah kunjungan pasien Puskesmas 
Selomerto I selama bulan Agustus sampai dengan Oktober 2013dapat dijadikan bukti bahwa loyalitas pasien 
terhadap pelayanan Puskesmas dalam kategori sangat loyal.   

Indikator loyalitas pada pasien dengan kategori sangat loyal bahwa pasien tersebut merasa perlu untuk 
menceritakan pengalaman baik, merekomendasikan, serta meyakini bahwa pelayanan dilakukan secara 
sungguh-sungguh oleh petugas Puskesmas Selomerto I serta keyakinan bahwa pelayanan yang ia dapatkan 
akan mempercepat kesembuhannya. Tjiptono (2011) menyatakan, loyalitas pasien dapat diukur melalui open 

word mouth atau mengatakan hal yang positif tentang penyelenggara layanan kepada orang lain, 
merekomendasikan penyelenggara layanan kepada orang lain yang meminta saran serta mempertimbangkan 
bahwa penyelenggara layanan merupakan pilihan pertama dalam melakukan pembelian jasa. Dengan 
menempatkan pasien sebagai fokus pelayanan, penyelenggara pelayanan kesehatan akan selalu 
memperhatikan dan mengutamakan pasien dalam segala aktifitas maupun program yang dilakukan. Sehingga 
pasien menjadi pihak yang selalu di dahulukan, dengan harapan akan merasa puas, nyaman, dan akhirnya 
menjadi loyal kepada penyelanggara pelayanan. 

Hasil uji pengaruh menggunakan uji regresi linier sederhana diperoleh p value ≤ 0,05 yang berarti ada 
pengaruh kepuasan pasien terhadap loyalitas pada pelayanan kesehatan. Dari hasil persamaan regresi 
diketahui bahwa loyalitas pada pelayanan kesehatan akan bertambah sebesar 54,7% bila kepuasan pasien 
meningkat 1%. East (1997) dalam Grifin (2005) menyatakan kepuasan  pelanggan adalah  titik  kritis  yang  
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senantiasa  dihubungkan dengan Customer loyality. Pada umumnya dikatakan  bahwa  jika  pelanggan  puas  
dengan   produk   atau   layanan   yang ditawarkan, mereka kemudian mungkin melakukan pembelian ulang 
dan menambah pembeliannya. Kemudian pelanggan yang puas mungkin juga memberitahu pada yang lain 
tentang pengalaman  menguntungkan  mereka, dengan  demikian  menghasilkan  informasi  dari  mulut  ke  
mulut  yang  positif.  

Tjiptono (2011) berpendapat, kesuksesan memberikan layanan akan dipenuhi apabila penyedia layanan 
bisa menciptakan dan dapat mempertahankan akses pengguna jasanya. Untuk mencapai tujuan tersebut 
maka sebuah penyedia layanan memerlukan  berbagai usaha agar tujuan yang telah direncanakan tercapai. 
Apabila puskesmas dapat memperhatikan segala hal yang dapat membentuk kepuasan pasien, maka 
kepuasan yang dirasakan oleh pasien secara keseluruhan akan terbentuk. Kepuasan pasien merupakan 
suatu hal yang mendasar dalam pelayanan kesehatan, sehingga kepuasan pasien merupakan salah satu 
elemen penting dalam peningkatan kinerja unit pemberi layanan kesehatan. 

Loyalitas pasien adalah kunci utama dari unit pemberi layanan agar dapat terjaga kesinambungan 
eksistensinya. Banyak peneliti menyoroti aspek loyalitas pelanggan, sebagai bentuk kesuksesan suatu 
penyedia jasa. Penelitian yang dilakukan oleh Nifita (2011) dengan hasil terdapat pengaruh yang signifikan 
secara simultan variabel Trust, dan Kepuasan terhadap Loyalitas mahasiswa pada program diploma III 
Fakultas Ekonomi Universitas Jambi. Penelitian tersebut membuktikan bahwa loyalitas akan terbentuk jika 
konsumen percaya akan jasa layanan yang ditawarkan serta merasa puas dengan pelayanan yang diterima. 
Kotler dalam Alma (2004) menyatakan alasan penyelenggara pelayanan harus menjaga dan 
mempertahankan pelanggannya salah satunya adalah bila pelanggan percaya pada suatu lembaga dalam 
suatu urusan maka cenderung akan percaya juga pada urusan yang lain. Hal tersebut bila diterapkan pada 
pelayanan di puskesmas, apabila pasien loyal dengan pelayanan yang diberikan maka akan terbentuk 
kepercayaan pada program, proses terapi atau tindakan yang didapatkan dari puskesmas. Hal tersebut tentu 
berdampak baik pada keberhasilan pelayanan dan pencapaian target puskesmas. 
 
KESIMPULAN 

Hasil penelitian menunjukkan mutu pelayanan termasuk dalam kategori B dan kinerja unit pelayanan 
termasuk kategori Baik. Sebagian besar pasien Puskesmas Selomerto I sangat loyal terhadap pelayanan 
kesehatan. Kepuasan pasien mempunyai pengaruh terhadap loyalitas pada pelayanan kesehatan. Loyalitas 
pada pelayanan kesehatan akan bertambah sebesar 54,7% bila kepuasan pasien meningkat 1%. 
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SARAN 
Disarankan kepada tenaga medis dan non medis puskesmas agar meningkatkan kedisiplinan saat 

memberikan pelayanan. Bagi Kepala Puskesmas hendaknya senantiasa menghimbau kepada staf agar selalu 
berlaku disiplin terutama konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan demi kepuasan pasien. 
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ABSTRAK 
 
Latar Belakang : Kasus HIV/AIDS terus mengalami peningkatan, selain itu perkembangannya juga sangat cepat, virus HIV 
dapat menyebabkan penurunan kadar (CD-4) pada   penderita sehingga sangat mudah terinfeksi penyakit oportunistik. 
Menurut data Departemen Kesehatan RI dalam triwulan Januari hingga Juni 2013 ditemukan sebanyak 10.210 kasus HIV 
dan 780 kasus AIDS. Tujuan Penelitian : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi 
penggunaan kondom laki-laki beresiko tinggi (Operator Karaoke) dalam penggunaan kondom pada saat berhubungan 
seksual di Resosialisasi Argorejo dan Rowosari Semarang. Metode penelitian : Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analitik dengan pendekatan cross sectional, responden dalam penelitian ini adalah Operator Karaoke di Resosialisasi 
Argorejo dan Rowosari Semarang. Pengambilan data dilakukan dengan mengambil responden melalui metode wawancara 
sebanyak 197 orang dengan teknik sampling jenuh. Sebelum dilakukan penelitian dilakukan instrumen diujikan dulu 
menggunakan uji validitas dan reliabilitas,penelitian ini diolah menggunakan uji korelasi spearman. Hasil penelitian : hasil 
penelitian menunjukkan bahwa seluruh responden sebagian besar melakukan praktek pemakaian kondom kurang. Hasil 
analisis bivariat menunjukkan bahwa sikap berhubungan dengan praktek pemakaian kondom dengan ρ = 0,000. 
Kesimpulan : seluruh responden sebagian besar tidak konsisten dalam pemakaian kondom.  
 
Kata kunci : HIV/AIDS, kondom, operator, sikap. 
 

THE CORRELATION OF ATTITUDE WITH CONDOM USE AT HIGH RISK MEN (OPERATOR 
KARAOKE) IN RELATION SEXUAL  IN RESOCIALIZATION ARGOREJO AND ROWOSARI 

SEMARANG 
 

ABSTRACT 
 
 

Background : Cases of HIV / AIDS continues to increase, other than that its development is also very fast, HIV virus can 
lead to decreased levels (CD-4) in patients infected with the disease so it is easy to opportunistic. According to data from the 
Ministry of Health in the quarter January to June 2013 found as many as 10,210 cases of HIV and 780 AIDS cases. The 
purpose : This study aims to analyze the factors that influence the use of male condoms at high risk (Karaoke operators) in 
the use of condoms during sexual intercourse in Resocialization Argorejo and Rowosari Semarang. Methods : the method 
used in this study is a cross sectional analytic approach, respondents in this study is in Resocialization Argorejo Karaoke 
Operators and Rowosari Semarang. Data collection was done by taking respondents through the interview method as much 
as 197 people with a saturated sampling technique. Prior to the research done first tested using a test instrument validity and 
reliability, this research analyzed using Spearman correlation test. The research result : The results showed that all 
respondents indicate that the majority of practicing condom use less. The results of bivariate analysis showed that factors 
associated with condom use practices is the attitude of p = 0.000. From the research result, it can ce concluded that all 
respondents indicate that most of the less practiced in the use of condoms. 
 
Keywords : HIV / AIDS, men; attitude, condom. 
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PENDAHULUAN 
Infeksi menular seksual (IMS) adalah penyakit-penyakit yang pada umumnya ditularkan 

melalui berbagai kontak/hubungan seksual baik oral, anal maupun lewat vaginal. Infeksi menular 
seksual atau IMS merupakan salah satu penyakit yang insidensinya relatif meningkat dari tahun ke 
tahun. Perubahan pola distribusi maupun pola perilaku penyakit tersebut tidak terlepas dari faktor – 
faktor yang mempengaruhinya yaitu  berganti – ganti pasangan seksual,  kebebasan individu, 
ketidaktahuan karena tingkat pengetahuan yang rendah, serta yang tidak kalah penting dinamika yang 
terjadi di masyarakat baik perubahan demografi maupun sosial budaya yang akan mempengaruhi 
penyebaran penyakit menular seksual (Dirjen P2PL Kemenkes RI 2013). 

Salah satu IMS yang menjadi perhatian dunia adalah HIV/AIDS, di Indonesia HIV/AIDS 
pertama kali ditemukan pada tahun 1987. Sejak pertama kali ditemukan sampai dengan tahun 2013, 
kasus HIV/AIDS telah tersebar di 348 (70%) dari 497 kabupaten/kota diseluruh provinsi di Indonesia. 
Menurut data Departemen Kesehatan RI dalam triwulan Januari hingga Juni 2013 ditemukan sebanyak 
10.210 kasus HIV dan 780 kasus AIDS yang Gejala awal yang timbul pada penderita HIV sulit untuk 
diidentifikasi hal ini merupakan kendala yang harus dihadapi dilapangan, karena penderita HIV mungkin 
saja masih terlihat seperi orang yang sehat meskipun didalam tubuhnya telah berkembang HIV dan 
telah mampu menularkan kepada orang lain. Untuk itu pemeriksaan VCT sangat penting dilakukan, 
mengingat hingga saat ini belum ditemukan obat untuk mengobati dan vaksin untuk mencegah HIV/ 
AIDS (Dirjen P2PL Kemenkes RI 2013). 

Perubahan fenomena gaya hidup dewasa ini membuat angka kejadian HIV/AIDS cenderung 
meningkat. Meskipun prevalensinya secara umum masih rendah, akan tetapi Indonesia saat ini dikenal 
sebagai negara dengan Concentrated level epidemi artinya prevalensi HIV/ AIDS sudah cukup tinggi 
pada tempat-tempat dan kelompok sub populasi tertentu.  Dampak epidemi HIV/AIDS dapat 
menyebabkan kenaikan yang luar biasa pada mortalitas dan morbiditas diantara penduduk pada usia 
produktif. Selain itu epidemi HIV/AIDS juga berdampak sangat buruk terhadap pembangunan sosial 
ekonomi suatu bangsa, antara lain dapat menyebabkan penurunan usia harapan hidup penduduk 

(Depkes RI, Kesehatan Reproduksi Untuk Petugas Kesehatan Di tingkat pelayanan Dasar, 
Jakarta.2003) 

Berdasarkan laporan perkembangan HIV-AIDS di Indonesia Triwulan IV yang dilaporkan oleh 
Dirjen PPM PL dikatakan bahwa, persentase faktor risiko HIV tertinggi pada tahun 2013 yaitu melalui 
hubungan seksual tidak aman pada heteroseksual (48,2%), pengguna jarum suntik tidak steril oleh 
pengguna narkoba suntik (Penasun) (9,4%) dan hubungan seksual tidak aman pada LSL (8,9% ) serta 
lain-lain yang tidak disebutkan penyebabnya (33,5%), sedangkan faktor risiko AIDS tertinggi pada tahun 
2013 yaitu melalui hubungan seksual tidak aman pada heteroseksual (80%), pada pengguna jarum 
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suntik tidak steril oleh pengguna narkoba suntik (Penasun) (10,4%), ibu ke anak (4,6%),  hubungan 
seks tidak aman pada LSL (2,7%), tidak terdata penyebabnya (1,9%), pada biseksual (0,9%) dan 
melalui transfusi darah (0,1%) (Dirjen P2PL Kemenkes RI 2013). 

Operator adalah orang yang bertugas menjaga, melayani, dan menjalankan suatu peralatan. 
Operator pada penelitian ini adalah orang yang bertugas memutarkan music, melayani minum tamu 
pada tempat karaoke dan mempunyai perilaku beresiko karena mempunyai pasangan WPS maupun 
pasangan diluar lokalisasi serta cenderung berhubungan seksual tanpa kondom dengan (Data 

penggunaan kondom pada operator Griya Asa, 2014). 
Operator mempunyai berilaku yang beresiko karena mereka sebagian besar berhubungan 

dengan WPS sebagai pasangan dan juga mempunyai pasangan diluar Lokalisasi hal inilah yang 
dikhawatirkan dapat menambah angka kejadian HIV/AIDS, bahkan di Resosialisasi Argorejo ditemukan 
1 kasus HIV pada Operator Karaoke sehingga peneliti tertarik untuk menggali lebih jauh,mengenai 
pemakaian kondom pada Operator Karaoke. 

Melihat dari perilaku seksualnya Operator Karaoke bisa menjadi menyebab penyebaran 
HIV/AIDS sehingga seharusnya Operator Karaoke juga perlu mendapatkan promosi kesehatan dari 
Dinas Kesehatan, tetapi kenyataan dilapangan menunjukkan data bahwa, Operator Karaoke belum 
secara rutin terpapar promosi kesehatan dari Dinas Kesehatan dan bukan merupakan salah satu target 
screening HIV/AIDS bahkan terkesan hanya berfokus pada WPS saja (Griya Asa,2014). 
 
TINJAUAN TEORI 
HIV/AIDS 

 HIV/AIDS adalah singkatan Human Immunodefficiency Virus/Acquired Immuno-Defficiency 

Syndrome. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Virus HIV yang masuk 
ke dalam tubuh akan berkembang biak dan mengakibatkan penurunan sistem kekebalan tubuh menjadi 
lemah dan penderita mudah terkena berbagai penyakit. Kondisi ini disebut AIDS. AIDS adalah 
kumpulan gejala penyakit yang timbul karena rendahnya daya tahan tubuh (Depkes,RI 2003).  

1. HIV 
  Virus HIV pertama kali ditemukan pada Januari 1983 oleh Luc Montaigner di Perancis pada 

seorang pasien Limfadenopati. Oleh karena itu HIV awalnya dikenal dengan nama 
Lymphadenopathy Associated Virus (LAV). Pada bulan Mei 1986 Komisi Taksonomi 
Internasional memberi nama baru HIV (Human Immunodeficiency Virus) yang sampai saat ini 
secara resmi digunakan (Prawirohardjo,  Sarwono,2008). 
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 Sebagai retrovirus, HIV memiliki sifat yang khas karena memiliki reverse transcriptase enzym 

yang memungkinkan virus dapat mengubah formasi genetiknya yang berada dalam RNA 
kedalam bentuk DNA yang kemudian diintregasikan kedalam formasi genetik sel limfosit yang 
diserang (Dirjen PPm PL Depkes RI,2003). 

2. AIDS 
 Ada beberapa pendapat mengenai pengertian dari AIDS, diantaranya adalah sebagai berikut : 

AIDS merupakan kumpulan gejala penyakit yang diseba-bkan oleh Human Immunodeficiency 

Virus 14). AIDS adalah sindroma dengan gejala penyakit infeksi opportunistik atau kanker tertentu 
akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh oleh infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) 
(Prawirohardjo, Sarwono,2008) 

 AIDS adalah kumpulan gejala akibat kerusakan fungsi kekebalan tubuh yang disebabkan oleh 
HIV (Human Immunodeficiency Virus). Sindrom tersebut merupakan gambaran klinis yang terjadi 
setelah HIV berhasil merusak sistem pertahanan tubuh (DirJen PPM PL Depkes RI,2006). 

 
Alat Kontrasepsi Kondom 

Secara literal kontrasepsi memiliki arti melawan pembuahan atau konsepsi. Ada beberapa metode 
berbeda yang digunakan untuk mencegah konsepsi salah satunya adalah dengan menggunakan 
metode barier yang terdiri dari kondom pria, diafragma, kap serviks, spons dan kondom wanita. 
1. Profil 

a. Kondom merupakan selubung karet yang terbuat dari berbagai bahan diantaranya lateks 
(karet), plastik, atau bahan alami yang terbuat dari kulit hewan yang dipasang pada penis 
saat hubungan seksual. 

b. Selain dapat mencegah kehamilan, kondom juga dapat mencegah penularan penyakit 
menular seksual 

c. Pada umumnya standar ketebalan kondom adalah 0,02 mm. 
d. Alat kontrasepsi kondom ini akan efektif bila digunakan secara benar. 

2. Cara Kerja 
a. Kondom menghalangi pertemuan sperma dan sel telur. 
b. Mencegah penularan mikro-organisme yang menyebabkan penyakit menular seksual 

dari satu pasangan kepada pasangan lainnya. (khusus kondom yang terbuat dari bahan 
lateks dan plastik). 
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3. Cara pemakaian 
a. Memakai kondom sebelum melakukan segala jenis aktivitas seksual. Hal ini karena 

selama proses rangsangan penis dapat melepaskan cairan bening (disebut precum) 
yang dapat berisi air mani. 

b. Membuka gulungan kondom tegak ke penis sebelum melakukan hubungan seks, saat 
penis sedang ereksi 

c. Mencubit dot di bagian atas kondom sebelum menggulungnya di atas penis. Ini akan 
membantu untuk memastikan apakah kondom dipakai dengan benar (pentil menghadap 
ke atas) dan membantu mengeluarkan udara yang berada dalam kondom, untuk 
mengurangi risiko kondom pecah selama berhubungan seks berlangsung. 

d. Setelah selesai berhubungan seksual dan sudah ejakulasi lepaskan kondom saat penis 
masih ereksi,dengan memegang dasar kondom untuk mencegah dari tergelincir atau 
lepas.  

e. Buang secara bertanggung jawab,satu kondom hanya untuk satu kali berhubungan 
seksual. 

Operator/Pemandu Karaoke plus, Resosialisai Argorejo dan Rowosari 

1. Operator 
Operator adalah orang yang bertugas menjaga, melayani, dan menjalankan suatu 

peralatan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). 
Operator pada penelitian ini adalah orang yang bertugas memutarkan music, melayani 

minum tamu pada tempat karaoke dan mempunyai perilaku beresiko karena mempunyai 
pasangan WPS maupun pasangan diluar lokalisasi serta cenderung berhubungan seksual 
tanpa kondom dengan 10). 

Operator pada penelitian ini baik pada resosialiasai Argorejo maupun di Rowosari 
merupakan seorang laki-laki yang berusia antara remaja akhir dan dewasa, usianya antara 16 
tahun s/d 45 tahun. Mereka mulai bekerja mulai jam 11.00 WIB sampai dengan jam 24.00 
WIB, tempat tinggal mereka adalah diluar lokalisasi biasanya mereka kost atau kontrak, ada 
juga yang mempunyai tempat tinggal disekitar lokalisasi. Perilaku mereka beresiko karena 
pada umumnya mereka mempunyai pasangan WPS ditempat mereka bekerja, bahkan 
diantara mereka ada juga yang menikah dan mempunyai pasangan tetap diluar lokalisasi. 
Operator rata-rata mempunyai pendidikan rendah yaitu SD dan menengah,yaitu antara SMP 
dan SMA) tetapi ada juga yang mengenyam pendidikan Sarjana (Griya Asa,2014). 
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Latar belakang mereka memilih profesi sebagai operator karena mereka merasa sulit 
mencari pekerjaan, ada juga yang bekerja sebagai operator sebagai tambahan penghasilan. 
Adapun sistem upah yang mereka terima adalah setiap 1 kali pemutaran musik mereka akan 
mendapatkan Rp 10.000,- dan uang makan Rp 10.000,-  tetapi ada juga yang diberi gaji 
bulanan sama pemilik karaoke anatara Rp 700.000,- sampai dengan Rp 1.200.000,- dan uang 
makan Rp 10.000,- per hari (Griya Asa,2014). 

Operator di resosialisasi Argorejo berjumlah 157 orang dan Rowosari Kota Semarang 
berjumlah 40 orang, mereka membentuk kepengurusan yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, 
Bendahara dan Koordinator Lapangan. Kepengurusan ini berfungsi untuk mengelola 
keuangan dari iuran anggota operator dan memudahkan koordinasi diantara mereka. 
Kegiatan yang ada dalam kepengurusan operator lebih bersifat sosial seperti menengok 
operator jika ada yang sakit atau meninggal dan jika ada anggota keluarga operator yang 
sakit atau meninggal (Griya Asa,2014). 

Menurut pengurus resosialisasi Argorejo, Rowosari dan pengurus Griya ASA 
kesadaran pemakaian kondom pada operator masih relatif rendah karena mereka 
berhubungan dengan WPS sebagai pacar, dan mereka bisa mempunyai lebih dari satu 
pasangan WPS atau cenderung berganti-ganti pacar dari sesama WPS. Kesadaran operator 
untuk melakukan screening dan VCT juga masih rendah sehingga harus ada kegiatan yang 
diadakan dari pengurus resosialisasi bekerjasama dengan Klinik IMS Puskesmas Lebdosari 
untuk wilayah Resosialisai Argorejo, Klinik IMS Puskesmas Mangkang untuk wilayah 
Rowosari, dan Klinik Griya Asa Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Kota 
Semarang yang harus mewajibkan untuk screening dan VCT pada operator. Berdasarkan 
hasil dari VCT yang diadakan bulan Februari 2014 ditemukan 1 kasus operator positif HIV dan 
hasil screening 20% operator menderita IMS. Pada umumnya operator baru akan periksa jika 
ada keluhan,sehingga penyakit IMS tidak dapat diketahui secara dini sehingga 
memungkinkan penyebaran IMS lebih luas (Griya Asa,2014). 

 
SIKAP 

Berkowitz, 1972 dalam Azwar 2008 mengemukakan sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau 
reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak 
(favourable) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (unfavourable) pada objek 
tersebut. Sikap adalah sebagai derajat afek positif atau afek negatif terhadap suatu objek psikologis 
(Azwar, Saifuddin,2008).  
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METODE PENELITIAN  
Penelitian ini termasuk dalam penelitian explanatory research yaitu menjelaskan hubungan 

antara variabel bebas dan variabel terikat melalui pengujian hipotesa yang telah dirumuskan. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini  adalah metode survey dengan menggunakan pendekatan cross 

sectional survey/belah lintang, dimana variabel bebas dan variabel terikat diteliti dalam waktu secara 
serentak. Populasi dalam penelitian ini adalah semua operator yang ada di Resosialisasi Argorejo 
Semarang sejumlah 157 orang dan Resosialisasi Rowosari Semarang sejumlah 40 orang,sehingga 
totalnya adalah 197 orang.  

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Sikap operator dalam mencegah  HIV/AIDS dan 
penggunaan kontrasepsi kondom sedangkan ariabel terikatnya adalah penggunaan kondom pada 
operator. Praktek Penggunaan Kondom Adalah perilaku responden yang berhubungan dengan 
pemakaian kondom setiap berhubungan seksual dengan pasangan/WPS. Dikategorikan menjadi dua 
yaitu : 
1. Tidak konsisten jika sekali saja tidak menggunakan kondom saat berhubungan seks  
 dengan WPS dalam kurun 2 minggu kebelakang saat dilakukan pendataan 
2. Konsisten jika selalu menggunakan kondom saat berhubungan seks dengan WPS dalam  

kurun 2 minggu kebelakang saat dilakukan pendataan 
Uji validitas dan reabilitas dilakukan di Resosialisasi Mlaten Kabupaten Kendal. Pada analisa 

bivariat menggunakan uji korelasi spearman. 

 
HASIL PENELITIAN 

Analisa bivariat digunakan untuk mengetahui Hubungan Sikap Dengan Penggunaan Kondom Pada 
Laki-Laki Beresiko Tinggi (Operator Karaoke) Dalam Berhubungan Seksual Di Resosialisasi Argorejo 
Dan Rowosari Semarang. 
Tabel 1. Hubungan sikap dengan praktek pemakaian kondom Pada Laki-Laki Beresiko Tinggi (Operator 
Karaoke) Dalam Berhubungan Seksual Di Resosialisasi Argorejo Dan Rowosari Semarang. 
 
 

Sikap 

Praktik Pemakaian Kondom 
Total Tidak Konsisten Konsisten 

n % n %   

Tidak 
Mendukung 

106 95,5 5 4,5 111 100 

Mendukung 10 11,6 76 88,4 86 100 

ρ = 0,000 < 0,01 sehingga Ha diterima 
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Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa responden yang tidak konsisten dalam pemakaian kondom 
sebagian besar memiliki sikap tidak mendukung yaitu (95,5%) dibandingkan responden yang memiliki 
sikap mendukung yaitu  (11,6%), sedangkan responden yang konsisten dalam pemakaian kondom 
sebagian besar mempunyai sikap mendukung yaitu (88,4%) dibandingkan responden yang memiliki 
sikap tidak mendukung  yaitu  (4,5%). 

Hasil uji statistik menggunakan perhitungan Spearman menunjukkan hasil bahwa nilai r = 0,845 
dan nilap ρ = 0,000, dimana ρ value < α, ρ = 0,000 < 0,01 sehingga Ha diterima, artinya hal ini 
menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara variabel sikap dan praktek penggunaan 
kondom serta menunjukkan arah korelasi yang positif atau searah dengan kekuatan korelasi sangat 
kuat maksudnya semakin tinggi dukungan seseorang dalam memakai kondom maka konsistensi dalam 
memakai kondom semakin tinggi pula. Kesimpulannya korelasi antara variabel sikap dan praktek 
penggunaan kondom sangat kuat, signifikan dan  searah. 
 
PEMBAHASAN 
 Menurut Azwar 2008 mengemukakan sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. 
Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak (favourable) 
maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (unfavourable) pada objek tersebut. Sikap 
adalah sebagai derajat afek positif atau afek negatif terhadap suatu objek psikologis.  Hal ini sesuai 
dengan hasil penelitian bahwa sebagian besar responden bersikap tidak mendukung dalam praktek 
pemakaian kondom dimungkinkan karena faktor ekternal dari responden misalnya lingkungan pekerjaan 
dan  teman. 
 Suatu sikap optimis terwujud dalam suatu tindakan (overt behaviour). Untuk mewujudkan sikap 
menjadi suatu perbuatan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, 
antara lain adalah fasilitas. Menurut Green, sikap adalah perasaan, predisposisi, atau seperangkat 
keyakinan yang relatif tetap terhadap suatu objek, seseorang atau suatu situasi. Menurut Allport (1945) 
sikap mempunyai 3 komponen yaitu kepercayaan (keyakinan) ide dan konsep terhadap suatu objek, 
kehidupan emosional atau evaluasi terhadap suatu objek dan kecenderungan untuk beradat. 
 Berdasarkan hasil analisa dan arah korelasinya operator yang tidak konsisten dalam praktek 
penggunaan kondom cenderung akan dilakukan oleh operator yang mempunyai sikap tidak 
mendukung, sehingga bisa dikatakan bahwa responden yang mempunyai sikap negatif maka akan 
berperilaku negatif juga.  
 Hasil penelitian ini, sesuai dengan teori Green bahwa suatu sikap optimis terwujud dalam suatu 
tindakan (overt behaviour). Untuk mewujudkan sikap menjadi suatu perbuatan nyata diperlukan faktor 
pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, antara lain adalah fasilitas, sikap adalah perasaan, 
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predisposisi, atau seperangkat keyakinan yang relatif tetap terhadap suatu objek, seseorang atau suatu 
situasi. Menurut Allport (1945) sikap mempunyai 3 komponen yaitu kepercayaan (keyakinan) ide dan 
konsep terhadap suatu objek, kehidupan emosional atau evaluasi terhadap suatu objek dan 
kecenderungan untuk beradat. 
 
KESIMPULAN 
 

ada hubungan yang signifikan antara variabel sikap dan praktek penggunaan kondom serta 
menunjukkan arah korelasi yang positif atau searah dengan kekuatan korelasi sangat kuat maksudnya 
semakin tinggi dukungan seseorang dalam memakai kondom maka konsistensi dalam memakai 
kondom semakin tinggi pula. Kesimpulannya korelasi antara variabel sikap dan praktek penggunaan 
kondom sangat kuat, signifikan dan  searah. 

 
SARAN 

Operator merupakan salah satu profesi yang beresiko dalam penyebaran HIV/AIDS sehingga 
diharapkan ada kesadaran dari operator untuk menyediakan waktu dalam meningkatkan pengetahuan 
dengan hadir pada saat ada pertemuan rutin ataupun rutin melakukan screening untuk mencegah 
penularan HIV/AIDS, dengan pengetahuan yang baik serta dengan adanya ketersediaan kondom 
harapannya akan membuat sikap operator operator positif dan bersedia menggunakan kondom saat 
berhubungan seks dengan pasangan. 
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ABSTRACT 
 
 

Economic status will affect with the intake of nutrients consumed. When people have a good ecomic status 
it will used to buy the good needs with good nutrition it will expected to produce enough hemoglobin levels for third 
trimester pregnant women to prevent anemia.This eksperiment want to determine the relationship between 
nutritional status with hemoglobin levels in pregnant women in the third trimester atKartiyem’s BPS. This study 
uses observational analytic with approach a cross-sectional time. The population in this study were all third 
trimester pregnant women were anemic in  and KEK in Kartiyem’s BPS. Sampling technique in this study is the 
total sampling there was 44 respondents. Analysis of the data used is a statistical test Chi Square. The results 
showed from 44 respondents, there are 81.8% had normal nutritional status by LILA ≥ 23.5 cm. While the 
hemoglobin level of 65.9% of all respondents had mild anemia. Data analysis using Chi Square statistical test with 
X2 is 37,842 and Pvalue is 0,000 with df = 1 and the level of significance (α) is 5% (0.05), p < 0.05 then H0 is 
disaccepted. This means that there is a relationship between the nutritional status of the hemoglobin levels in the 
third trimester pregnant women. Finally the conclusions isthere was significant relationship between nutritional 
status views of upper arm circumference with hemoglobin levels in pregnant women on the third trimester in 
Kartiyem’s BPS at Kulon Progo. 
Keywords: nutritional status; LILA; hemoglobin levels 
 
 
PENDAHULUAN 

Status ekonomi ibu hamil akan mempengaruhi jumlah nutrisi yang dikonsumsi. Nutrisi yang buruk akan 
berpengaruh buruk pada proses kehamilan dan persalinannya. Hal ini akan berpengaruh pada jumlah AKI. AKI di Indonesia 
pada tahun 2012 sebanyak 359/100.000 menurut SDKI (Survei Demografi Kesehatan Indonesia). Kematian ibu ini 
disebabkan oleh oleh beberapa faktor diantaranya faktor berikut yang dikelompokkan menjadi 2, yaitu penyebab langsung 
dan penyebab tidak langsung. Penyebab langsung meliputi: perdarahan (42 %), eklamsi (13%), abortus (11%), infeksi 
(10%), partus lama (9%) dan penyebab lain (15%). Sedangkan penyebab tidak langsung diantaranya: faktor pendidikan 
rendah, social ekonomi rendah, system pelayanan kesehatan yang kurang memadai, status gizi ibu hamildan lain-lain 
(Manuaba, 2007:57). Status gizi pada ibu hamil akan mempengaruhi proses kehamilan hingga menyusui. Status gizi 
dipengaruhi oleh kekurangan gizi, malabsorbsi dan banyak faktor lain yang berpengaruh banyak pada kesehatan manusia. 
Pada ibu hamil, penyakit yang akan mempengaruhi pemenuhan nutrisi adalah penyakit kronis seperti TBC paru, cacing usus 
dan malaria (Mochtar, 2008). Kabupaten Kulon Progo merupakan kabupaten dengan status ekonomi paling rendah di 
Daerah Istimewa Yogyakarta (atas dasar harga konstan tanpa migas) yaitu sebesar 1,781milyar (Kementrian keuangan RI, 
2012). Di wilayah kerja Puskesmas Pengasih II terdapat Bidan Praktek Swasta (BPS) yang terletak di pinggiran Kecamatan 
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Pengasih yang berbatasan dengan Kecamatan Kokap. BPS ini dikelola oleh Bidan Kartiyem dan beralamat di Menggungan 
RT 003/005 no.24, Tawangsari, Pengasih, KulonProgo. Hasil studi pendahuluan di BPS Kartiyem didapatkan rekapitulasi 
data ibu yang melakukan ANC pada bulan Desember 2013 sebanyak 22 orang dengan 27,2% mengalami KEK dan 31,8% 
mengalami anemia. Berdasarkan permasalahan di atas maka akan dilakukan penelitian tentang “Hubungan Status Gizi 
dengan Kadar Hemoglobin pada Ibu Hamil Trimester III di BPS Kartiyem di Tawangsari Pengasih Kulon Progo Yogyakarta 
tahun 2013”.  

 

METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian ini menggunakan observasional analitik untuk mencari hubungan antara status gizi yang 

diamati dari LILA dan kadar Hemoglobin pada Ibu hamil trimester III. Penelitian ini dirancang dengan pendekatan 
waktu secara Cross Sectional yang dilakukan di BPS Kartiyem di Tawangsari, Pengasih, Kulon Progo tahun 2013. 
Populasi penelitian ini adalah ibu hamil trimester III di BPS Kartiyem dengan sampel yang memenuhi criteria 
inklusi dan eklusi sebanyak 44 responden. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah status gizi ibu hamil. 
Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kadar Hemoglobin pada ibu hamil. Instrumen atau alat ukur dalam 
penelitian ini adalah data sekunder dengan melihat dari buku register kehamilan tentang kadar Hemoglobin dan 
LILA. Cara pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan data  sekunder. Pengolahan data 
yang melalui beberapa tahapan yaitu editing, coding, dan tabulating. Analisis data menggunakan analisis univariat 
dan analisis bivariat yang diuji statistic non korelasi Chi Square. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Hasil 
a. Status Gizi Ibu 
           Tabel Distribusi Frekuensi Berdasarkan Status Gizi Ibu 

No Status GiziIbu N % 

1. Tidak KEK 36 81,8 
2. KEK 8 18,2 

 Jumlah 44 100 

Sumber : Data Sekunder diolah 2014 
Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa sebagian besar responden merupakan ibu dengan status gizi dengan 

kategori normal yaitu sebanyak 36 responden (81,8%). 
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b. Kadar Hemoglobin Ibu 
        Tabel Distribusi Frekuensi berdasarkan Status Anemia Ibu 

No Kadar Hemoglobin N % 

1.  Tidak Anemia 7 15,9 
2.  Anemia Ringan 29 65,9 
3.  Anemia Sedang 7 15,9 
4.  Anemia Berat 1 2,3 

 Jumlah 44 100 

Sumber : Data Sekunder diolah 2014 
Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden merupakan ibu dengan kadar Hemoglobin dengan 
kategori anemia ringan yaitu sebanyak 29 responden (65,9%) 
1. AnalisisBivariat 
a. Hubungan Status Gizidengan Kadar Hemoglobin Ibuhamil Trimester III di BPS Kartiyem tahun 2013 
Tabel Distribusi Frekuensi Berdasarkan Hubungan Status Gizi dengan Kadar Hemoglobin pada Ibu Hamil Trimester III di 
BPS Kartiyem di Pengasih Kulon Progo Tahun 2013. 

 Status Anemia 
Total X2 Hit Pval

ue Tdk 
Anemia 

Anemia 
Ringan 

Anemia 
Sedang 

Anemia 
Berat 

Statu
s Gizi 

Tidak 
KEK 

0    
0% 

28   
77,8% 

7    
19,4% 

1    
2,8% 

36   100% 

37,510 0,00
0 KEK 7 

87,5% 
1     
12,5% 

0    
0% 

0    
0% 

8     100% 

Total 
7 
15,9% 

29   
65,9% 

7    
15,9% 

1    
2,3% 

44   100% 

     Sumber : Data Skunder diolah (2014) 
Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa dari 44 responden, terdapat 15,9% responden mengalami KEK, 81,83% 

responden mengalami anemia dan 2,27% responden mengalami KEK dan  anemia. 
Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa nilai X2 hitung sebesar 37,510 dengan Sig pvalue 0,000 dengan df = 1 

dan taraf signifikasi (α) adalah 5% diperoleh X2 tabel 37,245 dan pvalue sebesar 0,000. Karena X2hitung <  X2tabel dan 
pvalue < 0,05 maka H0 ditolak. Hal ini berarti bahwa terdapat hubungan secarastatistik antara status gizi ibuhamil trimester 
III dengan kadar hemoglobin di BPS Kartiyem pada tahun 2013.  
2. Pembahasan 
a. Status Gizi 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa status gizi responden di BPS Kartiyem mayoritas normal. Hanya ada 8 responden 
yang mengalami KEK. Responden ini lah yang harus mendapatkan perhatian kusus dalam kehamilannya. Bila pasien tetap 
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KEK sampai akhir proses kehamilannya maka sebaiknya pasien melakukan proses persalinan di RS untuk meminimalisir 
kemungkinan buruk yang mungkin terjadi.  
b. Kadar Hemoglobin 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden mengalami anemia ringan.3 responden mengalami anemia 
sedang dan 2,2% responden mengalami anemia berat. Hanya 7 responden yang tidak mengalami anemia. Ibu hamil dengan 
keadaan seperti ini  sejatinya bias diantisipasi dengan cara mempersiapkan kehamailan secara matang. Persiapan ibu 
sebelum hamil dan selama hamil juga harus diawasi dalam hal kadar hemoglobin ibu. Seorangibu yang menderita anemia 
akan beresiko dalam proses kehamilan persalinan dan bayi yang dilahirkan. Seperti perdarahan dan berat bayi lahir rendah. 
Hal ini sebenarnya bias diantisipasi dengan cara mengkonsumsi makanan tinggi besi dan minum tablet besi dengan cara 
yang tepat.  
c. Hubungan antara Status Gizi dengan Kadar Hemoglobin 

Dari penelitian dihasilkan bahwa terdapat hubungan antara status gizi dengan kadar hemoglobin dengan tingkat 
keeratan yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa ibu hamil dengan status gizi buruk akan berpengaruh pada kadar 
hemoglobin. Dalam penelitian ini terdapat 1 responden yang mengalami KEK dan anemia. Khusus untuk responden ini 
sebaiknya melakukan proses persalinan di RS agar kemunginan buruk bias segera diatasi. Selebihnya untuk calon ibu hamil 
sebaiknya memperhatikan proses kehamilan terutama pada status gizi dan kadar hemoglobinnya.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Hasil penelitian menunjukkan mayoritas responden mempunyai status gizi yang baik, status anemia dengan 

anemia sedang dan terdapat hubungan antara status gizi dengan kadar hemoglobin pada ibu hamil trimester III di 
BPS Kartiyem pada tahun 2013. Saran untuk BPS Kartiyem agar hasil penelitian dapat digunakan untuk 
memberikan konseling yang tepat terhadap pasien mengenai status gizi dan kadar hemoglobin yang baik untuk 
ibu hamil. Bagi institusi agar dapat dijadikan referensi dan bagi peneliti selanjutnya agar hasil penelitian dapat 
dijadikan pembanding untuk penelitian selanjutnya. 
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Abstrak 
 

Tetanus dan penyakit infeksi merupakan penyebab utama kematian bayi. Setiap tahunnya sekitar 500.000 bayi meninggal 
karena tetanus neonatorum dan 460.000 meninggal akibat infeksi bakteri. (WHO,1998). Sebenarnya hal ini dapat dengan mudah 
dihindari dengan perawatan tali pusat yang baik dan pengetahuan yang memadai tentang cara perawatan tali pusat. Tujuan 
penelitian untuk mengetahui perbedaan waktu putusnya tali pusat antara perawatan tali pusat kering dan basah di puskesmas 
pagiyanten kabupaten Tegal. Jenis penelitian yang digunakan adalah komparatif. Jumlah sampel 30 bayi, penentuan jumlah sampel 
dengan perbandingan 1:1 yaitu 15 bayi dilakukan perawatan tali pusat kering dan 15 bayi dilakukan perawata tali pusat basah. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa waktu putusnya tali pusat dengan perawatan tali pusat kering dengan rata-rata adalah 4,33 hari, 
waktu putusnya tali pusat dengan perawatan tali pusat basah rata-rata adalah 6,06 hari. Dari hasil analisis menggunakan 
Independen sampel T menunjukkan tingkat signifikan 0,000 yang berarti nilai p <0,05. Kesimpulan terdapat perbedaan waktu 
putusnya tali pusat dan perawatan tali pusat kering lebih cepat 1,73 hari dibandingkan menggunakan perawatan tali pusat basah. 
Disarankan tenaga kesehatan/ bidan dapat menerapkan perawatan tali pusat kering serta memberikan informasi kepada ibu 
bersalin, kader dan dukun bayi.  
Kata Kunci;bayi, basah kering, tali pusat,  
 
 

TIME DIFFERENCES IN UMBILICAL CORDS HEALING ON NEWBORN BETWEEN THE 
TREATMENT WITH CARE FOR DRY AND WET  

IN PAGIYANTEN,TEGAL 

 
Abstract 

 
Tetanus and infections are main cause of infant mortality. Each year about 500,000 infants die from neonatal tetanus and 460,000 
die from bacterial infections. (WHO, 1998). Actually, this can easily be avoided with a good cord care and adequate knowledge about 
that. The aim of research to find the time difference the umbilical cord care of dry and wet In pagiyanten, Tegal. This type of research 
is comparative with samples of 30 infants, the determination of the number of samples with a ratio of 1: 1 ie15 babies carried dry 
cord care and 15 babies carried umbilical cord care wet. The results showed that the time of breaking the umbilical cord with dry cord 
care on average was 4.33 days, while breaking the umbilical cord with wet umbilical cord treatment the average was 6.06 days. 
From the analysis using independent sample T showed a significant level of 0.000, which means that the value of p <0.05. The 
Conclusion There is a time difference rupture of the cord and cord care to dry faster than using a 1.73 day care umbilical cord wet. 
Midwife can apply dry cord care as well as providing information to maternal, cadres and traditional birth  
Keyword; baby, wet dry, cord, 

 
 
PENDAHULUAN 
 

Masalah kesehatan Ibu dan perinatal merupakan masalah nasional yang mendapat prioritas utama, 
karena sangat menentukan kualitas sumber daya manusia pada generasi mendatang. Pembangunan 
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kesehatan ditujukan pada program penurunan angka kematian bayi (AKB) sebagai salah satu indikator 
penting dalam kesehatan masyarakat. Berbagai upaya yang dilakukan untuk mencegah kematian neonatal 
yang diutamakan pada pemeliharaan kehamilan sebaik mungkin, pertolonggan persalinan sesuai standar 
pelayanan dan perawatan bayi baru lahir yang adekuat termasuk perawatan tali pusat yang higienis 
(Depkes, 2003). 

Tetanus dan penyakit infeksi merupakan penyebab kematian bayi. Tetanus neonatorum dan infeksi 
tali pusat telah menjadi penyebab kesakitan dan kematian secara terus menerus diberbagai Negara. Setiap 
tahunnya sekitar 500.000 bayi meninggal karena tetanus neonatorum dan 460.000 meninggal akibat infeksi 
bakteri (WHO,1998). Tetanus neonatorum sebagai salah satu penyebab kematian, sebenarnya dapat 
dengan mudah dihindari dengan perawatan tali pusat yang baik, dan pengetahuan yang memadai tentang 
cara merawat tali pusat. (sodikin,2009)  

Perawatan tali pusat dimulai segera setelah bayi lahir. Tujuan perawatan tali pusat adalah untuk 
mencegah infeksi dan mempercepat pemisahan tali pusat dari perut bayi. Dalam upaya mencegah infeksi 
dan mempercepat pemisahan, ada beberap subtansi yang telah digunakan seperti : alkohol, klorheksidin dll. 
(Simkin, P. T, et all, 2007: 339)  

AKB di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 sebesar 10,75/1.000 kelahiran hidup, meningkat bila 
dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 10,34/1.000 Peningkatan AKB di Provinsi Jawa Tengah pada 
tahun 2013 dapat memberi gambaran adanya penurunan kualitas hidup dan pelayanan kesehatan 
masyarakat (Dinkes Jateng, 2013: h. 17). 

Penyebab kematian bayi di Jawa Tengah pada tahun 2013 yang berjumlah  2.671 bayi adalah BBLR 
801 kasus (30%), asfiksia 695 kasus (26%), trauma lahir 240.39 kasus (9%), tetanus neonatorum 401 kasus 
(15%), infeksi lain dan lain-lain lain (infeksi, trauma lahir dan hipotermi) 534 kasus (20%) (Dinkes Jateng, 
2013: 15). 

Berdasarkan hasil studi dan pengalaman yang penulis temukan di Puskesmas Pagiyanten, kebiasaan 
yang ada dalam perawatan tali pusat bervariasi yaitu dengan menggunakan kasa alcohol atau betadhin 
(perawatan tali pusat basah), dan ada juga yang menggunakan kasa kering tanpa alkohol atau betadin 
(perawatan talipusat kering). Hasil studi tersebut penulis ingin mengetahui perbedaan waktu putus nya tali 
pusat antara yang mengunakan perawatan tali pusat kering dan basah 

 
TINJAUAN TEORI 
 

Talipusat adalah saluran yang menghubungkan bayi dengan plasenta saat berada di dalam rahim, 
dimana plasenta berguna untuk menyediakan oksigen dan nutrisi dari ibu untuk bayi di dalam kandungan. 
(Suririnah, 2009: 79). 
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Perawatan adalah proses perbuatan, cara merawat, pemeliharaan, penyelenggaraan. Hal yang paling 
terpenting dalam membersihkan tali pusat adalah memastikan tali pusat dan area disekelilingnya selalu 
bersih dan kering, Selalu mencuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun sebelum 
membersihkan tali pusat. Selama tali pusat belum puput, sebaiknya bayi tidak dimandikan dengan cara 
dicelupkan ke dalam air. Cukup diusap saja dengan kain yang direndam air hangat. (Simkin, P. T, et all, 
2007: 339). 

Tujuan dari perawatan tali pusat adalah untuk mencegah infeksi dan meningkatkan pemisahan tali 
pusat dari perut. Dalam upaya untuk mencegah infeksi dan mempercepat pemisahan. Banyak zat yang 
berbeda dan kebiasaan-kebiasaan yang digunakan untuk merawatan tali pusat. Hanya dari beberapa 
penggunaannya yang telah dipelajari dengan baik zat-zat seperti triple dye, alkohol dan larutan chlorhexidine 
dianggap dapat mencegah terjadinya infeksi namun belum dapat bekerja dengan baik. (Simkin, P. T, et all, 
2007: 339) 

Perawatan tali pusat kering adalah merawat tali pusat dengan dibersihkan dan dirawat serta dibalut 
dengan kassa steril, tali pusat dijaga agar bersih dan kering agar tidak terjadi infeksi sampai tali pusat kering 
dan lepas (Depkes RI, 1996). Adapun cara untuk melakukan perawatan tali pusat  kering: Siapkan alat-alat 
(cutton buds, kasa Steril, bola-bola kapas), cuci tangan sebelum dan sesudah merawat tali pusat, jagalah 
kebersihan di area pusat dan sekitarnya agar tetap kering, gunakan kapas baru saat membersihkan setiap 
bagiannya, balutlah tali pusat dengan menggunakan kasa kering sehingga mendapat udara yang cukup agar 
tali pusat cepat mengering, bersihkan sekitar tali pusat sebanyak 1-2 kali sehari . Keuntungan perawatan tali 
pusat memakai kasa kering yaitu aman digunakan pada bayi karena tidak mengandung bahan kimia, tali 
pusat kering dan cepat putusnya. Adapun kerugian perawatan tali pusat memakai kasa kering yaitu mudah 
terkontaminasi oleh kuman dan bakteri (Depkes, 2006) 

Keuntungan perawatan tali pusat memakai kasa alkohol 70% yaitu alkohol dikatakan anti septik yang 
paling aman, cara kerjanya adalah denaturasi protein, bersifat bakterisidal juga aktif untuk jamur dan virus. 
Pada konsentrasi 70% alkohol cepat mengurangi jumlah kuman di kulit. Adapun Kerugian perawatan tali 
pusat memakai kasa alkohol 70 yaitu kulit akan menjadi kering karna menghilangkan lemak, inaktivasi oleh 
bahan organik, tidak ada efek residu dan mudah menguap dan terbakar (Hayati. N, 2009: 3). Cara 
perawatan tali pusat basah adalah: bersihkan tali pusat dengan kapas alkohol mulai dari ujung sampai 
pangkal, Olesi tali pusat dengan kasa steril yang dibasahi larutan alkhol 70% dan lakukan fiksasi. (Suririnah, 
2009: 79). 

Dampak positif dari perawatan tali pusat adalah bayi akan sehat dengan kondisi tali pusat bersih dan 
tidak terjadi infeksi serta tali pusat pupus lebih cepat yaitu antara hari ke 5-7 tanpa ada komplikasi.  Dampak 
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negatif perawatan tali pusat adalah apabila tali pusat tidak dirawat dengan baik, kuman-kuman bisa masuk 
sehingga terjadi infeksi yang mengakibatkan penyakit Tetanus neonatorum. (Hidayat, 2005). 

 

METODE  
 

Jenis penelitian ini adalah komparatif yang digunakan untuk melihat perbandingan waktu putusnya tali 
pusat antara perawatan tali pusat menggunakan kasa alkohol dengan kasa steril, analisis yang digunakan  
dalam penelitian ini dengan independent T test. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bayi usia 0-28 
hari yang dilakukan pada bulan Mei – Juni 2015 di wilayah kerja puskesmas Pagiyanten, dengan teknik total 

sampling, yang terdiri dari 15 sampel yang menggunakan perawatan basah dan 15 sampel menggunakan 
perawatan kering.  

 
HASIL PENELITIAN 
 
1. Waktu putusnya tali pusat dengan perawatan tali pusat kering 

Tabel 1.1 Distribusi frekuensi waktu putusnya tali pusat dengan perawatan tali pusat kering di 
Puskesmas Pagiyanten Kabupaten Tegal  

Jenis Perawatan Rata-rata Median Waktu tercepat Waktu Terlambat 

Perawatan tali pusat kering 4.33 4.00 3 hari 5 hari 

Sumber : Data primer yang diolah 
Tabel 1.2  Distribusi frekuensi waktu putusnya tali pusat dengan perawatan tali pusat kering di 

Puskesmas Pagiyanten Kabupaten Tegal  
No Waktu Putus Tali Pusat Jumlah Persentase (%) 

1 
2 

Cepat.Normal 
Lambat 

8 
7 

53,33 
46,67 

Total 15 100 

Sumber : Data primer yang diolah 
2. Waktu putusnya tali pusat dengan perawatan tali pusat basah 

Tabel 1.3. Distribusi frekuensi waktu putusnya tali pusat dengan perawatan tali pusat basah di 
Puskesmas Pagiyanten Kabupaten Tegal 

Jenis Perawatan Rata-rata Median 
Waktu 

tercepat 
Waktu 

Terlambat 

Perawatan tali pusat basah 6.06 6.00 5 hari 7 hari 

Sumber : Data primer yang diolah 
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Tabel 1.4. Distribusi frekuensi waktu putusnya tali pusat dengan perawatan tali pusat basah di 
Puskesmas Pagiyanten Kabupaten Tegal  

No Waktu Putus Tali Pusat Jumlah Persentase (%) 

1 
2 
3 

Cepat 
Normal 
Lambat 

0 
15 
0 

0 
100,00 

0 

Total 15 100 

Sumber : Data primer yang diolah 
3. Perbedaan waktu putusnya tali pusat antara perawatan tali pusat kering dan basah 

Tabel 1.5  Tabulasi silang waktu pelepasan tali pusat berdasarkan perawatan tali pusat basah dan 
kering 

Waktu Pelepasan 
Tali Pusat 

Perawatan Tali Pusat 

Jumlah (%) Basah Kering 

Σ % Σ % 

Cepat 0 0 8 100 8 100 
Normal 15 68,2 7 31,8 22 100 

Total 15 50 15 50 30 100 

Sumber : Data primer yang diolah 
 
Dari hasil analisis Independen samples  Test menunjukkan tingkat signifikan 0,000 yang berarti nilai p 
<0,05. Artinya terdapat perbedaan waktu putusnya tali pusat antara menggunakan perawatan basah 
dan kering.  
 

PEMBAHASAN 
 
1. Perawatan tali pusat kering 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat dari 15 bayi yang menggunakan kasa kering dalam 
perawatan tali pusat ternyata waktu pelepasan tali pusat tercepat memerlukan waktu tiga hari, terlama 
memerlukan waktu 5 hari dan waktu rata-rata pelepasan tali pusat 4,3 hari. Perawatan tali pusat 
menggunakan kasa kering adalah perawatan tali pusat yang dilakukan dengan cara sederhana tali pusat 
dibiarkan dalam keadaan terkena udara dan hanya ditutupi kasa kering sehingga memungkinkan untuk 
mempercepat proses pelepasan tali pusat (Saifudin, 2006). 

Salah satu upaya untuk menurunkan angka kematian bayi adalah dengan melakukan perawatan tali 
pusat dengan bersih dan benar supaya tali pusat cepat lepas dan terhindar dari infeksi. Sebagai upaya 
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untuk meminimalkan berkembangnya infeksi tali pusat yaitu dengan menjaga tali pusat tetap bersih dan 
kering (Depkes RI, 2005). 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa responden yang menggunakan 
perawatan tali pusat kering sebagian besar waktu putusnya tali pusat cepat (53,33%) dan waktu putusnya 
tali pusat normal ada 46,67%. Pada saat bayi lahir dan tali pusat telah terpotong, hal terpenting yang harus 
dilakukan setelah itu adalah merawat tali pusat tersebut secara benar. Lama lepasnya tali pusat agar dapat 
terlepas sendiri sangatlah dipengaruhi pada kebersihan tali pusat, lingkungan tempat tinggal atau sekitar 
pangkal talipusat dan yang paling utama pada cara perawatan tali pusatnya yang harus sesuai dengan 
standart perawatan tali pusat.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ari yunanto dkk (2005) tentang peran alkohol 70%, Povidon-
Iodine 10% dan kasa kering steril dalam pencegahan infeksi pada perawatan tali pusat  dimana didapatkan 
bahwa rata-rata waktu putusnya tali pusat yang menggunakan kasa kering menunjukkan 6,42 hari, artinya 
hasil ini menunjukkan lebih lambat. 

2. Perawatan Tali Pusat Basah 
Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat dari 15 bayi yang menggunakan perawatan tali pusat 

basah ternyata waktu pelepasan tali pusat tercepat memerlukan waktu 5 hari, terlama memerlukan waktu 7 
hari dan nilai rata-rata pelepasan tali pusat 6,06 hari. Perawatan tali pusat basah dengan menggunakan 
usapan alkohol 70 % sebenarnya dapat mempercepat waktu pelepasan tali pusat sehingga dapat 
mengering sendiri. 

Pada saat bayi lahir dan tali pusat telah terpotong, hal terpenting yang harus dilakukan setelah itu 
adalah merawat tali pusat tersebut secara benar. Tali pusat dibersihan dengan air sabun atau alkohol dari 
ujung luka hingga pangkal yaitu dengan sedikit mengangkat tali pusat tersebut menggunakan kasa. Hal ini 
dimaksud agar tali pusat benar-benar bersih dan setelah dibersihkan, tali pusat harus dalam keadaan 
kering agar tidak terjadi kelembaban yang dapat menimbulkan infeksi, lama lepasnya tali pusat bahkan 
kematian pada bayi. Selanjutnya dijelaskan meskipun bedak antiseptik/usapan alkohol 70 % dapat 
mempercepat pelepasan sisa tali pusat, tetapi luka bekas tali pusat lebih lama sembuh, yaitu sekitar 1 – 2 
minggu (Depkes RI, 2001). 

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwi S (2005), menunjukkan bahwa 
perawatan tali pusat basah menunjukkan bahwa rata-rata waktu pustusnya tali pusat yaitu 6,93 hari.  
Keuntungan perawatan tali pusat memakai kasa alkohol 70% yaitu alkohol dikatakan anti septik yang 
paling aman, cara kerjanya adalah denaturasi protein, bersifat bakterisidal juga aktif untuk jamur dan virus. 
Pada konsentrasi 70% alkohol cepat mengurangi jumlah kuman di kulit 
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3. Perbedaan waktu putusnya tali pusat antara perawatan tali pusat kering dan basah 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu putusnya tali pusat cepat (<5 hari) pada perawatan tali 

pusat kering (100%), sedangkan waktu putusnya tali pusat normal (5-7 hari) sebagian besar perawatan tali 
pusat basah yaitu 15 responden (68,2%) dan perawatan tali pusat kering ada 7 responden (31,8%). ada 
perbedaan waktu pustusnya tali pusat antara perawatan tali pusat kering dan basah, dimana perawatan tali 
pusat kering lebih cepat 1,73 hari dibandingkan perawatan tali pusat basah dalam waktu putusnya tali 
pusat. 

Dari hasil analisis Independen samples Test menunjukkan tingkat signifikan 0,000 yang berarti nilai 
p <0,05. Artinya terdapat perbedaan waktu putusnya tali pusat dan perawatan tali pusat kering lebih cepat 
1,73 hari dibandingkan menggunakan perawatan tali pusat basah. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan peneliti yang dilakukan peneliti oleh Dwi S (2012) bahwa 
perbedaan yang bermakna, perawatan tali pusat dengan menggunakan kasa steril rata-rata lama 
pelepasannya 5,53 hari sedangkan perawatan dengan kasa alkohol 70% rata-rata lama lepas tali pusatnya 
6,93 hari.  

Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh kasiati dkk (2005), menyatakan tidak ada perbedaan 
yang signifikan terhadap penyembuhan pusat pada bayi baru lahir antara yang dirawat alkohol 70% 
dengan non alkohol.  

KESIMPULAN 

1. Waktu putusnya tali pusat dengan perawatan tali pusat kering di Puskesmas Pagiyanten Kabupaten 
Tegal tahun 2015 dengan rata-rata adalah 4,33 hari, waktu tercepat yaitu 3 hari dan waktu terlambat 
yaitu 5 hari. 

2. Waktu putusnya tali pusat dengan perawatan tali pusat basah di Puskesmas Pagiyanten Kecamatan 
Adiwerna Kabupaten Tegal tahun 2015, dengan rata-rata adalah 6,06 hari, waktu tercepat yaitu 5 hari 
dan waktu terlambat yaitu 7 hari. 

3. Waktu putusnya tali pusat cepat (<5 hari) pada perawatan tali pusat kering (100%), sedangkan waktu 
putusnya tali pusat normal (5-7 hari) sebagian besar perawatan tali pusat basah yaitu 15 responden 
(68,2%) dan perawatan tali pusat kering ada 7 responden (31,8%). Hasil analisis Independen samples 
Test menunjukkan tingkat signifikan 0,000 yang berarti nilai p <0,05. Artinya terdapat perbedaan waktu 
putusnya tali pusat dan perawatan tali pusat kering lebih cepat 1,73 hari dibandingkan menggunakan 
perawatan tali pusat basah 
 

SARAN  
1. Bagi tenaga kesehatan 
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Bagi tenaga kesehatan khususnya bidan dapat menerapkan perawatan tali pusat kering serta 
memberikan informasi kepada ibu bersalin, kader dan dukun bayi untuk melakukan perawatan tali 
pusat yang benar khusus nya dengan perawatan tali pusat kering. 

2. Bagi peneliti selanjutnya  
Perlunya mengembangkan penelitian tentang perawatan tali pusat dengan memperbesar jumlah 
sampel dan tidak hanya untuk melihat perbedaan waktu efektifitas, namun efek yang ditimbulkan dari 
perawatan yang talipusat tersebut.  
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PENGETAHUAN REMAJA PUTRI TENTANG VULVA HYGIENE PADA SAAT 
MENSTRUASI DI SURAKARTA 

Alifia Sekar Muslimah, Munaaya Fitriyya  
STIKES PKU Muhammadiyah Surakarta 

Email: fietriya@yahoo.co.id 
 

Abstrak 

Latar belakang : Kebersihan vulva saat menstruasi merupakan bagian dari kebersihan personal pada saat menstruasi. Kebersihan 
selama masa menstruasi ini sangat penting.Karena bila penanganan selama haid tidak benar atau tidak steril maka dapat 
mengakibatkan infeksi alat reproduksi yaitu infeksi iatrogenik. Sedangkan infeksi alat reproduksi ini mempunyai dampak buruk 
kemasa depan atau dengan kata lain mempunyai dampak seumur hidup ( Depkes RI 1996).  Tujuan : mengetahui tentang 
pengetahuan remaja putri tentang vulva hygiene pada saat  menstruasi di Surakarta. Metode : Desain penelitian menggunakan 
deskriptif, pendekatan cross sectional. Jumlah populasi 170 siswa putri dengan jumlah sempel 63 siswi. Teknik sampling yang 
digunakan simple random sampling. Analisis univariat berbentuk distribusi frekuensi. Hasil : Pengetahuan siswi tentang vulva 
hygiene saat menstruasi sebagian besar dalam kategori cukup yaitu 34 responden (54 %). Pengetahuan siswi tentang pengertian 
vulva hygiene saat menstruasi sebagian besar masuk dalam kategori baik yaitu 51 responden (81 %). Pengetahuan siswi tentang 
tujuan vulva hygiene saat menstruasi sebagian besar masuk kategori baik yaitu 46 responden (73 %). Pengetahuan siswi tentang 
tindakan vulva hygiene saat menstruasi sebagian besar masuk kategori cukup yaitu 34 responden (54 %) dan sikap tentang vulva 
hygine saat menstruasi sebagian besar masuk kategori positif yaitu 49 responden (77,7%) dan negatif 14 responden (22,3%). 
Kesimpulan : Pengetahuan siswi tentang vulva hygiene saat menstruasi dalam kategori cukup yaitu 34 responden (54%) dan sikap 
siswi tentang vulva hygiene saat menstruasi dalam kategori positif yaitu 49 responden (77,7%). 

Kata kunci : Menstruasi;Remaja;Vulva Hygiene. 

KNOWLEDGE OF ADOLESCENT VULVAR MENSTRUAL HYGIENE WHILE IN 
SURAKARTA 

Abstract 

Background: Hygiene vulva during menstruation is part of personal hygiene during menstruation. Hygiene during menstruation is 
very important. Because when handling during menstruation is not true or not sterile, it can lead to infection of the reproductive 
apparatus that iatrogenic infection. While the reproductive organs infection is having a perverse effect of the future or in other words 
have a lifetime impact (MOH 1996) Objective: To know about the knowledge and attitudes of young women about vulvar hygiene 
during menstruation in Surakarta. Research Method: The study design using descriptive, cross-sectional approach. Total population 
of 170 students by the number sempel daughter 63 students. The sampling technique used simple random sampling. Univariate 
analysis of the frequency distribution form. Result: The knowledge students on the vulva hygiene during menstruation mostly in the 
category enough that 34 respondents (54%). Student knowledge about the understanding of vulvar hygiene during menstruation 
largely fit in either category, namely 51 respondents (81%). Student knowledge about the purpose of vulvar hygiene during 
menstruation mostly categorized as good, namely 46 respondents (73%). Student knowledge about menstrual hygiene measures 
vulva largely categorized enough that 34 respondents (54%) and the attitude of the vulva during menstruation hygine largely 
categorized as positive, namely 49 respondents (77.7%) and negative 14 respondents (22.3% ) Conclusion: Knowledge about the 
vulva girls menstrual hygiene in the category enough that 34 respondents (54%) and the attitude of students on the vulva hygiene 
during menstruation in a positive category, namely 49 respondents (77.7%)                  . 
 
Keywords: Menstruation; Young; Vulva Hygiene. 

 

PENDAHULUAN  
Kesehatan Reproduksi menurut WHO (WorldHealth Organizations) adalah suatu keadaan 

fisik,mental dan social yang utuh,bukan hanya bebas dari penyakit kecacatan dalams egala aspek yang 
berhubungan dengan sistem reproduksi,fungsisertaprosesnya. Atau suatu keadaan dimana manusia dapat 
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menikmati kehidupan seksualnya serta mampu menjalankan fungsi dan proses reproduksinya secara sehat 
dan aman (Nugroho,2010, p.4) 

Kesehatan reproduksi merupakan masalah vital dalam pembangunan kesehatan umumnya karena 
tidak akan dapat diselesaikan dengan jalan kuratif saja, namun justru dengan upaya preventif (Wiknjosastro, 
1999 dalam Andari Wuri Astuti, Madya Sulisno, dan Heni Hirawati, 2008 ; h. 59). Kesehatan reproduksi 
terdapat pada tujuan MDGs yaitu pada tujuan MDGs yang ke 5 tentang menurunkan angka kematian ibu yang 
mencantumkan akses kesehatan reproduksi secara universal kepada semua individu (JuliantoWitjaksono, 
2012) dantujuan MDGs yang ke 6 tentangpengendalian HIV/AIDS danpenyakitmenularlainnya (BPPN, 2007). 

Hygiene menstruasi merupakan komponen hygiene perorangan yang memegang peran penting dalam 
menentukan status kesehatan, khususnya terhindar dari infeksi alat reproduksi. Oleh karena itu pada saat 
menstruasi perempuan harus benar-benar menjaga kebersihan organ reproduksi secara ekstra terutama 
pada bagian vagina apabila tidak dijagaakan menimbulkan mikroorganisme seperti jamur, bakteridan virus 
yang berlebihan sehingga menganggu fungsi organ reproduksi (Indriastuti, 2009 ;  h. 3 dalam Evrina Sari, 
Eko Jemi Santoso, dan Sayono, 2012). 

Perilaku yang kurang dalam perawatan vulva hygiene saat menstruasi seperti malas mengganti 
pembalut dapat menyebabkan infeksi jamur dan bakteri ini terjadi saat menstruasi karena bakteri yang 
berkembang pada pembalut (Andrina, 2010 ; h. 49 dalam Evrina Sari, Eko Jemi Santoso, dan Sayono, 2012). 

Masa remaja merupakan perkembangan penting yaitu masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa 
yang ditandai dengan pertumbuhan yang terus menerus dan berlanjut menuju kondisi seksual serta 
perkembangan psikologis yang lebih matang. Perubahan tersebut tampak cepat setelah usia menarche 

(menstruasi pertama) pada remaja putri dan mengalami mimpi basah pada remaja. Perkembangan yang 
cepat terjadi pada usia 11 – 16 tahun pada anak laki-laki dan usia 10 – 15 tahun pada perempuan (Atika 
Proverawati, 2009 ; h.  2). Ciri – ciri perkembangan alat reproduksi remja ada dua ciri-ciri kelamin primer dan 
kelamin sekunder untuk 1). Ciri-ciri kelamin primer ditandai pada anak laki-laki mengalami mimpi basah dan 
perempuan mengalami menstruasi seiring dengan produksi sperma yang meningkat, pada anak laki-laki 
terjadi mimpi basah. Mimpi basah pertama dapat dijadikan tanda bahwa seorang laki-laki telah akil balig. 
Organ reproduksi yang telah aktif pada anak perempuan ditandai dengan terjadinya menstruasi. Ketika 
memasuki masa pubertas, indung telur (ovarium) pada perempuan mulai aktif dan mampu menghasilkan sel 
telur (ovum). 2) Ciri-ciri kelamin sekunder berupa perubahan fisik, terjadi pada laki-laki dan perempuan pada 
anak perempuan, antara lain payudara tumbuh membesar, tumbuhnya rambut di ketiak dan di sekitar alat 
kelamin, serta membesarnya panggul dan anak laki-laki adalah tumbuhnya kumis dan jambang, tumbuhnya 
rambut di ketiak dan di sekitar alat kelamin, serta dada menjadi lebih bidang. 
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Menstruasi atau haid adalah perdarahan secara periodik dan siklik dari uterus, disertai pelepasan 
(deskuamasi) endometrium (Atikah Proverawati, 2009 ; h.  35) Menstruasi memiliki kisaran waktu tiap siklus 
sekitar 28-35 hari setiap bulannya. Fase-fase Menstruasi yaitu proses terjadinya haid berlangsung dengan 
empat tahap yaitu masa proliferasi, masa ovulasi, masa sekresi dan masa haid yaitu (Atikah Proverawati, 
2009 ; h.  40)   

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pengetahuan dan sikap remaja putrid tentang 
vulva hygiene pada saat menstruasi di Surakarta. 

TINJAUAN TEORI 
Pengetahuan merupakan hasil dari tahu setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu 

objek tertentu baik melalui penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Tetapi sebagian besar 
pengetahuan manusia diperoleh melalui pendidikan, pengalaman sendiri maupun pengalaman orang lain, 
media massa maupun lingkungan (Soekidjo Notoatmodjo, 2003 ; h.  127-128).  

Remaja atau “adolescence” (Inggris), berasal dari bahasa latin “adolescere” yang berarti tumbuh ke 
arah kematangan. Kematangan yang dimaksud adalah bukan hanya kematangan fisik saja, tetapi juga 
kematangan sosial dan psikologis (Yani Widyastuti, Anita Rahmawati, Yuliasti Eka Purnamaningrum, 2009 ; h.  
10-11) 

Masa remaja merupakan perkembangan penting yaitu masa peralihan dari anak-anak menjadi 
dewasa yang ditandai dengan pertumbuhan yang terus menerus dan berlanjut menuju kondisi seksual serta 
perkembangan psikologis yang lebih matang. Perubahan tersebut tampak cepat setelah usia menarche 

(menstruasi pertama) pada remaja putri dan mengalami mimpi basah pada remaja. Perkembangan yang cepat 
terjadi pada usia 11 – 16 tahun pada anak laki-laki dan usia 10 – 15 tahun pada perempuan (Atika 
Proverawati, 2009 ; h.  2). 

Menurut El Manan (2011 ; h.  22) menstruasi adalah perdarahan pelepasan dinding rahim 
(endometrium) yang disertai perdarahan dan terjadi secara berulang setiap bulan, kecuali pada saat 
kehamilan. Menstruasi pertama kali disebut menarche. Paling sering terjadi pada usia 11 tahun, tetapi bisa 
juga terjadi pada usia 8 tahun atau 16 tahun. Menstruasi merupakan pertanda masa reproduktif pada 
kehidupan seorang wanita yang dimulai dari menarche sampai terjadinya menopause.  

Menstruasi atau haid adalah perdarahan secara periodik dan siklik dari uterus, disertai pelepasan 
(deskuamasi) endometrium (Atikah Proverawati, 2009 ; h.  35) Menstruasi memiliki kisaran waktu tiap siklus 
sekitar 28-35 hari setiap bulannya.  

Menurut Elmart (2012 ; h.  120 – 137) Personal hygiene secara harfiah diartikan kebersihan diri. Jadi, 
sebenarnya ini mencakup kebersihan seluruh tubuh, mulai dari kepala hingga mata kaki. Personal hygiene ini 
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meliputi berbagai upaya yang dilakukan terkait kebersihan tubuh, seperti keramas, mandi, menggosok gigi, 
luluran, memakai masker, menggunting kuku, dan lain-lain. Upaya kebersihan diri yang terkait organ 
reproduksi yaitu Vulva hygiene. 

Vulva hygiene sendiri terdiri atas dua kata, yaitu vulva atau kelamin luar, dan hygiene yang berarti 
kebersihan. Jadi vulva hygiene itu mencakup cara menjaga dan merawat kebersihan organ kelamin bagian 
luar. Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan terkait kebersihan organ luar wanita. 

METODE PENELITIAN  
Desain penelitian ini adalah deskriptif  dan metode pendekatannya adalah cross sectional. Populasi 

dalam penelitian ini adalah siswi kelas XI Madrasah Aliyah Negeri 1 Surakarta berjumlah 170 siswi dengan 
jumlah sempel 63 responden dan teknik samplingnya menggunakan teknik sampling Probability Sampling 
(Random Sampling).  

Instrumen penelitian menggunakan kuesioner dengan Sekala Ghuttmen. Penggumpulan data 
diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden dan data 
sekunder diperoleh daro buku absensi. Uji validitas menggunakan rumus Product Moment dengan taraf 
singnifikan 5 % dan r Tabel 0,361 danji reabilitas menggunakan rumus  Spearman Brown dengan taraf 
singnifikan 5% dan r 11 0,374 hasil dari r hitung 0,939. 

HASIL PENELITIAN 
1. Tingkat pengetahuan remaja tentang pengertian vulva hygiene saat menstruasi.  

Tabel 1 Distribusi Frekuensi pengetahuan remaja tentang pengertian vulva hygiene saat   
                 Menstruasi 

 
Pengetahuan N % 

Baik 51 81 
Kurang 21 19 

Jumlah 63 100 

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa pengetahuan responden tentang pengertian vulva hygiene 
saat menstruasi kebanyakan masih  baik yaitu baik ada 51 responden (81 %), dan kurang ada 21 
responden (19 %). 
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2. Tingkat pengetahuan remaja tentang tujuan vulva hygiene saat menstruasi.     
Tabel 2. Distribusi Frekuensi pengetahuan remaja tentang tujuan vulva hygiene saat  
                 menstruasi 

Pengetahuan N % 

Baik 46 73 

Kurang 17 27 

Jumlah 63 100 

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa pengetahuan responden tentang tujuan vulva hygiene saat 
menstruasi baik 46 responden (73 %) dan kurang 17 responden (17 %) 

3. Tingkat pengetahuan remaja tentang tindakan vulva hygiene saat menstruasi.  
Tabel 3. Distribusi Frekuensi pengetahuan remaja tentang tindakan vulva hygiene saat  
                 menstruasi 

Pengetahuan N % 

Baik 22 34,9 

Cukup 34 54,0 

Kurang 7 11,1 

Jumlah 63 100 

Berdasarkan  tabel 3 dapat diketahui bahwa pengetahuan responden tentang tindakan vulva hygiene 
saat menstruasi baik 22 responden (34,9 %), cukup 34 responden (54 %) dan kurang 7 responden (11,1 

%), 

PEMBAHASAN  
1. Tingkat pengetahuan remaja tentang pengertian vulva hygiene saat menstruasi 

Berdasarkan tabel 1 menunjukan sebagian besar responden mempunyai pengetahuan yang baik 
tentang vulva hygiene saat menstruasi yaitu sebanyak 51 responden (81 %). Berdasarkan hasil jawaban 
dari responden, kebanyakan mengetahui pengertian vulva hygiene saat menstruasi adalah 
membersihkan dan menjaga daerah kelamin pada saat menstuasi, dengan rutin melakukan vulva 
hygiene. Sedangkan menurut Elmart (2012 ; h, 120-137) menyatakan  vulva hygiene saat menstruasi itu 
mencakup cara menjaga dan merawat kebersihan organ kelamin bagian luar yang harus dipahami 
semua wanita. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden tergolong katagori baik dalam 
memahami pengertian dari vulva hygiene saat menstruasi. 
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2. Tingkat pengetahuan remaja tentang tujuan vulva hygiene saat menstruasi 
Berdasarkan tabel 2 menunjukkan sebagian besar responden mempunyai pengetahuan baik 

tentang tujuan vulva hygiene saat menstruasi yaitu sebanyak 46 responden (73 %). Berdasarkan jawaban 
dari responden mengetahui tujuan vulva hygiene saat mentruasi harus melakukan perawatan extra, 
menjaga kebersihan saat menstruasi, dan menjaga kesehatan organ kewanitaan agar tidak terkena infeksi 
karna jamur. Sedangkan menurutPoter & Perry, 2000 dalam .Rika Melati, Ns. Eko Jemi Santoso, S.Kep., 
Sayono, SKM., M.Kes(Epid), 2011; h, 2 menyatakan tujuannya sebagai salah satu upaya mencegah dan 
mengontrol infeksi, mencegah kerusakan kulit, meningkatkan kenyamanan serta mempertahankan 
kebersihan diri. Hal ini menunjukan bahwa mayoritas responden tergolong kategori baik dalam memahami 
tujuan dilakukannya vulva hygiene saat mentruasi. 

3. Tingkat pengetahuan remaja tentang tindakan vulva hygiene saat menstruasi 
Berdasarkan tabel 3 menunjukkan sebagian besar responden mempunyai pengetahuan cukup 

tentang tindakan vulva hygiene saat menstruasi yaitu 34 responden (54 %). Berdasarkan hasil jawaban 
dari responden kebanyakan responden beranggapan bahwa tidak perlu mencukur rambut kemaluan pada 
saat menstruasi, tidak mengganti pembalut setiap 4 jam sekali atau setelah buang air kecil, mengeringkan 
daerah kelamin sebelum menggunakan pembalut dan celana dalam, mencukur rambut kemaluan untuk 
mencengah penyebaran kuman dari darah haid, mengganti celana dalam 3 kali sehari, dan 
mengupayakan pada saat menstruasi tetap menjaga kebersihan daerah kewanitaan. Sedangkan menurut  
Elmart, 2012; h. 122-136. Menyatakan ada beberapa tindakan yang perlu dilakukan saat mentruasi yaitu 
diantaranya mencebok dengan benar dari depan kebelakang dengan  menggunakan air yang mengalir, 
jangan membersihkan daerah vagina dengan menggunakan sabun pembersih vagina yang berbahan 
kimia, menjaga kelembapan vagina seperti mengganti celana dalam 3 kali sehari dan selalu 
mengeringkan daerah kewanitaan dengan menggunakan handuk atau tissu, mencukur rambut kemaluan, 
dan mengganti pembalut 4 kali sehari dalam batas waktu maksimal 4 jam.  

Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas reponden tergolong kategori cukup dalam memahami apa 
saja tindakan vulva hgiene saat menstruasi  

KESIMPULAN 
Pengetahuan responden tentang vulva hygiene saat menstruasi tertinggi yaitu pengetahuan cukup sebanyak 
34 siswi (54 %). Pengetahuan siswi tentang pengertian vulva hygiene saat menstruasi tertinggi yaitu 
pengetahuan baik sebanyak 51 siswi (81 %). Pengetahuan siswi tentang tujuan vulva hygiene saat menstruasi 
tertinggi yaitu pengetahuan baik sebanyak 46 siswi (73 %). Pengetahuan siswi tentang tindakan vulva hygiene 
saat menstruasi tertinggi yaitu pengetahuan cukup sebanyak 34 siswi (54 %)  
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SARAN 
Responden perlu mempelajari dan menambah informasi tentang vulva hygiene terutama saat 

menstruasi karena menurut peneliti masih banyak kekurangan dalam pengetahuan tentang vulva hygiene saat 

menstruasi. Bagi profesi :Diharapkan profesi kesehatan dapat memberikan konseling kepada para remaja 

terutama tentang vulva hyigene saat menstruasi. 

DAFTARPUSTAKA 
 

Andari Wuri Astuti, Madya Sulisno, dan Heni Hirawati, 2008. Hubungan Perilaku Vulva Hygiene dengan 
Kejadian Keputihan pada Remaja Putri Kelas X di SMU Negeri 2 Ungaran Semarang. Jurnal 
Kebidanan dan Keperawatan Volume 4, Nomor 2, Desember 2008. 59-65 

El Manan, 2011, Miss V. Yogyakarta ,Buku Biru 

Elmart, Foezi Citra Cuaca. 2012, Mahir Menjaga Organ Intim Wanita. Solo, Tinta Medina. 

Ervina Sari, Eko Jemi Santoso dan Sayono, 2011. Pengaruh Pendidikan Kesehatan tentang Hygiene saat 
Menstruasi terhadap Pengetahuan dan Ketrampilan Remaja Putri dalam Merawat Perineum saat 
Menstruasi. Program Studi S1 Ilmu Keperawatan STIKES Telogorejo, Semarang 

Fania Buhani, 2012. Buku Pintar Miss Cara Cerdas Merawat Organ Intim Wanita. Jakarta, Arska  

Rika Melati, Ns. Eko Jemi Santoso, S.Kep., Sayono, SKM., M.Kes(Epid), 2011. Hubungan antara 
Pengetahuan dan Ketrampilan Vulva Higiene dengan Kejadian Keputihan pada Ibu Rumah Tangga 
(Studi Di Desa Sawahjono Warungasem Batang).  Program Studi S1 Ilmu Keperawatan STIKES 
TElogorejo Semarang.. 

Riskesdes, 2010. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemitraan Kersehatan RI. Jawa Tengah. 
Riskesdes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENGETAHUAN REMAJA PUTRI TENTANG VULVA HYGIENE PADA SAAT MENSTRUASI DI SURAKARTA ||  93



 

 

94  || PENGETAHUAN REMAJA PUTRI TENTANG VULVA HYGIENE PADA SAAT MENSTRUASI DI SURAKARTA



HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN WANITA PEKERJA SEKS DENGAN MINAT 
MENGIKUTI VCT 

 
Siska Ningtyas Prabasari1, Rizka Fatmawati2 

STIKES PKU Muhammadiyah Surakarta 
 

rizkq@yahoo.co.id 
 
 

ABSTRAK 
 

Latar Belakang : Angka kejadian HIV/AIDS di Jawa T engah pada bulan Januari sampai Juni tahun 2013 yaitu 5.406 kasus HIV 
dan 2.990 kasus AIDS persentasi kasus 9,23 % per 100.000 penduduk. Pelayanan VCT penting untuk penderita HIV/AIDS dan 
orang yang beresiko terinfeksi HIV/AIDS. Dengan memberikan pelayanan VCT terdapat penurunan morbiditas ODHA (Orang 
Dengan HIV/AIDS). Tujuan :Untuk mengetahui adanya hubungan tingkat pengetahuan Wanita Pekerja Seks tentang HIV/AIDS 
dengan minat mengikuti VCT. 
Metode Penelitian :Metode penelitian yang digunakan deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional. Populasi disini adalah 
semua Wanita Pekerja Seks yang mengikuti VCT di mobile Puskesmas Sangkrah. Jumlah sampel sebanyak 33 responden. Waktu 
penelitian dilakukan pada tanggal 20-27 April 2015 di wilayah cakupan Puskesmas Sangkrah. Teknik sampling menggunakan 
nonprobability sampling dengan jenis sampling incidental. Instrument penelitian dengan menggunakan kuesioner. Analisa data yang 
diperoleh diolah dengan menggunakan program komputer SPSS 17.0 dengan uji korelasi spearman rank. Hasil Penelitian : 
Tingkat pengetahuan Wanita Pekerja Seks tentang HIV/AIDS dengan kategori pengetahuan baik sebanyak 25 responden (75,76 %) 
cukup sebanyak 5 responden (15,15 %) dan kurang sebanyak 3 responden (9,09%). Sedangkan untuk minat mengikuti VCT, 
dengan kategori minat tinggi sebanyak 21 responden (63,6 %) sedang sebanyak 11 responden (33,3%) dan rendah sebanyak 1 
responden (3,0%). Hasil uji T diperoleh nilai t hitung (3,973) dengan dk = 33-2 = 31 maka t tabel (1,695). T hitung > t tabel maka Ha 
diterima dan Ho ditolak.Kesimpulan :Terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan wanita pekerja seks tentang HIV/AIDS 
dengan minat mengikuti VCT. 
 
Kata Kunci : Pengetahuan; Wanita Pekerja Seks; HIV/AIDS; Minat; VCT 

 
 
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LEVELS OF KNOWLEDGE OF PROSTITUTE AND 

THEIR INVOLVEMENT IN VCT 
ABSTRACT 

 
 

Background : The number of HIV and AIDS cases in East Java during January to June 2013 were 5.406 and 2.990 cases 
respectively with 9.23 % per 100.000 residences. The service of VCT is important for those who suffer HIV/AIDS and who are at risk 
to be infected by HIV/AIDS. Giving this service is planning to decrease this number. Objective: To know the relationship between 
the levels of knowledge of prostitute and their involvement in VCT. Research Methodology : This research used a descriptive 
analysis with a cross sectional approach. The population of this research is all prostitutes those involve in mobile VCT at 
Residence’s Health Centre Sangkrah with 33 respondents. It was conducted on 20 – 27 of April 2015 at Health Centre coverage of 
Sangkrah. Furthermore, this research used non-propability sampling technique with incidental sampling type, while it used survey for 
its instrument. Finally, the data analysis is processed by SPSS 17.0 to test its correlation using spearman rank. Result : The Level of 
knowledge of prostitute about HIV/AIDS resulted in a good category with 25 respondents (75.76 %), medium category with 5 
respondents (15.2 %) and low category with 3 respondents (9.1 %), whereas the number of their involvement in VCT resulted in a 
high category with 21 respondents (63.6 %), medium category with 11 respondents (33.3 %) and low category with 1 respondent 
(3.1 %). The T-test is founded by t-value (3.973) with df = 33-2 = 31, and t-table (1.695). T-value > T-table, then Ha is accepted and 
Ho is rejected.Conclusion : There is a relationship between the levels of knowledge of prostitute and their involvement in VCT. 
Keywords : Knowledge, Prostitute, HIV/AIDS, Involvement, VCT. 
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PENDAHULUAN  
Perkembangan penyakit HIV/AIDS di dunia pada saat ini telah mengalami perubahan yang sangat 

signifikan.Sejak awal epidemi HIV/AIDS sampai sekarang sekitar 35 juta orang telah terinfeksi HIV/AIDS. 
Sepuluh negara terbanyak terinfeksi HIV/AIDS antara lain : Afrika Selatan 5,7 juta orang, Nigeria 3,3 juta 
orang, India 2,4 juta orang, Kenya 1,5 juta orang, Mozambik 1,4 juta orang, Tanzania 1,4 juta, Zimbabwe 1,2 
juta orang, Ug`anda 1,2 orang dan Amerika Serikat 1,2 juta orang (Wiratama, 2012). 

Angka kejadian HIV/AIDS di Indonesia pada bulan Januari sampai Juni tahun 2013 yaitu 10.210 
kasus HIV dan 7800 kasus AIDS (Kemenkes RI, 2013). Jumlah penderita AIDS sampai bulan September 
2013, menunjukkan bahwa presentase infeksi HIV/AIDS tertinggi di laporkan pada kelompok umur 25-49 
tahun (73%), diikuti kelompok umur 20-24 tahun (15,1 %), dan kelompok umur 15-19 tahun (3,4%). Rasio HIV 
antara laki-laki dan perempuan adalah 1:1. Sedangkan persentase faktor risiko HIV tertinggi adalah 
hubungan seks beresiko pada heteroseksual (49,8%), penggunaan jarum suntik tidak steril pada penasun 
(10,4%) dan LSL (Lelaki Seks Lelaki) (9,7%).  

Angka kejadian HIV/AIDS di Jawa Tengah pada bulan Januari sampai Juni tahun 2013 yaitu 5.406 
kasus HIV dan 2.990 kasus AIDS persentase kasus 9,23 % per 100.000 penduduk (Kemenkes RI, 2013). 

Jumlah Wanita Pekerja Seks (WPS) di Surakarta antara tahun 2006 sampai tahun 2008 terdapat 
1480 WPS yang tersebar di berbagai tempat seperti lokalisasi dan di panti  pijat serta salon kecantikan  (LSM 
Spekham, 2008). 

Target cakupan VCT di Indonesia pada  tahun 2011 sebanyak 65 % dan pada tahun 2012 sebanyak 
70%. Di Jawa Tengah tahun 2012 sebanyak 3.337 pekerja seks komersial yang memanfaatkan fasilitas VCT 
dan pada tahun 2013 dari bulan Januari sampai dengan bulan Febuari ditemukan sebanyak 163 Wanita 
Pekerja Seks (WPS) yang memanfaatkan fasilitas VCT. Sedangkan, di Surakarta pada tahun 2012 terdapat 
89 Wanita Pekerja Seks (WPS) yang memanfaatkan VCT (Kurniawati, 2014).  Dan di Puskesmas Sangkrah 
terdapat 49 Wanita Pekerja Seks (WPS) yang melakukan pemeriksaan VCT pada tahun 2013 dan 60 Wanita 
Pekerja Seks (WPS) pada tahun 2014.  

Sehubungandengan meningkatnya angka kejadian HIV/AIDS dikalangan WPS. Puskesmas Sangkrah 
mengadakan program VCT untuk medeteksi dini HIV/AIDS, akan tetapi berdasarkan uji pendahuluan 
sebagian besar WPS mengikuti VCT karena digerakkan oleh pihak LSM setempat, bukan karena kesadaran 
diri sendiri untuk kunjungan ke puskesmas.  Hal ini menunjukkan bahwa minat WPS untuk mengikuti VCT 
masih rendah. Dan sebagai salah satu faktor dari rendahnya minat tersebut bisa dikarenakan oleh kurangnya 
pengetahuan WPS sendiri tentang HIV/AIDS. 

Tujuan Penelitian ini untuk  Mengetahui hubungan tingkat pengetahuan Wanita Pekerja Seks (WPS) 
tentang HIV/AIDS dengan minat mengikuti Voluntary Counseling and Testing (VCT) di Puskesmas Sangkrah, 
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sehingga nantinya dapat diidentifikasi strategi motivasi yang tepat dalam meningkatkan kesadaran WPS 
mengikuti Voluntary Counseling and Testing. 
 
TINJAUAN TEORI 

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindra-an 
terhadap suatu objek tertentu (Novita, 2011). 

Menurut Pratomo yang dikutif oleh Roselly (2008) Wanita Pekerja Seks (WPS) atau sebutan lain 
dengan pekerja seks komersial (PSK), pelacur, kupu-kupu malam dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan 
yang bersifat menyerahkan diri untk melakukan hubungan seksual untuk mendapatkan upah. Berdasarkan 
cara menjalankan pekerjaannya WPS dibedakan menjadi 4 kategori, antara lain : 
a. Brothel Prostitution (WPS Brodil) 
      Brothel Prostitution yitu praktek WPS yang sebagian penghasilannya diserahkan kepada seseorang yang 

mengkoordinirnya/ Germo. Biasanya WPS kategori ini telah memiliki tempat tertentu atau biasa disebut 
lokalisasi. Namun dalam kenyataannya WPS kategori ini beroperasi tidak hanya pada lokalisasi yang 
resmi melainkan juga pada lokalisasi yang tidak resmi seperti rumah makan, kafe, panti pijat, salon dan 
sebagainya. 

b. Call Girl Prostitution (WPS Panggilan) 
       Call girl prostitution yaitu WPS yang melayani seseorang dengan cara dipanggil kesuatu tempat biasanya 

hotel dan pada umumnya dipanggil lewat telepon. 
c. Street Prostitution (WPS Jalanan) 
      Street Prostitution yaitu WPS yang mencari pelanggannya di jalanan atau tempat umum kemudian pergi 

ketempat tertentu untuk melakukan hubungan seksual. 
d. Unorgarnized Professional Prostitution (WPS Professional) 

Unorganized Professional Prostitution yaitu WPS yang menjalankan pekerjaannya ditempat-tempat yang 
disewanya, memiliki pelindung dan perantara khusus melalui sopir-sopir taksi sebagai perantara. 

Human Immunodeficiency Virus (HIV) adalah sejenis virus yang menyerang manusia dan 
menyebabkan terjadinya gangguan system kekebalan tubuh sehingga penderita mudah sekali terkena 
penyakit infeksi, kanker dan lainnya (Budiman, 2013). Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) adalah 
kumpulan gejala penyakit (sindrom) yang didapat akibat turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan oleh HIV 
(Kumalasari dan Andhayantoro, 2012). 

Menurut Nana (2013) Gejala orang yang terinfeksi HIV menjadi AIDS bisa dilihat dari 2 gejala, yaitu 
Gejala Mayor (umum terjadi) dan Gejala Minor (tidak umum terjadi).Penyakit ini menular melalui berbagai 
cara, antara lain melalui cairan tubuh seperti darah, cairan genitalia, dan ASI (Widoyono, 2005). 
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METODE PENELITIAN  
Penelitian ini menggunakan metode desain deskriptif analitik. Tempat penelitian ini dilaksanakan di 

wilayah cakupan Puskesmas Sangkrah. Populasi dalam penelitian ini adalah wanita pekerja seks yang 
mengikuti VCT. Dengan menggunakan teknik sampling incidental sebanyak 33 responden. 

Instrument dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup untuk mengukur pengetahuan wanita pekerja 
seks tentang HIV/AIDS dan minat mengikuti VCT. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan Pearson 

Product Moment pada variabel pengetahuan dan minat. Hasil nilai r hitung tertinggi pada variabel pengetahuan 
0,922 dan nilai r terendah 0, 519. Sedangkan pada variabel minat nilai r hitung tertinggi 0,873 dan terendah 
adalah 0. Uji reabilitas menggunakan Spearman Brown untuk variabel pengetahuan dengan nilai 0,883 dan 
Alfa Cronbach untuk variabel minat denan nilai 0,774. Analisa data menggunakan analisa univariat yang 
disajikan dalam bentuk tabel dan analisa bivariat dengan uji Spearman Rank. 
 
HASIL PENELITIAN  
a. Karakteristik responden berdasarkan tingkat Pendidikan  

Berdasarkan hasil penelitian, dari jumlah 33 responden menunjukkan bahwa mayoritas responden 
mempunyai tingkat pendidikan SMA dengan jumlah 23 responden (69,7%) sedangkan paling sedikit dengan 
pendidikan SD dengan jumlah 3 responden (9,1%). 

 
b. Tingkat Pengetahuan Wanita Pekerja Seks tentang HIV/AIDS  

Berdasarkan hasil penelitian dari 33 responden menunjukkan bahwa presentasi tingkat 
pengetahuan wanita pekerja seks tentang HIV/AIDS mayoritas dalam kategori pengetahuan baik yaitu 
sebanyak 25 responden (78,8 %) dan kategori pengetahuan kurang sebanyak 3 responden ( 9,1 %).  

c. Minat Wanita Pekerja Seks mengikuti VCT 
Berdasarkan hasil penelitian dari 33 responden  menunjukkan bahwa presentasi tingkat minat wanita 

pekerja seks mengikuti VCT dengan mayoritas kategori minattinggi sebanyak 21 responden (63,6%) dan 
kategori minat rendah sebanyak 1 responden (3,0 %) 

d. Hubungan pengetahuan wanita pekerja seks tentang HIV/AIDS dan minat mengikuti VCT 
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui hubungan pengetahuan wanita pekerja seks tentang 

HIV/AIDS dengan minat mengikuti VCT di Puskesmas Sangkrah , dengan mayoritas pengetahuan baik 
sebanyak 25 responden (75,76 %) dimana 6 responden (18,18 %) dengan minat sedang dan 19 responden 
(57,58 %) dengan minat tinggi. HasilSpearman Rank dengan N (33), α (0,05) diperoleh rho (0,506). Karena 
N > 30,  maka dilanjut dengan uji T, hasil dari uji T diperoleh nilai t hitung (3, 973) dengan dk = 33-2 = 31 
maka t tabel (1, 695). Ho ditolak jika t hitung  > t tabel dan sebaliknya Ha diterima. Hasil pengujian t hitung 
(3,973) > (1, 695) sehingga Ha diterima dan Ho ditolak, artinya ada hubungan antara pengetahuan wanita 
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pekerja seks tentang HIV/AIDS dengan minat mengikuti VCT. Berdasarkan tabel 4.5 karena signifikansi = 
0,003 kurang dari 0,05 maka terdapat korelasi yang signifikan. Dan karena Spearman Rho = 0,506, 
berdasarkan tabel intreperstasi koefisien korelasi, maka hubungan tingkat pengetahuan WPS terhadap 
Minat mengikuti VCT adalah SEDANG.  

 
PEMBAHASAN  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu tentang ada tidaknya hubungan tingkat 
pengetahuan Wanita Pekerja Seks tentang HIV/AIDS dengan minat mengikuti VCT akan dijabarkan pada bab 
ini. Dari data yang telah dikumpulkan, didapatkan hasil yang telah diolah oleh peneliti, yaitu : 
a. Tingkat Pengetahuan HIV/AIDS 

Tingkat pengetahuan yang dikaji pada penelitian ini adalah pengetahuan responden tentang 
HIV/AIDS yang meliputi pengertian HIV/AIDS, etiologi AIDS, perjalanan infeksi HIV/AIDS, gejala AIDS, 
cara penularan HIV/AIDS dan cara pencegahan HIV/AIDS.  

   Berdasarkan hasil penelitan pada tabel 4.2 diperoleh mayoritas tingkat pengetahuan responden 
dalam kategori baik yaitu sebanyak 25 responden (75,8 %). Hal ini terjadi karena sebagian besar dari 
responden tersebut memiliki tingkat pendidikan SMA yaitu sebanyak 23 responden (69,7 %).  

   Berdasarkan teori yang diungkapkan oleh Mubarak (2007) bahwa pengetahuan seseorang 
dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pendidikan, pekerjaan, umur, minat, pengalaman, 
kebudayaan, lingkungan sekitar dan informasi. Pada penelitian ini tingkat pendidikan responden 
mempunyai pengaruh terhadap seberapa besar pengetahuan responden terhadap HIV/AIDS. Semakin 
tinggi pendidikan responden semakin mudah pula responden menerima informasi dan pada akhirnya 
semakin banyak  dan  luas pula pengetahuan tentang HIV/AIDS yang dimiliki.  

   Lingkungan pekerjaan dapat menjadikan seseorang memperoleh pengalaman dan pengetahuan 
baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Pada penelitian ini, pekerjaan responden 
merupakan pekerjaan yang mempunyai resiko tinggi terhadap HIV/AIDS.  

   Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan, pekerjaan dan informasi mempunyai 
pengaruh terhadap pengetahuan responden.  

b. Minat mengikuti VCT  
  Minat yang dikaji pada penelitian ini adalah minat responden mengikuti VCT yang diperoleh dari 

beberapa indikator, antara lain  adanya perasaan senang, adanya keinginan,adanya perhatian, adanya 
ketertarikan, adanya kebutuhan, adanya harapan,  adanya dorongan dan kemauan 

   Berdasarkan pada tabel 4.3 minat mengikuti VCT dengan mayoritas tingkat minat tinggi sebanyak 
21 responden (63,6%) dan minat rendah sebanyak 1 responden (3,0%). 
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  Berdasarkan teori yang diungkapkan oleh Krisnadi dalam penelitian Suharyat (2009) minat sendiri 
dipengaruhi oleh beberapa kondisi yang antara lain adalah status ekonomi, pendidikan, lingkungan, 
kondisi dalam keluarga dan status sosial.   Semakin tinggi dan semakin formal tingkat pendidikan yang 
dimiliki seseorang maka semakin besar pula kegiatan yang bersifat intelek yang dilakukan. Pendidikan 
SMA merupakan salah satu pendidikan formal sehingga akan mendorong responden melakukan VCT 
karena responden sadar bahwa pekerjaannya temasuk pekerjaan dengan resiko tinggi terkena HIV/AIDS. 
Hal ini sesuai dengan hasil penelitian bahwa mayoritas responden yang mempunyai minat tinggi mengikuti 
VCT adalah dengan tingkat pendidikan SMA yaitu sebanyak 18 responden (54,54 %).  

c. Hubungan Tingkat Pengetahuan Wanita Pekerja Seks tentang HIV/AIDS dengan Minat mengikuti VCT 
  Hasil penelitian hubungan tingkat pengetahuan wanita pekerja seks tentang HIV/AIDS dengan minat 

mengikuti VCT pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan wanita pekerja seks tentang 
HIV/AIDS baik dan minat mereka untuk mengikuti VCT tinggi. 

  Hasil penelitian diperoleh t hitung (3, 973) dengan dk = 33-2 = 31 maka t tabel (1, 695). Ho ditolak 
jika t hitung > t tabel dan sebaliknya Ha diterima. Hasil pengujian t hitung (3,973) > (1, 695) sehingga Ha 
diterima dan Ho ditolak, artinya ada hubungan antara pengetahuan wanita pekerja seks tentang HIV/AIDS 
dengan minat mengikuti VCT. 

   Hal ini sesuai dengan teori Mubarok,dkk (2007) minat merupakan salah satu faktor yang 
mempengaruhi pengetahuan. Minat sebagai suatu kecenderungan atau keinginan yang tinggi terhadap 
sesuatu. Minat menjadikan responden untuk mencoba dan menekuni suatu hal dan pada akhirnya 
diperoleh pengetahuan yang lebih mendalam.  

   Pengetahuan dan minat disini sangat berhubungan. Menurut Slameto (2010), minat tumbuh dalam 
diri seseorang karena adanya rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu aktivitas tanpa ada yang 
menyuruh. Pengetahuan responden tentang HIV/AIDS sendiri merupakan dasar pembentukan minat 
responden mengikuti VCT. Dengan suatu pengetahuan tentang HIV/AIDS maka akan timbul rasa 
ketertarikan  reponden terhadap pelayanan VCT. Semakin bertambah pengetahuan responden maka akan 
besar pula rasa ketertarikan terhadap VCT sebagai salah satu cara pencegahan HIV/AIDS. Dari 
ketertarikan tersebut akan tumbuh minat dalam diri responden.  

    Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hutagulung, (2011) dalam 
penelitian yang berjudul “Pengaruh Demografi Dan Pengetahuan Pekerja Seks Komersial Tentang 
HIV/AIDS Terhadap Pemanfaatan Pelayanan Klinik VCT Komite Penanggulangan HIV/AIDS Di Kabupaten 
Toba Samosir”. Penelitian ini menyebutkan bahwa variabel yang paling dominan memengaruhi 
pemanfaatan Klinik VCT KPAD Balige adalah variabel pengetahuan tentang HIV/AIDS.  
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KESIMPULAN  
1. Tingkat pengetahuan wanita pekerja seks tentang HIV/AIDS dengan kategori baik sebanyak 25 

responden (75,76 %), pengetahuan cukup sebanyak 5 responden (15,2 %) dan pengetahuan kurang 
sebanyak 3 responden (9,1 %). 

2. Minat wanita pekerja seks mengikuti VCT dengan kategori minat tinggi sebanyak 21 responden (63,6 
%), minat sedang sebanyak 11 responden (33,3 %) dan minat rendah sebanyak 1 responden (3,0 %). 

3. Hubungan tingkat pengetahuan wanita pekerja seks tentang HIV/AIDS dengan minat mengikuti VCT  yaitu 
dengan hasil uji t hitung (3,973) > t tabel (1,695) yang artinya terdapat hubungan antara tingkat 
pengetahuan wanita pekerja seks tentang HIV/AIDS dengan minat mengikuti VCT dan hasil signifikasi 
0,003 kurang dari 0,05 maka terdapat korelasi yang signifikan. 
 

SARAN  
1. Masyarakat khususnya Wanita Pekerja Seks (WPS) 

Diharapkan untuk masyarakat khususnya Wanita Pekerja Seks (WPS) mendapatkan informasi 
mengenai HIV/AIDS dan program VCT sehingga dapat meningkatkan kesadaran untuk mengikuti program 
VCT 

2. Puskesmas  
Diharapkan puskesmas setempat lebih mengintensifkan penyuluhan-penyuluhan tentang kesehatan 

pada umumnya serta khususnya HIV/AIDS dan VCT sebagai upaya pencegahan HIV/AIDS.  
3. Institusi Pendidikan khususnya STIKES PKU Muhammadiyah Surakarta 

Diharapkan Institusi Pendidikan khususnya STIKES PKU Muhammadiyah Surakarta menambah 
referensi terkait dengan pengetahuan HIV/AIDS dan VCT di perpustakaan. 

4. Penelitian selanjutnya 
Diharapkan dapat mengembangkan penelitian yang sejenis dengan menambah variabel dan jumlah 

sampel penelitian serta faktor karakteristik responden sehingga didapatkan hasil penelitian yang lebih 
spesifik. 
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ABSTRAK 

 
Latar Belakang : Ketidaknyamanan yang sering dialami oleh ibu hamil  trimester II dan trimester III adalah nyeri punggung. Pijat 
punggung merupakan sentuhan lembut pada daerah punggung yang dapat digunakan untuk menurunkan intensites nyeri punggung 
selama kehamilan. Studi awal pada bulan Januari 2015, dari 38 ibu hamil trimester III, 29 ibu hamil mengalami nyeri punggung 
dengan skala nyeri rata-rata 2-6 dan 9 ibu hamil  tidak mengalami nyeri punggung. Tujuan : mengetahui pengaruh pijat punggung 
terhadap nyeri punggung pada ibu hamil trimester III. Metode : Penelitian ini menggunakan rancangan quasi eksperimen dengan 
jenis Pre and post test one group design. Populasi penelitian ini semua ibu TM III yang mengalami nyeri punggung pada bulan 
Maret- Mei 2015, sampel diambil dengan Axcidental Sampling. Menggunakan analisis univariat dan bivariat (wilcoxon). Hasil : Nyeri 
punggung pada ibu hamil trimester III sebelum dilakukan pijat punggung memiliki rata-rata nyeri 4.33, setelah dilakukan pijat 
punggung memiliki rata-rata nyeri 3.10. Ada pengaruh pijat punggung terhadap nyeri punggung pada ibu hamil trimester III, hasil uji 
stataistik diperoleh nilai p value 0,000 > 0,05. Saran : diharapkan dapat memberikan informasi tentang cara mengatasi penurunan 
nyeri punggung pada ibu hamil.  
 
Kata Kunci :   Ibu hamil trimester III, Nyeri punggung, Pijat punggung 
Daftar Pustaka 21 (2005-2013) 
 

THE EFFECT OF BACK MASSAGE TO BACK PAIN  
IN 3ʳ ͩ TRIMESTER PREGNANT WOMEN  IN BPS SRI HIDAYATI 

 
ABSTRACT 

 
Background: Discomfort often experienced by pregnant women in second trimester and third trimester is back pain. Massage the 
back of a soft touch in the hip area that can be used to lower back pain during pregnancy intensites. Initial studies were conducted in 
January 2015, found there were 38 third trimester pregnant women, where there are 29 pregnant women experience back pain with 
pain scale average rat 2-6 and 9 pregnant women do not have back pain. Objective: to know whether there is an effect of back 
message to pregnant women. Methods: This study used a quasi-experimental design with pre and post test type one group design. 
The population of this study are all mothers  3ʳ ͩ trimester who suffered back pain in BPS "S" in March-May 2015, the samples were 
taken with Axcidental Sampling. The data analysis was univariate and bivariate analysis using the Wilcoxon. The results: Back pain 
in the third trimester pregnant women prior to massage his back had an average pain 4:33, after the back massage had an average 
pain 3.10. There is a back massage effect on back pain in the third trimester pregnant women, dependent ststaistik test results 
obtained by value t test and p value 0.000> 0.05. Suggestion : this study is expected to provide information and knowledge on how 
to solve with back pain in pregnant women. 
 
Keywords: Back massage; back pain; 3ʳ ͩ trimester pregnant women  
Bibliography 21 (2005-2013) 
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PENDAHULUAN 
 

Wanita yang sedang hamil akan mengalami nyeri punggung dengan tingkat ketidaknyamanan ringan 
hingga rasa nyeri yang mengganggu kehidupan sehari-hari. Nyeri punggung yang terjadi hingga mengganggu 
aktifitas sehari-hari jika tidak teratasi juga dapat berpengaruh pada keadaan ibu hamil itu sendiri dan bahkan 
janin yang dikandungnya, nyeri seperti ini dapat berpengaruh pada psikologis ibu hamil. Ibu hamil akan 
merasa gelisah karena nyeri punggung yang dialaminya, sehingga berpengaruh pada pola pemenuhan 
kebutuhan sehari-hari dan pada janin yang dikandung (Sunarti, 2013). 

Hasil studi awal yang dilakukan pada bulan Januari 2015, dengan melakukan wawancara saat ibu 
datang ke bidan melakukan pemeriksaan antenatal di BPS Sri Hidayati, Amd.Keb dengan menggunakan 
checklist skala nyeri diperoleh hasil dalam periode bulan Oktober- November 2014, didapatkan ada 38 ibu 
hamil trimester III, dimana terdapat 29 ibu hamil mengalami nyeri punggung dengan skala nyeri rata-rat 2-6 
dan 9 ibu hamil  tidak mengalami nyeri punggung. Wawancara kepada 10 ibu hamil yang mengalami nyeri 
punggung, 5 ibu hamil mengatakan tidak mengetahui sebab terjadinya nyeri yang dialami dan ibu hanya 
mengurangi nyeri dengan mengelus-elus punggung dan 4 ibu hamil mengatakan mengurangi nyeri dengan 
mengganjal punggung saat tidur, sisanya 1 ibu hamil menggunakan botol yang diisi air hangat untuk 
mengurangi nyeri punggung. Berdasarkan hal tersebut tidak ada yang mengurangi nyeri dengan pijat 
punggung. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut hanya sedikit ibu hamil yang melakukan kompres saat 
mengalami nyeri punggung maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh pijat 
punggung terhadap penurunan nyeri punggung pada ibu hamil trimester III di BPS Sri Hidayati, Amd.Keb”.  

 
TINJAUAN TEORITIS 

Kehamilan merupakan fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum dan dilanjutkan dengan 
nidasi atau implantasi (Prawirohardjo, 2008). Selama masa kehamilan membutuhkan perhatian dan 
perawatan khusus, agar kesehatan ibu dan janin tetap terjaga. Oleh karena itu, ibu hamil harus benar-benar 
memperhatikan serta merawat kehamilannya dengan baik dan benar, sehinga pada saat persalinan ibu dan 
janin selamat (Tim Naviri, 2012).  

Seiring dengan pertumbuhan janin, maka akan terjadi beberapa perubahan pada susunan anatomi 
dan fisiologi pada tubuh ibu, mulai dari bertambahnya berat badan ibu, membesarnya ukuran abdomen 
sampai dengan terjadi perubahan pada hormon ibu yang akan mempengaruhi sistem muskuloskeletal ibu 
untuk beradaptasi terhadap pertumbuhan fetus. Hal ini menyebabkan  ketidaknyamanan yang dirasakan oleh 
ibu yang meliputi nyeri leher (neck-pain), ketegangan otot, sakit kepala (headaches), nyeri punggung (back 

pain), oedema pada kaki, nyeri panggul (pelvic-pain), dan lain-lain(Tim Naviri, 2012). 
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Perkembangan janin yang semakin membesar akan meningkatkan rasa ketidaknyamanan, terutama 
pada panggul, punggung dan perut. Mulai dengan denyutan halus, sikutan/ tendangan sampai gerak cepat 
meliuk-liuk yang menimbulkan rasa nyeri (Baety, 2011). Keluhan yang sering dirasakan  oleh ibu hamil adalah 
nyeri punggung yaitu sebanyak 80% (Widyastuti, 2005). Nyeri punggung pada ibu hamil disebabkan oleh 
terjadinya perubahan pada sistem muskuloskeletal tubuh terhadap pertumbuhan fetus dalam rahim yang 
mengakibatkan terjadinya perubahan biomekanik sehingga memberikan stressor yang lebih terhadap jaringan 
sekitar punggung. Keadaan fatique atau kelelahan pada otot dapat menjadikan beban akan berpindah 
kejaringan penopang yang keras ketika akhir gerakan, sehingga menyebabkan mekanikal stres. Secara 
mekanis stres tersebut mengenai struktur yang sensitif terhadap nyeri, seperti terulurnya ligamen  atau kapsul 
sendi, kompresi pada pembuluh darah karena tekanan yang meningkat pada neuromuscular-junction yang 
merupakan tempat pertemuan saraf motorik dengan otot sehingga menyebabkan timbulnya nyeri (Widyastuti, 
2005). 

Nyeri punggung selama hamil dapat diatasi dengan beberapa cara diantaranya adalah praktik postur 
yang baik atau body mekanik, pijat, mandi air hangat, kompres hangat, tidur miring, menggunakan bantal di 
bawah perut saat tidur, duduk dan berdiri dengan hati-hati, lakukan latihan kekuatan dan stabilitas. Teknik-
teknik tersebut memiliki efek untuk mengurangi nyeri punggung. (Mufdlilah, 2009).  

Pengurangan nyeri dapat dilakukan dengan pijat. Pijat yang dilakukan pada ibu hamil dapat 
memberikan manfaat yang besar selama masa prenatal (kehamilan), persalinan dan nifas. Kelebihannya 
adalah pijat dapat diberikan untuk mengurangi ketidaknyamanan selama kehamilan, untuk memelihara 
keseluruhan fungsi tubuh dan untuk memberikan dukungan emosional serta memiliki pengaruh yang lebih 
cepat dalam mengurangi nyeri punggung (Mufdlilah, 2009).  

Menurut Mc Caffery dan Beebe yang dikutip oleh Chang, Wang dan Chen (2006) transmisi nyeri 
dapat dimodifikasi/ diblokir oleh counter-stimulation dan masase merupakan teknik kuno yang telah banyak 
digunakan untuk mengurangi nyeri punggung dalam kehamilan. Masase diperkirakan dapat segera bekerja 
dengan baik dalam memblokir impuls nyeri ke otak dan merangsang pelepasan endorphin lokal (hormon yang 
berguna untuk menurunkan nyeri). Dasar teori masase adalah teori gate control yang dikemukakan oleh 
Mezlak dan Wall dalam Mander (2003), kedua peneliti ini menemukan bahwa stimulasi ringan secara aktual 
dapat menghambat sensasi nyeri.  
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian quasi eksperimen dengan jenis Pre and post test one 

group design (Notoadmodjo, 2010). Pengumpulkan data menggunakan menggunakan SOP pijat punggung 
serta observasi dengan alat ukur intensitas skala nyeri menurut Numeric Pain Intensity Scale. Populasi 
penelitian ini yaitu semua ibu TM III yang mengalami nyeri punggung di BPS “Sri Hidayati” pada bulan Maret- 
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Mei 2015 sejumlah 35 responden. Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan Axcidental Sampling 

(sampling incidental) yaitu pengambilan sampel berdasarkan kebetulan. 
 

HASIL PENELITIAN  
Analisis Bivariat 

Pengaruh pijat punggung terhadap nyeri punggung pada ibu hamil trimester III dapat dilihat dari hasil 
sebelum dan sesudah dilakukan pijat punggung. Hasil uji normalitas dengan Shapiro-Wilk didapatkan hasil 
bahwa data berdistribusi tidak normal karena nilai signifikan < 0,05, Hasil uji normalitas data sebelum pijat 
punggung diperoleh signifikan 0,036<0,05 dan sesudah pijat punggung dengan  signifikan 0,001< 0,05, oleh 
karena itu dapat dilakukan analisis data dengan uji non parametrik yaitu wilcoxon dengan hasil sebagai berikut
 

Tabel 1 pengaruh pijat punggung terhadap nyeri punggung 
 

Nyeri Punggung ibu hamil trimester III N Mean SD post 
< 

pre 

post 
> 

pre 

post 
=pre 

p-value 

Sebelum pijat punggung 30 4.33 1.49 22 0 8 0,000 Sesudah pijat punggung 30 3.10 0.80 
 
Berdasarkan tabel 1 rata-rata nyeri sebelum pijat punggung adalah  4.33, dan setelah pijat punggung 3.10. 
Hasil analisis wilcoxon dengan α = 0,05, diperoleh nilai p-value 0,000 dimana 0,000< 0,05, hal ini berarti  ada 
pengaruh pijat punggung terhadap nyeri punggung pada ibu hamil trimester III. 
 
PEMBAHASAN 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa 30 responden  nyeri punggung pada ibu hamil trimester III di BPS 
Sri Hidayati, Amd.Keb sebelum dilakukan pijat punggung memiliki rata-rata nyeri 4.33, hanya mengalami nyeri 
dalam katergori ringan sampai sedang saat pre test namun hal ini dirasakan ibu mengganggu aktifitas sehari-
harinya.  
 Hal ini sesuai dengan pernyataan Sunarti (2013) bahwa seringkali nyeri punggung yang dirasakan ibu 
walau hanya nyeri ringan membuat ketidaknyamanan ringan hingga rasa nyeri yang mengganggu kehidupan 
sehari-hari jika tidak teratasi juga dapat berpengaruh pada keadaan ibu hamil itu sendiri dan bahkan janin 
yang dikandungnya, nyeri seperti ini dapat berpengaruh pada psikologis ibu hamil. Ibu hamil akan merasa 
gelisah karena nyeri punggung yang dialaminya, sehingga berpengaruh pada pola pemenuhan kebutuhan 
sehari-hari dan pada janin yang dikandung.  
  Nyeri yang dirasakan ibu adalah fisiologi kehamilan yang dialami sebagian besar ibu hamil terutama 
trimester III. Penyebab nyeri punggung tersebut antara lain adanya tekanan pada otot-otot bagian punggung, 
otot-otot perut yang lemah, relaksasi ligament (pita jaringan ikat yang menghubungkan tulang atau 
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menyokong organ dalam) dan sendi panggul, berat tambahan, hormone dan sikap tubuh (Setiawan et.al., 
2012). Serta nyeri punggung tersebut biasanya akan hilang setelah bayi lahir.  
 Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Whang, S  (2004) dalam 
penelitiannya di Amerika States  menyatakan bahwa sebanyak 68,5% responden mengalami nyeri punggung 
selama kehamilan. Penelitian yang dilakukan oleh Nwuga (2007) di Nigeria sebanyak 89 (89,8%) mengalami 
nyeri punggung "sangat ringan" dan "parah", timbulnya rasa nyeri biasanya sekitar bulan keenam dan ketujuh 
kehamilan.   
 Hasil penelitian diketahui bahwa dari 30 responden  nyeri punggung pada ibu hamil trimester III setelah 
dilakukan pijat punggung memiliki rata-rata nyeri 3.10. Hal ini menunjukkan bahwa pijat punggung yang 
diberikan pada ibu akan membuat rasa nyaman sehingga ibu mengalami penurunan rasa nyeri, hal ini 
diharapkan tidak lagi mengganggu aktivitas ibu. 
 Menurut Healthmad dan Buzzle (1989) dalam Bararah (2010) mengatakan bahwa wanita yang sedang 
hamil biasanya akan merasakan nyeri dan pegal-pegal di daerah punggung. Kehamilan yang semakin besar 
terutama mulai usia kehamilan trimester III keluhan nyeri punggung yang dialami semakin sering, intesitas 
nyeri juga semakin meningkat bahkan sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, karena ketidaknyamanan ini 
ibu hamil memerlukan pemijatan untuk mengurangi nyeri punggung yang dialami.  
 Pemijatan kepada ibu hamil ini boleh dilakukan di anggota badan yang bergerak saja, misalnya bahu, 
kepala, panggul, pantat, punggung belakang, tangan serta kaki. Teknik pijat di seluruh daerah dilakukan 
menggunakan teknik yang lembut, kombinasi pijatan antara menekan, memutar, menggosok dan juga 
mengusap mesti dilakukan secara perlahan dan terkendali. Hal ini tidak akan menggaggu dari kesejahteraan 
janin (Bararah, 2010).  
 Hal  ini menunjukkan bahwa pijat punggung dapat menjadi salah satu alternatife penurunan nyeri 
punggung selain cara lain seperti latihan kekuatan dan stabilitas seperti berjalan atau berenang dan senam 
hamil (Setiawan et.al., 2012).  
 Sesuai dengan hasil penelitian Agustien (2012) yang berjudul Hubungan Senam Hamil Dengan 
Penurunan Nyeri Punggung pada Ibu Hamil Trimester Ke-3 hasil penelitian menyatakan sebelum dilakukan 
senam hamil terdapat 50% responden dengan  nyeri punggung ringan 50% responden dengan nyeri 
punggung berat. Setelah senam hamil 100% responden mengalami nyeri ringan. 
 Hasil penelitian ini ada pengaruh pijat punggung terhadap nyeri punggung pada ibu hamil trimester III. 
Hasil penelitian menunjukkan 22 responden mengalami penurunan nyeri setelah dilakukan pijat punggung 
dimana ibu merasa nyeri yang dirasakan semakin berkurang dan ibu merasa lebih nyaman hal ini sangat baik 
untuk ibu hamil selain nyeri yang dirasakan tidak lagi menggangu aktifitas juga mengurangi kecemasan ibu 
selama hamil. 
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 Masase yang benar dapat mengurangi persepsi nyeri dan membantu mengurangi ketegangan otot. 
Tindakan masase punggung dengan usapan yang perlahan (slow-stroke back massage, SSBM). Teknik untuk 
melakukan SSBM dilakukan dengan mengusap kulit klien secara perlahan dan berirama, dengan kecepatan 
60 kali usapan per menit. Teknik ini berlangsung selama 20 menit (Widyastuti,2005) 
 Rasa nyeri akan mulai terasa saat kehamilan memasuki trimester ketiga dimana berat badan ibu 
meningkat secara signifikan. Postur tubuh wanita hamil secara bertahap mengalami perubahan karena janin 
semakin membesar, sehingga terjadi lordosis progresif yang merupakan gambaran karakteristik pada 
kehamilan normal. Uterus mengkompensasi perubahan yang semakin membesar dengan lordosis menggeser 
pusat gravitasi ke belakang pada tungkai bawah. Mobilitas sendi sakroiliaka, sakrokoksigeal dan sendi pubis 
bertambah besar dan menyebabkan rasa tidak nyaman di bagian bawah punggung khususnya pada akhir 
kehamilan. Selama trimester akhir rasa pegal, mati rasa dan dan lemah dialami oleh anggota badan atas yang 
disebabkan lordosis yang besar dan fleksi anterior leher dan merosotnya lingkar bahu yang akan 
menimbulkan traksi pada nervus ulnaris dan medianus (Crisp dan dr. Francesco, 1964 dalam Pantikawati, 
2010). Legamen retundum mengalami hipertropi dan mendapatkan tekanan dari uterus yang mengakibatkan 
rasa nyeri pada ligament tersebut 
 Hal ini sesuai dengan pernyataan Mufdlilah (2009) salah satu pengaruh utama pijat, khususnya selama 
bulan-bulan terakhir kehamilan, adalah untuk mengurangi nyeri didaerah panggul, dan dalam beberapa kasus 
“sciatica” yang sering dihubungkan dengan ketegangan otot panggul. Selain itu efek pijat dalam sistem saraf 
parasimpatik adalah dapat merangsang produksi endorphin alami tubuh dimana hormon ini adalah hormon 
penghilang sara sakit yang dapat menurunan nyeri punggung yang dialami oleh ibu hamil.  
 Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Widyastuti  (2005) yang menyatakan bahwa 80% ibu hamil 
trimester II dan trimester III yang mengalami gejala nyeri punggung setelah dilakukan pemijatan intensitas 
nyeri ibu hamil menurun. 
 Penelitian juga menunjukkan terdapat 8 responden yang memiliki nyeri sama sebelum dan sesudah pijat 
punggung hal ini dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi nyeri seperti usia, keletihan dan 
pengaman sebelumnya, dimana pada penelitian ini umur, pekerjaan dan paritas responden berbeda-beda. Hal 
ini sesuai dengan teori yang menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi nyeri antara lain usia, jenis 
kelamin, kebudayaan, makna nyeri, perhatian ansietas, keletihan, pengalaman sebelumnya, gaya koping dan 
dukungan sosial atau keluarga. (Archard dan Bull, 2007) 
 Hasil penelitian ini maka pijat punggung sangat baik dilakukan pada ibu hamil trimester III yang 
mengalami nyeri punggung. Agar ibu merasa lebih nyaman dengan keadaan tubuhnya dan kehamilannya. 
Maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini sesuai dengan teori bahwa pijat punggung dapat 
mengurangi nyeri punggung pada ibu hamil  trimester III. 
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KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh pijat punggung terhadap nyeri punggung pada ibu hamil 

trimester III, maka dapat disimpulkan sebagai berikut Ada pengaruh pijat punggung terhadap nyeri punggung 
pada ibu hamil trimester III di BPS Sri Hidayati 

 
SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta mengacu pada  manfaat penelitian, maka saran 
penelitian ini adalah: Ibu hamil yang mengalami nyeri punggung untuk meningkatkan pengetahuan tentang pijat 
punggung dan cara pijat punggung serta dapat melibatkan keluarga untuk melakukan pijat punggung dirumah. 
Bagi Bidan untuk memberikan KIE kepada ibu hamil dan keluarga tentang pijat punggung dengan 
menggunakan leaflet atau alat peraga lain dan mengajarakan keluarga dari ibu hamil tentang cara melakukan 
pijat puggung yang tepat agar dapat dilakukan dirumah. 
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ABSTRAK 

 
Latar Belakang: Pijat bayi yang dilakukan oleh dukun bayi yang diwariskan secara turun temurun tanpa penjelasan manfaat dan 
teori ilmiah serta dilakukan atas dasar kepercayaan serta pengalaman bahwa pemijatan dapat menyembuhkan beragam penyakit 
serta membuat bayi menjadi tidak rewel lagi. Sebanyak 3 ibu dengan persentase 60% memijatkan bayi ketika bayi rewel dan sulit 
tidur, memijatkan bayinya rutin sebulan sekali dan ibu mengatakan bayinya sering nyenyak saat tidur setelah dipijat sebanyak 1 
orang ibu dengan persentase 20%. Selain itu dari hasil pengamatan, pijat bayi oleh dukun ini diwariskan secara turun temurun tanpa 
penjelasan mengenai manfaat dan teori ilmiah serta dilakukan atas dasar kepercayaan serta pengalaman. Tujuan: Tujuan penelitian 
ini untuk mengeksplorasi persepsi ibu tentang pengetahuan, manfaat, syarat, alasan, dan pelaksanaan pijat bayi. Metode: Penelitian 
ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi melalui wawancara mendalam. Jumlah partisipan 4 ibu yang 
memiliki anak usia 0-12 bulan, bertempat tinggal di RW 1 Kelurahan Susukan Kecamatan Ungaran Timur. Hasil: Persepsi partisipan 
dan triangulasi tentang pijat bayi yang dilakukan oleh dukun sudah baik. Partisipan dan triangulasi dapat menyebutkan manfaat, 
syarat, alasan/tujuan, dan pelaksanaan pijat bayi walaupun belum lengkap. Dukun dalam pelaksanaan pijat teknik dalam memijat 
tidak sesuai dengan teori yang ada, dukun memijat dari kepala sampai kaki sedangkan teori mengatakan pijat sebaiknya dilakukan 
dari kaki hingga kepala. Saran: memberikan motivasi kepada masyarakat untuk memijat bayinya secara teratur. 
 
Kata Kunci : dukun bayi, persepsi ibu, pijat bayi 
 
      

MOTHERS’ PERCEPTION ABOUT BABY MASSAGE BY TRADITIONAL BABY ATTENDANT IN RW 1 
SUSUKAN VILLAGE UNGARAN TIMUR 

 
ABSTRACT 

 
Background: Baby massage did by traditional baby attendants who passed down from generation to generation without any 
explanation of benefits and scientific theory an done by holding on trust and experience that the baby massage can cure disease 
and make the baby quiet. A total of 3 mothers with a percentage of 60 % massaging the baby when the baby is fussy and have 
trouble sleeping , massaging her baby once a month and the mother said the baby frequently during sleep soundly after a massage 
as much as 1 mother with a percentage of 20%. In addition, from observation, baby massage by traditional baby attrndant is 
inherited from generation to generation without any explanation of the benefits and scientific theory as well as on the basis of trust 
and experience . Purpose: The purpose of this research is to explore mothers’perception about baby massage by traditional baby 
attendant. Method: This reasearch used qualitative method with the phenomenology approach. The data was obtained from 
complete interviews. The participants were 4 mothers with their 0-12 months babies, who lived in RW 1 Susukan Village Ungaran 
Timur, that willing as respondents. Result: The participant reception and the triangulation about the baby massage was good. The 
participants and triangulation knew the benefit, term, and purpose of the baby massage, even thought it wasn’t completely known. 
The traditional baby attendants did the massage differently from the theory. They did the massage from the head to the feet, while 
the theory said the massage should be done from the feet to the head. Suggestion: The writer wished that this research can be 
used as an advice for the parents, so they will do the baby massage once in the morning before take a bath and once in the night 
before the bed time and motivated to do the baby massage regularly because of the good benefits. 
 
Keywords : mothers’ perception, baby massage, traditional baby attendant. 
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PENDAHULUAN 
Perkembangan bayi dapat dilihat melalui deteksi dini dan stimulasi tumbuh kembang, Bidan berwenang 

untuk melaksanakan pemantauan dan menstimulasi tumbuh kembang bayi dan anak, hal tersebut tercantum 
dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 369/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan. Salah 
satu bentuk yang slama ini dilakukan oleh masyarakat adalah dengan pijat bayi. 

Angka kematian bayi merupakan indikator dalam menentukan derajat kesehatan anak. Laporan World 

Health Organization (WHO) pada tahun 2012, setiap tahun kematian bayi baru lahir atau neonatal mencapai 
37% dari semua kematian pada anak balita. Setiap hari 8.000 bayi baru lahir di dunia meninggal dari 
penyebab yang tidak dapat dicegah. Mayoritas dari semua kematian bayi, sekitar 75% terjadi pada minggu 
pertama kehidupan dan antara 25% sampai 45% kematian tersebut terjadi dalam 24 jam pertama kehidupan 
seorang bayi. Penyebab utama kematian BBL/neonatal di dunia antara lain bayi lahir prematur 29%, sepsis 
dan pneumonia 25% dan 23% merupakan bayi lahir dengan asfiksia dan trauma. Asfiksia pada BBL 
menempati penyebab kematian bayi ke-3 di dunia dalam periode awal kehidupan. 

Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia menurut SDKI tahun 2012 adalah 32 per 1.000 kelahiran hidup, 
turun sedikit dibandingkan AKB tahun 2007, yaitu 34 per 1.000 kelahiran hidup. Profil Dinas Kesehatan 
Provinsi Jawa Tengah memaparkan bahwa AKB di Jawa Tengah tahun 2012 sebesar 10,75 meskipun sudah 
berada di bawah target Kemenkes di tahun 2014 sebesar 24 per 1000 kelahiran hidup, namun tetap harus 
mendapatkan perhatian yang serius, karena angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari 
semua upaya intervensi yang dilakukan khususnya di bidang kesehatan anak. 

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada 9 Februari 2015 di RW 1 Kelurahan Susukan Kecamatan 
Ungaran Timur, di dapatkan bahwa sampai saat ini banyak orangtua yang memijatkan bayinya ke dukun bayi 
setelah bayi lahir sampai kurang lebih satu tahun. Setelah dilakukan wawancara pada 5 orang ibu yang 
memiliki bayi usia 0-12 bulan, diperoleh hasil bahwa aktivitas pijat bayi dilakukan oleh dukun bayi karena ibu 
merasa takut untuk memijat bayinya secara mandiri, selain itu ibu tidak memijatkan bayinya ke Bidan karena 
Bidan tidak memberikan informasi tentang pijat bayi dan Bidan tidak melayani pijat bayi, padahal berdasarkan 
Permenkes 1464 bidan mempunyai kewenangan untuk melayani pijat bayi. Sebanyak 3 ibu dengan 
persentase 60% memijatkan bayi ketika bayi rewel dan sulit tidur, memijatkan bayinya rutin sebulan sekali dan 
ibu mengatakan bayinya sering nyenyak saat tidur setelah dipijat sebanyak 1 orang ibu dengan persentase 
20%. Selain itu dari hasil pengamatan, pijat bayi oleh dukun ini diwariskan secara turun temurun tanpa 
penjelasan mengenai manfaat dan teori ilmiah serta dilakukan atas dasar kepercayaan serta pengalaman 
bahwa persepsi masyarakat pemijatan dapat menyembuhkan beragam penyakit serta membuat bayi menjadi 
tidak rewel lagi. Sebab sifat orang tradisional yakni bahwa pijat merupakan cara pengobatan yang ampuh, 
apalagi jika dilakukan oleh dukun bayi. 
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TINJAUAN TEORI 
Pijat bayi adalah terapi sentuhan tertua dan terpopuler yang dikenal manusia, yang juga merupakan seni 

perawatan kesehatan dan pengobatan yang dipraktikkan sejak berabad-abad silam (Prasetyono, 2013: 15). 
Terapi pijat berupa sentuhan yang mampu memberikan kehangatan pada tubuh orang yang dipijat. Sejak 
manusia dilahirkan pun, ia sudah mendapatkan sentuhan kasih sayang dari ibu atau ayahnya. Itulah 
sebabnya, sentuhan yang diberikan melalui pemijatan dapat membantu mempererat hubungan antara si 
pemijat dengan anak atau orang yang dipijat (Suranto, 2011: 7). Selain itu, sejak dilahirkan bayi memiliki tiga 
kebutuhan fisik-biologis yang berguna untuk pertumbuhan otak, sistem sensorik, serta motorik. Kebutuhan 
emosi kasih sayang untuk kecerdasan emosi, inter, dan intrapersonalnya. Juga kebutuhan stimulasi untuk 
merangsang semua kerja sistem sensorik dan motoriknya (Maharani, 2013: 35-36) 
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi deskriptif 
guna memahami persepsi ibu dalam hal pijat bayi yang dilakukan oleh dukun bayi di RW 1 Kelurahan 
Susukan Kecamatan Ungaran Timur. Dilaksanakan pada bulan Januari- Juni 2015. Metode penelitian kualitatif 
menggunakan epistemologi fenomenologi dan hermeneutik dalam mencari pengetahuan baru. Epistemologi 
fenomenologi mempelajari situasi-situasi dalam dunia sehari-hari dari sudut pandang orang yang 
mengalaminya. 

 
HASIL PENELITIAN 

Hasil wawancara didapatkan tiga partisipan menyatakan bahwa pijat bayi adalah memijat dan mengurut 
pelan-pelan seluruh tubuh menggunakan minyak. Tujuan/alasan memijatkan bayi pada dukun supaya anak 
tidak rewel, tidak masuk angin, dan capek-capek dibadannya hilang. Hal tersebut dibenarkan oleh triangulasi, 
yaitu yang menyatakan bahwa alasan/tujuan pijat karena disuruh orangtua dan tradisi turun temurun.  

Manfaat pijat adalah rewel berkurang, tidurnya lebih nyenyak, capeknya hilang, badannya jadi nyaman, 
dan badannya segar kembali. Hal tersebut diperkuat oleh triangulasi, yang menyatakan bahwa manfaat pijat 
bayi rewelnya berkurang, capeknya hilang.  

Syarat untuk pijat bayi adalah bahwa pijat bayi dilakukan paling tidak 3 hari setelah imunisasi, sebelum 
bayi dipijat beberapa jam sebelumnya harus sudah makan. Partisipan memijatkan bayinya sebulan sekali.  

Bagian tubuh bayi yang dipijat adalah seluruh tubuh yaitu dari kepala sampai kaki. Waktu yang 
dibutuhkan dukun untuk memijat adalah 15-45 menit. Alat yang disiapkan yaitu minyak untuk memijat baik 
minyak telon maupun baby oil, Selain bantal dan minyak, mbah dukun menggunakan bawang merah yang 
digunakan untuk ngeroki bayi. mbah dukun memijat bayi seluruh tubuh yaitu dari kepala sampai kaki dengan 
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menggunakan minyak dan terakhir ubun-ubun bayi ditiup supaya angginnya keluar bayi juga dikeroki 
menggunakan bawang merah.  

 
PEMBAHASAN 

Partisipan sudah mampu mengungkap persepsi tentang pengertian pijat bayi sesuai dengan 
pengetahuan dan pendapat mereka masing-masing. Pijat bayi adalah menyentuh, memijat dan mengurut 
dengan pelan-pelan dan lembut di seluruh tubuh bayi dengan menggunakan minyak sehingga membuat tubuh 
bayi lebih tenang dan nyaman. 

Setelah partisipan tahu apa itu pijat bayi, maka mereka tidak khawatir untuk  partisipan bahwa pijat bayi 
diurut dan dipijat pelan-pelan seluruh tubuh biar badannya enak, mengurangi frekuensi menangis.  

Berdasarkan hasil wawancara semua partisipan mengatakan bahwa manfaat pijat adalah rewel 
berkurang, tidurnya lebih nyenyak, capeknya hilang, badannya jadi nyaman, dan badannya segar kembali 
Melancarkan aliran darah dalam tubuh sehingga timbulah rasa hangat pada tangan dan kaki. Merileskan otot-
otot dan melenturkan persendian terutama saat bayi meregangkan tubuh untuk memulai lebih banyak aktifitas 
fisiknya. 

Berdasarkan wawancara, didapatkan dua partisipan mengatakan syarat untuk pijat bayi adalah bahwa 
pijat bayi dilakukan paling tidak 3 hari setelah imunisasi, sedangkan menurut 2 partisipan sebelum bayi dipijat 
beberapa jam sebelumnya harus sudah makan. Ada beberapa keadaan ketika sebaiknya anda tidak memijat 
bayi, yaitu bila: bayi baru mendapatkan imunisasi tunggulah 72 jam setelahnya , bayi menderita infeksi kulit 
atau infeksi lainnya, bayi dalam keadaan sakit atau demam, keadaan ruangan sangat dingin, bayi sedang 
tidur, bayi dalam keadaan lapar atau baru selesai makan. 

Hasil wawancara salah satu partisipan menyatakan bahwa alasan memijatkan anaknya karena ikut-ikutan 
orang jaman dulu. Dan tiga partisipan lainnya menyatakan bahwa memijatkan bayi pada dukun supaya anak 
tidak rewel, tidak masuk angin, dan capek-capek dibadannya hilang. 

Hasil wawancara diperoleh bahwa keempat partisipan menyatakan bahwa mereka memijatkan bayinya 
sebulan sekali, tetapi I1 dan I3 kadang-kadang 2 minggu sekali. Hal tersebut tidak sesuai dengan teori. 
Pemijatan bayi dapat dilakukan setelah bayi lahir, sesuai keinginan orangtua. Semakin cepat bayi dipijat akan 
semakin besar manfaatnya terlebih bila dilakukan setiap hari sampai bayi usia 6-7 bulan. Sebaiknya pemijatan 
dilakukan pagi hari sebelum memulai aktivitas/sebelum bayi mandi. Sebab sisa-sisa minyak pijat akan lebih 
mudah dibersihkan. 

Berdasarkan wawancara, semua partisipan mengatakan bagian tubuh bayi yang dipijat adalah seluruh 
tubuh yaitu dari kepala sampai kaki. Pernyataan partisipan sudah sesuai dengan teori yaitu pemijatan 
dilakukan diseluruh anggota tubuh, tetapi pada pernyataan keempat partisipan mengatakan bahwa pemijatan 
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dilakukan dari kepala, hal ini tidak sesuai dengan teori yang mengatakan sebaiknya pemijatan dilakukan dari 
bagian kaki terlebih dahulu kemudian perut, dada, tangan, muka dan diakhiri pada bagian punggung. 

Partisipan mengatakan bahwa pemijatan dilakukan selama 15-45 menit itu sudah sesuai dengan teori, 
karena pelaksanaan pijat bayi yang harus dilakukan dengan sangat lembut dan pelan supaya tidak 
menimbulkan trauma, maka waktu 15-45 menit dirasa cukup untuk memijat bayi dari kepala sampai kaki dan 
melakukan seluruh tahap pemijatan. 

Pijat yang dilakukan oleh dukun bayi, kemampuan memijat pun hanya diperoleh secara turun temurun 
belum sesuai atau berdasarkan standar medis dan tujuannya adalah untuk menyembuhkan penyakit. Untuk 
biaya pijat pun lebih terjangkau, dan justru dukun bayi tidak memberi patokan harga tertentu, namun 
memijatnya juga dilakukan dengan fasilitas seadanya. 
 
KESIMPULAN 

Pengetahuan ibu tentang pijat bayi berupa pengertian pijat bayi, dalam penelitian ini dapat disimpulkan 
bahwa persepsi ibu tentang pijat bayi sudah baik.  Manfaat pijat bayi yang dilakukan oleh dukun, dalam 
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa manfaat pijat bayi adalah rewel berkurang, tidurnya lebih nyenyak, 
capeknya hilang, badannya jadi nyaman, dan badannya segar kembali. Syarat pijat bayi dalam penelitian ini 
dapat disimpulkan bahwa syarat pijat bayi yaitu bila bayi baru mendapatkan imunisasi, tunggulah 3 hari 
setelahnya dan beberapa jam sebelum bayi dipijat harus sudah makan. Banyaknya manfaat yang diperoleh 
dari pijat bayi maka alasan ibu memijatkan bayinya ke dukun bayi antara lain: supaya anaknya tidak rewel, 
tidak masuk angin, capek-capek dibadannya hilang. Selain itu alasan utama ibu memijatkan bayinya di dukun 
karena sudah tradisi. Pelaksanaan pijat bayi yang dilakukan oleh dukun bayi berupa waktu dilakukannya pijat 
bayi dapat disimpulkan bahwa dilakukan 2-4 minggu sekali, bagian tubuh yang dipijat dapat disimpulkan yaitu 
seluruh tubuh dari kepala sampai kaki, lamanya memijat bayi dalam penelitian ini disimpulkan selama 15-45 
menit lamanya dukun memijat bayi, persiapan dan alat yang digunakan oleh dukun dalam penelitian ini dapat 
disimpulkan yaitu minyak telon atau baby oil serta bantal untuk alas memijat dan bawang merah untuk ngeroki 
bayi, dan cara memijat bayi dapat disimpulkan bahwa dukun memijat di seluruh tubuh bayi dari kepala sampai 
kaki dengan menggunakan minyak telon atau baby oil, bayi dikeroki menggunakan bawang merah dan 
terakhir ubun-ubun bayi ditiup supaya anginnya keluar.  
 
SARAN 

Bidan agar memberikan motivasi kepada masyarakat untuk memijat bayinya secara teratur yaitu sehari 
sekali pagi sebelum bayi mandi atau malam hari sebelum tidur agar mendapat hasil yang maksimal serta 
untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan bayi. Selain itu disarankan kepada bidan untuk 
memberikan pelatihan pijat bayi kepada ibu-ibu yang memiliki bayi usia 0-12 bulan agar ibu. 
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ABSTRAK 
 

Latar Belakang: Kehamilan merupakan peristiwa dan pengalaman penting dalam kehidupan seorang wanita. Metode yang 
digunakan untuk mengurangi kecemasan dalam kehamilan seperti distraksi, biofeed back, hipnosis, acupressure, yoga, terapi 
aroma, terapi uap, stimulasi kutaneus serta stimulasi transkutan. Tujuan Penelitian: Mengetahui pengaruh hipnobirthing terhadap 
tingkat kecemasan pada ibu hamil primigravida di Bidan Praktek Mandiri Indah Septiani Manyaran Kota Semarang.  Metode 
Penelitian: Jenis penelitian quasi experiment dengan desain pretest-posttest with control group design. Populasi dan sampel dalam 
penelitian ini adalah ibu primigravida di Bidan Praktek Mandiri Indah Septiani Manyaran sebanyak 20 ibu. Teknik sampling yang 
digunakan adalah accidental sampling. Hasil penelitian:  Ada perbedaan tingkat kecemasan sebelum dan sesudah hipnobirthing 
pada ibu hamil primigravida (pvalue=0,001). Ada perbedaan tingkat kecemasan sebelum dan sesudah tanpa hipnobirthing pada ibu 
hamil primigravida (pvalue = 0,000). Ada pengaruh tingkat kecemasan pada kelompok hipnobirthing dan  tanpa hipnobirthing pada 
ibu hamil primigravida (pvalue = 0,000). Saran: Bagi petugas kesehatan diharapkan dapat memberikan tindakan hipnosis pada ibu 
hamil untuk mengatasi tingkat kecemasan pada ibu hamil yang berkaitan dengan persalinannya yang pertama dan juga melibatkan 
keluarga dalam memberikan dukungan dalam pertolongan persalinan.  
Kata kunci : Hipnobirthing, tingkat kecemasan, ibu primigravida 
Daftar Pustaka : 30 (1994-2012) 
 

ABSTRACT 
 

HIPNOBIRTHING EFFECT ON ANXIETY LEVEL ON PRIMIGRAVIDA PREGNANT WOMAN IN 
INDEPENDENT PRACTICE MIDWIFE INDAH SEPTIANI MANYARAN SEMARANG 

 
Background: Situation that may affect AKI is pregnancy. Pregnancy is an important event and experience in woman life. However, 
as another step in the life transition phase, the event can also be stressful, so the response is going to be happiness or vice versa, 
such as anxiety and also disappointment. The method is used to reduce anxiety in pregnancy such as distraction, biofeed back, 
hypnosis, acupressure, yoga, aroma therapy, steam therapy, cutaneous stimulation and transcutaneous stimulation. Objective: To 
determine the influence hipnobirthing to anxiety level in primigravida pregnant women in Midwife of Independent Practice Indah 
Septiani Manyaran Semarang. Method: The study was quasi-experimental with pretest-posttest design with control group design. 
Population and samples in this study were primigravida mothers in Independent Practice Midwife Indah Septiani Manyaran 
Semarang by 20 mothers. The used sampling technique was accidental sampling. Result: There is difference between anxiety level 
before and after hipnobirthing in pregnant women primigravida (p value = 0.001). There is difference between anxiety level before 
and after without hipnobirthing in primigravida pregnant women (p value = 0.000). There is influence of anxiety level in hipnobirthing 
group and without hipnobirthing in primigravida pregnant women (p value = 0.000).  
Suggestion: For health care workers is expected to provide hypnotic action on pregnant women to cope anxiety level in pregnant 
women which is associated with the first childbirth. Profession can also involve the family in providing support to help labor in an 
attempt to reduce anxiety in the face of labor.  
Keywords  : Hipnobirthing, anxiety level, primigravida mothers 
Bibliography : 30 (1994-2012)  
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PENDAHULUAN 

Millenium Development Goal’s (MDG’s) mencakup delapan tujuan salah satunya yaitu meningkatkan 
kesehatan ibu (Roesli, 2008). Pernyataan tersebut terkait dengan Angka Kematian Ibu (AKI) menurut World 

Health Organization (WHO) di dunia mencapai 586.000 jiwa setiap tahun. Target MDG’s pada tahun 2015 
yaitu 102 per 100.000 kelahiran hidup, tetapi sampai tahun 2010 hal tersebut belum terpenuhi karena AKI di 
Indonesia masih tinggi (Ayude, 2009 : h. 35). 

Keadaan yang dapat mempengaruhi AKI adalah kehamilan. Kehamilan merupakan peristiwa dan 
pengalaman penting dalam kehidupan seorang wanita. Namun, sebagaimana tahap transisi lain dalam fase 
kehidupan, peristiwa itu dapat pula menimbulkan stres, sehingga respon yang terjadi dapat berupa 
kebahagiaan maupun sebaliknya, seperti kecemasan dan juga kekecewaan. Hal yang serupa juga terjadi 
pada wanita yang akan bersalin, tingkat kecemasan wanita selama bersalin akan meningkat jika ia tidak 
memahami apa yang terjadi pada dirinya atau yang disampaikan kepadanya (Sumarah, 2009, h. 79). 

Faktor yang mempengaruhi kecemasan selama kehamilan yaitu faktor fisik, persepsi, pengalaman, 
pendidikan, dukungan keluarga dan faktor psikologis meliputi kecemasan, ketegangan, ketakutan, tidak 
percaya diri, perubahan penampilan, takut terhadap kehamilan, persalinan dan kehilangan pekerjaan. Adanya 
beban psikologis yang ditanggung oleh ibu dapat mengakibatkan gangguan perkembangan bayi yang 
nantinya akan terlihat ketika bayi lahir (Jannah, 2012, h. 102). 

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan di Bidan Praktek Mandiri Indah Septiani Manyaran Kota 
Semarang pada 5 orang ibu primigravida hamil trimester III mereka cemas menghadapi proses persalinan 
karena mengalami kesulitan untuk tidur, merasa gelisah, mudah tersinggung dan marah, sering pusing dan 
sakit kepala, serta merasa malas untuk bekerja maupun melakukan aktivitas rumah tangga. Ibu ini 
mengatakan tidak mengetahui tentang proses persalinan karena tidak mendapat informasi dari petugas 
kesehatan di lingkungan tempat tinggal, tidak pernah membaca buku ataupun dari media lainnya. Ibu-ibu yang 
mengatakan tidak mengetahui proses persalinan tersebut mengatakan cemas akan proses persalinannya 
nanti, cemas akan keadaan bayinya, serta menganggap persalinan itu sakit sekali.  

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini “Apakah ada pengaruh 
hipnobirthing terhadap tingkat kecemasan pada ibu hamil primigravida di Bidan Praktek Mandiri Indah Septiani 
Manyaran Kota Semarang?” 
 
TINJAUAN TEORITIS 

Hypnobirthing berfokus untuk menghilangkan sindrom ketakutan, ketegangan, nyeri dan kecemasan. 
Hal tersebut dimungkinkan terjadi karena hipnosis yang digunakan lebih menekan pada penanaman sugesti 
saat otak telah telah berada dalam kondisi rileks, jadi lebih pada penanaman mindset ibu bahwa kehamilan 
dan persalinan bukan merupakan peristiwa yang menakutkan. Metode hipnosis yang dilakukan mulai masa 
kehamilan dapat membantu menurunkan tingkat kecemasan. Teknik hypnosis dapat membantu merilekkan 
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otot-otot sehingga ibu terhindar dari kecemasan dan dapat membantu ibu lebih tenang dalam menghadapi 
kehamilan maupun persalinan (Adiyanto, 2010, h. 102). Metode yang digunakan untuk mengurangi 
kecemasan dalam kehamilan seperti distraksi, biofeed back, hipnosis, acupressure, yoga, terapi aroma, terapi 
uap, stimulasi kutaneus serta stimulasi transkutan. Metode ini lebih murah, simpel, efektif dan tanpa efek 
merugikan, metode ini juga dapat meningkatkan kepuasan selama kehamilan dan persalinan karena ibu dapat 
mengontrol perasaan dan kekuatannya (Arifin, 2007, h. 54). 
 
METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian yang digunakan adalah quasi experiment.  Desain penelitian ini pretest-posttest with control 

group design. Populasi semua ibu primigravida di Bidan Praktek Mandiri Indah Septiani Manyaran pada bulan 
Mei 2013 sebanyak 20 ibu. Sampel penelitian ini dibagi menjadi 2 kelompok yaitu kelompok eksperimen 10 
ibu dan kelompok kontrol  10 ibu. Teknik pengambilan sampel accidental sampling. Instrumen yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner terdiri dari dua bagian yaitu: Kuesioner I: Berisi karakteristik 
responden yang terdiri dari umur, pendidikan, dan pekerjaan. Kuesioner II : Kuesioner kecemasan dengan 
Anxietas Skill For Pregnanc, sebanyak 73 pernyataan. 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian 

1. Analisis Univariat 
a. Tingkat kecemasan sebelum hipnobirthing pada ibu hamil primigravida di Bidan Praktek Mandiri 

Indah Septiani Manyaran Kota Semarang 
Tabel 2.1 Rerata responden berdasarkan tingkat kecemasan sebelum hipnobirthing pada ibu hamil 
primigravida di Bidan Praktek Mandiri Indah Septiani Manyaran Kota Semarang tahun 2013.  

Variabel Mean Min Max SD n

Tingkat kecemasan sebelum hipnobirthing  146,40 95 188 33,768 10

 
Hasil penelitian dapat diketahui bahwa tingkat kecemasan menghadapi persalinan sebelum 

hipnobirthing rata-rata adalah 146,40 dengan standard deviasi 33,768. Tingkat kecemasan paling rendah 
adalah 95 dan tingkat kecemasan tertinggi adalah 188. Kecemasan yang dialami oleh ibu sebelum dilakukan 
hipnobirthing dalam menghadapi persalinan yang meliputi perasaan firasat buruk,  takut akan pikiran sendiri, 
dan mudah tersinggung, hal ini disebabkan oleh saat mendekati persalinan semakin membesarnya 
janin dalam kandungan sehingga dapat menyebabkan calon ibu mudah lelah, tidak nyaman badan, tidak bisa 
tidur nyenyak, sering kesulitan bernafas dan bermacam-macam beban jasmaniah lainnya diwaktu 
kehamilannya (Sumarah, 2009, h. 94). 
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Kecemasan merupakan kekhawatiran yang tidak jelas dan menyebar, yang berkaitan dengan perasaan 
tidak pasti dan tidak berdaya. Keadaan emosi ini tidak memiliki objek yang spesifik. Respon yang timbul 
karena kecemasan yaitu khawatir, gelisah, tidak tenang, mual, muntah, stres tinggi, perdarahan dan depresi 
(Stuart & Sundeen, 2008)Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Tisnawati (2010) diketahui bahwa 
sebagian besar ibu hamil di Bidan Sri Wahyuni, S.SiT Tahun 2010 mengalami aspek emosional yang tinggi 
(66,1%) dalam menghadapi persalinan. 
 

b. Tingkat kecemasan sesudah hipnobirthing pada ibu hamil primigravida di Bidan Praktek Mandiri 
Indah Septiani Manyaran Kota Semarang 
Tabel 2.2 Rerata responden berdasarkan tingkat kecemasan sesudah hipnobirthing pada ibu hamil 
primigravida di Bidan Praktek Mandiri Indah Septiani Manyaran Kota Semarang tahun 2013 

Variabel Mean Min Max SD n 
Tingkat kecemasan sesudah hipnobirthing 102,90 67 156 28,144 10 

 
Hasil penelitian dapat diketahui bahwa tingkat kecemasan sesudah hipnobirthing rata-rata adalah 

102,90 dengan standard deviasi 28,144. Tingkat kecemasan paling rendah adalah 67 dan tingkat kecemasan 
tertinggi adalah 156. Perubahan emosi  tersebut  tidak sama pada  setiap  wanita hamil.   

Perbedaan tersebut  tergantung kepribadian individu, tipe stres yang pernah dialami, dan dukungan 
emosi yang didapat dari ibu hamil tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan merasa tegang, lesu, mudah terkejut, 
tidak dapat istirahat dengan nyenyak, mudah menangis, gemetar, dan gelisah.  

Ambarwati (2007) mengatakan bahwa persalinan menyebabkan  perasaan tegang, kuatir, dan takut. 
Untuk itu, ibu berusaha untuk dapat berhasil dalam menghadapi  situasi  tersebut sebaik-
baiknya  sampai masa  persalinan  tiba. Adanya perubahan fisiologis yang  menimbulkan  ketidak-
stabilan kondisi  psikologis selama hamil menumbuhkan kekhawatiran yang terus menerus dalam menghadapi 
kelahiran bayi pada  wanita  hamil  pertama. Perasaan   demikian akan terwujud  dalam  bentuk kecemasan.   

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Cahyani (2010),  tentang gambaran tingkat kecemasan 
menghadapi persalinan pada ibu hamil primigravida trimester III menghasilkan 8 orang dengan kecemasan 
sedang (26,7%), dan 4 orang dengan kecemasan berat (13,3%). 
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c. Tingkat kecemasan sebelum tanpa hipnobirthing pada ibu hamil primigravida di Bidan Praktek 
Mandiri Indah Septiani Manyaran Kota Semarang 
Tabel 2.3 Rerata responden berdasarkan tingkat kecemasan sebelum tanpa hipnobirthing pada ibu 
hamil primigravida di Bidan Praktek Mandiri Indah Septiani Manyaran Kota Semarang tahun 2013 

 
 

Variabel Mean Min Max SD n 
Tingkat kecemasan sebelum tanpa hipnobirthing 154,90 107 188 26,880 10 

 
Hasil penelitian dapat diketahui bahwa tingkat kecemasan sebelum tanpa hipnobirthing rata-rata adalah 

154,90 dengan standard deviasi 26,880. Tingkat kecemasan paling rendah adalah 107 dan tingkat kecemasan 
tertinggi adalah 188. Responden yang tidak diberikan hipnobirthing, mengalami kecemasan dalam 
menghadapi persalinan. Kecemasan ditunjukkan dengan responden yang merasa khawatir terhadap kelahiran 
bayinya. Rasa khawatir tersebut dapat muncul karena ibu baru pertama hamil dan merasa takut bayi yang 
dilahirkan mengalami gangguan.  

Ibu hamil trimester III mengalami rasa sakit pada bagian tubuh belakang (punggung-pinggang), karena 

meningkatnya beban berat dari bayi dalam kandungan yang dapat memengaruhi postur tubuh sehingga 
menyebabkan tekanan ke arah tulang belakang. Ibu juga mengalami Braxton-Hicks atau kontraksi palsu ini 
berupa rasa sakit di bagian perut yang ringan, tidak teratur, dan akan hilang bila ibu hamil duduk atau istirahat. 
Perubahan fisiologis yang terjadi pada ibu hamil ini dapat menyebabkan kecemasan ibu dalam menghadapi 
persalinan.

  
d. Tingkat kecemasan sesudah tanpa hipnobirthing pada ibu hamil primigravida di Bidan Praktek 

Mandiri Indah Septiani Manyaran Kota Semarang 
Tabel 2.4 Rerata responden berdasarkan tingkat kecemasan sesudah tanpa hipnobirthing pada ibu 
hamil primigravida di Bidan Praktek Mandiri Indah Septiani Manyaran Kota Semarang tahun 2013 

 
 

H
Hasil penelitian dapat diketahui bahwa tingkat kecemasan sesudah tanpa hipnobirthing rata-rata adalah 
149,30 dengan standard deviasi 26,107. Tingkat kecemasan paling rendah adalah 104 dan tingkat kecemasan 
tertinggi adalah 185. Responden juga merasa takut dalam menghadapi persalinan. Ibu timbul rasa tegang, 
ketakutan, kecemasan dan konflik-konflik batin. Hal ini disebabkan oleh saat mendekati persalinan semakin 
membesarnya janin dalam kandungan sehingga dapat menyebabkan calon ibu mudah lelah, tidak nyaman 
badan, tidak bisa tidur nyenyak, sering kesulitan bernafas dan bermacam-macam beban jasmaniah lainnya 
diwaktu kehamilannya. 

Variabel Mean Min Max SD n

Tingkat kecemasan sesudah tanpa hipnobirthing 149,30 104 185 26,107 10
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Hasil penelitian ini didukung oleh teori Sumarah (2009, h. 94), tingkat kecemasan wanita selama 
bersalin akan meningkat jika ia tidak memahami apa yang terjadi pada dirinya. Dukungan psikologis dari 
orang-orang terdekat akan membantu memperlancar proses persalinan yang sedang berlangsung. Tindakan 
mengupayakan rasa nyaman dengan menciptakan suasana yang nyaman dalam kamar bersalin dan 
memberikan sentuhan. Memberi analgesia jika diperlukan dan yang paling penting berada disisi pasien adalah 
bentuk-bentuk dukungan psikologis. Dengan kondisi psikologis yang positif proses persalinan akan berjalan 
lebih 

2. Analisis Bivariat 
a. Perbedaan tingkat kecemasan sebelum dan sesudah hipnobirthing pada ibu hamil primigravida 

di Bidan Praktek Mandiri Indah Septiani Manyaran Kota Semarang 
Sebelum uji perbedaan, dilakukan uji kenormalan data menggunakan uji Saphiro Wilk dengan hasil 
tingkat kecemasan sebelum hipnobirthing p value = 0,366, tingkat kecemasan sesudah hipnobirthing p 

value = 0,659, hasilnya berdistribusi normal (pvalue = > 0,05) sehingga menggunakan uji T-dependent / 
paired t tes. 
Tabel 3.1 Perbedaan tingkat kecemasan sebelum dan sesudah hipnobirthing pada ibu hamil 
primigravida di Bidan Praktek Mandiri Indah Septiani Manyaran Kota Semarang tahun 2013 

Variabel  Mean p value  95% CI 

Tingkat kecemasan sebelum hipnobirthing 
Tingkat kecemasan sesudah hipnobirthing 

146,40
102,90 

0,001  21,70-65, 29

 
Berdasarkan tabel 3.1 dapat diketahui bahwa p value = 0,001, hal ini menunjukkan bahwa ada 

perbedaan tingkat kecemasan sebelum dan sesudah hipnobirthing pada ibu hamil primigravida di Bidan 
Praktek Mandiri Indah Septiani Manyaran Kota Semarang (p value < 0,05). Dari hasil tersebut didapatkan nilai 
95% Confidence Interval adalah 21,70 – 65,29. 

Ibu yang sudah mendapatkan perlakuan tindakan hipnosis akan mengalami kecemasan yang lebih 
rendah dibandingkan sebelum  mendapatkan perlakuan hipnosis. Ibu  yang diberi hipnosis telah diberikan 
proses sugesti artinya memberikan atau menanamkan informasi atau ide pada pikiran bawah sadar seseorang 
dengan mempergunakan kata – kata atau situasi tertentu.  

Responden yang mendapatkan perlakuan hipnosis akan berpengaruh terhadap tingkat kecemasan 
yang dialami. Hal ini dikarenakan hipnosis menyebabkan impuls yang bergerak cepat dari reseptor saraf 
perifer mencapai pintu gerbang terlebih dahulu dari impuls berjalan lebih lambat. Kemudian otak menerima 
dan menginterprestasikan secara umum sensasi pesan dan tidak menerima pesan cemas. Menurut Mongan 
(2009) menyatakan bahwa hipnobirthing dapat meningkatkan pelepasan zat oksitosin, sebuah hormon yang 
memfasilitasi persalinan sehingga dapat mengurangi rasa cemas. 
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b. Perbedaan tingkat kecemasan sebelum dan sesudah tanpa hipnobirthing pada ibu hamil 
primigravida di Bidan Praktek Mandiri Indah Septiani Manyaran Kota Semarang 
Sebelum uji perbedaan, dilakukan uji kenormalan data menggunakan uji Saphiro Wilk dengan hasil 
tingkat kecemasan sebelum tanpa hipnobirthing pvalue = 0,635, tingkat kecemasan sesudah tanpa 
hipnobirthing pvalue = 0,852, hasilnya berdistribusi normal (pvalue = > 0,05) sehingga menggunakan uji 
T-dependent / paired t tes. 
Tabel 3.2  Perbedaan tingkat kecemasan sebelum dan sesudah tanpa hipnobirthing pada ibu hamil 
primigravida di Bidan Praktek Mandiri Indah Septiani Manyaran Kota Semarang tahun 2013 

 
 
 

Variabel  Mean Pvalue  95% CI 
Tingkat kecemasan sebelum tanpa hipnobirthing 
Tingkat kecemasan sesudah tanpa hipnobirthing 

154,90
149,30 

0,000  3,59-7,60 

 
Berdasarkan tabel 3.2 dapat diketahui bahwa pvalue = 0,000, hal ini menunjukkan bahwa ada 

perbedaan tingkat kecemasan sebelum dan sesudah tanpa hipnobirthing pada ibu hamil primigravida di Bidan 
Praktek Mandiri Indah Septiani Manyaran Kota Semarang (pvalue < 0,05). Dari hasil tersebut didapatkan nilai 
95% Confidence Interval adalah 3,59 – 7,60. Responden yang tidak diberikan hipnobirthing menunjukkan ada 
perbedaan kecemasan. Hal ini dapat dikarenakan faktor kondisi ibu, umur, pendidikan, kondisi lingkungan, 
dukungan sosial, atau sosial ekonomi. Meskipun ibu mengetahui proses persalinan dengan baik, tetapi jika 
secara sosial ekonomi belum siap karena tidak mempunyai biaya untuk proses persalinan, kemungkinan yang 
tidak cemas akan menjadi cemas dan yang sudah menjadi cemas akan lebih cemas. 

Hasil penelitian menunjukkan responden berusia 20-35 tahun. Usia ini merupakan usia yang baik untuk 
melahirkan karena organ reproduksi telah berfungsi dengan baik. Ibu yang hamil usia diantara 20-35 tahun 
akan tidak cemas dalam menghadapi kehamilan karena organ reproduksi telah siap. Sebagian besar 
pendidikan responden adalah SMA. Tingkat pendidikan menengah merupakan tingkat pendidikan yang sudah 
melewati pendidikan dasar. Hal ini diharapkan ibu telah siap dalam menghadapi persalinan sehingga tidak 
mengalami kecemasan dalam menghadapi persalinan. Responden juga sebagian besar bekerja. Ibu yang 
bekerja mempunyai kesibukan sehingga mereka tidak bosan. Ibu yang bekerja ini mengakibatkan ibu merasa 
siap secara psikis dan ekonomi dalam menghadapi persalinan. 

Dukungan sosial responden juga mempengaruhi kecemasan ibu dalam menghadapi perasalinan. 
Sebelum diberikan hipnobirthing ibu mengalami kecemasan, tetapi setelah diberikan hipnobirthing mengalami 
penurunan kecemasan tetapi sedikit. Hal ini dapat dikarenakan kurangnya dukungan sosial dari suami. Suami 
tidak ikut mendampingi ibu selama ibu akan menghadapi proses persalinan. Suami disibukkan bekerja, 
sehingga ibu didampingi oleh orang tua. 
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c. Pengaruh tingkat kecemasan pada kelompok hipnobirthing dan  tanpa hipnobirthing pada ibu 
hamil primigravida di Bidan Praktek Mandiri Indah Septiani Manyaran Kota Semarang 
Sebelum uji pengaruh, dilakukan uji kenormalan data menggunakan uji Saphiro Wilk dengan hasil 
pvalue = 0,000, hasilnya berdistribusi tidak normal normal (pvalue = < 0,05) sehingga menggunakan uji 
Mann-Whitney. 
Tabel 3.3 Pengaruh tingkat kecemasan pada kelompok hipnobirthing dan  tanpa hipnobirthing pada ibu 
hamil primigravida di Bidan Praktek Mandiri Indah Septiani Manyaran Kota Semarang tahun 2013 

Variabel  N Mean Rank Pvalue  95% CI
Tingkat kecemasan pada kelompok hipnobirthing 
Tingkat kecemasan pada kelompok tanpa hipnobirthing 

10
10 

15,25
5,75 

0,000  57,50-152,50

  
Berdasarkan tabel 3.3 dapat diketahui bahwa pvalue = 0,000, hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh 

tingkat kecemasan pada kelompok hipnobirthing dan tanpa hipnobirthing pada ibu hamil primigravida di Bidan 
Praktek Mandiri Indah Septiani Manyaran Kota Semarang (pvalue < 0,05). Dari hasil tersebut didapatkan nilai 
95% Confidence Interval adalah 57,50-152,50. 

Hipnosis memampukan seseorang mengatur aktivitas otaknya menuju frekuensi alfa, tanpa tertidur. 
Pada kondisi alfa, alam sadar seseorang akan terbuka bagi masukan, konsep, atau sugesti baru sementara 
alam sadar manusia tidak dapat menerima masukan atau sugesti dan merekamnya dengan baik. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Mongan (2007, h. 89), hypnobirthing merupakan kombinasi 
antara proses kelahiran alami dengan hipnosis untuk membangun persepsi positif dan rasa percaya diri serta 
menurunkan ketakutan, kecemasan, tegang dan panik sebelum, selama, dan setelah persalinan. hipnosis 
yang digunakan lebih menekan pada penanaman sugesti saat otak telah berada dalam kondisi rileks, jadi 
lebih pada penanaman mindset ibu bahwa kehamilan dan persalinan bukan merupakan peristiwa yang 
menakutkan. Metode hipnosis yang dilakukan mulai masa kehamilan dapat membantu menurunkan tingkat 
kecemasan. Teknik hypnosis dapat membantu merilekkan otot-otot sehingga ibu terhindar dari kecemasan 
dan dapat membantu ibu lebih tenang dalam menghadapi kehamilan maupun persalinan. 

 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
1. Ada perbedaan tingkat kecemasan sebelum dan sesudah hipnobirthing pada ibu hamil primigravida di 

Bidan Praktek Mandiri Indah Septiani Manyaran Kota Semarang (pvalue=0,001). 
2. Ada perbedaan tingkat kecemasan sebelum dan sesudah tanpa hipnobirthing pada ibu hamil primigravida 

di Bidan Praktek Mandiri Indah Septiani Manyaran Kota Semarang (pvalue = 0,000). 
3. Ada pengaruh tingkat kecemasan pada kelompok hipnobirthing dan  tanpa hipnobirthing pada ibu hamil 

primigravida di Bidan Praktek Mandiri Indah Septiani Manyaran Kota Semarang (pvalue = 0,000). 
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B. Saran 
1. Bagi Pengambil Kebijakan (Puskesmas) 

Bagi puskesmas sebaiknya melakukan kebijakan kepada bidan setempat agar hipnobirthing dimasukan 
sebagai langkah pertolongan persalinan sebagai salah satu intervensi untuk mengurangi kecemasan 
menghadapi persalinan. 

2. Bagi Petugas Kesehatan / Profesi 
Bagi petugas kesehatan diharapkan dapat memberikan tindakan hipnosis pada ibu hamil untuk 
mengatasi tingkat kecemasan pada ibu hamil yang berkaitan dengan persalinannya yang pertama. 
Profesi juga dapat melibatkan keluarga dalam memberikan dukungan dalam pertolongan persalinan 
sebagai upaya untuk mengurangi kecemasan dalam menghadapi persalinan. 

3. Bagi Ibu Hamil Dan Masyarakat 
Bagi ibu diharapkan untuk dapat mempraktekkan terapi hipnosis untuk mengurangi kecemasan dalam 
menghadapi persalinan. Dan sebaiknya menambah pengetahuan tentang hypnobirting terutama 
mengenai pengertian, waktu pelaksanaan hipnosis, manfaat hypnobirting bagi ibu, manfaat hypnobirting 
bagi janin dan manfaat hypnobirting bagi suami. 
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ABSTRAK 
 

Latar Belakang: Berdasarkan hasil survei pendahuluan di Wilayah Kerja Puskesmas Halmahera Kota Semarang, pada tahun 2013 
terdapat 332 persalinan. Pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 339 persalinan. Data persalinan dari bulan Januari 
sampai dengan Mei 2015 sebanyak 137 persalinan.  Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui hubungan pelaksanaan Inisiasi Menyusu 
Dini (IMD) dengan suhu tubuh bayi baru lahir. Metode Penelitian: Jenis penelitian adalah analitik korelasi dengan desain adalah 
cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu yang bersalin di wilayah kerja Puskesmas Halmahera Kota Semarang pada 
bulan Juli dan Agustus 2015 sebanyak 47 responden. Sampel sebanyak 30 ibu bersalin dengan teknik sampling menggunakan 
accidental sampling. Analisis data menggunakan analisis univariat dan analisis bivariat. Hasil Penelitian: Pelaksanaan Inisiasi 
Menyusu Dini (IMD) sebagian besar adalah melakukan sebanyak 17 responden (56,7%). Suhu tubuh bayi baru lahir sebagian besar 
adalah normal sebanyak 17 responden (56,7%). Kesimpulan: Ada hubungan pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dengan 
suhu tubuh bayi baru lahir di wilayah kerja Puskesmas Halmahera Kota Semarang (Pvalue = 0,000). Saran: Responden sebaiknya 
melakukan IMD agar suhu tubuh bayi normal dan terjalin kontak kasih sayang antara ibu dan bayi. 
 
Kata kunci : Inisiasi Menyusu Dini, suhu tubuh bayi baru lahir 
Daftar Pustaka : 35 (2005 – 2013) 

 
THE CORRELATION BETWEEN EARLY INITIATION OF BREASTFEEDING AND BODY TEMPERATURE 

OF NEWBORN BABIES IN HALMAHERA  
PUBLIC HEALTH CENTRE SEMARANG  

 
ABSTRACT 

 
Introduction Background: Based on a preliminary survey in Halmahera Public Health Centre Semarang, in 2013 there were 332 
deliveries. In 2014 it increased to 339 deliveries. The data deliveries which taken from January to May 2015, there were 137 
deliveries. Objective: To determine the correlation between early initiation of breastfeeding (IMD) and body temperature of newborn 
babies in Halmahera Public Health Centre Semarang. Research Methods: The study was analytic correlation with cross sectional 
design. The population in this study were mothers who delivered in the correlation between early initiation of breastfeeding (IMD) and 
body temperature of newborn babies in Halmahera Public Health Centre Semarang in July and August 2015, they were 47 
respondents. The sampling technique was accidental sampling, they were 30 mothers. The analysis using univariate and bivariate 
analysis. Results: The Implementation of Early Initiation of Breastfeeding (IMD) were 17 respondents (56,7%). 17 respondents 
(56,7%) of newborn babies temperature were normal. Conclusion: There was the correlation between early initiation of 
breastfeeding (IMD) and body temperature of newborn babies in Halmahera Public Health Centre Semarang (Pvalue = 0,000). 
Suggestion: The respondents  should do the IMD so that babies body temperature are normal and established the contacts 
affection between mother and baby.  
 Keywords      : Early Initiation of Breastfeeding, newborn's body temperature  
Bibliography   : 35 (2005 - 2013)  
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PENDAHULUAN 
Air Susu Ibu (ASI) merupakan sumber makanan tunggal untuk bayi sampai 6 bulan pertama 

kehidupannya. Pemberian ASI eksklusif merupakan kegiatan penting dalam pemeliharaan anak dan persiapan 
generasi penerus yang berkualitas di masa depan. Inisiasi Menyusu Dini (IMD) berperan dalam pencapaian 
tujuan Millennium Development Goals (MDGs) yaitu membantu mengurangi kemiskinan dan kelaparan serta 
membantu mengurangi angka kematian anak dengan target menurunkan angka kematian sebanyak 2/3 dari 
tahun 1990 sampai tahun 2015 (Soetjiningsih, 2005). 

Angka Kematian Ibu (AKI) di suatu negara menjadi indikator keberhasilan pada sektor kesehatan. AKI 
mengacu pada jumlah kematian ibu yang terkait dengan masa kehamilan, persalinan dan nifas. Hal ini belum 
memenuhi target Millenium Development Goal’s (MDG’s) pada tahun 2015 yaitu 102 per 100.000 kelahiran. 
Prioritas penyebab kematian langsung ibu adalah perdarahan (21,05%), eklampsia (36,8%), infeksi (0%), dan 
lain-lain sebesar (42,1%) (Profil Kesehatan Indonesia, 2013). 

Jumlah AKI di Jawa Tengah tahun 2013 mengalami peningkatan, 329/100.000 kelahiran hidup. 
Sementara Angka Kematian Bayi (AKB) di Propinsi Jawa Tengah tahun 2013 berdasarkan Survei Kesehatan 
Daerah sebesar 348/100.000 kelahiran hidup. Meninggalnya seorang bayi akibat berbagai macam penyakit 
infeksi akan lebih mudah jika seorang bayi tidak mendapat ASI. Pencapaian ASI ekslusif dapat tercapai bila 
pemberian Inisiasi Menyusu Dini dapat dilakukan segera setelah bayi lahir (Profil Kesehatan Jawa Tengah, 
2013). 

Berdasarkan laporan Puskesmas jumlah kematian ibu maternal di Kota Semarang pada tahun 2013 
sebanyak 13 ibu dengan jumlah kelahiran hidup 27.621 bayi. AKI di Kota Semarang mengalami kenaikan 
pada tahun 2014 yang menunjukkan bahwa AKI mencapai 20 orang dengan jumlah kelahiran hidup 24.746 
bayi. Salah satu cara untuk menurunkan angka kematian bayi adalah dengan Inisiasi Menyusu Dini (Profil 
Kesehatan Kota Semarang, 2013). 

Inisiasi Menyusu Dini (early initiation) atau permulaan menyusu adalah bayi mulai menyusu atau 
mencari puting susu ibunya sendiri segera setelah lahir. Bayi manusia seperti juga bayi mamalia yang lain 
yang mempunyai kemampuan untuk  menyusu  sendiri, melalui  antara kontak kulit bayi dengan kulit  ibunya 
(skin to skin), setidaknya selama kurang lebih  satu jam segera setelah lahir. Cara bayi melakukan inisiasi 
menyusui dini dinamakan dengan the breast crawl atau merangkak mencari payudara ibunya (Roesli, 2008). 

Bayi berada pada suhu yang aman jika melakukan kontak kontak kulit dengan ibu. Suhu payudara ibu 
meningkat 0,5 derajat dalam 2 menit jika bayi diletakkan di dada ibu. Bahwa suhu dada ibu yang melahirkan 
10 C lebih panas daripada suhu ibu yang tidak melahirkan. Jika bayi yang diletakkan di dada ibu kepanasan, 
suhu dada ibu akan turun 10 C. Jika bayi kedinginan, suhu dada ibu akan meningkat 20 C (Kusyati, 2006). 

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 tahun 2012 mengenai Pemberian 
ASI Eksklusif pada 1 Maret 2012. Di dalam peraturan tersebut pada BAB III bagian kedua terdapat peraturan 
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tentang Inisiasi Menyusu Dini yang terdapat pada pasal 9. Peraturan tersebut juga berisi tentang Tenaga 
Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan  Kesehatan wajib melakukan inisiasi menyusu dini 
terhadap Bayi yang baru lahir kepada ibunya paling singkat selama 1 (satu) jam Dilakukan Inisiasi Menyusu 
Dini dengan cara meletakkan  bayi secara  tengkurap  di  dada  atau  perut  ibu  sehingga kulit bayi melekat 
pada kulit ibu. 

Tanggung  jawab  pemerintah  daerah  kabupaten/ kota dalam program pemberian Inisiasi Menyusu 
Dini yang meliputi: melaksanakan kebijakan  nasional dalam rangka program pemberian ASI Eksklusif. 
Pemerintah melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI Eksklusif  dalam skala 
kabupaten/ kota, memberikan pelatihan teknis konseling  menyusui dalam skala kabupaten/ kota. Pemerintah 
juga bertanggung jawab membina, monitoring, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan dan pencapaian 
program pemberian ASI Eksklusif di Fasilitas Pelayanan  Kesehatan,  satuan pendidikan  kesehatan,  Tempat  
Kerja,  tempat  sarana umum,  dan  kegiatan  di  masyarakat  dalam  skala kabupaten/ kota (Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33, 2012). 

Kegagalan IMD disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kurangnya pengetahuan ibu mengenai 
pentingnya IMD, sikap ibu yang menolak pelaksanaan IMD, kurangnya dukungan keluarga dan tenaga 
kesehatan, kurang tersedianya sarana kesehatan yang memadai, dan kebijakan pemerintah yang kurang 
mendukung pelaksanaan IMD, yang menyebabkan ibu kurang percaya diri untuk melakukan IMD dan bayi 
akan kehilangan sumber makanan yang vital. Selain itu, terdapat beberapa intervensi yang dapat 
mengganggu pelaksanaan IMD seperti penggunaan anestesi umum pada persalinan Caesar (Roesli, 2008). 

Berdasarkan fenomena diatas, maka ingin melakukan penelitian dengan judul “Hubungan pelaksanaan 
Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dengan suhu tubuh bayi baru lahir di Wilayah Kerja Puskesmas Halmahera Kota 
Semarang”. 

 
TINJAUAN TEORITIS 

Inisiasi Menyusu Dini (early initiation) atau permulaan menyusu adalah bayi mulai menyusu atau 
mencari puting susu ibunya sendiri segera setelah lahir (Roesli, 2008). Inisiasi menyusu dini harus dilakukan 
langsung saat lahir, tanpa boleh ditunda dengan kegiatan menimbang, memandikan, mengukur atau 
pemberian vitamin K dan obat tetes mata. Bayi juga tidak boleh dibersihkan, hanya dikeringkan kecuali 
tangannya. Proses ini harus berlangsung secara skin to skin antara bayi dan ibu. Biarkan bayi di dada ibu 
selama satu jam bahkan sampai dapat menyusui sendiri (Dewi, 2009).  

Bayi berada pada suhu yang aman jika melakukan kontak kontak kulit dengan ibu. Suhu payudara ibu 
meningkat 0,5 derajat dalam 2 menit jika bayi diletakkan di dada ibu. Bahwa suhu dada ibu yang melahirkan 
10 C lebih panas daripada suhu ibu yang tidak melahirkan.,jika bayi yang diletakkan di dada ibu kepanasan, 
suhu dada ibu akan turun 10 C. Jika bayi kedinginan, suhu dada ibu akan meningkat 20 C (Roesli, 2008) 
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METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian analitik korelasi dengan pendekatan cross sectional. 

Populasi dalam penelitian ini adalah ibu yang bersalin di Wilayah Kerja Puskesmas Halmahera Kota 
Semarang pada bulan Juli dan Agustus 2015 sebanyak 118, Sampel sebanyak 30 responden. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah accidental sampling. Instrument yang 
digunakan dalam penelitian ini ialah berupa  I: Lembar observasi inisiasi menyusu dini. Lembar observasi II: 
Lembar observasi suhu tubuh  bayi. Analisa Data digunakan analisa univariat dan analisis bivariat 
menggunakan uji statistik Chi-Square. 

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Tabel : Hubungan pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dengan suhu tubuh bayi baru lahir di  Wilayah 

Kerja Wilayah Kerja Puskesmas Halmahera Kota Semarang tahun 2015 
 

Pelaksanaan 
 IMD 

         Suhu tubuh  
      bayi baru lahir  

Total  
 
 
 f       % 

Pvalue 

Hipotermi  Normal  
f  % f % 

Melakukan 
Tidak melakukan 

2 
 
11 

11,8 
 
84,6 

15 
 
2 

88,2 
 
15,4 

17     100 
 
13     100 

0,000 

Jumlah 13 43,3 17 56,7 30     100  
Sumber: Data Primer (2015) 

 
Tabel diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) yang melakukan IMD 

sebanyak 17 responden (100%), dengan suhu tubuh bayi baru lahir sebagian besar adalah normal sebanyak 
15 responden (88,2%) dan hipotermi sebanyak 2 responden (11,8%). Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini 
(IMD) yang tidak melakukan IMD sebanyak 13 responden (100%), dengan suhu tubuh bayi baru lahir 
sebagian besar adalah hipotermi sebanyak 11 responden (84,6%) dan normal sebanyak 2 responden 
(15,4%). 

Hasil uji statistik didapatkan Pvalue = 0,000 (nilai probabilitas (p) < α  (0,05), Ha diterima sehingga 

dapat disimpulkan bahwa ada hubungan pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dengan suhu tubuh bayi 
baru lahir di Wilayah Kerja Puskesmas Halmahera Kota Semarang. 

Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) yang tidak melakukan IMD sebanyak 13 responden (100%), 
dengan suhu tubuh bayi baru lahir sebagian besar adalah hipotermi sebanyak 11 responden (84,6%). Suhu 
tubuh atau badan juga bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitar. Bayi hipotermia adalah bayi dengan 
suhu badan di bawah normal. Suhu normal pada bayi neonatus adalah adalah 36,5-37,5 derajat celsius (suhu 
ketiak). Gejala awal hipotermi apabila suhu kurang dari 36 derajat Celsius atau kedua kaki dan tangan teraba 
dingin. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) yang melakukan IMD, 
akan tetapi hipotermi sebanyak 2 responden (11,8%). Hal ini dikarenakan bayi tidak memakai topi dan suhu 
AC di dalam ruang bersalin tidak dimatikan sehingga dapat mempengaruhi suhu tubuh bayi yang 
menyebabkan bayi mengalami hipotermi. Suhu  bayi  yang  rendah  mengakibatkan proses metabolik dan 
fisiologi melambat. Kecepatan pernafasan dan  denyut jantung sangat melambat, tekanan  darah  rendah  dan  
kesadaran  menghilang. Bila keadaan ini terus berlanjut dan tidak mendapatkan  penanganan maka dapat 
menimbulkan kematian pada bayi baru lahir. Bila seluruh tubuh bayi terasa dingin maka bayi sudah 
mengalami hipotermi sedang (suhu 32–36 derajat Celsius). Disebut hipotermi berat bila suhu < 32 derajat 
Celsius, diperlukan termometer ukuran rendah (low reading thermometer) yang dapat mengukur sampai 25 
derajat Celsius.  

Hasil penelitian juga didapatkan ibu yang tidak melakukan IMD sebanyak 13 responden (100%), akan 
tetapi suhu tubuh bayi normal sebanyak 2 responden (15,4%). Ibu  yang tidak IMD tetapi suhu normal 
dikarenakan bayi setelah lahir langsung dikeringkan kemudian dibedong dan dimasukkan kedalam inkubator.  

Pelaksanaan IMD sangat memerlukan dukungan dari suami ataupun keluarganya dimana dukungan 
tersebut sangat dibutuhkan oleh ibu menyusui. Kondisi emosi yang stabil menentukan sikap yang positif dari 
ibu. Dukungan memberikan suatu kesan bahwa ia dicintai dan diperhatikan, memiliki harga diri dan dihargai, 
sehingga dengan sendirinya akan  berpengaruh terhadap emosional ibu dimana ia lebih tenang, nyaman, 
percaya diri dalam melakukan proses IMD pada bayinya. Keterlibatan  seorang  suami dalam pelaksanaan 
IMD ini akan memberi motivasi ibu untuk menyusui dan melalui pelaksanaan IMD dengan benar bisa 
menyebabkan suhu tubu bayi menjadi lebih stabil sehingga tidak terjadi hipotermi. 

 
KESIMPULAN 
Ada hubungan pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dengan suhu tubuh bayi baru lahir di Wilayah Kerja 
Puskesmas Halmahera Kota Semarang. 

 
SARAN 
Bidan sebaiknya memberikan asuhan bayi baru lahir agar bayi tidak mengalami hipotermi dengan menfasilitasi 
ibu untuk melakukan IMD dengan benar. 
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ABSTRAK 

 
Latar belakang : Di Indonesia pada tahun 2006 dari 5.123.764 ibu nifas sebanyak 4.406.437 ibu nifas (86%) mempunyai kebiasaan 
pantang makanan seperti tidak makan ikan laut, telur, sayur, dan makanan pedas. Data dari Bidan Tahun 2014 terdapat sejumlah 53 
ibu nifas, yang pantang makan terdapat 31 (58%)ibu nifas yang pantang makan. 
Tujuan : Mengetahui perilaku pantang makan ibu nifas di BidanPraktikMandiriNy. M Di Desa Sijeruk Kecamatan Kendal Kabupaten 
Kendal 
Metode : Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Tekhnik pengumpulan data dengan 
wawancara mendalam. Jumlah partisipan 4 orang ibu nifas di BPM Ny M di Desa Sijeruk Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal  
Hasil : Hasil wawancara mendalam dengan partisipan didapatkan informasi bahwa sebagian besar ibu nifas Di Desa Sijeruk 
beranggapan perilaku pantang makan memberikan efek yang positif terhadap kesehatan dan kondisi gizi. Hal ini didasarkan oleh 
pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap kesehatan, tradisi dan kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal yang berkaitan 
dengan kesehatan, sistem nilai yang dianut masyarakat, tingkat pendidikan, pekerjaan, tingkat sosial ekonomi, dan sebaginya 
Saran : Penelitian ini diharapkan Bidan Kepala Daerah maupun Instansi terkait mengadakan sosialisasi secara menyeluruh tentang 
pengetahuan pantang makan ibu nifas.  
Kata kunci : Perilaku, Ibu Nifas, Pengetahuan. 
Daftar Pustaka : 16 (2000-2012) 
 

EATING PROHIBITATION BEHAVIOR OF POST PARTUM MOTHER IN PRACTICE 
MIDWIFE MRS. M  IN SI JERUK VILLAGE KENDAL 

 
ABSTRACT 

Background : Abstinenceeatingis a habitadoptedand are associated withpost partumnamelyfood menupuerperal women, such as 
postpartum mothersshouldabstain fromfood derived frommeat, fish, eggs, and friedasis believed toinhibitwound healinglabor andthis 
food will make  milk into morefishy. Behavior abstaining fromthiswould be very detrimental because it puerperal women health 
recovery will be hampered. With so many types of foodt hat should bethe mother post partum abstinence will reduce appetiteso the 
food intake of food sthat should bemore than usualto be reduced. 
Purpose : To Know Diploma IV Of Midwifery Study Program Karya Husada Health Science College Semarang 
Method : This studyused qualitative methodwithphenomenological approach. The data collection techniqueswasin-depth interviews. 
The number ofparticipants were 4postpartum mothersin BPM Mrs M in Sijeruk village  
Result : The results ofin-depth interviews with participants obtained information that most maternal postpartum Si jeruk village 
assume the behavior of abstaining provide a positive effecton the health and nutritional conditions. It was basedon knowledge and 
attitudes towards health, tradition and public confidence in thematter srelated to health, the value systemadopted bythe 
community,education level, occupation, socio economic level, andso on. 
Suggestion: This study expects that Regional Head Midwivesand the related agencies conducta thorough dissemination of 
knowledge abstaining postpartum mothers.  
Keywords : Eating  Prohibition Behavior, Mother Postpartum. 
References : 16 (2000-2012) 
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PENDAHULUAN 
 

AKI di Indonesia masih cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara di Asia misalnya Thailand 
dengan AKI 130/100.000 KH. Data SDKI tahun 2007 mencatat AKI di Indonesia mencapai 228 per 100.000 
Kelahiran Hidup (KH),kemudian meningkat menjadi 359 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 
2012.Walaupun angka ini dipandang mengalami perbaikan dibanding tahun-tahun sebelumnya, target 
Millenium Development Goals (MDG’s) 5 yaitu menurunkan AKI menjadi 102/100.000 (KH) pada tahun 2015 
masih memerlukan upaya khusus dan kerja keras dari seluruh  pihak baik pemerintah, sektor swasta maupun 
masyarakat. AKI yang tinggi menunjukkan rawannya derajat kesehatan ibu (Profil DinKes Provinsi, 2012). 

Pencapaian AKI di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011 mengalami peningkatan dibandingkan 
dengan tahun 2010. Sementara, jumlah absolut kematian ibu di Jawa Tengah tahun 2011 dan 2010 yang 
tersebar di 35 kabupaten/kota adalah 668 kematian dengan 575.805 kelahiran hidup (2011), dan 611 
kematian dengan 582.075 kelahiran hidup (2010) (Dinkes Jateng, 2010. Dinkes Jateng, 2011). Pencapaian 
AKI (jumlah kematian per 100.000 kelahiran  hidup)  dan  jumlah  absolut  kematian  ibu  di  Jawa  Tengah  
tahun 2006-2011. 

Jumlah kematian ibu nifas mulai tahun 2007 mengalami peningkatan dan sampai tahun 2011 
menduduki peringkat teratas dibandingkan dengan pada saat hamil dan bersalin. Kematian ibu bersalin yang 
semula pada tahun 2006 menduduki peringkat tertinggi, mulai menunjukkan penurunan sejak tahun 2007 
sampai tahun 2011. Distribusi menurut penyebab kematian ibu di Jawa Tengah tahun 2011 penyebab 
kematian tersebut yaitu perdarahan (28%), eklamsia (24%) dan infeksi (11%). 

Masa nifas (puerpurium) dimulai setelah plasenta lahir dan berakhir ketika alat-alat kandungan 
kembali seperti keadaan sebelum hamil. Masa nifas berlangsung kira-kira 6 minggu atau 42 hari, namun 
secara keseluruhan akan pulih dalam waktu 3 bulan. Masa nifas atau post partum disebut juga puerpurium 
yang berasal dari bahasa latin yaitu dari “puer” yang artinya bayi dan “parous” berarti melahirkan. Nifas yaitu 
darah yang keluar dari rahim karena sebab melahirkan atau setelah melahirkan (Anggraini, 2010). 

Dalam pemenuhan gizi pada masa nifas maka perlu diberikan informasi mengenai macam dan jumlah 
bahan makanan yang dimakan setiap hari. Untuk memilih makanan dan mengkonsumsinya ibu nifas masih 
berpengaruh pada budaya dan sosial. Ibu nifas yang masih bertempat tinggal dipedesaan masih menganut 
budaya-budaya yang sebenarnya itu memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan. Pantangan dalam 
mengkonsumsi jenis makanan tertentu dapat didasari oleh kepercayaan pada umumnya mengandung nasihat 
yang dianggap baik ataupun tidak baik yang menjadi kebiasaan. Kebudayaan ini berpengaruh pada 
seseorang dalam memilih atau makanan yang akan dikonsumsi (Sulistyoningsih, 2011). 

Pantang makan adalah kebiasaan yang dianut dan berkaitan dengan masa nifas yaitu menu makanan 
ibu nifas, misalnya ibu nifas harus pantang makanan yang berasal dari daging, ikan, telur, dan goreng-
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gorengan karena dipercaya akan menghambat penyembuhan luka persalinan dan makanan ini akan membuat 
ASI menjadi lebih amis. 

Adat pantang makan ini akan sangat merugikan ibu nifas karena justru pemulihan kesehatannya akan 
terhambat. Dengan banyaknya jenis makanan yang harus ibu nifas pantang maka akan mengurangi juga 
nafsu makanannya sehingga asupan makanan yang seharusnya lebih banyak dari biasanya malah semakin 
berkurang (Sulistyawati, 2009). 

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal tahun 2013 cakupan pelayanan ibu nifas 
adalah 90,7% atau sekitar 15.535 ibu nifas, hal ini mengalami penurunan di bandingkan pada tahun 2012 
dimana cakupan pelayanan nifas sebanyak 100% dari seluruh ibu nifas. Dari Dinas Kesehatan Kabupaten 
Kendal dari 30 Puskesmas pada tahun 2013 jumlah ibu nifas sebanyak 17,122 ibu nifas. 

Berdasarkan informasi dari Bidan Praktik Mandiri Ny. M Di Desa Sijeruk Kecamatan Kendal 
Kabupaten Kendal sudah mendapatkan penyuluhan dari bidan desa, namun mayoritas ibu nifas melakukan 
pantang makan selama masa nifas,karena pengaruh dari tradisi dilingkungan tempat tinggal dan kepercayaan 
dimasyarakat bahwa ibu nifas yang melakukan pantang makan selama masa nifas akan membantu 
penyembuhan luka perineum dan produksi air susu ibu (ASI).Data dariBidan Praktik Mandiri Ny. M Di Desa 
Sijeruk Kecamatan Kendal Kabupaten Kendalpada Tahun 2014 terdapat sejumlah 53 ibu nifas, yang pantang 
makan terdapat 31 (58%)ibu nifas yang pantang makan. Dapat disimpulkan masih banyak ibu nifas yang 
pantang makan. Dampak dari pantang makan yaitu terdapat beberapa ibu nifas yang mengalami infeksi, 
penyembuhan luka perineum dan produksi ASI yang terhambat karena pantang makan yang dilakukan ibu 
nifas. 

Berdasarkan hasil studiawal dari 10 ibu nifas, menunjukan 6 orang ibu nifas mengalami penyembuhan 
pada luka perineum sembuh selama 10 hari karena melakukan pantang terhadap jenis makanan seperti ikan, 
telur dan daging karena adat, kepercayaan dan kebiasaan yang ada di lingkungan tempat tinggal ibu nifas, 
Sedangkan 4 orang ibu nifas mengalami penyembuhan luka perineum <7 hari dan ibu mengatakan tidak 
pantang makan karena sudah mengetahui pentingnya gizi pada masa nifas untuk penyembuhan luka 
perineum dan memperbanyak ASI, setelah mendapatkan konseling dari bidan setelah melahirkan. 

Melihat fenomena diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Perilaku pantang 
makan ibu nifas di Bidan Praktik Mandiri Ny. M Di Desa Sijeruk Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal. 
 
TINJAUAN TEORI 

Perilaku adalah merupakan totalitas penghayatan dan aktivitas seseorang, yang merupakan hasil 
bersama atau resultant antara berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal (Notoatmodjo, 2012). 
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Benyamin Bloom (1908) dalam Notoatmodjo (2012) seorang ahli psikologi pendidikan membagi perilaku 
manusia itu kedalam tiga domain, sesuai dengan tujuan pendidikan. Bloom menyebutkan ranah atau kawasan 
yakni : a) kognitif (cognitive), b) afektif (affective), c) psikomotor (Psychomotor).  
a. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 

Lawrence Green dalam Notoatmodjo (2012) menjelaskan bahwa perilaku itu dilatarbelakangi atau 
dipengaruhi oleh tiga faktor pokok, yaitu : 
1) Faktor-faktor predisposisi (predisposing factors) 

Faktor ini mencangkup pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap kesehatan, tradisi dan 
kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, sistem nilai yang dianut 
masyarakat, tingkat pendidikan, pekerjaan, tingkat sosial ekonomi, dan sebaginya. Faktor ini terutama 
yang positif mempermudah terwujudnya perilaku, maka sering disebut faktor pemudah. 

2) Faktor-faktor  pendukung (enabling faktors) 
Faktor ini mencangkup ketersediaan sarana dan prasarana atau fasilitas kesehatan bagi 

masyarakat, misalnya: air bersih, tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan tinja, 
ketersediaan makanan yang bergizi, dan sebagainya. Fasilitas ini pada hakikatnya mendukung atau 
memungkinkan terwujudnya perilaku kesehatan, maka faktor-faktor ini disebut faktor pendukung atau 
faktor pemungkin. 

3) Faktor-faktor pendorong (reinforcing factors) 
Faktor ini merupakan faktor sikap dan perilaku tokoh masyarakat (toma), tokoh agama (toga), 

sikap dan perilaku petugas termasuk petugas kesehatan. Selain itu untuk mewujudkan sikap menjadi 
suatu perbuatan juga diperlukan faktor dukungan (support) dari pihak lain seperti suami dan orang 
tua. 

Masa Nifas 
Masa nifas (puerpurium) dimulai setelah plasenta lahir dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali 

seperti keadaan sebelum hamil. Masa nifas berlangsung kira-kira 6 minggu atau 42 hari, namun secara 
keseluruhan akan pulih dalam waktu 3 bulan. Masa  nifas atau post partum disebut juga puerpurium yang 
berasal dari bahasa latin yaitu dari kata “puer” yang artinya bayi dan “Parous” berarti melahirkan.  
Pantang Makan 

Pantangmakan adalah kebiasaan yang dianut dan berkaitan dengan masa nifas yaitu menu makanan ibu 
nifas, misalnya ibu nifas harus pantang makanan yang berasal dari daging, ikan, telur, dan goreng-gorengan 
karena dipercaya akan menghambat penyembuhan luka persalinan dan makanan ini akan membuat ASI 
menjadi lebih amis. 

Adat pantang makan ini akan sangat merugikan ibu nifas karena justru pemulihan kesehatannya akan 
terhambat. Dengan banyaknya jenis makanan yang harus ibu nifas pantang maka akan mengurangi juga 
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nafsu makanannya sehingga asupan makanan yang seharusnya lebih banyak dari biasanya malah semakin 
berkurang (Sulistyawati, 2009). 

Pantangan makanan pada masa nifas yaitu bahan makanan yang dilarang untuk dikonsumsi menurut 
adat istiadat dan kepercayaan, contohnya: terong agar lidah bayi tidak ada bercak putih, nanas, mangga tidak 
bagus untuk rahim (Syafrudin, 2009). 

Pantangan makanan di daerah Jawa dalam keadaan panas untuk ibu nifas dimana ibu nifas dilarang 
mengkonsumsi makanan yang bersifat panas dan harus memakan makanan yang dingin. Selain ada 
pantangan makanan ada juga pantangan perbuatan contohnya ibu nifas dilarang keluar rumah pada waktu 
maghrib karena akan menyebabkan anak menjadi keterbelakangan mental, pandangan budaya dan 
kepercayaan ini akan berlangsung sampai selesainya masa nifas (Syafrudin, 2009). 

 

METODOLOGI 
Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif  ialah metode penelitian yang berlandaskan pada filosofi 

postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah 
eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Dalam suatu realitas atau obyek tidak dapat 
dilihat secara  parsial dan dipecah ke dalam beberapa variabel. Penelitian kualitatif memandang obyek 
sebagai sesuatu yang dinamis, hasil konstruksi pemikiran dan interprestasi terhadap gejala yang diamati, 
serta utuh (holistic) karena setiap aspek dari obyek itu mempunyai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengalaman atau pengetahuan yang dimiliki seseorang merupakan faktor yang sangat berperan 
dalam menginterpretasikan stimulus yang kita peroleh. Hasil wawancara didapatkan dua partisipan 
menyatakan bahwa makan amis-amis maupun yang berbau amis, sedangkan dua partisipan mengungkapkan 
bahwa memakan-makanan amis-amis dapat menyebabkan air susu ibu menjadi amis dan luka jahitan tidak 
sembuh. Pengetahuan pantang makan adalah tidak mengkonsumsi makanan yang amis-amis karena 
dipercaya akan menghambat luka dan membuat ASI menjadi lebih amis. Semuanya melakukan pantang 
makan terhadap makanan yang amis-amis, mereka beranggapan bahwa makanan yang amis-amis dapat 
menyebabkan air susu berbau amis dan luka jahitan tidak sembuh. 

Menurut Notoadmojo (2005) pengalaman atau pengetahuan yang dimiliki seseorang merupakan faktor 
yang sangat berperan dalam menginterpretasikan stimulus yang kita peroleh. Pengalaman masa lalu atau apa 
yang telah dipelajari akan menyebabkan terjadinya perbedaan interpretasi. Pengalaman adalah kejadian yang 
pernah dialami (dijalani, dirasai, ditanggung dan sebagainya) baik yang sudah lama atau baru saja terjadi (Edi 
Slamet, 2012). Pengalaman merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-harinya. 
Pengalaman juga sangat berharga bagi setiap manusia, dan pengalaman juga dapat kepada siapa saja untuk 
digunakan dan menjadi pedoman serta pembelajaran manusia. 
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Menurut Sulistyawati (2009) pantang makan adalah kebiasaan yang dianut dan berkaitan dengan 
masa nifas yaitu menu makanan ibu nifas, misalnya ibu nifas harus pantang makanan yang berasal dari 
daging, ikan, telur, dan goreng-gorengan karena dipercaya akan menghambat penyembuhan luka persalinan 
dan makanan ini akan membuat ASI menjadi lebih amis. 

Adat pantang makan ini akan sangat merugikan ibu nifas karena justru pemulihan kesehatannya akan 
terhambat. Dengan banyaknya jenis makanan yang harus ibu nifas pantang maka akan mengurangi juga 
nafsu makanannya sehingga asupan makanan yang seharusnya lebih banyak dari biasanya malah semakin 
berkurang. 

Hasil penelitian ini juga di dukung oleh penelitian terdahulu. Hanik Isyaturrodliyah Pengetahuan Ibu 
Nifas Tentang Makanan Bergizi di Desa XX Tahun 2009. Berdasarkan hasil penelitian terhadap 6 informan 
didapatkan hasil pengetahuan yang baik tentang makanan bergizi pada masa nifas. Pengetahuan responden 
ini berkaitan dengan faktor usia, tingkat pendidikan, dan status paritasnya. 
1. Perilaku pantang makan 

Hasil wawancara didapatkan partisipan menyatakan bahwa perilaku pantang makan adalah tidak 
mengkonsumsi makanan yang amis selama masa nifas. Menurut partisipan tiga bahwa mereka melakukan 
pantang makan dengan cara tidak mengkonsumsi makanan yang amis selama masa nifas, sedangkan satu 
partisipan melakukan pantang makan yang tidak dianjurkan selama masa nifas. 

Menurut penelitian yang dilakukan Muhammad Nasikin (2009) menyebutkan bahwa perilaku masyarakat 
pada dasarnya merupakan perwujudan  budaya yang dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: kondisi 
lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya. penelitian yang dilakukan oleh Syarifudin (2009) menyebutkan 
bahwa Pantangan makanan di daerah Jawa dalam keadaan panas untuk ibu nifas dimana ibu nifas dilarang 
mengkonsumsi makanan yang bersifat panas dan harus memakan makanan yang dingin. Selain ada 
pantangan makanan ada juga pantangan perbuatan, contohnya ibu nifas dilarang keluar rumah pada waktu 
maghrib karena akan menyebabkan anak menjadi keterbelakangan mental, pandangan budaya dan 
kepercayaan ini akan berlangsung sampai selesainya masa nifas. 

Dilihat dari tujuan penelitian menunjukan bahwa perilaku ibu nifas selama melakukan pantang makan 
yaitu dengan cara tidak mengkonsumsi makanan yang amis dan dilarang dikonsumsi selama masa nifas. 
Sedangkan menurut teori pantang makan selama masa nifas pada dasarnya merupakan perwujudan budaya 
yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya. 

Hasil penelitian tersebut dapat dianalisa bahwa ibu nifas melakukan pantang makan dengan cara tidak 
mengkonsumsi makanan yang amis selama masa nifas, tidak mengkonsumsi makanan yang tidak dianjurkan 
selama masa nifas. Hal ini dilakukan karena adat dan kebiasaan masyarakat di desa Sijeruk bahwa ibu 
setelah melahirkan pantang untuk mengkonsumsi makanan amis, telur, daging selama masa nifas. 
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Hal ini didukung dengan penelitian Nurhikmah (2012). Perilaku yang berhubungan dengan kesembuhan 
luka pada ibu nifas yang berpantang kesembuhan lukanya lebih lama dibandingkan ibu nifas yang tidak 
berpantang di wilayah puskesmas banjarmasin utara. 
2. Alasan pantang makan 

Hasil wawancara didapatkan partisipan menyatakan bahwa alasan melakukan pantang makan adalah 
luka cepat sembuh. Menurut partisipan tiga menyatakan bahwa alasan ibu melakukan pantang makan 
beranggapan luka cepat sembuh, sedangkan satu partisipan mengatakan bahwa mengikuti tradisi yang ada 
dikampungnya. 

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan dari triangulasi sumber yaitu ibu dari ibu nifas bahwa melakukan 
pantang makan dikarenakan biar cepat sembuh dan mengikuti tradisi yang ada di desa. 

Menurut Syarifudin (2009) kebiasan berpantang makanan karena ada yang mengatakan pantang 
makanan di antaranya konsumsi ikan segar akan menimbulkan nyeri pada luka dan lama sembuhnya, 
 pantang makan kacang panjang karena akan menyebabkan asi tidak keluar,  juga pantang makan ikan asin 
karena akan menimbulkan gatal-gatal. 

Hasil penelitian tersebut dapat dianalisa bahwa alasan ibu melakukan pantang makan karena mendapat 
dukungan, mengikuti tradisi dan luka lebih cepat sembuh. Menurut partisipan tiga menyatakan bahwa alasan 
ibu melakukan pantang makan beranggapan luka cepat sembuh, sedangkan satu  partisipan mengatakan 
bahwa mengikuti tradisi yang ada dikampung nya. 

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu oleh Putri Dyah Permatasari (2011) dengan judul 
Dukungan keluarga terhadap pola pantang makan ibu nifas di wilayah kerja puskemas bayat klaten. 
Berdasarkan hail penelitian sebanyak 5 informan ibu nifas melakukan pantang makan karena adanya 
dukungan dari keluarga. 
3. Dampak pantang makan 

Hasil wawancara didapatkan partisipan menyatakan bahwa dampak pantang makan luka cepat sembuh. 
Menurut partisipan mengatakan bahwa tiga partisipan menyatakan bahwa mempunyai harapan supaya luka 
jahitan cepat sembuh, sedangkan satu partisipan berharap supaya tambah kurus tidak gemuk dan sehat.  

Adat pantang makan ini akan sangat merugikan ibu nifas karena justru pemulihan kesehatannya akan 
terhambat, dengan banyaknya jenis makanan yang harus ibu nifas pantang maka akan mengurangi juga 
nafsu makanannya sehingga asupan makanan yang seharusnya lebih banyak dari biasanya malah semakin 
berkurang (Sulistyawati, 2009). 

Hasil penelitian tersebut dapat dianalisa bahwa dampak pantang makan luka cepat sembuh. Menurut 
partisipan mengatakan bahwa tiga partisipan menyatakan bahwa mempunyai harapan supaya luka jahitan 
cepat sembuh, sedangkan satu partisipan berharap supaya tambah kurus tidak gemuk dan sehat. 
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Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu, Raudhatul Jannah dengan judul persepsi gizi nifas 
pada penyembuhan luka Tahun 2012. Berdasarkan hasil penelitian terhadap 4 informan didapatkan hasil 
penyembuhan luka kurang baik karena gizi selama masa nifas tidak terpenuhi dengan baik. 
4. Faktor yang mempengaruhi pantang makan 

Hasil wawancara didapatkan partisipan menyatakan faktor yang mempengaruhi pantang makan adalah 
kebiasaan dilingkungan tempat tinggal. Menurut partisipan bahwa semua partisipan menyatakan lingkungan 
tempat tinggal mereka mendukung melakukan pantang makan didasarkan atas kebiasaan masyarakat sekitar 
maupun budaya setempat. 

Menurut Lawrence Green dalam Notoatmodjo (2012) faktor predisposisi (predisposing factors) yaitufaktor 
yang mencangkup pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap kesehatan, tradisi dan kepercayaan 
masyarakat terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, sistem nilai yang dianut masyarakat, tingkat 
pendidikan, pekerjaan, tingkat sosial ekonomi, dan sebaginya. Faktor ini terutama yang positif mempermudah 
terwujudnya perilaku, maka sering disebut faktor pemudah. 

Hasil penelitian tersebut dapat dianalisa bahwa selama melakukan pantang makan ibu memperoleh 
dukungan dari lingkungan dan orang tua. Menurut semua partisipan mengatakan bahwa lingkungan tempat 
tinggal mereka mendukung untuk melakukan pantang makan selama masa nifas yaitu tidak mengkonsumsi 
makanan yang memiliki aroma amis, ikan, telur dan daging. 

Hasil penelitian ini didukung penelitian terdahulu oleh Dinar Anggraini (2012) kebanyakan dari mereka 
hanya ikut-ikutan dan menuruti nasihat orang tua atau Ibu mertua dan dukun bayi setempat. Pantangan 
makan Ibu hamil dan pasca melahirkan di pantangan makan ibu hamil dan pasca melahirkan di Desa Bongkot 
Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang cukup banyak, walaupun tidak semua kebanyak-an di patuhi, 
tetapi tidak bagi mereka yang masih mempercayai kepercayaan turun temurun dari nenek moyang mereka 
yang mereka ketahui dari ibu kandung atau ibu mertua masih melakukan praktek pantangan makan. 
5. Jenis makanan yang dipantang 

Hasil wawancara didapatkan partisipan menyatakan jenis makanan yang tidak dikonsumsi selama masa 
nifas adalah ikan, telur, daging karena memiliki aroma amis. Menurut semua partisipan mengatakan bahwa 
jenis makanan yang tidak dikonsumsi selama masa nifas adalah ikan, telur, daging karena memiliki aroma 
amis. 

Menurut Swasono (2004) Jenis makanan yang dipantang bermacam-macam ikan seperti ikan mujair, 
udang, ikan belanak, ikan lele, ikan basah karena dianggap akan menyebabkan perut menjadi sakit.Ibu 
melahirkan pantang makan telur karena akan mempersulit penyembuhan luka dan pantang makan daging 
karena akan menyebabkan perdarahan yang banyak. Jika ibu alergi dengan telur maka makanan pengganti 
yang dianjurkan adalah tahu, tempe dsb. 
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Hasil penelitian ini didukung penelitian terdahulu oleh Ida Ayu (2011)  masih adanya kepercayaan 
terhadap makanan yang dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan bayinya di wilayah kerja puskesmas 
bataraguru kota bau-bau 2011 sehingga diharuskan untuk berpantang makanan pada Ibu hamil dan pasca 
melahirkan. Pantangan makanan ini meliputi makan dari golongan hewani yakni cumi-cumi, udang, kepiting, 
daging kambing, telur bebek dan beberapa jenis ikan. Karena dipercaya jika memakan makanan dari 
golongan hewani tersebut dapat menyebabkan ASI menjadi amis, badan menjadi gatal dan sulit untuk 
melahirkan. 
6. Waktu pantang makan 

Hasil wawancara didapatkan partisipan menyatakan waktu pantang makanan yaitu setelah melahirkan. 
Menurut semua partisipan mengatakan bahwa waktu melakukan pantang makan yaitu setelah melahirkan 
anaknya. 

Menurut Anggraini (2010) masa nifas (puerpurium) dimulai setelah plasenta lahir dan berakhir ketika alat-
alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil. Masa nifas berlangsung kira-kira 6 minggu atau 42 
hari, namun secara keseluruhan akan pulih dalam waktu 3 bulan. Masa  nifas atau post partum disebut juga 
puerpurium yang berasal dari bahasa latin yaitu dari kata “puer” yang artinya bayi dan “Parous” berarti 
melahirkan. Nifas yaitu darah yang keluar dari rahim karena sebab melahirkan atau setelah melahirkan. Darah 
Nifas yaitu darah yang tertahan tidak bisa keluar dari rahim dikarenakan hamil. Maka ketika melahirkan, darah 
tersebut keluar sedikit demi sedikit. Darah yang keluar sebelum melahirkan disertai tanda-tanda kelahiran, 
maka itu termasuk darah nifas juga. 

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu oleh Setiya Hartiningtyaswati (2010) tentang 
perilaku berpantang dengan penyembuhan luka perineum pada ibu nifas di kecamatan srengat Kabupaten 
Blitar hasilnya ibu nifas melakukan berpantang terhadap jenis makanan tertentu pasca melahirkan. 

 
SIMPULAN 
1. Perilaku ibu nifas tentang Pengetahuan Pantang Makan Di Bidan Praktik Mandiri Ny. M di Desa Sijeruk 

Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal yaitu Mereka beranggapan bahwa makanan yang amis-amis 
dapat menyebabkan air susu berbau amis dan luka jahitan tidak sembuh. 

2. Perilaku ibu nifas tentang Alasan Pantang Makan Di Bidan Praktik Mandiri Ny. M di Desa Sijeruk 
Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal yaitu alasan ibu melakukan pantang makan karena mengikuti 
tradisi yang ada di kampung adalah biar badannya tidak melar, karena ibu nifas beranggapan luka jahitan 
cepat sembuh dan badan tidak melar jika melakukan pantang makan. 

3. Perilaku ibu nifas tentang Dampak Pantang Makan Di Bidan Praktik Mandiri Ny. M di Desa Sijeruk 
Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal yaitu Ibu nifas beranggapan dengan melakukan pantang makan 
maka akan cepat pulih dan kembali seperti sebelum hamil. 
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4. Perilaku ibu nifas tentang Faktor yang Mempengaruhi Pantang Makan Di Bidan Praktik Mandiri Ny. M di 
Desa Sijeruk Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal yaitu, Semua partisipan melakukan pantang makan 
dan mendapat dukungan dari keluarga dan lingkungan. 

5. Perilaku ibu nifas tentang Jenis Makanan yang di Pantang Makan Di Bidan Praktik Mandiri Ny. M di Desa 
Sijeruk Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal yaitu, seluruh partisipan melakukan pantang makan-
makanan yang berbau amis. 

6. Perilaku ibu nifas tentang Waktu Pantang Makan Di Bidan Praktik Mandiri Ny. M di Desa Sijeruk 
Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal yaitu Seluruh partisipan melakukan pantang makan setelah 
melahirkan hinggan satu bulan sampai 40 hari. 

 
SARAN 
Bidan dapat bekerja sama dengan Kader setempat dalam meningkatkan kesehatan dan mengubah perilaku 
pantang makan di Bidan praktik mandiri Ny. M di Desa Sijeruk Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal dengan 
melakukan penyuluhan, pembagian leaflet dan menggunakan media lainnya
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ABSTRAK 

 
Latar Belakang : Premenstrual Syndrom (PMS) adalah sekumpulan keluhan dan gejala fisik, emosional, dan prilaku yang terjadi 
pada Wanita Usia Subur (WUS), yang muncul secara siklik dalam rentang waktu 7-10 hari sebelum menstruasi dan menghilang 
setelah darah haid keluar yang terjadi pada suatu tingkatan yang mampu mempengaruhi gaya hidup dan aktivitas. Sekitar 40% 
perempuan dengan rentang umur 14-50 tahun beresiko mengalami PMS dan banyak diantaranya mengalami PMS dalam rentang 
waktu yang cukup lama. Faktor utama yang mendasari kejadian PMS ini diantaranya adalah usia, faktor lingkungan, menarche pada 
usia sangat muda, regularitas haid dan riwayat keluarga yang pernah menderita PMS. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan 
risiko terjadinya PMS, antara lain, riwayat keluarga, paritas, status perkawinan, usia, diet, kurangnya aktivitas fisik, merokok dan 
konsumsi alkohol. Tujuan : Mengetahui faktor resiko yang berhubungan dengan PMS pada wanita usia subur di Dusun Sidorejo 
Wonosobo. Metode : Jenis penelitian adalah kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Sampel penelitian adalah 61 WUS yang 
ada di Dusun Sidorejo Kabupaten Wonosobo. Analisa data yang digunakan adalah Chi Square. Hasil : Ada hubungan antara 
riwayat keluarga dengan PMS. Ada hubungan paritas dengan PMS. Tidak ada hubungan status perkawinan dengan PMS. Ada 
hubungan usia dengan PMS. Ada hubungan status gizi dengan PMS. Ada hubungan kebiasaan merokok dengan PMS. Ada 
hubungan kebiasaan meminum alkohol dengan PMS. Ada hubungan kebiasaan olah raga dengan PMS. Simpulan : Faktor risiko 
yang berhubungan signifikan dengan PMS adalah riwayat keluarga, paritas, usia, status gizi, kebiasaan meminum merokok, 
kebiasaan minum alcohol dan kebiasaan olah raga. 
 
Kata Kunci : Premenstrual Syndrome, Premenstrual Tension  
 
 

RISK FACTORS WHICH ASSOCIATED WITH PRE MENSTRUAL SYNDROME ON THE 
FERTILE WOMEN IN SIDOREJO VILLAGE WONOSOBO CENTRAL JAVA 

 
ABSTRACT 

 
Premenstrual syndrome is a collection of physical, emotional, and behavior symptoms that occur on the fertile women, 

which appear in a cyclic 7-10 days before menstruation and disappear after the menstrual blood out which are able to influence the 
lifestyle and activities. About 40% of women, 14-50 years old are at risk of premenstrual syndrome and many of them have 
premenstrual syndrome in a long time. The main factor of premenstrual syndrome are age, environmental factors, menarche at a 
very young age, menstrual regularity and family history who had suffered from premenstrual syndrome. Some factors that may 
increase the risk of premenstrual syndrome are family history, parity, marital status, age, diet, physical activity, smoking and alcohol 
consumption. Objective : is knowing the risk factors which associated with premenstrual syndrome in fertile women in the Sidorejo 
Village Wonosobo, Central Java. Method : the type of research is a quantitative with cross sectional approach. The sample was 61 
fertile women in the Sidorejo Village Wonosobo. Analysis of the data used is Chi Square. Results : there was associated between 
family history with premenstrual syndrome. There was associated between parity with premenstrual syndrome. There was no 
associated between marital status with premenstrual syndrome. There was associated between age with premenstrual syndrome. 
There was associated between nutritional status with premenstrual syndrome. There was associated between smoking habits with 
premenstrual syndrome. There was associated between habit of drinking alcohol with premenstrual syndrome. There was associated 
between exercise habits with premenstrual syndrome. Conclusion : Significant associated of the risk factors with premenstrual 
syndrome are family history, parity, age, nutritional status, smoking habits, habit of drinking alcohol and exercise habits. 

 
Keyword : Premenstrual Syndrome, Premenstrual Tension  
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PENDAHULUAN 
Pre Menstrual Syndrom (PMS) adalah sekumpulan keluhan dan gejala fisik, emosional, dan prilaku 

yang terjadi pada Wanita Usia Subur (WUS), yang muncul secara siklik dalam rentang waktu 7-10 hari 
sebelum menstruasi dan menghilang setelah darah haid keluar yang terjadi pada suatu tingkatan yang mampu 
mempengaruhi gaya hidup dan aktivitas (Suparman, 2011). PMS merupakan gangguan 
psychoneuroendocrine dengan parameter biologis, psikologis dan sosial. Awal kejadian, durasi dan gejalanya 
bervariasi pada setiap wanita. Wanita usia subur adalah wanita yang keadaan organ reproduksinya berfungsi 
dengan baik antara umur 20-45 tahun (Ekasari, 2010). 

Sekitar 40% perempuan dengan rentan umur 14-50 tahun beresiko mengalami PMS dan banyak 
perempuan yang mengalaminya dalam rentang waktu yang cukup lama (Priyo, 2010). Gejala yang dapat 
dirasakan yaitu pusing, mual, pembengkakan payudara, perut kembung sampai pingsan, ledakan emosi 
dalam bentuk amarah, sensitivitas yang tinggi, sedih, sunyi (Shreeve 2010). Gejala ini menyebabkan rasa 
yang sangat tidak nyaman, sekitar 10-20% perempuan mengalami keadaan ini secara parah sehingga 
dirasakan sangat mengganggu, dan terkadang membuat depresi (Bardosono, 2008). Secara umum hal ini 
akan sangat berpengaruh kepada aktivitas wanita sehari-hari, termasuk didalamnya adalah aktivitas pada 
lingkungan sosial, kehidupan pribadi dan terutama aktivitas belajar di sekolah apabila dia seorang pelajar 
(Riyanto, 2010).  

Prevalensi wanita yang mengalami gejala PMS berulang adalah sebanyak 75% dimana 20-40% 
mengalami ketidaksanggupan dari segi mental maupun fisik, dan 5% mengalami tekanan yang berat. Insiden 
tertinggi terjadi pada wanita usia 20-an sampai awal 30-an. PMS jarang terjadi pada usia remaja dan 
menghilang setelah menopause (Colin, 2009). 

Dalam suatu penelitian pada tahun 2010 yang berjudul The Phenomenology of Premenstrual Syndrome 

in Female Medical Students yang melibatkan 250 mahasiswa kedokteran di College of Medicine, King Faisal 

University, Saudi Arabia menunjukkan 35.6% kasus PMS dimana 45% ringan, 32.6% sedang dan 22.4% 
berat.  

Terdapat beberapa faktor yang dapat risiko terjadinya PMS, antara lain, riwayat keluarga, paritas, status 
perkawinan, usia, diet (status gizi), kurangnya aktivitas fisik, merokok dan konsumsi alkohol (Saryono dan 
Waluyo, 2009).  

Berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan melalui wawancara terhadap 10 wanita usia subur di 
Dusun Sidorejo Kabupaten Wonosobo didapatkan hasil bahwa 7 orang diantaranya mengalami PMS, gejala 
yang paling sering dialami adalah nyeri payudara, nyeri panggul, perut kembung, pusing, dan mudah 
tersinggung. 
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TINJAUAN TEORI 
PMS adalah gangguan siklus yang umum terjadi pada wanita muda dan pertengahan ditandai dengan 

gejala fisik dan emosional yang konsisten, terjadi selama fase luteal pada siklus menstruasi (Saryono dan 
Sejati, 2009). 

Gejala PMS menurut sylvia (2010) terdiri atas dua gejala yaitu gejala fisik dan emosional. Gejala fisik 
meliputi payudara membengkak dan terasa nyeri, perut membengkak dan menggembung, serta mengalami 
sembelit atau diare, nyeri kepala dan migren, membengkaknya tangan dan kaki, bertambahnya berat badan, 
otot menjadi kaku dan nyeri, sendi-sendi kaku dan nyeri, serta mual dan muntah. Sedangkan gejala emosional 
meliputi depresi, cemas dan serangan panic, sulit tidur, perubahan minat dan gairah seksual, mudah 
tersinggung, marah yang meledak-ledak, meningkatnya selera makan trehadap makanan-makanan tertentu 
(terutama garam dan gula), meningkat dan menurunnya mood, sulit konsentrasi, serta merasa lemah dan 
lelah. Jika seorang perempuan merasakan satu gejala fisik dan satu gejala emosional, maka ia sudah dapat 
dikatakan menderita PMS. 

Saryono dan Sejati (2009) menyebutkan bahwa penyebab PMS antara lain faktor hormonal, kimiawi, 
genetik, psikologis  dan gaya hidup. Terdapat beberapa faktor yang dapat risiko terjadinya PMS, antara lain, 
riwayat keluarga, paritas, status perkawinan, usia, diet (status gizi), kurangnya aktivitas fisik, merokok dan 
konsumsi alkohol.   

Terapi obat yang biasa digunakan untuk PMS adalah obat anti peradangan non-steroid atau Nonsteroid 

Anti-Inflamasi (NSAIDS), asam mefenamat, kontrasepi oral (pil KB) atau (OCPS), obat penenang (alprazolam 
atau triazolam), obat anti depresi (SSRIs/Selective Serotonin Reuptake Inhibitor), medroxyprogesteron (Depo-
Provera), Gonadotropin Releasing Agonis Hormon, minyak bunga mawar yang berisi cuka gamma Linolenic 
 (GLA), diuretika, penyekat beta/beta bloker, obat untuk mengubah siklus menstruasi 
(Danazol/Danocrine) serta histerektomi parsial Saryono dan Sejati (2009). Selain terapi obat, penatalaksanaan 
PMS adalah perawatan, olahraga, relaksasi serta edukasi dan konseling. 
 
METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan cross sectional, untuk menentukan hubungan 
antara faktor resiko dengan PMS, dimana setiap responden hanya diteliti atau diobservasi dan diukur pada 
waktu bersamaan. PMS yang dimaksud didalam penelitian ini adalah adanya minimal satu gejala fisik dan 
satu gejala emosional menjelang menstruasi/haid pada setiap siklusnya. Sedangkan faktor risiko PMS yang 
diteliti adalah riwayat keluarga, paritas, status perkawinan, usia, status gizi, kebiasaan merokok, kebiasaan 
minum alcohol dan kebiasaan olah raga. 

Sampel pada penelitian ini adalah seluruh wanita usia subur di Dusun Sidorejo KabupatenWonosobo 
tahun 2015 yang sehat dan bersedia menjadi responden berjumlah 61 orang. Teknik pengambilan sampel 
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menggunakan total sampling. Data penelitian ini diambil secara langsung dengan cara membagikan kusioner 
yang berisi pertanyaan tertutup. Analisa data yang digunakan adalah uji statistik Chi Square. Ha diterima jika 
p-value< α (0,05) untuk taraf signifikan 5%. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 32 WUS yang mempunyai riwayat keluarga, 91%  
diantaranya mengalami PMS, sedangkan dari 29 WUS yang tidak memiliki riwayat keluarga, 90% diantaranya 
tidak mengalami PMS. Hasil uji chi square antara riwayat keluarga dengan PMS didapatkan ρ value sebesar 
0,000, yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara riwayat keluarga dengan PMS pada WUS di 
Dusun Sidorejo Kabupaten Wonosobo. Riwayat keluarga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ada 
tidaknya keluarga kandung WUS, seperti ibu, nenek atau saudara perempuan yang sering mengalami PMS. 

Hasil penelitan ini sesuai dengan teori bahwa Sindrom premenstruasi lebih rentan diderita oleh perempuan 
dengan riwayat sindrom premenstruasi pada anggota keluarga perempuan lainnya (ibu kandung dan saudari 
kandungnya). Ibu yang memiliki riwayat menderita sindrom premenstruasi secara bermakna berpeluang lebih 
besar memiliki putri yang kelak menderita sindrom premenstruasi (dengan peluang 70%) dibandingkan 
populasi umum (peluang 37%). Hal yang sama juga ditunjukkan antar-saudari kembar monozigot (yang 
berpeluang mendapat sindrom premenstruasi pada kedua individu 93%) dibandingkan antar-saudari kembar 
dizigot (berpeluang 44%) atau bukan saudari kembar (Suparman & Sentosa, 2011). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 11 WUS nulipara yang 63% diantaranya tidak mengalami 
PMS, sedangkan dari 17 WUS primipara 76% diantaranya tidak mengalami PMS, dan dari 33 WUS multipara 

73% diantaranya mengalami PMS. Hasil uji chi square antara paritas dengan PMS didapatkan ρ value 

sebesar 0,002, yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara paritas dengan PMS di Dusun Sidorejo 
Kabupaten Wonosobo. Paritas yang dimaksud didalam penelitian ini adalah jumlah pengalaman melahirkan 
yang pernah dialami WUS yang dikategorikan menjadi nulipara (belum pernah melahirkan), primipara (pernah 
satu kali pelahirkan) dan multipara (pernah melahirkan lebih dari satu kali). Hasil penelitian ini sejalan dengan 
pendapat Saryono dan Sejati (2009), yang menyatakan PMS semakin berat setelah melahirkan beberapa 
anak, karena semakin sering melahirkan maka semakin besar pula gangguan reproduksi pada wanita tersebut 
salah satunya yaitu PMS, terutama bila pernah mengalami kehamilan dengan komplikasi seperti toksima. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 50 WUS yang sudah menikah 56% diantaranya 
mengalami PMS, sedangkan dari 11 WUS yang belum menikah 64% diantaranya tidak mengalami PMS. Hasil 
uji chi square antara status perkawinan dengan PMS didapatkan ρ value sebesar 0,397, yang berarti tidak 
terdapat hubungan yang signifikan antara status perkawinan dengan PMS di Dusun Sidorejo Kabupaten 
Wonosobo. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan sebuah penelitian pada tahun 2010 yang berjudul 
Biological, Social and Behavioral Factors Associated with Premenstrual Syndrome yang melibatkan 874 
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wanita di Virginia menemukan fakta bahwa mereka yang telah menikah cenderung mempunyai resiko yang 
lebih kecil untuk mengalami PMS (3,7%) dari pada mereka yang tidak menikah (12,6%) (Maulana, 2008). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 38 WUS berusia kategori berisiko (30-45 tahun) yang 
66% diantaranya mengalami PMS, sedangkan dari 23 WUS berusia tidak berisiko (<30 tahun) 70% 
diantaranya tidak mengalami PMS. Hasil uji chi square antara usia dengan PMS didapatkan ρ value sebesar 
0,016, yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara usia dengan PMS di Dusun Sidorejo Kabupaten 
Wonosobo. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh Priyo (2010), bahwa terdapat sekitar 
40% perempuan dengan rentan umur 14-50 tahun beresiko mengalami sindrom pra menstruasi (PMS). PMS 
semakin sering dan mengganggu seiring dengan bertambahnya usia terutama antara 30-45 tahun, 
sebab pada usia 30-45 merupakan usia dimana wanita peka terhadap perubahan hormonal 
khususnya organ reproduksinya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 32 WUS kategori kurus 91% diantaranya mengalami 
PMS, sedangkan dari 14 WUS kategori normal 86% diantaranya tidak mengalami PMS, dan dari 15 WUS 
kategori gemuk 93% diantaranya tidak mengalami PMS. Hasil uji chi square antara status gizi dengan PMS 

didapatkan ρ value sebesar 0,000, yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara status gizi dengan 
PMS di Dusun Sidorejo Kabupaten Wonosobo. Status gizi didalam penelitian ini dikategorikan menjadi kurus, 
normal dan gemuk berdasarkan perhitungan IMT (Indek Massa Tubuh). Hasil penelitian ini sesuai dengan 
teori yang menyatakan bahwa gizi kurang atau terbatas selain akan mempengaruhi pertumbuhan, fungsi 
organ tubuh juga akan menyebabkan terganggunya fungsi reproduksi. Hal ini akan mempengaruhi terjadinya 
pre menstrual syndrom, tetapi akan membaik bila asupan nutrisinya baik. Hal ini berhubungan dengan 
pembentukan serotonin di dalam otak (Gily, 2009). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 11 WUS yang memiliki kebiasaan merokok, yang 91% 
diantaranya mengalami PMS, sedangkan dari 50 WUS yang tidak memiliki kebiasaan merokok 56% 
diantaranya tidak mengalami PMS. Hasil uji chi square antara kebiasaan merokok dengan PMS didapatkan ρ 

value sebesar 0,013, yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara kebiasaan merokok dengan PMS 

di Dusun Sidorejo Kabupaten Wonosobo. Kebiasaan merokok yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah 
jika frekwensi merokok minimal 1 batang perhari. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang menyatakan 
bahwa merokok juga dapat menghambat penyerapan vitamin C ke dalam tubuh. Dimana vitamin C berfungsi 
sebagai antioksidan yang dapat meningkatkan kemampuan tubuh mengahadapi stres serta berperan dalam 
pembentukan hormon prostaglandin yang dapat mempengaruhi pre menstrual syndrome (Fatimah, 2007). Bila 
terus menerus dibiarkan dapat mempersempit arteri jantung sehingga terjadi masalah serius seperti 
kardiovaskuler, strok, tekanan darah tinggi, stres dan pada akhirnya memperberat gejala pre menstrual 

syndrome (wiarto, 2013). 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 13 WUS yang memiliki kebiasaan minum alcohol 92% 
diantaranya mengalami PMS, sedangkan dari 48 WUS yang tidak memiliki kebiasaan minum alcohol 58% 
diantaranya tidak mengalami PMS. Hasil uji chi square antara kebiasaan meminum alcohol dengan PMS 

didapatkan ρ value sebesar 0,003, yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara kebiasaan minum 
alcohol dengan PMS di Dusun Sidorejo Kabupaten Wonosobo. Kebiasaan minum alcohol yang dimaksud di 
dalam penelitian ini adalah jika frekwensi minum alcohol minimal satu kali permingu, tanpa memandang 
jumlah yang diminum. Hasil peneletian ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa alkohol mempunyai 
dampak yang lebih buruk karena efeknya beracun bagi otak. Alkohol akan mengurangi aliran darah ke otak 
serta merusak kerja neurotransmiter. Pada hakekatnya, alkohol membatasi konsumsi normal zat gizi makro 
seperti karbohidrat, lemak dan protein sehingga menekan kemampuan tubuh memanfaatkan makanan yang 
dikonsumsi meskipun orang tersebut mengkonsumsi makanan bergizi dalam jumlah yang cukup, sehingga 
pada akhirnya akan menghambat proses penyerapan zat-zat gizi ke dalam tubuh dan dapat memperberat 
gejala PMS  (Wiarto, 2013). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 34 WUS yang mempunyai kebiasaan olah raga 68% 
diantaranya tidak mengalami PMS, sedangkan dari 27 WUS yang tidak mempunyai kebiasaan olah raga 78% 
diantaranya mengalami PMS. Hasil uji chi square antara aktifitas fisik dengan PMS didapatkan ρ value 

sebesar 0,001, yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara aktifitas fisik dengan PMS di Dusun 
Sidorejo Kabupaten Wonosobo. Kebiasaan olah raga yang dimaksud di di dalam penelitian ini adalah jika 
frekwensi olah raga minimal 3 kali perminggu, tanpa memandang jenis dan lamanya olah raga. Hasil 
penelitian ini sesuai dengan teori bahwa olahraga merupakan pencegahan penyakit yang murah dan  
menyenangkan. Bila dilakukan secara teratur akan bermanfaat secara fisik (kesegaran jasmani meningkat), 
secara psikis (tahan terhadap stres, mampu berkonsentrasi, mengurangi keluhan sebelum haid) dan secara 
sosial (menambah percaya diri dan sarana berinteraksi). Olahraga juga dapat meningkatkan opioid alami di 
otak yang disebut endorphin dan meningkatkan suasana hati. Endorphin merupakan senyawa kimia yang 
mirip opium yang dibuat didalam tubuh yang terlibat dalam sensasi euphoria dan persepsi nyeri. Beberapa 
penelitian menduga PMS sebagai akibat adanya defisiensi endorphin (Wiarto, 2013). 
 
SIMPULAN 

Faktor risiko yang ada hubungan signifikan dengan PMS adalah riwayat keluarga, paritas, usia, status 
gizi, kebiasaan merokok, kebiasaan minum alcohol dan kebiasaan olah raga. Sedangkan faktor yang tidak 
ada hubungan yang signifikan dengan PMS adalah status perkawinan.  
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SARAN 
Bagi WUS disarankan yang mengalami PMS untuk menjaga berat badan, menghindari merokok, 

menghindari minum alcohol dan berolah raga teratur (minimal 3 kali perminggu) supaya dapat meringkankan 
PMS. Bagi institusi pendidikan kesehatan, terutama kebidanan, disarankan untuk bekerja sama dengan 
institusi pelayanan kesehatan, puskesmas contohnya, untuk memberikan pendidikan kesehatan yang efektif 
tentang PMS kepada WUS yang tergolong kelompok berisiko, supaya dapat meningkatkan pengetahuan dan 
kesadaran akan PMS, dengan begitu tidak akan sampai terjadi komplikasi, depresi misalnya. Bagi peneliti 
selanjutnya yang akan meneliti tentang PMS disarankan untuk melakukan penelitian dari aspek biologi 
medisnya, dengan pemeriksaan hormonal misalnya. 
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ABSTRAK 

 
 
Jumlah penderita HIV/AIDS di Indonesia setiap tahunnya terus bertambah. Menurut laporan tahunan terbaru dari Badan Dunia untuk 
penanggulangan HIV/AIDS atau UNAIDS, Indonesia kini berada diurutan nomor satu. Terkait laju peningkatan kasus HIV di 
Indonesia pada tahun 1998 jumlah kasus HIV baru 591 orang, tetapi pada bulan September 2007 jumlahnya telah mencapai 5.904 
orang.  
Mengetahui persepsi terapi ARV (Anti Retroviral Virus) pada orang yang terinfeksi HIV/AIDS di Kota Salatiga. Jenis penelitian 
menggunakan pendekatan fenomenologi. Rancangan fenomenologi ini dilaksanakan dengan berpedoman pada tahapan deskriptif 
yaitu tahapan intuitif analisis dan deskriptif. Jumlah partisipan dalam penelitian ini sebanyak 3 orang penderita HIV/AIDS di Kota 
Salatiga atau sampai saturasi data. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling.  
Persepsi  dalam menjalani terapi ARV (Anti Retroviral Virus) di Kota Salatiga sudah baik, mereka mengetahui tentang ARV dan 
mengetahui tentang  efek samping yang ditimbulkan dari terapi ARV. Upaya orang yang terinfeksi HIV/AIDS dalam menjalani terapi 
ARV (Anti Retroviral Virus) di Kota Salatiga. ODHA mengatasi efek samping dengan konsultasi ke dokter dan minum obat yang 
diberikan dokter. Dukungan petugas manajemen kasus dalam menjalani  terapi ARV (Anti Retroviral Virus) di Kota Salatiga sudah 
baik. Dukungan  kelompok sebaya terhadap orang yang terinfeksi HIV dalam menjalani terapi ARV (Anti Retroviral Virus) di Kota 
Salatiga baik. Dukungan suami terhadap istri yang dalam menjalani terapi ARV (Anti Retroviral Virus) di Kota Salatiga baik.  
Kata kunci : Persepsi terapi ARV; HIV /AIDS 
Daftar Pustaka : 28 (2003-2012) 
Email : rose.stikes@yahoo.co.id 
 

PERCEPTION THERAPY ARV (ANTI-RETROVIRAL VIRUS) IN PEOPLE  
INFECTED WITH HIV / AIDS IN THE CITY SALATIGA 

 
ABSTRACT 

 
The number of people living with HIV / AIDS in Indonesia each year continues to grow. According to the latest annual report of the 
World Agency for HIV / AIDS or UNAIDS, Indonesia now comes out number one. Related to the rate of increase in HIV cases in 
Indonesia in 1998, the number of new HIV cases 591 people, but in September 2007 the number had reached 5,904 people.  
Knowing perception of antiretroviral therapy (Anti Retroviral Virus) in people infected with the H IV / AIDS in Salatiga.  
Type research using a phenomenological approach. draft of this phenomenology is guided by the descriptive stage stages intuitive 
and descriptive analysis. The number of participants in this study were 3 people with HIV / AIDS in Salatiga or until saturation of 
data. The sampling technique used was purposive sampling.  
Perception in therapy ARV (Anti-Retroviral Virus) in Salatiga has been good, they know about the drugs and find out about the side 
effects of antiretroviral therapy. Efforts of people infected with HIV / AIDS in antiretroviral therapy (Anti Retroviral Virus) in Salatiga. 
PLWHA cope with the side effects consult a doctor and take medicine that doctors prescribe. Support case management officer in 
antiretroviral therapy (Anti Retroviral Virus) in Salatiga has been good. peers Support against people infected with HIV in 
antiretroviral therapy (Anti Retroviral Virus) in Salatiga well. Support husbands against wives in antiretroviral therapy (Anti Retroviral 
Virus) in Salatiga well.  
Keywords     : Perception of antiretroviral therapy; HIV/AIDS 
Bibliography  :  28 (2003-2012) 
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PENDAHULUAN 
HIV/AIDS merupakan salah satu satu kendala dalam menuju visi Indonesia sehat 2010 yang sampai 

sekarang masih belum bisa teratasi sepenuhnya dalam berkembangnya penyakit AIDS yang di sebabkan oleh 
virus HIV. AIDS berarti kumpulan gejala akibat kekurangan atau kelemahan sistem kekebalan tubuh. AIDS, 

sindrom imuno defisiensi yang didapat diartikan sebagai tekanan paling berat dari keadaan sakit terus 
menerus yang berkaitan dengan infeksi Human Immuno Deficiency Virus (HIV). Cepatnya penularan virus 
HIV/AIDS ini di kalangan masyarakat disebabkan karena hubungan seks bebas dan penggunaan bersama 
jarum suntikan dikalangan pecandu narkotika  (Hawari, 2007).  

Jumlah penderita HIV/AIDS di Indonesia setiap tahunnya terus bertambah. Menurut laporan tahunan 
terbaru dari Badan Dunia untuk penanggulangan HIV/AIDS atau UNAIDS, Indonesia kini berada diurutan 
nomor satu. Terkait laju peningkatan kasus HIV di Indonesia pada tahun 1998 jumlah kasus HIV baru 591 
orang, tetapi pada bulan September 2007 jumlahnya telah mencapai 5.904 orang. Kondisi ini seiring dengan 
laju epidemi AIDS  dimana pada bulan September 2007 meningkat menjadi 10.384 orang dengan prevalesi 
4.57 persen. Sedangkan untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah sendiri jumlah penderita HIV/AIDS  pada 2004 
tercatat 130 pengidap HIV dan 19 penderita AIDS. Pada tahun 2005 terdapat 185 pengidap HIV dan 58 
penderita AIDS.  Jumlah ini bertambah menjadi 287 pengidap HIV dan 135 penderita AIDS tahun 2006 
(Sujudi, 2006). 

Salah satu pencegahan yang dapat dilakukan pada pasien HIV/AIDS yaitu dengan kepatuhan berobat 
sesuai petunjuk medik artinya dari dosis, waktu dan cara pemberian tepat yang dilakukan dalam jangka 
panjang pada setiap penyakit kronis termasuk HIV/AIDS. Dalam penanggulangan HIV/AIDS juga memerlukan 
diintegrasikan dengan pengobatan menggunakan obat ARV (Anti Retroviral Virus). ARV (Anti Retroviral Virus) 
tersebut tidak menyembuhkan namun mampu menekan perkembangan virus dalam tubuh, sehingga pasien 
tetap sehat dan mampu melakukan aktifitas seperti biasa Bagi pasien HIV/AIDS ketidakpatuhan berobat 
mengakibatkan kegagalan ARV dalam melawan virus (Sujudi, 2004). 

Pengobatan dengan kombinasi obat ARV (Anti Retroviral Virus) bermanfaat untuk menurunkan 
penyebab kematian pengidap HIV/AIDS yaitu penyakit penyerta atau oportunistik. ARV (Anti Retroviral Virus) 

hanya berfungsi memulihkan kekebalan tubuh manusia tetapi tidak bisa membunuh virus HIV di dalamnya. 
Sekitar 94% pasien HIV/AIDS yang menjalani terapi ARV (Anti Retroviral Virus) mengalami gangguan gizi dan 
penurunan berat badan secara signifikan, dimana asuhan gizi bagi pasien HIV/AIDS yang mengkonsumsi 
obat-obatan. Pengobatan dengan kombinasi obat ARV pada pengidap penyakit HIV/AIDS dapat 
menyebabkan status gizi kurang akan tetapi dengan mengkonsumsi ARV semasa hidupnya dapat 
memulihkan kondisi kesehatannya (Endang, 2005). 

Kurangnya kepatuhan terhadap ARV sering merupakan kegagalan pengobatan karena banyaknya 
obat yang harus dikonsumsi (8 sampai 9 jenis obat sehari) dengan waktu khusus dan retriksi makanan serta 
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keadaan-keadaan misalnya kecanduan obat dan tidak memiliki rumah (Anderson, 2006). Banyak penelitian 
menunjukkan bahwa hanya dengan kelupaan satu atau dua dosis obat ARV dalam satu minggu dapat 
memberikan dampak besar terhadap pengobatan HIV/AIDS. Dari penelitian yang dilakukan di AS dapat dilihat 
bahwa walau dengan kepatuhan diatas 95 %, hanya 81 % orang mencapai viral load yang tidak terdeteksi 
(kepatuhan 95% ini berarti hanya lupa atau telat memakai 3 dosis per bulan dengan jadwal dua kali sehari) 
(Spiritia, 2007). 

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul: Persepsi 
terapi ARV (Anti Retroviral Virus) pada orang yang terinfeksi HIV/AIDS di Kota Salatiga. 

 
TINJAUAN TEORITIS 

HIV (Human Immunodeficiency Virus), yaitu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. 
Virus adalah jasad renik hidup yang amat kecil sehingga dapat lolos melalui saringan yang teramat halus 
(ultra filter). HIV bentuknya seperti binatang bulu babi (binatang laut) yang berbulu tegak dan tajam. Orang 
yang mengidap HIV di dalam tubuhnya disebut HIV + (HIV positif) atau pengidap HIV (Djuanda, 2007). 

Orang yang telah terinfeksi HIV dalam beberapa tahun pertama belum menunjukan gejala apapun. 
Sehingga secara fisik bisa saja kelihatan tidak berbeda dengan orang lain yang sehat. Namun dia mempunyai 
potensi sebagai sumber penularan, artinya ia dapat menularkan virus kepada orang lain. Setelah periode 5-10 
tahun, seorang pengidap HIV mulai menunjukan gejala bermacam-macam penyakit yang muncul karena 
rendahnya daya tahan tubuh. Pada keadaan ini orang tersebut disebut sebagai penderita AIDS (Murtiastutik, 
2008). 

AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome), sindrom immuno defisiensi yang didapat diartikan 
sebagai tekanan paling berat dari keadaan sakit terus menerus yang berkaitan dengan infeksi Human Immuno 

Deficiency Virus (HIV) (Brunner & Suddarth, 2002). Acquired immunodeficiency syndrome pertama kali 
diketahui pada tahun 1981 sebagai penyakit yang berat yang ditandai oleh kerusakan imunitas seluler yang 
disebabkan oleh retrovirus, yang sebelumnya tidak diketahui, dikenal sebagai HIV (Hudak & Gallo, 2006).  

Terapi antiretroviral berarti mengobati infeksi HIV dengan obat-obatan. Obat tersebut (yang disebut 
ARV) tidak membunuh virus itu, namun dapat memperlambat pertumbuhan virus, waktu pertumbuhan virus 
diperlambat, begitu juga penyakit HIV. Karena HIV adalah retrovirus, obat-obat ini biasa disebut sebagai terapi 
antiretroviral (ARV) (Murtiastutik, 2008). 

Keberhasilan terapi dapat dilihat dari tanda-tanda klinis pasien yang membaik setelah terapi, salah 
satunya infeksi oppurtunistik tidak terjadi. Ukuran jumlah sel CD4+ menjadi predictor terkuat terjadinya 
komplikasi HIV. Jumlah CD4+ yang menurun diasosiasikan sebagai perbaikan yang lambat dalam terapi, 
meski pada kenyataannya pasien yang memulai terapi pada saat CD4+ rendah, akan menunjukkan perbaikan 
yang lambat. Namun jumlah CD4+ di bawah 100 sel/mm3 menunjukkan resiko yang signifikan untuk 
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terjadinya penyakit HIV yang progresif. Maka, kegagalan imunologik dikatakan terjadi jika jumlah CD4+ kurang 
dari angka tersebut. 

Selain itu, uji viral load merupakan cara yang informatif dan sensitive untuk mengidentifikasikan 
kegagalan terapi. Pengobatan dikatakan sukses secara virulogik jika tingkat RNA plasma HIV-1 berada di 
bawah 400 kopi/ml atau 50 kopi/ml setelah 6 bulan terapi. Jika gagal, maka dapat dipertimbangkan untuk 
mengganti regimen atau masuk ke terapi lini kedua (Djoerban, 2006). 

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yaitu pendekatan induktif untuk menemukan atau 
mengembangkan pengetahuan yang memerlukan keterlibatan peneliti dalam mengidentifikasi pengertian atau 
relevansi fenomena tertentu terhadap individu (Sabaeni, 2008). Penelitian menggunakan pendekatan 
fenomenologi.  

Partisipan dalam penelitian ini adalah orang yang terinfeksi IV/AIDS. Jumlah partisipan dalam 
penelitian ini sebanyak 4 orang orang yang terinfeksi HIV/AIDS di Kota Salatiga atau sampai saturasi data.  

Menurut Saebani (2008), dalam menganalisa penelitian kualitatif terdapat tahapan-tahapan yang perlu 
dilakukan, antara lain: Mengorganisasikan data, mengelompokkan berdasarkan kategori, tema dan pola 
jawaban, menguji asumsi atau permasalahan yang ada terhadap data, mencari alternatif penjelasan bagi data, 
menulis hasil penelitian. 

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Persepsi dalam menjalani terapi ARV 
Berdasarkan hasil wawancara dengan 2 informan dari Yankes, menunjukkan bahwa informan 

pertama tidak menjelaskan tentang ARV sedangkan informan kedua memberikan penjelasan terapi 
ARV. Informan memberikan penjelasan kepada ODHA tentang terapi ARV yang harus dijalani oleh 
ODHA. Informan juga menjelaskan tentang efek samping pengobatan. Efek samping pengobatan 
terapi ARV yang akan terjadi adalah mudah capek, ruam-ruam kulit, sakit kepala, diare, mual. 

Hasil ini didukung dengan hasil wawancara terhadap tiga informan ODHA yang menjalani 
terapi ARV, informan sudah mengerti tentang ARV. Informan mengerti tentang ARV dari dokter, 
teman sebaya, LSM dan internet. Informan juga mengetahui tentang efek samping yang ditimbulkan 
dari terapi ARV. Pada informan pertama dan kedua mampu menyebutkan efek samping yang 
ditimbulkan saat terapi ARV yaitu sakit kepala, kulit merah-merah, mual. Informan ketiga mampu 
menambahkan efek samping dari ARV yaitu anemia, dan kelelahan.  

Jenis ARV yang diminum informan pertama adalah efavirens 1x1 sama duviral 2x1. Informan 
kedua minum ARV duviral dan neviral 2x1. informan kedua sedang hamil sehingga tidak boleh minum 
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evaperin. Informan ketiga juga minum ARV deviral dan neviral 2x1. Jenis ARV yang digunakan 
informan tergantung pada pemeriksaan CD4. Hal ini didukung oleh teori Djuanda (2007), obat ARV 
perlu diminum sesuai petunjuk dokter baik dosis maupun waktunya. Mengingat bahwa HIV adalah 
virus yang selalu bermutasi, maka jika kita tidak mematuhi aturan pemakaian obat ARV, HIV yang 
berada di dalam tubuh kita bisa menjadi resisten terhadap obat itu. Dengan kata lain, obat yang kita 
konsumsi tidak bisa lagi memperlambat laju penyakit HIV menuju ke tahap AIDS, sehingga perlu 
diganti dengan obat lain yang mungkin lebih mahal atau lebih sulit diperoleh.  

Informan pertama ditinggalkan oleh suaminya. ODHA yang menjalani terapi ARV ini sulit 
untuk membangun kepercayaan dengan MK atau LSM. LSM langsung datang ke rumah apabila 
diketahui ada penderita HIV. Akan tetapi penderita HIV tidak langsung percaya dengan kedatangan 
mereka. Penderita HIV merasa rendah diri karena menderita HIV dan ada orang yang datang untuk 
membantu. LSM tetap mendukung ODHA dengan mengingatkan ODHA saat minum ARV melalui 
SMS atau telepon untuk ODHA baru sedangkan untuk ODHA lama dengan alarm. Bentuk dukungan 
yang terus dilakukan LSM ini membuat ODHA menjadi percaya dengan LSM. ODHA menjadi terus 
rutin minum ARV karena LSM yang terus mengingatkan untuk minum obat. Butuh waktu kurang lebih 
satu tahun untuk membangun kepercayaan dengan ODHA agar bisa teratur minum terapi ARV. 

ODHA yang menjalani terapi ARV ini sulit untuk membangun kepercayaan dengan MK atau 
LSM. LSM langsung datang ke rumah apabila diketahui ada penderita HIV. Akan tetapi penderita HIV 
tidak langsung percaya dengan kedatangan mereka. Penderita HIV merasa rendah diri karena 
menderita HIV dan ada orang yang datang untuk membantu. LSM tetap mendukung ODHA dengan 
mengingatkan ODHA saat minum ARV melalui SMS atau telepon untuk ODHA baru sedangkan untuk 
ODHA lama dengan alarm. Bentuk dukungan yang terus dilakukan LSM ini membuat ODHA menjadi 
percaya dengan LSM. ODHA menjadi terus rutin minum ARV karena LSM yang terus mengingatkan 
untuk minum obat. Butuh waktu kurang lebih satu tahun untuk membangun kepercayaan dengan 
ODHA agar bisa teratur minum terapi ARV. 

Informan merasa stres ketika didiagnosa HIV/AIDS. Informan tidak bisa menerima penyakit 
HIV/AIDS yang diderita. Terlebih informan pertama ditinggalkan suami ketika di diagnosa HIV/AIDS. 
Pasien yang menderita suatu penyakit dengan kondisi akut sebagian besar akan menunjukkan 
adanya gangguan psikologis di antaranya depresi.  

2. Sikap pada orang yang terinfeksi HIV/ AIDS 
Sikap informan DKK kepada ODHA sudah baik. Hal ini ditunjukkan dengan pernyataan 

informan yang memberi semangat dan dukungan untuk tetap semangat demi kelangsungan hidup 
kepada ODHA. Sikap suami kepada istri juga tidak jenuh selama mendampingi istri menjalani terapi 
ARV. DKK, LSM dan suami memberikan semangat kepada ODHA untuk rutin minum ARV setiap hari. 
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Hal ini didukung oleh pernyataan informan ODHA yang rutin minum ARV setiap hari. Alasan 
ketiga informan rutin dalam minum ARV karena ingin hidup lebih lama. Informan menjalani terapi ARV 
sudah lama sejak didiagnosa HIV. Informan pertama menganggap wajib minum ARV seperti minum 
vitamin. Informan kedua dan ketiga ingin hidup lebih lama dan demi anak-anak dan keluarga jadi 
sehingga harus minum secara rutin. 

Salah satu pencegahan yang dapat dilakukan pada pasien HIV/AIDS yaitu dengan kepatuhan 
berobat sesuai petunjuk medik artinya dari dosis, waktu dan cara pemberian tepat yang dilakukan 
dalam jangka panjang pada setiap penyakit kronis termasuk HIV/AIDS. Dalam penanggulangan 
HIV/AIDS juga memerlukan diintegrasikan dengan pengobatan menggunakan obat ARV (Anti 

Retroviral Virus). ARV (Anti Retroviral Virus) tersebut tidak menyembuhkan namun mampu menekan 
perkembangan virus dalam tubuh, sehingga pasien tetap sehat dan mampu melakukan aktifitas 
seperti biasa (Sujudi, 2004). 

3. Upaya pada orang yang terinfeksi HIV/ AIDS 
Berdasarkan hasil wawancara dengan 2 informan dari DKK, menunjukkan bahwa kedua 

informan menjelaskan tempat pengambilan ARV di rumah sakit yang ditunjuk seperti RSP Ngawen, 
RSUD Salatiga, RSUD Ambarawa, RS Kariadi. Hal ini sesuai dengan pernyataan ODHA bahwa 
pengambilan ARV di rumah sakit yang ditunjuk yaiu RSP Ngawen, RSU Salatiga, RSU Ambarawa, 
dan RS dr.Kariadi. 

Upaya yang dilakukan DKK terhdap pemberian terapi ARV dengan melakukan uji coba terapi 
ARV. Berdasarkan hasil wawancara dengan 2 informan, menunjukkan bahwa informan kedua 
menjelaskan tepai ARV akan diuji coba selama 2 minggu, apabila tidak ada keluhan maka dilanjutkan 
dan apabila ada keluhan maka diganti dosis rendah. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 informan, menunjukkan informan pertama 
menganggap keluhan tidak menjadi masalah, dan informan 1 dan 2 mengatasi efek samping dengan 
konsultasi ke dokter dan minum obat yang diberikan dokter. Dokter juga memberikan obat lain untuk 
mengatasi efek samping yang ditimbulkan akibat terapi ARV. Hasil wawancara menunjukkan informan 
tetap minum ARV walaupun mengalami ARV karena masih menginginkan hidup yang lama.  

Informan mendapatkan terapi ARV secara gratis. Setelah   dilakukan pemeriksaan CD4, 
informan mendapatkan ARV dari Rumah sakit yang sudah ditentukan.  Jika CD4 kurang dari 350 baru 
di beri resep untuk mengambil ARV di RS yang sudah ditentukan. Informan kedua pertama kali 
didiagnosa HIV, nilai CD4 5 sehingga diberi resep untuk terapi ARV. Penderita HIV yang berada di 
wilayah Salatiga bisa mengambil ARV di RSUD Salatiga, RSU Ambarawa dan RSP Ngawen. 

Hasil penelitian juga menunjukkan informan mengetahui hal yang harus diperhatikan saat 
minum ARV. Informan mengetahui minum ARV tidak boleh bersamaan dengan obat lain atau 
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makanan yang berlemak.  Pengobatan dengan kombinasi obat ARV (Anti Retroviral Virus) bermanfaat 
untuk menurunkan penyebab kematian pengidap HIV/AIDS yaitu penyakit penyerta atau oportunistik. 
ARV (Anti Retroviral Virus) hanya berfungsi memulihkan kekebalan tubuh manusia tetapi tidak bisa 
membunuh virus HIV di dalamnya (Endang, 2005). 

4. Dukungan petugas manajemen kasus dalam menjalani terapi ARV 
Berdasarkan hasil wawancara dengan 2 informan dari DKK dan tenaga kesehatan, 

menunjukkan bahwa DKK dan tenaga kesehatan memberikan dukungan yang baik kepada penderita 
HIV. Tindakan yang dilakukan pertama  kali pada saat mendapatkan ODHA baru pihak DKK akan 
menghubungi KDS, LSM untuk pendampingan ODHA apabila ditemukan kasus HIV yang baru. DKK 
akan memberitahu KDS, LSM kalau ada ODHA sehingga perlu untuk pendampingan.dan menjelaskan 
bahwa ada obat yang bisa menekan virus HIV yang namanya ARV  serta menjelaskan fungsi ARV 
sampai kapan di minum dan efek samping dari ARV dan akibat dari ketidak patuhan minum ARV. 

DKK dan tenaga kesehatan juga mendukung dalam menganjurkan untuk rutin minum ARV. 
ODHA dianjurkan untuk bergabung dengan KDS, dan juga LSM agar ada yang mendampingi dan 
mengingatkan untuk minum ARV. DKK menjelaskan efek samping yang ditimbulkan yaitu akan terjadi 
mudah capek, ruam-ruam kulit, sakit kepala, diare, mual. Dukungan tenaga kesehatan juga 
ditunjukkan dengan pemberian fasilitas bagi ODHA. Fasilitas yang diberikan untuk penderita HIV 
adalah pemeriksaan CD4 gratis, pemberian ARV gratis kontrol gratis, transpotasi dan jamkesda untuk 
sakit umum. Fasilitas diberikan untuk mendukung ODHA agar menjalani terapi ARV secara rutin dan 
agar penderita HIV dapat menjalani hidup dengan semangat. 

Program  yang akan dilakukan untuk menunjang keberhasilan dalam menangani HIV/AIDS 
dengan memberikan dukungan promosi kesehatan (promotif). Promosi kesehatan merupakan 
kegiatan penjangkauan atau pendampingan untuk memberikan informasi dan pendidikan ketrampilan 
tentang pencegahan HIV/AIDS serta promosi penerapan pola hidup sehat bagi kelompok resti ini akan 
dilakukan oleh LSM peduli AIDS. 

DKK dan dinas kesehatan juga memberikan pendampingan dalam komunitas ODHA dengan 
mengadakan pertemuan, kemudian ikut serta dalam kegiatan mereka yang disebut PMTCT 
(Prevention Mother To Child Transmission). PMTCT merupakan pencegahan efektif dari ibu positif ke 
bayi, memberikan konseling dan dukungan bagi perempuan yang hidup dengan HIV untuk 
memungkinkan mereka membuat keputusan, mencegah penularan HIV dari HIV positif kepada bayi 
mereka selama kehamilan, persalinan, dan menyusui, Integrasi perawatan HIV, pengobatan dan 
dukungan bagi perempuan yang di temukan dan keluarga mereka. 

Dukungan petugas kesehatan merupakan faktor lain yang dapat mempengaruhi perilaku 
kepatuhan. Dukungan petugas kesehatan berguna saat pasien menghadapi bahwa perilaku sehat 
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yang baru tersebut merupakan hal penting. Begitu juga mereka dapat mempengaruhi perilaku pasien 
dengan cara menyampaikan antusias mereka terhadap tindakan tertentu dari pasien, dan secara 
terus menerus memberikan penghargaan yang positif bagi pasien yang telah mampu berapdatasi 
dengan program pengobatannya. 

Dukungan yang diberikan LSM terhadap penderita HIV yang menjalani terapi ARV juga baik. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 informan dari LSM, menunjukkan bahwa LSM menjelaskan 
tentang obat ARV. LSM menjelaskan  tentang efek samping ARV kepada ODHA. Wujud 
pendampingan LSM  yang diberikan kepada ODHA dengan mengantarkan kontrol, menganjurkan 
minum rutin ARV, dan mengantar pengambilan obat. LSM tetap memberi semangat kepada ODHA 
apabila mengalami efek samping setelah menjalani terapi ARV.  

LSM yang peduli AIDS adalah orang peduli kasih, dan mitra alam. LSM mendapatkan dana 
untuk pendampingan HIV dari DKK. LSM juga meningtakan untuk rutin minum ARV. Bentuk dukungan 
ini ditunjukan melalui sms atau telp untuk mengingatkan penderita HIV minum ARV. Bentuk dukungan 
melalui sms ini dilakukan untuk ODHA baru. LSM memberikan pesan atau telepon selama 2 minggu 
pertama. Untuk ODHA lama, LSM menganjurkan dengan menggunakan alarm tanda minum obat.  

5. Dukungan suami 
Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 informan ODHA, menunjukkan bahwa informan 

pertama suami meninggalkannya dan mendapatkan dukungan dari orang tuanya. Informan kedua  
dan ketiga suami selalu mendukung. Dukungan  suami adalah sikap, tindakan dan penerimaan 
keluarga terhadap anggotanya. Anggota keluarga dipandang sebagai bagian yang tidak terpusahkan 
dalam lingkungan keluarga. Anggota keluarga memandang bahwa orang yang bersifat mendukung 
selalu siap memberikan pertolongan dan bantuan jika diperlukan. Dukungan suami merupakan segala 
bentuk keterlibatan suami kepada istrinya berupa dukungan instrumental, dukungan emosional, 
dukungan penghargaan dan dukungan informative. 

Bentuk dukungan suami ditunjukan dengan suami yang mendukung istri, mengingatkan untuk 
minum obat, kemudian menemani periksa, dan saling mengingatkan jika obat hampir habis. Suami 
selalu mengingatkan minum ARV, kemudian istirahat cukup, menemani periksa dan mengontrol obat 
apakah masih atau sudah habis dan mengantar  periksa CD4 

Suami  tidak mengalami kesulitan selama mendampingi istri menjalani terapi ARV. Tindakan 
yang dilakukan suamu jika istri mengalami keluhan dalam menjalani terapi ARV mengantarkan 
konsultasi ke dokter, sedangkan informan ketiga saling sharring dengan teman sebaya. Suami  
memberikan semangat dan motivasi agar sama-sama saling mendukung untuk menekan 
pertumbuhan virus HIV. Adanya dukungan yang diberikan suami, maka informan minum ARV secara 
rutin dan merasa hidupnya lebih baik setelah menjalani terapi ARV. 
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Dukungan suami merupakan bagian dari penderita yang paling dekat dan tidak dapat 
dipisahkan. Penderita akan merasa senang dan tenteram apabila mendapat perhatian dan dukungan 
dari keluarganya, karena dengan dukungan tersebut akan menimbulkan kepercayaan dirinya untuk 
menghadapi atau mengelola penyakitnya dengan lebih baik, serta penderita mau menuruti saran-
saran yang diberikan oleh keluarga untuk menunjang pengelolaan penyakitnya. 

 
SIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 

1. Persepsi  dalam menjalani  terapi ARV (Anti Retroviral Virus) di Kota Salatiga sudah baik, mereka 
mengetahui tentang ARV dan mengetahui tentang  efek samping yang ditimbulkan dari terapi ARV. 

2. Sikap DKK, LSM dan suami dalam mendampingi ODHA yang menjalani terapi ARV sudah baik.  
3. Upaya penderita HIV/AIDS dalam menjalani terapi ARV (Anti Retroviral Virus) di Kota Salatiga. 

Informan  mengatasi efek samping dengan konsultasi ke dokter dan minum obat yang diberikan 
dokter.  

4. Dukungan petugas manajemen kasus dalam menjalani terapi ARV (Anti Retroviral Virus) di Kota 
Salatiga sudah baik.  

5. Dukungan  kelompok sebaya terhadap penderita HIV dalam menjalani  terapi ARV (Anti Retroviral 

Virus) di Kota Salatiga baik. kelompok teman sebaya juga memberikan dukungan kepada penderita 
HIV. Teman  sebaya memberikan semangat, informasi, dan saling mengingatkan minum obat. 
Dukungan suami terhadap istri yang dalam menjalani  terapi ARV (Anti Retroviral Virus) di Kota 
Salatiga baik. Dukungan ditunjukan dengan mengingatkan untuk minum obat teratur, mengantar 
kontrol dan memberikan dukungan materiil dan spiritual. 

B. Saran 
1. Bagi Dinas Kesehatan   

Dinas kesehatan sebaiknya memberikan support pada ODHA agar rutin minum ARV dengan 
memberikan reward kepada ODHA yang rutin minum ARV. 

2. Bagi Rumah Sakit 
Rumah sakit sebaiknya menyediakan ARV dengan birokrasi yang tidak berbelit-belit agar ODHA bisa 
langsung mendapatkan ARV dengan mudah dan ada semangat untuk menjalani terapi ARV. 

3. Bagi LSM 
LSM diharapkan tetap memberikan pendampingan kepada ODHA terutama dalam pendampingan 
minum obat ARV. LSM dapat melibatkan suami sebagai pengawas minum obat agar pemberian ARV 
tidak terputus. 

4. Bagi Suami 
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Suami diharapkan selalu memberikan dukungan informasional, instrumental, emosional dalam 
menghadapi istri yang sedang menjalani terapi ARV agar istri merasa diperhatikan dan hidupnya 
bermanfaat untuk orang lain. 

5. Bagi Peneliti  
Peneliti mengharapkan untuk mencegah penularan HIV/AIDS dari ibu ke anak. 
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ABSTRAK 
Latar belakang : IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat) merupakan metode  deteksi dini kanker leher rahim. IVA dinyatakan lebih mudah, 
sederhana, dan lebih murah dibandingkan pap smear. Penyebab masalah lain dalam deteksi dini adalah rasa takut apabila hasil 
pemeriksaan IVA akan mengatakan bahwa mereka menderita kanker sehingga mereka lebih memilih untuk menghindarinya. Tujuan : 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  mengetahui persepsi wanita usia subur tentang pemeriksaan IVA Di Puskesmas Sragi 
01Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan. Metode : Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. 
Tekhnik pengumpulan data dengan wawancara mendalam. Jumlah partisipan 5 orang wanita usia subur di desa Klunjukan Kecamatan 
Sragi Kabupaten Pekalongan.  Hasil : Hasil wawancara mendalam dengan partisipan didapatkan informasi tentang perserpsi wanita usia 
subur tentang pemeriksaan IVA bahwa sebagian besar wanita usia subur di Desa Klunjukan sudah mengerti tentang IVA. Ada beberapa 
yang memeperoleh informasi tentang IVA melalui Bidan,Petugas Puskesmas, koran serta ibu –ibu belanja. Akan tetapi kesadaran wanita 
usia subur di desa klunjukan masih sangat rendah. Sehingga menyebabkan wanita usia subur di Desa Klunjukan masih banyak yang 
menolak untuk melakukan pemeriksaan IVA dan lebih memilih untuk menghindarinya. Saran : Penelitian ini diharapkan Bidan dan 
petugas kesehatan untuk lebih rutin mengadakan sosialisasi tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi, yang mana dalam hal 
ini adalah dengan memberikan penyuluhan kesehatan tentang Kanker serviks dan pentingnya deteksi awal kanker serviks. 
Kata kunci : Persepsi, Wanita Usia Subur, Pemeriksaan IVA 
 

ABSTRACT 
 
 

Background:Visual Inspection Of Acetic Acid is a method of early detection of cervical cancer. Visual Inspection Of Acetic Acid easier, 
simpler, and less expensive than the pap smear. Visual Inspection Of Acetic Acid for early detection of pre-cancerous invention.. Another 
cause of the problem in early detection is the fear when the examination results Visual Inspection Of Acetic Acid will say that they have 
cancer so they prefer to avoid it. 
Purpose: The purpose of this study was to determine the perception of women about the examination Visual Inspection Of Acetic Acid In 
Sragi district 01 Kecamatan Sragi district Pekalongan. 
Methods: This study used a qualitative method with phenomenological approach.. Techniques was  in-depth interviews.  Number of 
participants 5 women in the  Klunjukan village, Pekalongan. 
Results: The results of in-depth interviews with participants obtained information about women perseption about Visual Inspection Of 
Acetic Acid examination that most women in the village Klunjukan already know about the Visual Inspection Of Acetic Acid. There are 
some who obtain information about Visual Inspection Of Acetic Acid through midwives, health center staff, newspapers. However, 
awareness of women in the village klunjukan still very low. Causing women in the village Klunjukan still refuse to carry out checks Visual 
Inspection Of Acetic Acid prefer to avoid it. 
Suggestions: This study is expected to Midwives and health officials to do more routinely conduct socialization about the importance of 
reproductive health, which is in this case is to provide health education about screening cervical cancer. 
Keywords: Perception, woman of fertile age, examination Visual Inspection Of Acetic Acid 
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PENDAHULUAN 
 

Kanker serviks merupakan kanker yang banyak menyerang perempuan. saat ini kanker serviks menduduki 
urutan kedua dari penyakit kanker yang menyerang perempuan di dunia dan urutan pertama untuk wanita di 
negara berkembang. Dari data Badan Kesehatan Dunia diketahui terdapat 493.243 jiwa pertahun penderita 
kanker seriks baru di dunia dengan angka kematian karena kanker ini sebanyak 273.505 jiwa pertahun (Emilia, 
2010; h. 11). 

Data dari World Health Organization (WHO), awal tahun 2009 kasus baru terinfeksi kanker serviks setiap 
tahunnya yaitu 500.000 wanita  atau 1 juta, terinfeksi Kanker Serviks per hari 1370 wanita, 1 wanita terinfeksi 
Kanker Serviks tiap menit. Setiap tahunnya 270.000 atau lebih dari 1 juta wanita meninggal, 740 wanita 
meninggal/hari jadi 1 wanita meninggal /2 menit (WHO, 2009). 

Data  Yayasan Kanker Indonesia 15.000 wanita kasus baru terinfeksi kanker serviks setiap tahunnya. 100 
kasus / 100.000 penduduk di Jakarta, 90 kasus / 100.000 penduduk di kota besar lainnya, 360 kasus / 100.000 
penduduk di Tasikmalaya(YKI, 2009) 

Data dari Puskesmas Sragi 01 dari tahun 2011 yang sudah periksa IVA ada  37 orang, tahun 2012 ada 22 
orang, tahun 2013 ada 123 orang tahun 2014 ada 25 orang. Dari tahun ke tahun ini yang melakukan pemeriksaan 
IVA menurun.  

Kasus  kanker  leher  rahim  di  Indonesia,  diperburuk  lagi  dengan  banyaknya  (>70%) kasus  yang  
sudah  berada  pada  stadium  lanjut  ketika  datang  ke  Rumah  Sakit.  Kondisi  ini terjadi  juga  di  beberapa  
negara  berkembang,  atau  di  negara  miskin.  Agar  tercapai  hasil pengobatan  kanker  leher  rahim  yang  lebih  
baik,  salah  satu  faktor  utama  adalah  penemuan stadium  lebih  awal.  Pengobatan  kanker  leher  rahim  pada  
stadium  lebih  dini,  akan  lebih berhasil,  sehingga  mortalitas  akan  menurun Dinkes Jateng (2005) dalam 
Winarni, SK (2009). 

Mengatasi  hal  tersebut  perlu  upaya  pemecahan  masalah  dengan  metode skrining  lain  yang  lebih  
mampu  dilaksanakan,  cost  effective  dan  dimungkinkan dilakukan di Indonesia. Salah satu metode alternatif 
skrining kanker serviks yang dapat  menjawab  ketentuan-ketentuan  tersebut  adalah  IVA (Widyastuti dkk, 2009). 

 IVA merupakan salah satu metode untuk melakukan deteksi dini adanya kanker leher rahim. Skrining 
dengan IVA ini dinyatakan lebih mudah, lebih sederhana, dan lebih murah dibandingkan dengan tes  pap smear. 
Karena itu, pemeriksaan IVA ini memberikan harapan besar  untuk  terlindung  dari  ganasnya  efek  kanker  leher  
rahim,  jenis  kanker  yang  paling banyak ditemukan pada perempuan  Indonesia  yang berusia 25 tahun keatas 
(Nurana ,  2001). 

Berdasarkan studi pendahuluan di Desa Kunjukan dari 10 wanita usia subur  melalui wawancara 2 orang 
sudah mengetahui tentang IVA dan mengetahui kegunaannya serta berminat untuk melakukan IVA , sedangkan 8 
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orang belum mengetahui tentang IVA dan belum mengetahui kegunaan IVA serta tidak berminat untuk melakukan 
IVA karena mereka takut apabila hasil pemeriksaan IVA akan mengatakan bahwa mereka menderita kanker 
sehingga mereka lebih memilih untuk menghindarinya. Dari data tersebut di ketahui bahwa pengetahuan wanita 
usia subur di Desa Klunjukan tentang IVA kurang, minimnya pengetahuan ini memungkinkan perilaku yang negatif 
dalam deteksi dini. 

Tujuan Penelitian: Mengetahui persepsi wanita usia subur tentang pemeriksaan IVA Di Puskesmas Sragi 
01Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan. 
 
TINJAUAN TEORITIS 
 

Persepsi merupakan suatu proses yang dimulai dari penglihatan hingga terbentuk tanggapan yang terjadi 
dalam diri individu sehingga individu sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang 
dimilikinya. 

Pemeriksaan IVA adalah pemeriksaan dengan cara melihat langsung leher rahim setelah memulas leher 
rahim dengan larutan asam asetat 3-5%. Bila setelah pulasan asam asetat 3-5% ada perubahan warna, yaitu 
tampak bercak putih, maka kemungkinan ada kelainan tahap pra-kanker serviks (Romauli , 2012 ; h. 153 -154). 
Waktu yang diperlukan untuk mengetahui hasil pemeriksaan dari metode IVA adalah 1-5 menit.Setelah adanya 
perubahan warna  putih dari mulut rahim maka ada kecurigaan terdapat sel-sel yang memicu kanker rahim. Hasil 
dari pemeriksaan IVA dapat dibaca oleh dokter, Bidan maupun petugas kesehatan yang terlatih saat itu juga, 
sehingga mengurangi kecemasan yang dialami wanita pasangan usia subur. Jika hasil yang di dapat IVA (+) 
maka akan langsung diobati,  jika pemeriksaan dilakukan di Rumah Sakit maka akan langsung dilakukan 
kryoterapi, Serta diberikannya obat antibiotic serta analgesik, jika pemeriksaan di Praktek swasta maka akan 
langsung diberikan antibiotic dan analgesic serta rujukan ke Rumah Sakit untuk melakukan kryoterapi. 

Manfaat pemeriksaan IVA test adalah untuk mendeteksi secara dini penemuan pra kanker, Setiap 30 menit 
ada wanita yang terkena kanker dan setiap 1 jam ada wanita yang meninggal akibat kanker (Dewi , 2011; h. 203).   

Waktu pelaksanaan pemeriksaan IVA untuk masyarakat luas, diprogramkan pemeriksaannya 1 kali dalam 1 
tahun, kecuali ada kecurigaan lain. Pemeriksaan IVA dapat dilakukan setiap saat, tidak dalam kedaan haid, dua 
hari sebelum  pemeriksaan IVA sebaiknya tidak menggunakan obat-obatan yang dimasukan ke dalam vagina 
serta diketahui oleh suami. 
 
METODE PENELITIAN 
 

Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan fenomenologis yang 
memberikan tekanan pada segi subyektif tetapi tidak perlu menolak kenyataan yang ada, dimana tidak perlu 
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mendesak atau bertentangan dengan pandangan orang yang menolak dengan materi yang sedang dibahas 
(Moleong, 2007). 
Dalam penelitian ini cara pemilihan partisipan dengan teknik purposive sampling yang dilakukan dengan cara 
mengambil subyek bukan berdasarkan strata, random, atau daerah tetapi berdasarkan atas adanya tujuan 
tertentu. 

Kriteria pertisipan dalam penelitian ini adalah : 1)Wanita usia subur yang sudah menikah dan bertempat 
tinggal di Desa Klunjukkan Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan; 2)Wanita usia subur yang bersedia menjadi 
responden; 3)Wanita usia subur yang mampu berkomunikasi dengan baik. 

Definisi istilah dalam penelitian ini adalah: 1)Persepsi : merupakan suatu proses yang dimulai dari 
penglihatan hingga terbentuk tanggapan yang terjadi dalam diri individu sehingga individu sadar akan segala 
sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya; 2)Wanita Usia Subur (WUS) : Wanita usia 
subur ( WUS ) adalah wanita yang keadaan organ reproduksinya berfungsi dengan baik antara umur 20-45 tahun. 
Pada wanita usia subur ini berlangsung lebih cepat dari pada pria. Puncak kesuburan ada pada rentang usia 20-
29 tahun; 3) Pemeriksaan IVA : pemeriksaan dengan cara melihat langsung leher rahim setelah memulas leher 
rahim dengan larutan asam asetat 3-5%. Bila setelah pulasan asam asetat 3-5% ada perubahan warna, yaitu 
tampak bercak putih, maka kemungkinan ada kelainan tahap pra-kanker serviks. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Pengetahuan Pemeriksaan IV 

Lima partisipan menyatakan bahwa IVA adalah pemeriksaan kanker serviks. Pengetahuan Wanita 
Usia Suburtentang pemeriksaan rata-rata cukup baik, dibuktikan dengan jawaban dari partisipan 1, 2, 3, 5 
yang mengatakan bahwa menurut mereka pemeriksaan IVA adalah pemeriksaan yang harganya lebih murah 
dari pada yang sebelumnya ada. Sedangkan pertisipan 4 mengatakan bahwaPemeriksaan IVA adalah untuk 
mendeteksi kanker serviks agar terhindar dari kanker. 

Pemeriksaan IVA adalah pemeriksaan dengan cara melihat langsung leher rahim setelah memulas 
leher rahim dengan larutan asam asetat 3-5%. Bila setelah pulasan asam asetat 3-5% ada perubahan warna, 
yaitu tampak bercak putih, maka kemungkinan ada kelainan tahap pra-kanker serviks (Romauli , 2012 ; h. 153 
-154). Menurut Dewi (2011; h. 206) metode skrining IVA sesuai untuk pusat pelayanan sederhana, Mudah, 
praktis dan sangat mampu melaksanakan. Butuh bahan dan alat yang sederhana dan murah. 

B. Manfaat pemeriksaan IVA 
Partisipan menyatakan bahwa manfaat IVA adalah untuk mendeteksi secara dini apakah ada 

kelainan di daerah kewanitaan. Menurut  partisipan P.4 dan P.5 bahwa mereka mengatakan manfaatnya 
untuk mengetahui adakah kelaianan di daerah kewanitaan, apakah sehat ataupun tidak. Partisipan ke 1 
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mengatakan bahwa agar untuk mengetahui ada kanker atau tidak.Partisipan ke 3 mengatakan bahwa untuk 
mendeteksi kanker serviks, sedangkan partisipan ke 2 belum begitu paham manfaatnya. 
Menurut Dewi (2011) manfaat pemeriksaan IVA adalah untuk mendeteksi secara dini kanker serviks. 

C. Waktu Pemeriksaan IVA 
menurut partisipan mengatakan bahwa partisipan P.1 dan P.4 mengatakan bahwa pemeriksaan IVA 

dilakukan 1 kali, pemeriksaannya dilakukan setiap saat tidak dijadwal.Sedangkan partisipan P.2, P.3 dan P.5 
mengatakan bahwa mereka menjawab setiap hari jumat di puskesmas Sragi 01 dilakukan pemeriksaan IVA. 

Hasil Triangulasi sumber dari Bidan di Desa Klunjukan mengatakan bahwa skrining pada setiap 
wanita minimal 1x pada usia 35-40 tahunKalau fasilitas memungkinkan lakukan tiap 10 tahun pada usia 35-55 
tahun,, Kalau fasilitas tersedia lebih lakukan tiap 5 tahun pada usia 35-55 tahun,, Ideal dan optimal 
pemeriksaan dilakukan setiap 3 tahun pada wanita usia 25-60 tahun,, Skrining yang dilakukan sekali dalam 10 
tahun atau sekali seumur hidup memiliki dampak yang cukup signifikan,, Di Indonesia, anjuran untuk 
melakukan IVA bila : hasil positif (+) adalah 1 tahun dan, bila hasil negatif (-) adalah 5 tahun 

Menurut Maryanti (2009) Untuk masyarakat luas, diprogramkan pemeriksaannya 1 kali dalam 1 
tahun, kecuali ada kecurigaan lain. Pemeriksaan IVA dapat dilakukan setiap saat, tidak dalam kedaan haid, 
dua hari sebelum  pemeriksaan IVA sebaiknya tidak menggunakan obat-obatan yang dimasukan ke dalam 
vagina serta diketahui oleh suami. 

D. Alasan yg mendorong periksa IVA 
Semua partisipan mempunyai alasan masing masing yang mendorong periksa IVA mendapat 

informasi dari bidan, koran dan perkumpulan ibu-ibu. Menurut  partisipan P.1, P.2 dan P.4  menyatakan 
bahwa partisipan mendapat informasi dari Bidan. Partisipan P.5 menyatakan bahwa partisipan mendapat 
informasi dari koran, Namun agak berbeda dengan partisipan P.3 menyatakan bahwa mendapat informasi 
dari cerita ibu ibu belanja. 

Menurut DINKES (2012) Banyak  hal  yang  sudah  dilakukan  oleh  pihak-pihak  yang  
bertanggungjawab dengan  program  deteksi  dini  kanker  serviks  ini,  mulai  dari  dinas  kesehatan provinsi, 
kabupaten dan kota serta puskesmas, diantaranya adalah sosialisasi dan promosi  kesehatan  melalui  
penyuluhan  dan  program  pemeriksaan  IVA  gratis,namun belum dilakukan secara optimal karena daerah 
yang dicapai belum merata. Program  deteksi  dini  kanker  serviks  ini  di  tingkat  pelayanan  kesehatan  
yang paling dasar atau Puskesmas menjadi tanggung jawab dari bidang Kesehatan ibu dan  anak  (KIA),  
hanya  beberapa  puskesmas  yang  sudah  mengembangkan  diri dengan  memiliki  klinik  voluntary  
counseling  and  testing  (VCT),  sehingga  akan lebih membantu mengoptimalkan program IVA. 
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Dalam penelitian ini dapat dianalisa bahwa alasan yang mendorong sebagian besar wanita usia 
subur untuk periksa IVA adalah jarak rumah dengan pelayanan kesehatan jauh, harganya yang terjangkau, 
serta tempat pelayanan kesehatan yang bagus dan memadai peralatannya. Menurut partisipan P2,P3,P5 
mengatakan bahwa jarak dari rumah ke puskesmas itu jauh jadi mereka berfikiran kalau tidak ada keluhan 
tidak perlu untuk ke puskemas . Sedangkan partisipan P1 mengatakan harga sekitar 5.000-10.000 fasilitas 
memadai itu sudah termasuk murah, P4 mengatakan harga terjangkau. 
 

KESIMPULAN 
 

Wanita Usia Subur tentang pemeriksaaan IVA semua wanita usia subur mempunyai pengetahuan yang 
baik mengenai pemeriksaan IVA, mereka juga mengetahui manfaat dilakukan pemeriksaan IVA. Sebagian 
wanita usia subur tidak berminat untuk melakukan pemeriksaan IVA karena mereka takut apabila hasilnya positif 
jadi mereka lebih memilih untuk menghindarinya. Alasan yang mendorong wanita usia subur melakukan 
pemeriksaan IVA adalah harganya yang terjangkau, jarak rumah serta pelayanan. 

 
SARAN 

1. Bagi Masyarakat 
Penelitian ini agar masyarakat lebih meningkatkan pengetahuan dan minat masyarakat terhadap 
pemeriksaan IVA melalui media cetak, elektronik maupun informasi dengan bertanya pada teman, bidan 
desa.  Sehingga  kanker leher rahim dapat di ketahui secara dini agar tidak berkembang pada stadium lanjut. 

2. Bagi Bidan 
Penelitian ini agar Bidan Desa memberikan penyuluhan tentang kanker serviks dan pemeriksaan IVA agar 
masyarakat mengubah perilaku agar tertarik untuk periksa IVA. 

3. Bagi Dinas Kesehatan 
Penelitian ini agar tenaga kesehatan  untuk merutinkan program pemeriksaan IVA. Karena program ini 
sangat banyak manfaatnya. Pihak puskesmas juga diharapkan untuk lebih rutin mengadakan sosialisasi 
tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi, yang mana dalam hal ini adalah dengan memberikan 
penyuluhan kesehatan tentang deteksi awal Kanker serviks. 
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ABSTRAK 
 

Latar Belakang: Perilaku manusia dipengaruhi oleh fisik, psikologi, dan sosial ; yaitu pengalaman, keyakinan, fasilitas, sosio-
budaya, pengetahuan, persepsi, sikap, keinginan, kehendak, motivasi, niat. Cakupan untuk perilaku hidup sehat di Indonesia masih 
rendah. Penduduk terserang diare dengan angka kematian sebesar 2,52 %. Perilaku buang air besar sembarangan, perilaku cuci 
tangan, pakai sabun masih merupakan sasaran penting dalam promosi kesehatan, khususnya terkait perilaku hidup bersih dan 
sehat. Desa Girirejo sebagai desa binaan dalam praktik kebidanan komunitas masih banyak ditemukan perilaku hidup sehat yang 
tidak baik terutama merokok di dalam rumah serta pengelolaan sampah yang belum ada. Tujuan:  untuk mengetahui bagaimana 
perilaku hidup bersih dan sehat keluarga di Desa Girirejo Imogiri tahun 2014. Metode:  Penelitian ini adalah jenis penelitian diskriptif 
dengan pendekatan crossectional di Desa Girirejo tahun 2014. Sampel penelitian ini 1396 keluarga dengan purposive sampling. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder . Hasil dan Pembahasan: Sebanyak 98.1 % keluarga belum melaksanakan perilaku 
hidup sehat berdasarkan indikator nasional. Sebanyak 66.6 % keluarga mempunyai indikator sehat 2. Ada hubungan yang 
bermakna antara tingkat pendidikan kepala keluarga dan pekerjaan istri terhadap perilaku hidup sehat. Hal ini sesuai dengan teori 
dari Green yang mengatakan bahwa pendidikan mempengaruhi perilaku kesehatan serta ada faktor lain yang mempengaruhi yaitu 
faktor pendukung yaitu pekerjaan untuk melakukan perilaku hidup sehat  
Keseimpulan dan Saran: Seluruh warga agar meningkatkan perilaku hidup sehat terutama untuk menghindari merokok di dalam 
rumah. Penyuluhan perilaku hidup sehat harus dilakukan oleh petugas kesehatan. 
 
Keyword: Perilaku hidup bersih dan sehat;tatanan rumah tangga 
 
 

HEALTHY LIVING FAMILY BEHAVIOUR ORDER IN THE VILLAGE GIRIREJO DISTRICT 
IMOGIRI BANTUL 2014 

 
 

ABSTRACT 
 
Background: Human behavior is influenced by physical, psychological, and social; namely experience, beliefs, facilities, socio-
cultural, knowledge, perception, attitude, desire, desire, motivation, intention. Coverage for healthy behavior in Indonesia is poor. 
Population diarrhea with a mortality rate of 2.52%. Defecation, the behavior of washing hands with soap is important target in health 
promotion, particularly related to a clean and healthy lifestyle. Girirejo village as in the community midwifery practice there are still 
many healthy behavior that is poor, especially smoking in the house as well as waste manage don’t. Objective: know how to 
conduct a clean and healthy family living in the village Girirejo Imogiri 2014. Methods: This study is a kind of descriptive research 
with cross sectional approach in the Village Girirejo 2014. The research sample is 1396 families with purposive sampling. This study 
uses secondary data. Results: A total of 98.1% of families not implement healthy behavior is based on national indicators. A total of 
66.6% of families have a healthy indicator 2. There is a significant relationship between the level of education of head of the family 
and the wife work toward healthy behavior. This is consistent with the theory of Green who said that education influences health 
behaviors and there are other factors that affect the supporting factors that work to make healthy behavior. Conclusion and 
Suggestion: All the residents to improve healthy behavior, especially to avoid smoking in the house. Extension of healthy behavior 
should be done by health workers. 
 
Keyword: Behavioral health and hygiene; the order of the household 
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PENDAHULUAN  
Perilaku manusia dipengaruhi oleh fisik, psikologi, dan sosial ; yaitu pengalaman, keyakinan, fasilitas, 

sosio-budaya, pengetahuan, persepsi, sikap, keinginan, kehendak, motivasi, niat. (Spranger cit Notoatmodjo, 
2003). 

perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengetahuan, kepercayaan, sikap dan orang penting sebagai 
referensi (orang tua untuk anaknya), sumber daya (fasilitas, tenaga, dana), perilaku normal, kebiasaan, nilai- 
nilai. (WHO cit Notoatmojo, 2003) 

Keadaan sosial, ekonomi dan lingkungan individu dan populasi atau masyarakat mereka tinggal 
mempengaruhi perilaku hidup sehat. Peningkatan pengetahuan kesehatan dapat membantu individu  
mengatasi kesehatan yang lebih baik karena dapat membangun keterampilan pribadi, kognitif dan sosial yang 
menentukan kemampuan individu untuk mendapatkan akses, dan menggunakan informasi untuk menjaga 
kesehatan yang baik. (Lee et al., 2007). 

Dari hasil penelitian di Desa Srigading   untuk perilaku hidup sehat di tatanan rumah tangga di 
dapatkan hasil bahwa untuk faktor pendidikan, pekerjaan dan penghasilan keluarga mempengaruhi perilaku 
hidup sehat. Perilaku yang paling sering dilakukan oleh masyarakat yang tidak mendukung kesehatan adalah 
merokok di dalam rumah dan sampah yang belum di kelola dengan baik (Rahayu,2013). Dari hasil penelitian 
di Desa Mangunan didapatkan bahwa perilaku hidup sehat banyak belum dilakukan terutama untuk perilaku 
merokok di dalam rumah dan tidak melakukan pengelolaan sampah. (Rahayu, 2014) 

Perilaku manusia dipengaruhi pengalaman keluarga, fasilitas, keyakinan atau nilai-nilai yang dianut 
termasuk agama. Masih banyaknya perilaku hidup sehat tatanan keluarga  yang belum baik seperti 
pengelolaan sampah, buang air besar serta merokok di Desa Girirejo Imogiri. Dari latar belakang diatas 
peneliti ingin mengetahui bagaimana perilaku hidup sehat tatanan keluarga di Desa Girirejo Imogiri Bantul 
tahun 2014. 

 
TINJAUAN TEORITIS 

Menurut WHO cit Notoatmodjo, 2003, perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengetahuan, 
kepercayaan, sikap dan orang penting sebagai referensi (orang tua untuk anaknya), sumber daya ( fasilitas, 
tenaga, dana), perilaku normal, kebiasaan, nilai- nilai (kebudayaan) 

Model Perubahan Perilaku dari Green: kesehatan individu/ masyarakat di pengaruhi dua faktor utama 
yaitu perilaku dan non perilaku. Faktor perilaku ditentukan tiga kelompok : faktor predisposisi, faktor  
pendukung dan faktor pendorong. Faktor predisposisi mencakup pengetahuan individu, sikap, kepercayaan, 
tradisi, norma susila dan unsur-unsur yang ada di dalam diri individu dan masyarakat. Faktor pendukung 
adalah tersedianya sarana pelayanan dan kemudahan untuk mencapainya. Faktor pendorong adalah sikap 
dan perilaku petugas. Green menyatakan bahwa pendidikan kesehatan berperan penting dalam mengubah 
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dan menguatkan ketiga kelompok faktor tersebut. Model teori Green dapat digambarkan sebagai berikut : 
(Sarwono, 2004) 

Perilaku hidup bersih dan sehat adalah perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil 
pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolong diri sendiri di bidang kesehatan dan 
berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakatnya. Kemenkes, 2011). 

Indikator PHBS di Keluarga menurut Kementrian Kesehatan adalah sebagai berikut : Persalinan 
ditolong oleh tenaga kesehatan ; Memberi bayi ASI eksklusif ; Menimbang balita setiap bulan ; Menggunakan 
air bersih; Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun ; Menggunakan jamban sehat; Memberantas jentik di 
rumah; Makan sayur dan buah setiap hari; Melakukan aktifitas fisik setiap hari; Tidak merokok di dalam rumah 
(Kemenkes, 2008) 

Untuk kabupaten Bantul ada 15 item pertanyaan dari 10 indikator nasional ditambah dengan 5 item 
yaitu : Bumil periksa ke tempat pelayanan kesehatan sebanyak minimal 7 kali selama kehamilan atau periksa 
sesuai denga usia kehamilan : trimenster 1 trimester 2 : 2 kali, trimester 3 : 4 kali ; Imunisasi dasar lengkap 
untuk bayi sesuai dengan usia bayi; Menggosok gigi minimal 2 kali sehari sesudah makan dan sebelum tidur; 
Mengelola sampah yaitu memilah sampah sesuai jenisnya dan dimanfaatkan kembali untuk daur ulang; 
Mempunyai jaminan kesehatan. Dari 15 kriteria dikategorikan menjadi 3 strata dengan penilaian : Strata 1 
dengan 1-5 jawaban ya ; Strata 2 dengan 6-10 jawaban ya ; Strata 3 dengan 11-15 jawaban ya. 

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, jenis penelitian diskriptif dengan pendekatan crossectional 
yaitu ingin mengetahui bagaimana perilaku hidup sehat keluarga di Desa Girirejo Imogiri   tahun 2014. 
Populasi penelitian ini sebesar 1425 keluarga. Tehnik sampling penelitian ini adalah purposive sampling, 
keluarga yang ada di Desa Girirejo Imogiri    Bantul dengan kriteria dari hasil pendataan data yang ada 
lengkap sebanyak 1396 keluarga. Instrumen penelitian ini adalah kuesioner tentang perilaku hidup sehat 
tatanan keluarga yang berisi 15 item pertanyaan. Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui hubungan umur 
kk, jenis kelamin kk, pendidikan kepala keluarga, pekerjaan kepala keluarga, pendidikan istri, penghasilan istri 
dan tipe keluarga dengan strata PHBS menggunakan Chi Square. 

 
HASIL PENELITIAN 

Desa Girirejo mempunyai 9 dusun salah satu dusun merupakan tempat wisata religi dengan adanya 
makam raja-raja Mataram yang berada di dusun Pajimatan.  Sampel penelitian sebanyak 1396 keluarga. 
Dari perilaku hidup sehat tatanan keluarga berdasar PHBS nasional di dapatkan hasil sebagai berikut:
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Gambar 1. Perilaku hidup bersih dan sehat nasional tatanan keluarga di Desa Girirejo tahun 2014 

Perilaku hidup bersih dan sehat sebanyak 98,2% keluarga tidak melakukan perilaku hidup bersih dan 
sehat. Perilaku yang paling banyak dilakukan oleh warga adalah merokok di dalam rumah sebanyak 42,1%. 
Sebanyak 38,3% dari keluarga tidak biasa makan buah dan sayur setiap hari di keluarga minimal 2 porsi sayur 
dan 3 porsi buah atau sebaliknya setiap hari. Sebanyak 33,7% keluarga belum mencuci tangan dengan sabun 
di air mengalir sebelum makan dan sesudah buang air besar, sebelum memegang bayi, setelah mencebok 
anak, dan sebelum menyiapkan makanan. Pemberantasan sarang nyamuk tidak dilakukan oleh 20,7% 
keluarga. Perilaku hidup bersih dan sehat yang sudah baik adalah persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan 
100%, memberi bayi ASI eksklusif 98,9%, menimbang balita setiap bulan 99,0%; menggunakan air bersih 
sebanyak 91,4 % dan keluarga sudah menggunaan jamban sehat sebanyak 85,8%. 
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Gambar 2. Perilaku hidup bersih dan sehat berdasar kriteria kabupaten Bantul di Desa Girirejo tahun 2014 

 
Berdasar hasil penelitian di dapatkan kriteria sehat 2 sebanyak 66, 6%, sedangkan sehat 1 sebanyak 

31,0% dan sehat 3 sebanyak 2,4%. Perilaku mengelola sampah belum dilakukan oleh keluarga sebanyak 
75,6%, menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur belum dilakukan oleh 47,5% dan yang belum 
mempunyai jaminan kesehatan sebanyak 44,9%. Ibu hamil sebanyak 35 orang dan periksa ke petugas 
kesehatan sesuai usia kehamilan sebanyak 97,2%.  Jumlah bayi sebanyak 65 dan di imunisasi sesuai dengan 
umur sebanyak 95,4%. 

Hasil analisis bivariat antara jenis kelamin kepala keluarga, pendidikan  dan pekerjaan kepala 
keluarga, pendidikan dan pekerjaan istri, penghasilan keluarga dan tipe keluarga di hadapatkan hasil sebagai 
berikut ; 
 

Tabel 1. Hubungan karakteristik keluarga dengan perilaku hidup bersih dan sehat tatanan keluarga secara 
nasional dan kabupaten Bantul di Desa Girirejo tahun 2014 

Variable PHBS Nasional PHBS Bantul 

Chi square P value Kendall tau P value 

Jenis kelamin KK 1,398 0,261 0,030 0,262 
Pendidikan KK 4,607 0,330 0,198 0,000 
Pekerjaan KK 10,817 0,372 0,005 0,828 
Pendidikan istri 5,717 0,335 0,163 0,000 
Pekerjaan istri 19,752 0,049 0,033 0,160 
Penghasilan keluarga 7,679 0,465 0,114 0,000 
Tipe Keluarga 1,005 0,909 0,073 0,005 
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Hasil analisis untuk PHBS nasional  ada hubungan pekerjaan istri terhadap perilaku hidup bersih dan 

sehat dengan p value < 0,05. Tidak ada hubungan jenis kelamin, pendidikan kk, pekerjaan kk, pendidikan istri, 
penghasilan keluarga dan tipe keluarga terhadap perilaku hidup sehat di tatanan keluarga dengan p value > 
0,05. Penilaian PHBS menurut kabupaten Bantul ada hubungan bermakna pendidikan kk, pendidikan istri, 
penghasilan keluarga dan tipe keluarga dengan nilai p value < 0,05.  
 
PEMBAHASAN 

Dari hasil penelitian di dapatkan ada hubungan yang bermakna antara perilaku hidup sehat dengan 
pekerjaan istri p value 0.049. Hasil analisis dengan kendall tau ada hubungan yang bermakna antara 
pendidikan kepala keluarga, pendidikan istri, penghasilan keluarga dan tipe keluarga dengan perilaku hidup 
sehat dengan hasil τ < 0.05. 

Pendidikan mempengaruhi perilaku kesehatan serta ada faktor lain yang mempengaruhi yaitu faktor 
pendukung yaitu pekerjaan dan penghasilan karena akan mendukung fasilitas dan sarana untuk melakukan 
perilaku hidup sehat. Petugas kesehatan yang memberikan informasi tentang PHBS sangat mempengaruhi 
pengetahuan. Pedidikan dan pengetahuan yang baik serta didukung sarana yang ada akan mempengaruhi 
perilaku hidup sehat. Kepercayaan masyarakat terhadap tokoh masyarakat dan petugas kesehatan juga ikut 
mempengaruhi perilaku mereka. Pengalaman juga mempengaruhi mereka yaitu saat terjadi demam berdarah 
di suatu dusun mereka secara bersama-sama mengadakan pemeriksaan jentik dan melakukan 
pemberantasan sarang nyamuk. (Sarwono,2004) 

Perilaku hidup sehat yang masih kurang adalah kebiasaan merokok di dalam rumah hal ini 
disebabkan pengetahuan mereka tentang bahaya merokok, kebiasaan makan sayur dan buah serta mencuci 
tangan menggunakan sabun untuk keluarga masih kurang. Pengelolaan sampah belum dilakukan dengan 
baik karena pengetahuan mereka tentang mengelola sampah masih kurang. Perilaku hidup sehat dari 
kebiasaan memeriksakan kehamilan, persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan dan juga melakukan 
imunisasi bagi bayi sudah dilakukan dengan baik karena fasilitas pelayanan kesehatan dekat dengan 
masyarakat serta kesadaran dan pengetahuan tentang kesehatan ibu dan anak sangat baik.  

Menurut Spranger cit Notoatmodjo, 2003, perilaku manusia dipengaruhi oleh fisik, psikologi, dan 
sosial ; yaitu : pengalaman, keyakinan, fasilitas, sosio-budaya, pengetahuan, persepsi, sikap, keinginan, 
kehendak, motivasi, niat. Menurut WHO cit Notoatmodjo, 2003, perilaku seseorang dipengaruhi oleh 
pengetahuan, kepercayaan, sikap dan orang penting sebagai referensi (orang tua untuk anaknya), sumber 
daya ( fasilitas, tenaga, dana), perilaku normal, kebiasaan, nilai- nilai (kebudayaan). 

Lamawati, 2011, penelitian yang dilakukan kepada ibu-ibu rumah tangga diketahui bahwa dari 10 
indikator PHBS yang masih dibawah target nasional yaitu pemberian ASI Ekslusif sebanyak 41,3%, 
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penimbangan balita sebanyak 49,2%, cuci tangan dengan air bersih pakai sabun sebanyak 53,6%, 
memberantas jentik di rumah sebanyak 43,2%, menggunakan jamban sehat sebanyak 61,5% , tidak merokok 
di dalam rumah sebanyak 33,3% , melakukan aktifitas fisik setiap hari sebanyak 61,5%. Dari hasil penelitian 
ini juga diketahui bahwa yang sering memberikan informasi kepada masyarakat tentang penerapan PHBS 
rumah tangga yaitu dari tenaga kesehatan/petugas puskesmas sebanyak 62%, dan non kesehatan sebanyak 
38% (kader, PKK, RT/RW, Lurah dan LPM). 

Kusumawati, dkk (2007) bahwa ada hubungan bermakan karakteristik tentang pendidikan dengan 
perilaku hidup sehat terhadap kejadian diare. Pendidikan ibu yang rendah menyebabkan perilaku hidup sehat 
kurang baik sehingga kejadian diare lebih banyak. Hasil penelitian ini juga menunjukan ada hubungan 
bermakna antara perilaku membuang sampah dengan kejaidan diare. Ibu yang tidak mengelola sampah 
dengan baik lebih banyak menderita diare. 

Napu, 2012, didapatkan bahwa dari 10 indikator PHBS 3 indikator yang dijalankan, diantaranya 
pemberian ASI Eksklusif, aktif di posyandu dan menggunakan air bersih. Untuk tingkat pengetahuan 
masyarakat tentang PHBS masih sangat rendah yakni terdapat 88,4%, praktik/tindakan masyarakat tentang 
indikator PHBS masih kurang karena hanya terdapat 12,5% dari 100% responden yang melakukan 10 
indikator PHBS. 

Rahayu, 2013 Dari hasil penelitian didapatkan bahwa 11.8 % keluarag tidak melakukan cuci tangan 
dengan sabun, sebanyak 10.7 % keluarga belum melakukan pemberantasan sarang nyamuk secara rutin. 
Sebayak 10.3 % keluarga tidak makan buah dan sayur, dan sebanyak 47.5% keluarga merokok di dalam 
rumah. Sebanyak 63.5 % keluarga belum melaksanakan perilaku hidup sehat berdasarkan indikator nasional. 
Sebanyak 63.5 % keluarga di desa Srigading belum melakukan perilaku hidup sehat. Dan sebanyak 47.5 % 
keluarga merokok di dalam rumah. Ada hubungan yang bermakna antara tingkat pendidikan, pekerjaan dan 
penghasilan dengan perilaku hidup sehat. 

Rahayu, 2014, hasil Penelitian menunjukan bahwa perilaku hidup sehat keluarag di Desa Mangunan  
Dlingo   ada hubungan yang bermakna antara pendidikan kepala keluarga, pekerjaan kepala keluarga, 
penghasilan dan pendidikan istri dengan perilaku hidup bersih dan sehat dengan p value < 0.05. Tidak ada 
hubungan yang bermakna antara jenis kelamin kepala keluarga dan tipe keluarga dengan perilaku hidup sehat 
= 0.301 dan 0.938. 

 
KESIMPULAN 

Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa ada hubungan yang bermakan antara pendidikan kepala 
keluarga, pendidikan istri, penghasilan keluarga dan tipe keluarga dengan perilaku hidup sehat dengan p 
value < 0,05. Tidak ada hubungan bermakna antara jenis kelamin, pekerjaan kepala keluarg , pekerjaan istri 
terhadap perilaku hidup sehat. 
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SARAN 
Kepada petugas kesehatan untuk bisa meningkatkan penyuluhan tentang PHBS kepada masyarakat 

untuk meningkatkan derajat kesehatan. 
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Abstrak 

 
Pertolongan persalinan sudah banyak dilakukan oleh tenaga terlatih namun Angka Kematian Ibu dan Bayi masih meningkat.Di 
Semarang Angka kematian ibu dan bayi selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun di Rumah Sakit Islam Sultan Agung 
Semarang AKI tidak mengalami peningkatan yang signifikan selama 3 tahun, dari 2 kasus menjadi 3 kasus, dan AKB dari 53 
menjadi 41 kasus. sedangkan disana bidan khususnya Clinical Instruktur yang mengikuti pelatihan APN baru beberapa orang saja. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi teknik pengajaran CI tentang APN di Rumah Sakit Islam Sultan Agung 
Semarang.Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan tenik snowball sampling. Hasil analisa data CI sudah 
memahami pengertian pengajaran klinik, menggunakan 4 metode pengajaran klinik, 3 tahap pengorganisasian, dan 2 cara evaluasi 
pengajaran klinik kepada mahasiswa. CI sudah mengerti semua peran nya dalam pengajaran klinik, dan sudah memahami 
pengertian dan tujuan APN, serta telah melaksanakan APN 58 langkah. 

 
 

Abstract 
 

Deliveries have been done by trained personnel but Maternal and Infant Mortality Rate was increased. In Semarang maternal and 
infant mortality rates always increase every year. But in Islam Sultan Agung Hospital Semarang AKI did not experience a significant 
increase over 3 years, from two cases into three cases, and IMR from 53 to 41 cases. while there midwife especially Clinikal 
instructor training new APN few people.This study aimed to explore the teaching techniques CI of APN in Islam Sultan Agung 
Hospital Semarang. The study is qualitative by using tenik snowball sampling.CI have understood the sense of teaching clinic, using 
four methods of teaching clinic, 3 stages of organizing, and two ways of teaching evaluation clinics to student. CI has understood all 
his role and already understand the meaning and purpose of APN, and has implemented 58 measures APN.CI in Islam Sultan 
Agung Hospital Semarang. 
 
Keywords: Teaching Clinics, Clinical Instructur, Normal Delivery Care 
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PENDAHULUAN 

Salah satu upaya yang dilakukan Departemen Kesehatan dalam mempercepat penurunan Angka 
Kematian Ibu (AKI) adalah meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petugas kesehatan khususnya bidan 
didalam menolong persalinan. Peran bidan sangat penting dalam menentukan keberhasilan program Jaminan 
Kesehatan Nasional (JKN), yang menitikberatkan pada layanan primer (JNPKKR, 2007). 

Pada Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2013, Angka Kematian Ibu meningkat di 
Indonesia mencapai 359 per 100.000 KH,menurut Provil Kesehatan Jawa Tengah DI Jawa Tengah (2013) AKI 
mencapai 118,62 per 100.000 KH, dan di Semarang mencapai 109,2 per 100.000 KH. (JNKP-KR, 2013). 

Selain AKI, Angka Kematian Bayi (AKB) masih jauh dari target MDGs. SDKI 2012 menyebutkan, AKB di 
Indonesia mencapai 32 per 1.000 kelahiran hidup, menurut Profil Kesehatan Jawa Tengah 2012, di Jawa 
Tengah mencapai 10,34 per 1.000 KH, dan di Semarang mencapai 9,0 per 1.000 KH. Tahun 2013 jumlah AKB 
di Indonesia sebanyak 20,75 per 1.000 KH, di Jawa tengah Sebanyak 10,75 per 1000 KH, dan di Semarang 
sebanyak  9,5 per 1000 KH. (Profil Kesehatan Indonesia, 2013). 

Angka kematian ibu sendiri di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang pada tahun 2012 ada 2 kasus 
kematian ibu, 2013 mengalami peningkatan kembali menjadi 3 kasus, dan pada tahun 2014 mencapai 3 kasus 
kematian ibu. Sedangkan angka kematian bayi di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang yaitu pada 
tahun 2012 sebanyak 53 kasus, tahun 2013 sebanyak 51 kasus, dan 2014 sebanyak 41 kasus (Data Rekam 
Medis RS Sultan Agung Semarang, 2014). 

Berdasarkan studi pendahuluan bidan yang bekerja di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang ini 
berjumlah 30 orang, dari keseluruhan jumlah bidan baru 5 bidan yang telah mengikuti pelatihan APN,dan 
bidan yang mendapat Surat Keputusan untuk menjadi CI baik yang telah mengikuti pelatihan APN maupun 
belum berjumlah 6 orang. Rumah Sakit Sultan Agung sendiri adalah Rumah Sakit Teaching Hospital di 
Semarang. (Data Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, 2014).  

 
TINJAUAN TEORITIS 
 
A. Definisi Pengajaran klinik 

Pengajaran klinik adalah kegiatan belajar dimana peserta didik memberikan perawatan kepada klien 
sebagai rencana kegiatan belajar (WHO, 2009). Sedangkan menurut Lubis (2005) pengajaran klinik 
adalah proses pembelajaran pada suatu tempat praktik klinik yang memungkinkan institusi klinik, siswa 
dan pasien saling berinteraksi secara langsung atau satu sama lain. 

B. Definisi Clinical Instructur 
Definisi dari Clinical instrukur adalah seseorang yang diberi wewenang dan tanggung jawab yang jelas 

sesuai dengan perannya dalam merancang, mengelola dan mengevaluasi pembelajaran klinik terhadap 
peserta didik di tatanan klinik. (Nursalam, 2005). 
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C. Tujuan Asuhan Persalinan Normal 
Tujuan asuhan persalinan normal adalah mengupayakan kelangsungan hidup untuk mencapai derajat 

kesehatan yang tinggi bagi ibu dan bayinya, melalui berbagai upaya yang terintegrasi dan lengkap serta 
intervensi minimal sehingga prinsip keamanan dan kualitas pelayanan dapat terjaga pada tingkat yang 
optimal. Dengan pendekatan yang seperti ini, berarti bahwa upaya asuhan persalinan normal harus 
didukung oleh adanya alasan yang kuat dan berbagai bukti ilmiah yang dapat menunjukkan adanya 
manfaat apabila diaplikasikan pada setiap proses persalinan (JNPK-KR, 2007). 

 
METODE PENELITIAN 
 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan 
fenomenologi. 

Partisipan dalam penelitian ini adalah bidan yang telah mendapat SK untuk menjadi Clinical Instruktur 
(CI) yang bekerja di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Pengambilan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan tehnik snowball sampling. Jumlah partisipan dalam penelitian ini tidak ditentukan tapi akan 
berhenti jika telah mencapai saturasi.  

  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, yaitu empat CI, satu kepala ruang 
dan satu mahasiswa yang sedang melakukan praktik. 

Hasil analisa data yang dilakukan kepada 4 partisipan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang 
untuk mengetahui fenomenateknik pengajaran Clinical Instruktur tentang Asuhan Persalinan Normal kepada 
mahasiswa  didapatkan hasil sebagai berikut: 

1. Mengeksplorasi Pengertian Dan Metode Pengajaran Klinik. 
a. Pengertian Pengajaran Klinik 

CI di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang telah memahami pengertian dari pengajaran 
klinik, meskipun dengan pendapat yang berbeda-beda namun hampir sama, pembelajaran klinik 
adalah proses pembelajaran pada suatu tempat praktik klinik yang memungkinkan institusi klinik, 
siswa dan pasien saling berinteraksi secara langsung atau satu sama lain. 

Pernyataan Relly dan Oberman (2008) juga menitik beratkan pada pernyataan kategori satu, 
yang menyatakan bahwa pembelajaran klinik adalah serangkaian pembelajaran yang dilaksanakan 
dalam tatanan pelayanan kesehatan / keperawatan nyata dimana peserta didik dihadapkan langsung 
dengan klien maupun situasi nyata. 

b. Metode pengajaran klinik  
Berdasarkan analisa data tentang metode pengajaran yang digunakan CI di Rumah Sakit Islam 

Sultan Agung Semarang menggunakan 4 metode pengajaran klinik, yaitu ronde keperawatan, studi 
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kasus, case conferent, dan bedside teaching. Kategori ini sesuai dengan jawaban dari triangulasi 
sumber, dalam hal ini adalah kepala ruang dan mahasiswa. 

2. Mengeskplorasi Pengorganisasian Pengajaran Klinik 
Berdasarkan analisa data sebagian besar pengorganisasian pengajaran klinik yang CI terapkan di 

Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang ada 3 tahap pengorganisasian, yaitu pre conferent, 
pelaksanaan, dan post conferent. Pernyataan ini dikuatkan pula oleh pernyataan dari triangulasi sumber, 
yaitu kepala ruang dan mahasiswa. 

Hal ini juga di perkuat dengan teori Kalsam (2005) yaitu keberhasilan clinikal instruktur sangat 
tergantung kepada bagaimana pembimbing klinik mengorganisasikan pengajaran praktik klinik.Di dalam 
pengorganisasian praktek klinik ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan 
pembelajaran praktik klinik kebidanan. Terdapat 3 tahapan yang dilaksanakan, yaitu pre conference, 
pelaksanaan praktik klinik, dan post conference.  

3. Mengeksplorasi evaluasi pengajaran klinik 
a. Tujuan Evaluasi Pengajaran Klinik  

Tujuan dari evaluasi pengajaran klinik menurut CI di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang 
yaitu untuk memenuhi kemampuan hard skill, antara lain untuk memperoleh informasi pencapaian 
praktik klinik, memberikan nilai, dan tanggung jawab pembimbing.  

Hal ini juga sejalan dengan hasil riset dari Mikhael (2014) yang berjudul “Pengembangan 
Pembelajaran Klinik Berbasis Evaluasi Mutu Pada Jurusan Akupunktur Politeknik Kesehatan 
Kemenkes Surakarta” yang menyatakan bahwa tujuan penerapan evaluasi model pembelajaran klinik 
adalah untuk meningkatkan mutu bimbingan dan kinerja pembimbing klinik. 

b. Cara Evaluasi Pengajaran Klinik 
Berdasarkan analisa data cara evaluasi yang dilakukan CI di Rumah Sakit Islam Sultan Agung 

Semarang yaitu dengan ujian perasat dan seminar. Hal ini didukung oleh pernyataan dari triangulasi 
sumber diperkuat pula dengan teori Ahnan (2007) dimana evaluasi praktik klinik menekankan pada 
pencapaian kompetensi dan kualitas pencapaian pembelajaran setelah selesai melaksanakan praktik 
dan evaluasi pencapaian kompetensi. 

Menurut analisa data CI di Rumah Sakit Islam Sultan Agung sudah menjalankan metode, tahap 
pengorganisasian, dan evaluasi pengajaran klinik tentang pembelajaran APN kepada mahasiswa 
dengan baik. Hal ini juga dikuatkan oleh jawaban dari triangulasi sumber. 

4. Mengeksplorasi definisi dan peran CI. 
a. Definisi CI 

Berdasarkan analisa data menurut sebagian besar CI berpendapat pengertian CI adalah 
pembimbing di lahan. Hal ini diperkuat dengan teori Nursalam (2005) yang menyatakan definisi dari 
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Clinical instrukur adalah seseorang yang diberi wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai 
dengan perannya dalam merancang, mengelola dan mengevaluasi pembelajaran klinik terhadap 
peserta didik di tatanan klinik (Nursalam, 2005). 

b. Peran CI 
Berdasarkan analisa data peran CI di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang memiliki 4 

peran CI, ini dikuatkan oleh jawaban dari triangulasi sumber yaitu 4 peran CI yaitu peran CI sebagai 
pembimbing, perencana, narasumber, dan fasilitator. Hal ini sejalan dengan jurnal dari Deniasari 
(2013) yang menyatakan bahwa Pada kondisi praktik peranan seorang Clinical Instructor (CI) sangat 
penting dalam setiap tahapan praktikum.Secara umum peran CI adalah sebagai perawat pendidik, 
pemberi narasumber, role model dalam membimbing mahasiswa, sebagai perawat professional, dan 
sebagai fasilitator. 

5. Mengeksplorasi definisi , tujuan dan langkah-langkah APN 
a. Definisi APN 

Hasil analisa data peneliti dengan partisipan didapatkan sebagian besar CI belum mengikuti 
pelatihan APN.Namun hal ini tidak mengurangi kompetensi CI pada saat praktik melakukan 
pertolongan persalinan, karena secara garis besar di bangku perkuliahan sudah diajari tentang 
asuhan persalinan normal.Dapat dilihat dari jumlah Angka Kematian Ibu dan Bayi di Rumah Sakit ini 
yang mengalami penurunan setiap tahunnya. 

Hasil dari analisa data pada CI di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang tentang 
pengetahuan di dapatkan sebagian besar CI di menyatakan bahwa definisi APN adalah asuhan yang 
dimulai dari kala I sampai kala IV dengan seluruh proses asuhan kebidanan. Mulai dari 
mengumpulkan data sampai kepada implementasi. Pernyataan ini dikuatkan oleh teori Soepardan 
(2008) yang menyatakan bahwa asuhan persalinan normal adalah pelayanan yang diberikan bidan 
dimulai dengan mengumpulkan data, menginterpretasikan data untuk menentukan diagnosis 
persalinan dan mengidentifikasi masalah atau kebutuhan, membuat rencana dan melaksanakan 
tindakan dengan memantau kemajuan persalinan serta menolong persalinan untuk menjamin 
keamanan dan kepuasan ibu selama periode persalinan.  

b. Tujuan APN 
Menurut analisa data tentang tujuan dari APN sebagian besar partisipan menyatakan tujuan dari 

APN itu sendiri untuk menurunkan AKI dan AKB.Hal ini sejalan dengan penelitian dari Rodiah (2011) 
yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan dan Sikap Dengan Penerapan APN di Rumah Bersalin Ngudi 
Saras Karanganyar” dengan hasil yang menyatakan bahwa pengetahuan bidan dalam penerapan 
APN sudah cukup baik, tujuan dari dilaksanakannya APN adalah untuk menurunkan angka kematian 
ibu dan angka kematian bayi. 

FENOMENA TEKNIK PENGAJARAN CLINIKAL INSTRUKTUR TENTANG ASUHAN PERSALINAN NORMAL KEPADA MAHASISWA... ||  175



c. Langkah APN  
Berdasarkan analisa data semua partisipan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang telah 

melaksanakan APN 58 langkah dengan baik., hal ini juga dikuatkan oleh jawaban dari triangulasi 
sumber pertama. 

Namun pernyataan ini tidak di dukung oleh triangulasi dua, yaitu secara teori mahasiswa 
mendapat bimbingan dari CI tentang APN 58 langkah, hanya pada saat praktiknya mahasiswa hanya 
dapat melakukan asuhan Kala I, Kala III, dan Kala IV saja. Hal ini tidak sejalan dengan teori 
Purwandari (2008) yang menyatakan bahwa pelayanan kebidanan adalah seluruh tugas yang menjadi 
tanggung jawab praktek profesi bidan dalam sistem pelayanan kesehatan yang bertujuan 
meningkatkan kesehatan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan kesehatan keluarga dan 
masyarakat.  

 
 

KESIMPULAN  
1. CI di rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang sudah mengerti tentang pengertian pengajaran klinik, 

yaitu pengajaran di Rumah Sakit langsung dengan pasien, menggunakan 4 metode pengajaran klinik yaitu 
ronde keperawatan, case study, case conferent, dan bed side teaching 

2. Tahap pengorganisasian yang diterapkan oleh CI kepada mahasiswa  menggunakan 3 tahap yaitu dengan 
pre conferent, pelaksanaan, dan post conferent.  

3. Tujuan dari evaluasi pengajaran klinik yang dilakukan oleh CI sebagai partisipan di Rumah Sakit Islam 
Sultan Agung Semarang, untuk mencapai kemampuan hard skill dan soft skill. Cara melakukan evaluasi 
adalah dengan seminar, dan ujian hasil. Semua CI yang menjadi partisipan sudah menerapkan metode, 
tahap pengorganisasian, dan evaluasi pengajaran klinik dengan baik. 

4. CI di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang telah mengerti dan memahami definisi CI yaitu 
pembimbing di lahan praktik. Peran CI di Rumah Sakit ini antara lain sebagai perencana, narasumber, 
fasilitator, dan pembimbing. 

5. CI di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang sebagian besar belum mengikuti pelatihan APN, namun 
tidak mengurangi kompetensi bidan dalam menolong persalinan. CI disini telah memahami definisi APN 
yaitu asuhan yang dimulai dari kala I sampai kala IV dengan seluruh proses tahapan asuhan 
kebidanan.tujuan dari APN adalah untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. 58 langkah APN telah 
dilaksanakan oleh CI di Rumah Sakit ini dengan baik. 

 
SARAN  
1. Bagi Bidan  

a. Bidan atau Clinical Instruktur dapat memberikan bimbingan yang maksimal kepada mahasiswa supaya 
mahasiswa dapat trampil dilahan praktek. 
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b. CI melakukan apersepsi terlebih dahulu dengan pihak institusi, mengenai target apa saja yang harus 
dicapai. 

c. Melakukan pelatihan CI secara berkelanjutan, untuk menunjang kemajuan ketrampilan mahasiswa 
praktik. 

2. Bagi Institusi pendidikan 
Institusi pendidikan hendaknya membuat cek list dan Standar Operasional Prosedur kemudian 

dilakukan sosialisasi dengan institusi lahan praktek.Selain itu menyiapkan mahasiswa sebelum masuk ke 
lahan praktek baik ranah kognitif, afektif maupun psikomotor. 
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INTISARI 

 
Dalam kurun reproduksi sehat usia aman untuk kehamilan dan persalinan adalah 20-30 tahun. Bantul menduduki angka cukup tinggi 
di Yogyakarta, seperti nikah di usia dini hingga Februari tahun 2013 terhadap 135 kasus remaja yang hamil dapat dilihat dari calon 
pengantin yang positif berdasarkan pp tes. Diketahui dari studi pendahuluan di MAN Sabdodadi Bantul, pada tahun 2012 ada 2 anak 
yang dikeluarkan karena diketahui hamil di luar nikah, disusul pada tahun 2013 ada 5 anak yang dikeluarkan karena kasus yang 
sama.Tujuan : Untuk mengetahui pengaruh penyuluhan kesehatan terhadap pengetahuan remaja tentang bahaya kehamilan di usia 
muda di MAN SabdodadiBantul tahun 2014. Penelitian yang digunakan menggunakan metode quasieksperimen. Pada penelitian ini 
penelit mengukur pengetahuan tentang bahaya kehamilan diusia muda sebelum penyuluhan dan setelah penyuluhan. Populasi 
pada penelitian ini adalah seluruh siwa kelas X3 dengan jumlah 33 siswa. Total sampel yang digunakan sebanyak 31 siswa atau 
seluruh siswa kelas X3 yang ada pada saat penelitian. Teknik pengambilan sampel secara cluster random sampling. Data 
pengetahuan dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang sebelumnya sudah di uji validitas dan reabelitas. Analisis 
dilakukan menggunakan Uji Mann-Whitney karena data nilai pretest tidakberdistribusi normal namunmemilikivarians (ragam) data 
yang sama (homogen) sehinggauntukmenjawab hipotesis penelitian digunakan statistik nonparametrikmenggunakanstatistikUji 
Mann-Whitney. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata prettest dan posttest pada kelas X3 mengalamikenaikan rata-rata 
sebesar 15,16. Nilai posttest lebih baik daripada nilai pretest.Uji hipotesis diperoleh nilai p-value sebesar 0,000 (sangat kecil) dari 
pada nilai . Ada peningkatan pengetahuan siswa mengenai bahaya kehamilan di usia dini setelah dilakukan penyuluhan 
pada siswa kelas X3 di MAN Sabdodadi Bantul tahun 2014 
Kata Kunci : Pengaruh penyuluha;, bahaya kehamilan diusia muda;Tingkat pengetahuan  

 
 

ABSTRACT 
 
In the healthy reproductive age safe for pregnancy and childbirth are 20-30 years old. Rate high enough to occupy the Bantul in 
Yogyakarta, like marriage at an early age until February of 2013 to 135 cases of pregnant adolescents can be seen from the positive 
bride pp based tests. It is known from a preliminary study in Bantul Sabdodadi MAN, in 2012 there were 2 children who were 
excluded because of known pregnant, followed in 2013 there were 5 children who were excluded because of the same case. To 
determine the effect of health education on knowledge of adolescents about the dangers of early pregnancy in Bantul Sabdodadi 
MAN 2014. The study used a quasi-experimental method. In this study the researcher to measure the knowledge of the dangers of 
pregnancy at a young age before counseling and after counseling. The population in this study were all class siwa X3 the number of 
33 students. The total sample used as many as 31 students or all students in the class X3 existing at the time of the study. Cluster 
sampling technique is random sampling. Knowledge of data collected using a questionnaire that had previously been in the validity 
and reabelitas. Analyses were performed using the Mann-Whitney test because the data are not normally distributed pretest value 
but has variance (variance) the same data (homogeneous) so as to answer the research hypotheses used nonparametric statistics 
using the Mann-Whitney test statistic. The results showed that the average value prettest and posttest on the X3 class increased by 
an average of 15.16. Posttest values better than the pretest value. Test the hypothesis obtained p-value of 0.000 (very small) than 
the value of α = 0.05. There was an increase in students' knowledge about the dangers of early age pregnancy after counseling the 
students in the class X3 2014 MAN Sabdodadi Bantul  
Keywords: Effect of counseling; the dangers of pregnancy at a young age; level of knowledge  
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PENDAHULUAN 
 Masalah Kesehatan Reproduksi merupakan masalah yang sangat vital, Dalam kurun reproduksi 
sehat dikenal bahwa usia aman untuk kehamilan dan persalinan adalah 20-30 tahun. Kematian maternal pada 
wanita hamil dan melahirkan pada usia dibawah 20 tahun ternyata 2-5 kali lebih tinggi daripada kematian 
maternal yang terjadi pada usia 20-29 tahun. Kematian maternal meningkat kembali sesudah usia 30-35 
tahun. 
 Di Indonesia menurut menteri kesehatan dari hasil riset kesehatan dasar pernikahan dini pada usia 
15-19 tahun mencapai 41,9% dan masih terdapat pula pernikahan pada usia sangat muda yakni 10-14 tahun 
sekitar 4,8% menunjukkan bahwa perempuan muda di Indonesia dengan usia 10-14 tahun menikah pada 
tahun 2010 sekitar 0.2%. Meskipun proporsi kecil, namun hal ini menujukkan bahwa lebih dari 22.000 wanita 
muda berusia 10-14 tahun di Indonesia sudah menikah4. 
Di Yogyakarta menurut Dinas Kesehatandi tahun 2012 paling tidak ada 11,78% dari total pasangan yang 
menikah telah kedapatan hamil, sementara tahun sebelumnya hanya 11,66% 2 
 Menurut Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Bantul, peningkatan tajam dari jumlah kasus 
pernikahan usia dini terlihat dari tingginya permohonan dispensasi kawin di Kantor Pengadilan Agama Bantul. 
Jumlah pasangan yang mengajukan permohonan dispensasi kawin di tahun 2008 mencapai 70 pasangan, 
sementara tahun 2009 sebanyak 82 pasangan serta tahun 2010 meningkat menjadi 115 pasangan, dan baru 
sampai bulan Oktober 2011 sudah melonjak menjadi 135 pasangan 
Diketahui dari studi pendahuluan di MAN Sabdodadi Bantul, pada tahun 2012 ada 2  
anak yang dikeluarkan karena diketahui hamil di luar nikah, disusul pada tahun 2013 ada 5 anak yang 
dikeluarkan karena kasus yang sama. Dari data tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai 
penyuluhan tentang “Pengaruh Penyuluhan Kesehatan Terhadap Pengetahuan Remaja Tentang Bahaya 
Kehamilan di Usia Muda pada siswi kelas XA di MAN Sabdodadi pada tahun 2014. 
 
METODE PENELITIAN 
 Jenis penelitian ini menggunakan metode quasieksperimen yaitu eksperimen yang memiliki 
perlakuan, pengukuran dampak, dan unit-unit eksperimen. Rancangan yang digunakan One-Group Pre-Test 

and Post-Test yaitu sebelum eksperimen dan sesudah eksperimen1. 
Populapopulasi dalam penelitian ini adalah siswa- siswi MAN Sabdodadi Bantul. Dengan didapatkannya 
sampel kelas X3 berjumlah 31 orang, terdiri dari 8 siswa laki-laki dan 23 siswa perempuan yang di dapatkan 
secara cluster random sampling.Metode pengumpulan data yang dipakai adalah metode test. Metode tes 
digunakan untuk mengetahui peningkatan hasil  penyuluhan sebelum dan sesudah di beri perlakuan atau 
penyuluhan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diambil langsung 
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dari peserta dengan memberikan kuesioner yang berisi pernyataan. Analisis data dengan menggunakan 
computer. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1. Data Pengetahuan siswa sebelum dan setelah penyuluhan 
 N Skor terendah Skor tertinggi Rata-rata 
Pretest 31 36,67 86,67 70.22 

Posttest 31 56,67 96,67 85.38 

     
Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa nilai rata-rata prettest dan posttest pada kelas X3 
secaraberurutanadalah 70,22 dan 85,38 serta mengalami kenaikan rata-rata sebesar 15,16. Score terendah 
pada saat sebelum dilakukan penyuluhan adalah 36, 67 dan saat setelah penyuluhan menjadi 56,67, 
sedangkan score tertinggi saat pada saat sebelum dilakukan penyuluhan adalah 86,67 dan saat setelah 

penyuluhan menjadi 96,67. 

Tabel 2. Hasil Uji Mann-Whitney 
 Mann-Whitney U Wilcoxon W Z Asymp. Sig. (2-tailed) 

Nilai 166.500 662.500 -4.437 0.000 

 
Selanjutnya untuk menetukan apakah ada pengaruh penyuluhan terhadap pengetahuan terhadap siswa kelas 
X3 MAN Sabdodadi Bantul tahun 2014 dapat dilihat dari hasil perhitungan Analisis dilakukan menggunakan 
Uji Mann-Whitney dengan tingkat signifikansi 5% pada tabel 2. Analisis yang diperoleh adalah nilaip-

valuesebesar 0,000 (sangatkecil). 
 Karenanilaip-value jauh lebih kecil daripada nilai  maka H0ditolakdan H1 diterima sehingga 

terdapat peningkatan pengetahuan siswa mengenai bahaya kehamilan diusia dini setelah dilakukan 
penyuluhan. 
 
PEMBAHASAN 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terjadi peningkatan atau tidak pada pemahaman siswa 
kelas X3 MAN Sabdodadi Bantul mengenai bahaya kehamilan di usia muda setelah dilakukan penyuluhan.  
 Dalam penelitian ini penulis melakukan penyuluhan, harapannya terjadi peningkatan pengetahuan 
siswa terhadap bahaya kehamilan di usia muda. 
 Pengetahuan Siswa Tengtang Bahaya Kehamilan di Usia Muda Sebelum Dilakukan Penyuluhan 
dapat di lihat pada Tabel 1 memperlihatkan bahwa sebelum dilakukan penyuluhan tentang bahaya kehamilan 
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di usia muda sebagian besar responden memiliki nilai rata-tara pengetahun senilai 70.22 nilai tertinggi dapat 
dilihat yaitu sebesar 86,67 namun ada yang mendapat nilai 36,67. Penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum 
dilakukan penyuluhan bahaya kehamilan di usia muda, masih ada siswa yang belum begitu mengetahui 
tentang bahaya kehamilan di usia muda namun ada juga siswa yang memiliki nilai yang cukup tinggi yang 
dapat menandakan bahwa diantara siswa di MAN Sabdodadi bantul ada yang memiliki pemahaman yang 
bagus tentang kesehatan reproduksi khususnya bahaya kehamilan di usia dini. 
 Pengetahuan Siswa Tengtang Bahaya Kehamilan di Usia Muda Sesudah Dilakukan Penyuluhan 
tentang bahaya kehamilan diusia muda, sebagian besar responden memiliki kenaikan nilai rata-rata 
pengetahuan menjadi 85,38 mengalami kenaikan sebesar 15,16 dan nilai tertinggi yang diperoleh salah satu 
siswa yaitu 96,67 dan nilai terendah senilai 56,67 ini menujukkan ada perubahan kenaikan pengetahuan siswa 
tentang bahaya kehamilan 
 Pengaruh Penyuluhan Kesehatan Terhadap Pengetahuan Remaja Tentang Bahaya Kehamilan di 
Usia Muda Pada Siswa Kelas X3 di MAN Sabdodadi Bantul. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa variabel 
mempunyai nilai p lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Kesimpulannya 
ada pengaruh penyuluhan kesehatan terhadap pengetahun remaja tentang bahaya kehamilan diusia muda 
pada siswa kelas X3 MAN Sabdodadi Bantul pada tahun 2014. Adanya pengaruh penyuluhan kesehatan 
terhadap pengetahuan remaja tentang bahaya kehamilan diusia muda menunjukkan adanya perubahan yang 
terjadi pada responden sebelum dan sesudah penyuluhan. Jika sebelum penyuluhan responden banyak 
memiliki nilai rata-rata 70,22 maka setelah dilakukan penyuluhan, Banyak responden yang memiliki 
pertambahan pemahaman, pertambahan pengetahuan di tunjukkan dengan rata-rata nilai responden menjadi 
rata-rata 85.38 dan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 15,16. 
Adanya penyuluhan membawa perubahan atau bekal bagi siswa kedepannya untuk menyikapi secara positif 
tentang kesehatan, tentang kehamilan, tentang bahaya kehamilan di usia muda maupun yang lainnya. 
Perilaku seseorang dimulai dengan stimulus berupa informasi, Stimulus tersebut yang kemudian akan 
menghasikan perubahan sikap seseorang menjadi baik3. Pengetahuan yang tinggi akan membiasakan wanita 
dalam mengenali kesehatan reproduksinya sendiri dan melakukan pemeriksaan rutin merupakan penemuan 
awal terhadap maslah yang mungkin timbul, dilanjutkan pada pemeriksaan yang lebih detail pada organ 
reproduksinya. Tumor apalagi kangker jika dibiarkan dan tidak ditangani dengan segera tentu akan sangat 
cepat membesar dan menyebar, sehingga  seorang wanita akan kehilangan payudaranya5. Dari pendapat 
Pamungkas ini dapat kita ambil pelajaran begitu juga dengan kehamilan. Jika dari awal para remaja tidak 
mengetahui tentang kehamilan, tidak menutup kemungkinan dihari di masa berkeluarga terjadi hal yang tidak 
diinginkan di karenakan kesalan yang dilakukan di masa muda. Tentunya dengan sikap positif ini bisa muncul 
jika diimbangi oleh informasi atau pengetahuan yang cukup, sehingga para remaja mengetahui sejak dini 
tentang apa yang akan mereka alami di hari nanti. 
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KESIMPULAN 
Berdasarkan penelitian pengetahuan siswa kelas X3 MAN Sabdodadi sebelum diberikan penyuluhan tentang 
bahaya kehamilan di usia muda memiliki nilai rata-rata yaitu 70,22. Pengetahuan siswa kelas X3 MAN 
Sabdodadi sesudah diberikan penyuluhan tentang bahaya kehamilan di usia muda memiliki nilai rata-rata 
yaitu 85,38. Ada pengaruh penyuluhan kesehatan terhadap pengetahuan remaja tentang bahaya kehamilan di 
usia muda di MAN SabdodadiBantul tahun 2014 di buktikan dengan uji Mann-Whitney dengan hasil nilai p-

value 0,000 < 0,05 dannilai rata-rata pengetahuan mengalamikenaikan rata-rata sebesar 15,16. 
 
SARAN 

Bagi MAN Sabdodadi dapat memberikan pengajaran pemahaman melalui diadakannya lomba, 
diskusi, atau perbanyak bacaan agar siswa terus ingat dan paham tentang pentingnya menyadari kesehatan 
reproduksi. Bagi Para Remaja semoga dapat memahami tentang kesehatan reproduksi merupakan langkah 
awal untuk bisa memiliki generasi yang sehat dengan terus belajar dan memjadi remaja yang sehat, buat para 
peneliti selanjutnya agar lebih banyak dalam mencari ilmu terbaru tentang kehamilan maupun kesehatan 
reproduksi supaya dapat mengapresiasikan kepada orang lain. 
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Abstrak 

 
Latar Belakang: Proses menua menyebabkan perubahan struktur dan fungsi tubuh dapat mengganggu homeostasis sehingga 
lansia rentan mengalami masalah kesehatan. Masalah kesehatan tersebut berdampak pada fisik dan psikologis lansia, yang 
menyebabkan penurunan kapasitas fungsional dan menghadapi akhir hidup yang memprihatinkan. Sindrom gagal pulih merupakan 
dampak proses menua yang disertai gangguan fisiologis, penurunan fungsi, gangguan kognitif dan psikososial. Tujuan: 
memperoleh gambaran kejadian gagal pulih pada lansia di Panti Werdha di Kota Semarang. Metode penelitian: adalah kuantitatif 
dengan desain deskriptif. Seluruh lansia di Panti Werdha Harapan Ibu, Pucang Gading, dan Harapan Asri menjadi sampel 
penelitian, sebesar 136 lansia. Pengkajian menggunakan The Frailty Task Force dari American Geriatric Society, untuk 
mengidentifikasi kejadian gagal pulih, pre gagal pulih atau tidak mengalami gagal pulih.Kriteria untuk menentukan gagal pulih bila 
ditemukan 3 atau lebih masalah: kelemahan, kecepatan berjalan melambat, keluhan kelelahan, aktifitas fisik menurun  dan 
penurunan berat badan secara progresif. Hasil penelitian : menunjukkan 77 lansia (56,6%) mengalami gagal pulih, 34 lansia (25%) 
pre gagal pulih, dan 25 lansia (18,4%) tidak mengalami gagal pulih. Kejadian gagal pulih merupakan prediktor hospitaslisasi, 
ketidakmampuan, penurunan mobilitas, jatuh dan bahkan kematian. Oleh karena itu,  ketika diagnosis gagal pulih ditegakkan, harus 
segera dilakukan perawatan untuk mencegah gagal pulih. Serta memberikan perawatan yang menyeluruh bagi lansia yang telah 
mengalami gagal pulih. 
 
Kata kunci : Sindrom gagal pulih; lanjut usia; panti werdha 

 
 

FRAILTY SYNDROME IN THE ELDERLY IN NURSING HOMES  
 

Abstract 
 

Background: The aging process causes changes in the structure and function of the body, can disrupt homeostasis.So that the 
elderly vulnerable to health problems. The health problems of physical and psychological impact on the elderly, which causes a 
decrease in functional capacity and facing the end of life concern. Frailty syndrome is the impact the aging process is accompanied 
by physiological disorders, decreased function, cognitive and psychosocial disorders. The research objective: was to obtain an 
overview of frailty in the elderly in nursing homes in Semarang. The research method: is quantitative descriptive design. Sample is 
all elderly in nursing homes :Harapan Ibu, Pucang Gading, and Harapan Asri, totaling136 elderly. Assessment using The Frailty Task 
Force of the American Geriatric Society, to identify frailty, pre-frail, and not frail. Criteria for determining frailty, if found 3 or more 
problems: weakness, slow walking speed, fatigue, decreased physical activity and weight loss progressively. The results showed: 
77 elderly (56.6%) had frailed, 34 elderly (25%) pre frail, and 25 elderly (18.4%) did not have frailed. Frailtyis a predictor 
hospitaslisasi, disability, reduced mobility, falls and even death. Therefore, when the diagnosis is established, it must be treated 
immediately to prevent frailty. As well as providing holistic care for the elderly who have already frail. 

 
Keywords: Frailty syndrome; Elderly; nursing homes 

 
 
 

Pendahuluan 
Penuaan merupakan proses fisiologis normal yang 
terjadi seiiring berjalannya waktu. Seiring dengan 
penuaan akan terjadi penurunan secara bertahap 
dari aspek fisiologis, psikologis, dan sosiologis yang 

saling berinteraksi satu sama lain (Perumal et al, 
2009). Perubahan-perubahan tersebut menjadikan 
lansia rentan mengalami berbagai masalah 
kesehatan. Hal ini disebabkan karena perubahan 
struktur dan fungsi tubuh dapat mengganggu 
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homeostasis sehingga lansia rentan mengalami 
penyakit-penyakit degeneratif, misalnya 
osteoporosis, hipertensi, diabetes mellitus, 
aterosklerosis, dan lain-lain (Lueckenotte & Meiner, 
2006). Masalah kesehatan tersebut berdampak 
pada fisik dan psikologis lansia, yang menyebabkan 
penurunan kapasitas fungsional dan menghadapi 
akhir hidup yang memprihatinkan. 

Gagal pulih (frailty) pada lansia merupakan 
dampak proses menua yang disertai gangguan 
fisiologis, penurunan fungsi, gangguan kognitif dan 
psikososial (Lepepeire et al, 2009).  Meskipun 
gagal pulih tidak ditentukan oleh adanya diagnosa 
medis, namun comorbiditas kronis prevalensinya 
lebih tinggi pada populasi lansia perawatan (Palace 
& Sukhdeo, 2014). Hal tersebut  menyebabkan 
gangguan dalam melakukan aktifitas sehari-hari, 
yang berdampak pada ketidakmampuan lansia 
beradaptasi terhadap stres karena kondisinya. 
Sebaliknya, ketidakmampuan lansia mengatasi 
stressor akan menyebabkan gangguan dalam 
pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Kriteria untuk 
menentukan gagal pulih bila ditemukan 3 atau lebih 
masalah berikut ini : kelemahan, kecepatan 
berjalan melambat, keluhan kelelahan, aktifitas fisik 
menurun  dan penurunan berat badan secara 
progresif (Fried et al, 2001).   

Gagal pulih saat ini semakin menjadi hal 
yang memerlukan perhatian khusus. Suatu survei 
terhadap 5000 lansia yang tinggal di masyarakat 
melaporkan, 7% dari yang berusia 65 tahun keatas, 
30% dari yang berusia 80 tahun keatas 
menunjukkan tanda-tanda yang sesuai dengan 
kriteria dengan gagal pulih (Cherniack et al, 2007). 

Sedangkan di Indonesia, prevalensi sindrom gagal 
pulih pada 270 pasien lansia rawat jalan yaitu 
kondisi pre-frailty sebanyak 71,1%, dan frailty 
sebanyak 27,4% (Setiati et.al, 2013) 

Kejadian gagal pulih merupakan prediktor 
hospitaslisasi, ketidakmampuan, penurunan 
mobilitas, jatuh dan bahkan kematian (Cherniack et 
al, 2007). Oleh karena itu,  ketika diagnosis gagal 
pulih ditegakkan, harus segera dilakukan 
perawatan (Palace & Sukhdeo, 2014). Fokus dari 
perawatan adalah pada kondisi-kondisi yang terkait 
dengan gagal pulih. Sehingga intevensi yang 
diberikan harus sesuai dengan kondisi lansia 
tersebut. 

Panti Werdha Harapan Ibu, Pucang Gading 
dan Harapan Asri yang terletak di Kota Semarang, 
merupakan institusi yang disediakan untuk tempat 
tinggal para lansia. Total jumlah lansia di ketiga 
panti tersebut adalah 188 orang. Para lansia 
berada di panti werdha tersebut karena 
keinginannya sendiri, tidak mempunyai keluarga, 
tidak diinginkan oleh keluarga dan dari golongan 
tidak mampu. Kondisi ini membuat mereka rentan 
mengalami masalah psikologis. Masalah fisik 
karena penuaan, penurunan kognitif, disertai 
adanya masalah psikologis, berdampak pada 
penurunan kemampuan memenuhi kebutuhan 
aktifitas sehari-hari. Kondisi ini diperparah oleh 
kondisi emosional lansia, yang pada akhirnya 
meningkatkan resiko terjadinya gagal pulih. 
Keadaan umum lansia di panti tersebut tidak sama, 
ada yang masih bisa berkomunikasi dan kondisi 
fisik masih baik, namum ada yang mulai terganggu 
status kognitifnya, bermasalah dalam beraktifitas 
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karena keterbatasan fisik, serta beberapa lansia 
sudah mengalami demensia berat dengan tingkat 
ketergantungan total. Tujuan penelitian ini adalah 
memperoleh gambaran kejadian gagal pulih, pre-
gagal pulih, dan tidak gagal pulih pada lansia di 
Panti Werdha di Kota Semarang.  

 
Tinjauan Teoritis 
1. Definisi Sindrom Gagal Pulih 

Sindrom gagal pulih merupakan istilah yang 
digunakan untuk menunjukkan sindrom 
multidimensional terhadap kehilangan cadangan 
energi, kemampuan fisik, kognitif, dan 
kesehatan, yang menimbulkan kerentanan 
(Fried et.al, 2004). Lebih lengkapnya, gagal 
pulih diartikan sebagai kondisi atau sindrom 
berkurangnya secara multisistem kapasitas 
cadangan, sampai ke sejumlah sistem fisiologis 
yang mendekati atau melewati ambang 
kerusakan secara klinis, sehingga menimbulkan 
kehilangan kapasitas fungsional, yang 
menyebabkan penurunan kemampuan untuk 

mengatasi stressor (Cambell, 1997; 
Schuurmans et.al, 2004). 

2. Patofiologi Sindrom Gagal Pulih 
Gagal pulih merupakan sindrom klinis sebagai 
dampak dari proses menua, turunnya berat 
badan, imobilisasi akibat tirah baring lama, 
asupan nutrisi yang buruk, pola hidup dan 
lingkungan tidak sehat, adanya penyakit 
penyerta, polifarmasi serta faktor genitik dan 
jenis kelamin perempuan (Setiati, 2013). Semua 
faktor tersebut saling berkaitan membentuk 
rantai siklus yang menyebabkan terjadinya 
sindrom geriatri meliputi : imobilisasi, instabiltas, 
inkontinensia, insomnia, depresi, infeksi, 
defisiensi imun, gangguan pendengaran dan 
penglihatan, demensia, impecunity, dan 
impotensi. Permasalahan tersebut yang 
membuat timbulnya kondisi gagal pulih. Siklus 
gagal pulih terus berputar dan pada akhirnya 
akan menyebabkan disabilitas, ketergantungan, 
bahkan kematian. 

 

 
Skema 1. Siklus Gagal Pulih (Inouye et al, 2007) 
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3. Tanda dan Gejala Sindrom Gagal Pulih 
Menurut Fried (2001), sindrom gagal pulih 
dikenali dari gejala-gejala, antara lain penurunan 
berat badan yang tidak diinginkan (4-5 kg dalam 
1 tahun); kelemahan otot (kekuatan genggaman 
tangan pada tangan dominan); berkurangnya 
kecepatan berjalan; kelelahan yang disadari, 
dan penurunan aktifitas fisik. American Geriatric 

Society menggunakan kriteria The Frailty Task 

Force untuk mendiagnosis sindrom gagal pulih. 
Apabila terdapat tiga gejala atau lebih disebut 
‘gagal pulih’, apabila hanya terdapat satu atau 
dua gejala disebut ‘pre-gagal pulih, sedangkan 
bila tidak menunjukkan gejala disebut ‘tidak 
gagal pulih’. Tingkatan gagal pulih membantu 
untuk merencanakan intervensi atau untuk 
memprediksi risiko kematian atau pasien 
membutuhkan perawatan secara institusional 
(Rockwood et al., 2005).  

4. Penatalaksanaan Sindrom Gagal Pulih 
Sindrom gagal pulih bersifat reversibel, jika 
dilakukan intervensi berupa pengobatan dan 
perawatan selama proses menuju gagal pulih 
(Lepeleire et.al, 2009). Program yang 
komprehensif dan peningkatan aktifitas fisik 
dapat memperbaiki kondisi gagal pulih 
perawatan (Palace & Sukhdeo, 2014). Oleh 
karena itu penatalaksanaan gagal pulih 
sebaiknya mencakup enam prinsip sebagai 
berikut (Fairhall et.al, 2011) : 1) Gagal pulih 
bersifat reversibel; 2) Perlu dukungan secara 
individual untuk mengatasi masalah yang 
mendasari serta faktor-faktor yang 
mempengaruhi kondisi dan respon terhadap 

intervensi; 3) dukungan harus diberikan dalam 
jangka waktu panjang dan ada sistem yang 
memfasilitasi saat terjadi masalah kesehatan 
akut; 4) Intervensi bertujuan untuk meningkatkan 
fungsi fisik, kognitif dan sosial, serta 
memperpanjang kemandirian lansia gagal pulih, 
tinggal di lingkungan yang mereka suka; 
intervensi juga bertujuan untuk menurunkan 
kerentanan, resiko jatuh, cidera, dan 
hospitalisasi; 5) Lansia yang mengalami gagal 
pulih harus didorong dan didukung untuk 
mematuhi rencana intervensi; 6) Perhatikan 
kebutuhan keluarga danwali lansia. 
 

Metode Penelitian 
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang 
dilakukan dalam satu periode, dengan desain riset 
deskriptif. Desain deskriptif digunakan untuk 
memperoleh informasi mengenai gambaran gagal 
pulih yang dialami lansia di panti werdha. 

Populasi penelitian ini adalah lansia yang 
berada di Panti Werdha Harapan Ibu (39 orang), 
Panti Werdha Pucang Gading (70 orang), dan 
lansia di Wisma Harapan Asri 27 orang). Sehingga 
total populasi adalah 139 orang lansia.Adapun 
teknik sampling yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah total sampling, yaitu suatu teknik 
penentuan sampel jika bila semua anggota populasi 
digunakan sebagai sampel. Jumlah total populasi 
saat pengambilan data di ketiga panti werdha 
berjumlah 139 orang. Penelitian ini dilaksanakan di 
panti Werdha Harapan Ibu Ngaliyan, Pucang 
Gading dan Harapan Asri Banyumanik, yang 
semua terletak di Kota Semarang. 
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Alat pengumpulan data pada penelitian ini 
menggunakan The Frailty Task Force dari 
American Geriatric Society. Instrumen membantu 
untuk menentukan kondisi ‘gagal pulih’ jika terdapat 
tiga gejala atau lebih, ‘pre-gagal pulih’ jika terdapat 
satu atau dua gejala, dan ‘tidak gagal pulih’ jika 
tidak menunjukkan adanya gejala. Gejala-gejala 
tersebut meliputi penurunan berat badan yang tidak 
diinginkan (4-5 kg dalam 1 tahun); kelemahan otot 
(kekuatan genggaman tangan pada tangan 
dominan); berkurangnya kecepatan berjalan; 
kelelahan yang disadari, dan penurunan aktifitas 
fisik. 

Penelitian dilakukan terhadap seluruh lansia 
yang tinggal di Panti Werdha Harapan Ibu, Panti 
Werdha Pucang Gading, dan lansia di Wisma 
Harapan Asri, dengan langkah-langkah sebagai 
berikut : (1) Melakukan ethical clearance dan 
mengurus ijin penelitian kepada pengelola panti 

Werdha Harapan Ibu, Pucang Gading dan Harapan 
Asri. Khusus untuk Panti Werda Pucang Gading, 
karena dikelola oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa 
Tengah, maka ijin penelitian diajukan melalui 
Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah; 
(2) Sebelum dilakukan penelitian, peneliti meminta 
persetujuan kepada responden yang didampingi 
oleh pengasuh panti werdha, dengan menjelaskan 
proses penelitian; (3) Melakukan pengkajian secara 
langsung kepada setiap lansia untuk 
mengidentifikasi kondisi gagal pulih, pre gagal pulih 
dan tidak gagal pulih yang dialami lansia. Dilakukan 
terhadap lansia setelah responden menyetujui 
inform consent. 

Teknik analisa data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisa deskriptif 
menggunakan distribusi frekuensi untuk 
mengidentifikasi gambaran gagal pulih, pre gagal 
pulih, dan tidak gagal pulih pada lansia. 

 
Hasil Penelitian 

Tabel 1. 
Hasil Pengkajian Kejadian Gagal Pulih di Panti Werdha,  

September – Oktober 2015 (n  = 136) 
 

Panti Werdha Tidak Gagal Pulih Pre Gagal Pulih Gagal Pulih 
Harapan Ibu 3 17 19 
Harapan Asri 5 10 12 

Pucang Gading 17 7 46 
Jumlah 25 34 77 

Frekuesi (%) 18,4 25 56,6 
 

 
Tabel 1. Menunjukkan hasil pengkajian gagal 

pulih di ketiga panti werdha, 25 (18,4%) lansia tidak 
mengalami gagal pulih, 34 (25%) lansia 
teridentifikasi pre gagal pulih, dan 77 (56,6%) lansia 
teridentifikasi gagal pulih. 

 

Pembahasan 
Hasil penelitian menunjukkan, sebagian besar 
lansia di ketiga panti werdha mengalami gagal pulih 
(56,6%). Tidak semua lansia yang mengalami gagal 
pulih tersebut mengalami kelima gejala, yang 
meliputi penurunan berat badan yang tidak 
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diinginkan (4-5 kg dalam 1 tahun); kelemahan otot 
(kekuatan genggaman tangan pada tangan 
dominan); berkurangnya kecepatan berjalan; 
kelelahan yang disadari, dan penurunan aktifitas 
fisik (Fried, 2001). Karena untuk mengidentifikasi 
gagal pulih bila dijumpai tiga atau lebih gejala 
tersebut (Rockwood et.al, 2005). 

Faktor utama yang menyebabkan kondisi 
gagal pulih pada lansia antara lain usia, jenis 
kelamin, ras, pendidikan, ekonomi, menderita 
penyakit kardiovaskuler, jumlah penyakit yang 
diderita, adanya depresi, fungsi kognitif, Index 
Massa Tubuh, kebiasaan merokok, dan 
mengkonsumsi alkohol ( Mello AC, et.al, 2014). 
Karena penuaan, lansia di panti mengalami 
penurunan fungsi fisiologis dan kognitif secara 
progresif, sehingga rentan mengalami berbagai 
masalah kesehataan, terutama penyakit degeneratif 
(Lueckenotte & Meiner, 2006). Kondisi ini 
diperparah dengan karakteristik masalah kesehatan 
yang diderita lansia, yaitu adanya lebih dari satu 
penyakit yang diderita, daya cadangan fungsi tubuh 
menurun, tanda dan gejala penyakit tidak muncul, 
serta terjadinya penurunan status fungsional. Ketika 
status fungsional menurun, pada akhirnya lansia 
akan mengalami imobilisasi sehingga akan 
meningkatkan ketergantungan dengan orang lain. 

Tingginya angka kejadian gagal pulih juga 
bisa disebabkan banyaknya lansia yang mengalami 
penurunan  berat badan 4 - 5 kg dalam setahun. 
Penurunan berat badan merupakan salah satu 
indikator adanya masalah pemenuhan nutrisi pada 
lansia (Lueckenotte & Meiner, 2006).  Penurunan 
berat badan pada lansia bisa dikarakteristikka 

menjadi tiga tipe, meliputi : disebabkan kurangnya 
asupan karena penyakit yang diderita, dan faktor 
psikososial, serta bisa melatarbelakangi terjadinya 
kondisi sarkopenia dan atau cachexia; cachexia, 
yang disebabkan karena katabolisme, dan 
berakibat pada perubahan komposisi tubuh 
(meningkatnya metabolism dan degradasi protein); 
Sarkopenia, merupakan kondisi menurunnya 
massa dan kekuatan otot secara progresif dan 
menyeluruh (Hickson, 2005).  

Masalah psikososial, berupa gangguan 
emosional, juga berkontribusi terhadap kejadian 
gagal pulih. Kondisi stress, cemas terhadap masa 
depan, kesepian, depresi, merasa hidup telah 
berakhir, dan tidak mempunyai tujuan hidup lagi, 
sering dialami atau rasakan oleh lansia (Allender & 
Spradley, 2005).  Apalagi bagi lansia yang tinggal di 
panti werdha, jauh atau bahkan tidak memiliki 
keluarga. Beberapa dari mereka akan merasakan 
kesepian dan merasa kurang mendapat kasih 
sayang serta tidak berguna (Cahyawati dkk, 2010). 
Kejadian gagal pulih pada lansia ada hubungannya 
dengan gangguan kognitif dan depresi yang dialami 
(Mello AC, et.al, 2014). Lansia yang dengan 
gangguan kognitif lebih berpotensi mengalami 
masalah makan dan berjalan, sehingga akan 
menyebabkan penurunan berat badan dan fungsi 
motoric secara progresif. Penelitian Espinoza dan 
Fried (2007), melaporkan kaitan kondisi depresi 
dengan kejadian gagal pulih. Lansia yang 
mengalami depresi mengalami kehilanga berat 
badan, aktifitas menurun, dan isolasi diri, yang 
merupakan faktor predisposisi hilangnya massa 
dan kekuatan otot secara progresif. 
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Kesimpulan 
Gagal pulih merupakan kondisi gangguan 

fisiologis, penurunan fungsi, gangguan kognitif dan 
psikososial karena penuaan. Hasil penelitian 
menunjukkan angka kejadian gagal pulih di ketiga 
panti werdha menempati persentasi terbesar, yaitu 
56,6%, diikuti kejadian pre gagal pulih sebesar 
25%, dan yang tidak mengalami gagal pulih 
sebesar 18,4%. Lansia yang tidak mengalami gagal 
pulih, bisa berubah kondisinya menjadi pre gagal 
pulih, dan sebaliknya lansia dengan kondisi pre 
gagal pulih bisa diperbaiki ke kondisi tidak gagal 
pulih.  
 
Saran 
1. Bagi perawat 

a) Melakukan deteksi dini kejadian gagal pulih 
di panti werdha, sehingga jika ditemukan 
lansia teridentifikasi pre gagal pulih, bisa 

dilakukan intervensi untuk mengembalikan 
ke kondisi tidak gagal pulih. 

b) Melakukan perawatan secara menyeluruh 
kepada lansia yang telah mengalami gagal 
pulih dengan berkolaborasi dengan tim 
kesehatan lainnya, sehingga kualitas hidup 
lansia bisa ditingkatkan.  

2. Bagi pengasuh di panti werdha 
a) Melalukan pencegahan gagal pulih dengan 

memfasilitasi lansia untuk beraktifitas fisik 
secara rutin sesuai kemampuannya, serta 
menyiapkan menu makanan dengan asupan 
nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan lansia. 

b) Mengasuh lansia yang telah mengalami 
gagal pulih dengan memenuhi kebutuhan 
dasarnya, sehingga kualitas hidup lansia 
dapat ditingkatkan. 
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Abstrak 

 
Latar Belakang : Diabetes Mellitus merupakan penyakit degeneratif yang angka kejadiannya cukup tinggi di berbagai negara dan 
merupakan salah satu penyakit yang menjadi masalah kesehatan masyarakat. Perencanaan makan (diet) merupakan 
penatalaksanaan dasar Diabetes Mellitus sebelum penggunaan obat hipoglikemik oral maupun suntik insulin. Di dalam diet ini, 
penderita Diabetes Mellitus harus benar-benar mengatur pola makan yang mengandung makanan yang rendah lemak; cukup 
karbohidrat; protein; tinggi serat (sayuran dan buah-buahan) kecuali yang disebutkan, ternyata ada salah satu tanaman yang banyak 
mengandung serat dan antioksidan. Tanaman yang dimaksud adalah tanaman rosella. Kelopak rosella diketahui mampu membantu 
mengurangi kekentalan darah (menurunkan kadar gula darah) dan melancarkan peredaran darah. Tujuan Penelitian : untuk 
mengetahui pengaruh Teh Rosella terhadap Kadar Gula Darah Sewaktu pada penderita Diabetes Mellitus. Metode Penelitian 
:Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain quasi eksperiment dengan rancangan pre-post test with control 
group. Populasi penelitian ini adalah semua penderita Diabetes Mellitus di RW IV Kelurahan Lodoyong Ambarawa. Data pada tahun 
2012 terdapat 66 penderita Diabetes Mellitus. sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 20 responden, yang dibagi menjadi 
kelompok kontrol 10 responden dan kelompok intervensi 10 responden. Tehnik pengambilan sample menggunakan cluster 
sample.Hasil penelitian : dengan independent t test didapatkan selisih nilai Rata-rata kadar gula darah sewaktu sebelum 
diberikan teh rosella 327,00 mg/dl, rata-rata kadar gula darah sewaktu sesudah diberikan teh rosella 208,50 mg/dl, rata-rata kadar 
gula darah sewaktu sebelum diberikan teh tubruk 363,70 mg/dl, rata-rata kadar gula darah sewaktu sesudah diberikan teh tubruk 
364,30 mg/dl, dengan  p-value 0,000. Kesimpulan : ada pengaruh yang signifikan pemberian teh rosella dibanding pemberian teh 
tubruk terhadap kadar gula darah sewaktu pada penderita diabetes mellitus . 
Kata kunci: Teh Rosella, Kadar Gula Darah Sewaktu, Diabetes Mellitus 
 
 

THE DECISION IN CHOOSING INDEPENDENT NURSE PRACTICE  
THROUGH HOME CARE IN ULCUS DIABETICUM CARE  

IN SEMARANG CITY 
 

Abstract 
 

Background:. Diabetes mellitus is a degenerative disease that is the number of events is quite high in many countries and is one 
of the diseases a public health problem.Planning meals (diet) is a basic management of Diabetes Mellitus before the use of oral 
hypoglycemic drugs or insulin injections.In this diet, patients with diabetes mellitus should really set a diet that contains foods low in 
fat;enough carbohydrates;protein;high in fiber (vegetables and fruits) unless mentioned, it turns out there is one of the plants that 
contain lots of fiber and antioxidants.Plants in question are roselle plant.Roselle petals are known to help reduce blood viscosity 
(blood sugar lowering) and blood circulation.Objective: to determine the effect of Rosella Tea on Blood Sugar Levels in Diabetes 
Mellitus As.Methods: This research is a quantitative study with a quasi experimental design with pre-post test design with control 
group. Study population was all patients with Diabetes Mellitus in Sub Lodoyong Ambarawa RW IV.The data in 2012 there were 66 
patients with Diabetes Mellitus.sample used in this study was 20 respondents, who were divided into a control group and intervention 
group 10 respondents 10 respondents.Sampling technique using a cluster sample.Result: with independent t-test, it showed that 
The average blood sugar levels when given tea before rosella 327.00 mg / dl, the average blood sugar levels when given after tea 
rosella 208.50 mg / dl, the average blood sugar levels when given before the brewed tea 363.70 mg / dl, the average blood sugar 
levels when given after tea brewed 364.30 mg / dl, with p-value 0,000. Conclusion: there is a significant influence over the provision 
of rosella tea brewed tea administration on levels when blood sugar in people with diabetes mellitus . 
 
Keywords : Rosella Tea, Blood Sugar Levels When, Diabetes Mellitus 
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Pendahuluan  
Survei yang dilakukan WHO memperkirakan 

tahun 2030, Indonesia menempati urutan ke-4 
dengan jumlah penderita Diabetes Mellitus terbesar 
di dunia setelah India, Cina, dan Amerika Serikat. 
Data National Diabetes Information Clearinghouse 
(NDIC) tahun 2011, pada tahun 2010 angka 
kejadian Diabetes Mellitus di Amerika Serikat 
mencapai  28.8 juta jiwa dari segala usia atau 
sekitar 8.3 persen dari penduduk Amerika Serikat, 
yang didiagnosis sebanyak 18.8 juta jiwa dan 
terdiagnosis 7.0 juta jiwa. Pada usia 65 tahun 
keatas mencapai 10.9  juta jiwa atau 26.9 persen, 
215.000 pada usia kurang dari 20 tahun dan sekitar 
1.9 juta usia diatas 20 tahun. Indonesia sebagai 
negara yang sedang berkembang, Biro Pusat 
Statistik memperkirakan pada tahun 2010 sudah 
terdapat 14 juta orang Indonesia yang mengidap 
Dibetes Mellitus. Angka tersebut diprediksi akan 
terus melonjak hingga 51 juta pada tahun 2030, 
dengan tingkat prevalensi yang lebih besar pada 
penduduk yang tinggal di kawasan kota dari pada di 
desa. Data yang didapat dari Riset Kesehatan 
Dasar (Riskesdas) tahun 2010, menyebutkan 
bahwa proporsi penyebab kematian pada kelompok 
umur 45-54 tahun di perkotaan Diabetes Mellitus 

menduduki ranking ke-2, yaitu sebesar 14,7%, 
sedangkan di pedesaan Diabetes Mellitus 

menduduki ranking ke-6 dengan jumlah proporsi 
kematian sebesar 5,8%. Prevalensi nasional 
Diabetes Mellitus berdasarkan pemeriksaan hasil 
gula darah pada penduduk berumur di atas 15 
tahun di perkotaan mencapai 5,7%. Hingga kini, 
masih tersisa 12 provinsi yang memiliki tingkat 

prevalensi di atas prevalensi nasional (Susanto, 
2009). 
          Angka penderita Diabetes Mellitus di 
Kelurahan Lodoyong Ambarawa mengalami 
peningkatan sebanyak 1% yaitu pada tanggal 1 
Januari 2012 sampai dengan 31 Desembar 2012 
pasien diabetes sebanyak 210 penderita, 
sedangkan data penderita Diabetes Mellitus di RW 
IV Kelurahan Lodoyong Ambarawa pada tanggal 1 
Januari 2012 sampai dengan 31 Desembar 2012 
pasien diabetes sebanyak 66 penderita.Tanggal 1 
Januari 2013 hingga 31 Agustus 2013 sebanyak 74 
penderita.  
       Terapi  yang  dapat digunakan untuk 
mengontrol kadar gula darah menurut perkeni 
(2006) ada 4 pilar penatalaksanaan diabetes, yaitu 
melalui edukasi, perencanaan makan (diet), latihan 
jasmani, farmakologi (obat-obatan) (Shahab, 2006). 
Penderita Diabetes Mellitus harus benar-benar 
mengatur pola makan. Penderita Diabetes Mellitus 

harus m engkonsumsi makanan yang rendah 
lemak; cukup karbohidrat; protein; tinggi serat 
terutama serat larut yang terdapat didalam sayuran 
dan buah-buahan (> 25 gram serat larut/hari) 
(Shahab, 2006).Serat larut dan zat-zat lainnya 
dapat ditemukan pada berbagai macam sayuran 
dan buah-buahan, seperti kangkung, wortel, terong, 
kol, bayam, buncis, apel merah, belimbing, pir hijau, 
jambu biji merah, pepaya, dan sebagainya (Haryati, 
2008). Selain sayuran dan buah-buahan yang telah 
disebutkan, ternyata ada salah satu tanaman yang 
banyak mengandung serat dan antioksidan. 
Tanaman yang dimaksud adalah tanaman rosella. 
(Kustyawati & Ramli, 2008). Kelopak rosella 
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diketahui mampu membantu mengurangi 
kekentalan darah (menurunkan kadar gula darah) 
dan melancarkan peredaran darah. Hal  ini dilihat 
dengan adanya kandungan farmakologi di dalam 
kelopak rosella, yaitu asam sitrat, asam malat, 
vitamin C, antosianin, protein dan flavonoid. 
Flavonoid yang terdiri dari gossypeptin, 

anthocyanin dan glucosidehibiscint ersebut 
berperan sebagai antioksidan yang membantu 
menetralkan radikal bebas yang menyebabkan 
kerusakan pada sel beta pankreas yang 
memproduksi insulin, sehingga meningkatkan 
kembali sensitifitas kerja insulin (Haryadi, 2010) 
       Pentingnya mencari alternative lain dalam 
pengobatan Diabetes Mellitus selain pengobatan 
dengan farmakologi sebagai strategi menurunkan 
kadar gula pasien. Tujuan Penelitian ini untuk  
Mengetahui  Pengaruh Teh Rosella terhadap Kadar 
Gula Darah Sewaktu pada Penderita Diabetes 

Mellitus di RW IV Kelurahan Lodoyong Ambarawa, 
sehingga nantinya dapat diidentifikasi strategi 
dalam menurunkan kadar gula penderita Diabetes 

Mellitus, selain itu dalam mengatasi masalah 
ekonomi bunga rosella cukup murah dalam 
menekan pengeluaran pengobatan pasien. 
Keutamaan yang lain adalah sangat diharapkan 
peran perawat dalam memberikan pendidikan 
kesehatan tentang alternative lain pengobatan pada 
pasien sesuai dengan standar perkembangan 
penelitian.  
         Penurunan kadar gula darah yang baik 
tentunya akan memberikan dampak menurunnya 
angka kejadian Diabetes Mellitus baru serta 
menekan angka morbiditas dan mortalitas pasien.  

Tinjauan Teoritis 
A. Gula Darah  
             Gula darah adalah produk akhir dari 
metabolism karbohidrat yang berada di dalam 
darah, dan digunakan sebagai sumber  energi oleh 
perifer otot dan jaringan adipose (Price, 2006).  
Glukosa diserap melalui vena porta diangkut ke 
hati. Penyerapan glukosa ini menyebabkan kadar 
gula dalam darah meningkat. Glukosa yang beredar 
dalam darah diambil oleh sel-sel otot dan jaringan 
tubuh dan diubah menjadi glikogen dengan bantuan 
hormon insulin. Glikogen membentuk ikatan 
dengan fosfor menjadi glikogen fosfat yang akan 
menghasilkan energi (Moehji, 2009: 20-21). 
Homeostatis glukosa dalam darah sangat 
berhubungan dengan pankreas, hati, otot, dan 
jaringan lemak.  
          Pankreas menghasilkan insulin dan 
glukagon, sedangkan hati merupakan tempat 
produksi glukosa (glukoneogenesis) dan sekaligus 
tempat penyimpanan glikogen. Jaringan otot juga 
merupakan tempat pemanfaatan glukosa serta 
penyimpanan glikogen. Dalam keadaan puasa, 
glukosa darah merupakan hasil glukoneogenesis di 
dalam hati, sedangkan sesudah makan merupakan 
hasil absorbsi makanan dari usus halus. 
Peningkatan glukosa darah akan merangsang 
pankreas mensekresi insulin (Kopapdi XIII 
Palembang, 2006 : 8-10). 
 
B. Teh Rosela  
        Rosella yang mempunyai nama ilmiah 
Hibiscus SabdariffaLinn ini merupakan anggota 
family malvaceae. (Maryani, 2005 h.1).Teh rosella 
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mempunyai berbagai macam efek farmakologis 
yang lengkap. Teh rosella  mampu membantu 
menurunkan kadar gula darah pada penderita DM. 
Hasil penelitian yang dilakukan Lilis Pusparini 
(2010) bahwa teh rosella membantu menurunkan 
kadar gula darah pada penderita Diabetes Mellitus 
(DM), yang terkandung didalam rosella adalah 
flavonoid sebagai antioksidan.  
             Berbagai kandungan yang terdapat dalam 
tanaman rosella  adalah vitamin C (260-280 mg 
setiap 100 g), vitamin D, vitamin B1, vitamin B2, 
niacin, riboflavin, betakaroten, zat besi, asam 

amino, polisakarida, omega 3, kalsium. Rasa asam 
dari kelopak bunga itu disebabkan kandungan 
vitamin C, asam sitrat, dan asam glikolik. Daun dan 
buah rosella juga mengandung senyawa 
bermanfaat, diantaranya saponin, flavonoid dan 
polifenol. Kandungan gizi kelopak bunga segar tiap 
100 gram yaitu, Protein 1,145 gr, Lemak 2,61 gr, 
Serat 12 gr, Kalsium 1,263 gr, Fosfor 273.2 mg, Zat 
besi 8,98 mg, Malic Acid 3,31 %, Fruktosa 0,82 %, 
Sukrosa 0,24 %, Karotin 0,029 %, Tiamin 0,117 mg, 
Niasin 3,765 mg, Vitamin C 244,4 mg (Mardiah, 
2009). Kelopak bunga rosella banyak mengandung 
beberapa senyawa, yaitu asam sitrat, asam malat, 

vitamin C, antosianin, protein dan flavonoid. 

Flavonoid yang terdiri dari gossy peptin, 

anthocyanin dan glucoside hibiscin tersebut 
berperan sebagai antioksidan yang membantu 
menetralkan radikal bebas yang menyebabkan 
kerusakan pada sel betapankreas yang 
memproduksi insulin, sehingga meningkatkan 
kembali sensitifitas kerja insulin (Haryadi, 2010). 
          

Metode Penelitian 
Penelitian kuantitatif menggunakan  quasi 

eksperimen, rancangan Pre Post Test with control. 

Kelompok perlakuan pasien  Diabetes Mellitus yang 
diberi teh rosella dan sebagai  pembanding  adalah  
pasien  Diabetes Mellitus  diberi teh tubruk selama 
10 hari. Kerangka konsep penelitian sebagai 
berikut: 
 
Variabel Independen                  Variabel Dependen 
 
  
 
                                   

Kadar gula 
darah Sewaktu 

Teh Rorella 

                             
 Variabel  Kontrol 

 
Teh tubruk   

 
       Populasi pada penelitian ini adalah semua 
penderita Diabetes Mellitus di RW IV Kelurahan  
Lodoyong Ambarawa. Jumlah sampel pada 
penelitian ini adalah 20 responden yang terbagi 
menjadi 10 responden pada kelompok perlakuan 
dan 10 responden pada kelompok kontrol.Tehnik 
pengambilan sampel menggunakan cluster sample, 

dengan pengaturan  nomor ganjil untuk kelompok 
intervensi dan nomor genap untuk kelompok 
kontrol. Pengumpulan data menggunakan 
instrument penelitian lembar observasi berupa 
checklist untuk mengidentifikasi kadar gula darah 
sewaktu pada penderita Diabetes Mellitus yaitu 

sehari sebelum perlakuan  dan hari ke sepuluh 
setelah perlakuan. Data diambil dari hasil 
pemeriksaan laboratorium darah menggunakan 
glukometer test. Uji normalitas data dengan 
menggunakan Shapiro-wilk menunjukkan bahwa  
seluruh data  terdistribusi normal karena hasilnya 
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melebihi 0,05. Uji t-test independen dilakukan guna 
mencari selisih rerata nilai kadar gula darah 
sewaktu pada kedua kelompok. 
Hasil Penelitian  

Analisa bivariat digunakan untuk mengetahui 
pengaruh sebelum dan sesudah pengujian pada 
kelompok yang diberi the rosella dan kelompok 
yang diberi the tubruk terhadap kadar gula darah 
sewaktu  dengan uji independent t-test. 

 
Tabel 1. Perbedaan Kadar Gula Darah Sewaktu Sesudah Di Beri Teh Rosella Dan Teh Tubruk Pada 

Penderita Diabetes Mellitus Di RW IV Kelurahan Lodoyong Ambarawa. 
V  Variabel      Kelompok N Mean 

(mg/dl) 
SD 

(mg/dl) p-value 

    Kadar Gula darah 
Sewaktu  
 

    Teh rosella 
    Teh tubruk 

10 
10 

208,50 
364,30 

52,384 
85,346 

 
0,000 

       
Berdasarkan tabel 1. menunjukkan bahwa 

rata-rata kadar gula darah sewaktu sesudah 
diberikan teh rosella sebesar 208,50 mg/dl dengan 
standar deviasi 52,384 mg/dl, sedangkan rata-rata 
kadar gula darah sewaktu yang diberi teh tubruk 
sebesar 364,30 mg/dl dengan standar deviasi 
85,346 mg/dl. Ini menunjukkan bahwa sesudah 
diberi teh rosella kadar gula darah sewaktu lebih 
rendah dibandingkan kadar gula darah sewaktu 
sesudah diberi teh tubruk. Berdasarkan analisa 

data p-value sebesar 0,000 <α (0,05), maka  

disimpulkan ada pengaruh teh rosella dibanding teh 
tubruk terhadap kadar gula darah sewaktu pada 
penderita Diabetes Mellitus di RW IV Kelurahan 
Lodoyong Ambarawa. 
 
Pembahasan 

Hasil penelitian ini ada pengaruh teh rosella 
dibanding teh tubruk terhadap kadar gula darah 
sewaktu pada penderita Diabetes Mellitus di RW IV 
Kelurahan Lodoyong Ambarawa. Selain diet/pola 
makan, usia juga merupakan faktor yang 
mempengaruhi kadar gula darah seseorang. 
Menurut Soegondo (2008), Diabetes Mellitus 

biasanya muncul pada usia lebih dari 30 tahun, 
atau memasuki dewasa tua. Dimana pada usia 
lanjut akan terjadi resistensi insulin akibat 
kurangnya massa otot dan perubahan vaskuler. Hal 
tersebut menyebabkan glukosa tidak mampu 
diubah oleh insulin dan tetap berada didalam darah.  
          Hasil penelitian tidak jauh berbeda dengan 
penelitian yang menjelaskan bahwa air rebusan teh 
rosella dapat menurunkan kadar gula dalam darah. 
Penelitian oleh Arifiyani (2009), mengungkapkan 
bahwa yang berpengaruh dalam menurunkan kadar 
gula darah adalah dengan adanya flavonoid yang 
cukup tinggi. Flavonoid tersebut berperan sebagai 
antioksidan, dimana menurut Haryadi (2010) 
antioksidan bekerja membantu menetralkan radikal 
bebas yang menyebabkan kerusakan pada sel beta 
pankreas yang memproduksi insulin, sehingga 
meningkatkan kembali sensitifitas kerja insulin. 
        Selain adanya antioksidan yang cukup tinggi, 
didalam rosella juga terdapat serat yang cukup 
tinggi. Serat berfungsi untuk mengendalikan kadar 
gula darah, hal tersebut merujuk pada pendapat 
yang disampaikan oleh peneliti dari National 

Institute of Diabetes, Digestive and Kiddney 
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Diseases di Amerika bahwa serat larut memang 
mampu mengurangi kebutuhan tubuh akan insulin 
karena serat larut dapat memperlambat 
penyerapan karbohidrat dan mencegah 
peningkatan kadar gula darah yang tiba-tiba. Hal 
tersebut sejalan dengan pendapat yang 
disampaikan oleh Retnaningsih (2008) bahwa serat 
larut mampu menekan kadar gula darah dengan 
tiga efek fisiologisnya yaitu viskositas, kapasitas 
pengikatan air dan fermentabilitas. Ketiga efek 
fisiologis tersebut menyebabkan penundaan 
pengosongan perut dan mengurangi kecepatan 
absorbsi, sehingga membantu memperbaiki 
absorbsi karbohidrat dan mampu mengontrol 
kenaikan kadar gula darah setelah makan. Efek 
fisiologis dari serat yang membantu mengontrol 
kadar gula didalam darah adalah viskositas dan 
fermentabilitas, dimana viskositas bekerja dengan 
cara membantu menunda pengosongan perut, 
memperpanjang waktu transit (dari mulut sampai 
usus), dan mengurangi kecepatan absorbsi di 
dalam usus halus. Sehingga memperlambat 
absorpsi glukosa kedalam darah.Sedangkan efek 
fermentabilitas pada serat adalah suatu afek 
dimana serat ini mampu terfermentasi secara 
sempurna oleh tubuh dan tidak mempunyai efek 
melancarkan buang air besar (laxative). Sehingga 
serat larut ini bermanfaat untuk penderita Diabetes 

Mellitus karena mampu membantu menurunkan 

kadar kolesterol darah dan memperbaiki 
metabolisme karbohidrat (Kustyawati & Ramli, 
2008). 
         Kandungan teh tubruk secara medis memang 
belum diteliti dengan seksama, namun khasiat teh 
tubruk sudah banyak yang merasakan baik untuk 
pengobatan maupun sebagai minuman segar. Teh 
tubruk adalah teh seduh yang dalam 
pembuatannya tidak menggunakan penyaring atau 
langsung diseduh kedalam gelas atau cangkir teh. 
Kandungan mangan dan polifenol yang terdapat 
pada teh tubruk dapat membantu proses 
pembentukan energi menjadi lancar sehingga dapat 
menjaga atau mengendalikan kadar gula dalam 
darah.  
 
Kesimpulan 

Ada pengaruh yang signifikan pemberian teh 
rosella dibanding pemberian teh tubruk terhadap 
kadar gula darah sewaktu pada penderita diabetes 

mellitus di RW IV Kelurahan Lodoyong Ambarawa 
 
Saran 

Pemberian teh rosella dapat digunakan 
sebagai salah satu alternative intervensi yang dapat 
dimanfaatkan oleh tenaga kesehatan untuk 
membantu menurunkan kadar gula darah pada 
penderita diabetes mellitus. 
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Abstrak 
 

Latar Belakang: WHO (2009) memperkirakan 450 juta orang di seluruh dunia mengalami gangguan mental, sekitar 10% orang 
dewasa mengalami gangguan jiwa saat ini dan 25% penduduk diperkirakan akan mengalamigangguan jiwa pada usia tertentu 
selama hidupnya. Usia ini biasanya terjadi pada dewasa muda antara usia 18-21 tahun. Menurut wakil menteri kesehatan Prof. Ali 
Ghufron Mukti dalam Hidayatullah.com (2013) menyatakan sekitar 0,46 persen dari total populasi Indonesia atau setara dengan 
1.093.150 penduduk Indonesia berisiko mengalami gangguan jiwa berat. Berbagai dampak yang dihadapi keluarga sebagai beban 
keluarga akan mempengaruhi perilaku keluarga dalam merawat anggota keluarganya yang menderita gangguan jiwa termasuk 
bagaimana mengawasi untuk patuh minum obat atau regimen terapeutik. Jika keluarga terbebani kemungkinan keluarga tidak 
mampu merawat pasien dengan baik. Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara beban keluarga 
dengan kemampuan keluarga dalam mengawasi kepatuhan minum obat pasien di poliklinik RSJD Dr. Amino Gondohutomo 
Semarang. Metode: Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif korelasional, dengan besar 
sampel 86 orang. Hasil: semakin berat beban keluarga maka kemampuan keluarga dalam mengawasi kepatuhan minum obat 
pasien semakin rendah.  Sebaliknya semakin ringan beban keluarga maka kemampuan keluarga dalam mengawasi kepatuhan 
minum obat pasien semakin tinggi. Simpulan: adanya hubungan antara beban keluarga dengan kemampuan keluarga dalam 
mengawasi kepatuhan minum obat pasien di poliklinik RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang, yang signifikan (bermakna) p-
value (0,006). 

 
Kata kunci : beban keluarga, kemampuan keluarga, kepatuhan pasien minum obat 

 
 

Relationship Between The Cost Of Families With Ability In  
Family Medicine Patient Monitoring Compliance With Drinking  

In Polyclinic RSJD Amino Gondohutomo Semarang 
 

Abstract 
 

Background: WHO (2009) estimates that 450 million people worldwide suffered a mental breakdown, approximately 10% of adults 
experience mental illness at this time and 25% of the population is expected to experience a mental disorder at a given age during 
his lifetime. This age usually occurs in young adults 18-21 years antarausia. According to the deputy health minister Prof. Ali Ghufron 
Mukti in Hidayatullah.com (2013) stated that approximately 0.46 percent of the total population of Indonesia or the equivalent of 
1.09315 million Indonesian population at risk of severe mental disorder. Impacts faced by the family as a family burden will affect the 
behavior of families in caring for family members who suffer from mental disorders, including how to supervise to adhere taking 
medicine or therapeutic regimen. If the family weighed the possibility of families unable to care for the patients well. Aims: the 
purpose of this study was to determine the relationship between the burden of the family with the family's ability to monitor 
medication adherence of patients in the clinic RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang. Methods: The design used in this 
research is quantitative descriptive correlational study, with a sample size of 86 people. Results: the heavy burden of the family, the 
family's ability to monitor patient medication adherence is lower. Conversely the lighter burden of the family then the family's ability to 
monitor patient medication adherence higher. Conclusion: the relationship between the burden of the family with the family's ability 
to monitor medication adherence of patients in the clinic RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang, significant (significant) p-value 
(0.006). 
 
Keywords: family burden, the ability of the family, the compliance of patients taking the drug 
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Pendahuluan 
WHO (2009) memperkirakan 450 juta orang 

di seluruh dunia mengalami gangguan mental, 
sekitar 10%orang dewasa mengalami gangguan 
jiwa saat ini dan 25% penduduk diperkirakan akan 
mengalamigangguan jiwa pada usia tertentu 
selama hidupnya. Usia ini biasanya terjadi pada 
dewasa muda antarausia 18-21 tahun. Menurut 
wakil menteri kesehatan Prof. Ali Ghufron Mukti 
dalam Hidayatullah.com (2013) menyatakan sekitar 
0,46 persen dari total populasi Indonesia atau 
setara dengan 1.093.150 penduduk Indonesia 
berisiko mengalami gangguan jiwa berat. 

Data dari Riskesda (2013) menunjukkan 
prevalensi gangguan jiwa berat pada penduduk 
Indonesia 1,7 per mil. Gangguan jiwa berat 
terbanyak di DI Yogyakarta, Aceh, Sulawesi 
Selatan, Bali, dan Jawa Tengah. Di Jawa Tengah 
sendiri angka prevalensi gangguan jiwa berat cukup 
tinggi yaitu 2,3 permil.  Proporsi rumah tangga yang 
pernah memasung anggota rumah tangga 
gangguan jiwa berat 14,3 persen, terbanyak pada 
penduduk yang tinggal diperdesaan (18,2%), serta 
pada kelompok penduduk dengan kuintil indeks 
kepemilikan terbawah(19,5%). Prevalensi 
gangguan mental emosional pada penduduk 
Indonesia 6,0 persen. Provinsi dengan prevalensi 
gangguan mental emosional tertinggi adalah 
Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, DI 
Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Timur. Angka 
prevalensi untuk gangguan mental emosional di 
Jawa Tengah yaitu 4,7% untuk usia ≥ 15 tahun. 

Studi pendahuluan yang sudah dilakukan 
pada tanggal 16 Maret 2015 didapatkan data dari 

RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang, data 
yang didapat dari instalasi rekam medik pada tahun 
2014 pasien gangguan jiwa yang melakukan rawat 
jalan di poliklinik sebanyak 32.083 pasien. Hasil 
dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti 
dengan keluarga pasien berjumlah 9 responden 
mendapatkan data bahwa sebagian banyak 
keluarga pasien mengatakan beban yang dialami 
yaitu beban finansial yang harus dikeluarkan untuk 
biaya berobat dan beban waktu, sebagian lainnya 
mengatakan memilliki beban sosial, merasa malu 
dipandang oleh masyarakat sekitar karena ada 
anggota keluarganya yang menderita gangguan 
jiwa.Dalam pengawasan minum obat pasien, 
beberapa keluarga menyatakan selalu 
mengingatkan pasien untuk meminum obat, 
sisanya jarang-jarang memperhatikan pasien dalam 
meminum obat karena kesibukan. 

Prof. Sasanto dalam DokterSehat.com 
(2014) menyatakan salah satu titik penting untuk 
memulai pengobatan adalah keberanian keluarga 
untuk menerima kenyataan.Keluarga merupakan 
orang terdekat dengan klien, dimana perlu 
mengetahui dan mampu mengawasi  proses 
pengobatan yang diikuti anggota keluarganya. 
Menurut Friedman (2010) Salah satu peran dan 
fungsi keluarga adalah memberikan fungsi afektif 
untuk pemenuhan kebutuhan psikososial anggota 
keluarganya dalam memberikan kasih sayang. 
Keluarga memiliki tanggung jawab untuk merawat 
dan mengawasi proses minum obat pasien, namun 
dalam pelaksanaan menyebabkan beban bagi 
keluarga.  
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Beban keluarga adalah tingkat pengalaman 
yang tidak menyenangkan dalam keluarga sebagai 
efek dari kondisi anggota keluarganya yang 
menyebabkan meningkatnya stres emosional dan 
ekonomi dari keluarga (Fontaine, 2009).Beban 
tersebut yaitu beban finansialdalam biaya 
perawatan, beban mentaldalam menghadapi 
perilaku pasien, dan beban sosial terutama 
menghadapi stigma dari masyarakat tentang 
anggota keluarganya yang mengalami gangguan 
jiwa (Suryaningrum, 2013).Berbagai dampak yang 
dihadapi keluarga sebagai beban keluarga akan 
mempengaruhi perilaku keluarga dalam merawat 
anggota keluarganya yang menderita gangguan 
jiwa termasuk bagaimana mengawasi untuk patuh 
minum obat atau regimen terapeutik. Jika keluarga 
terbebani kemungkinan keluarga tidak mampu 
merawat pasien dengan baik. 

Sebagian masyarakat beranggapan bahwa 
orang yang menderita gangguan jiwa ini dianggap 
sebagai “orang gila” yang disebabkan karena guna-
guna, kemasukan setan, kemasukan roh jahat 
(evilspirit), melanggar larangan atau tabu dan lain 
sebagainya berdasarkan kepercayaan supernatural 
(Arif, 2006). Masyarakat juga harus menyadari 
bahwa gangguan jiwa itu memerlukan pengobatan 
sehingga tidak perlu dihubungkan kepercayaan 
yang macam-macam. Terapi bagi penderita 
gangguan jiwa yaitu bisa melalui terapi psiko 
farmaka, psikoterapi, psikososial, psikoreligius, dan 
rehabilitasi. Terapi psiko farmaka menggunakan 
beberapa jenis obat. Setiap hari secara rutin pasien 
gangguan jiwa harus mengkonsumsi obat tersebut. 
Masing-masing jenis obat yang digunakan untuk 

terapi memiliki kekurangan dan kelebihan, serta 
memiliki efek samping bagi tubuh. 

Dalam penatalaksanaan pada penderita 
gangguan jiwa, kontinuitas pengobatan merupakan 
salah satu factor utama keberhasilan terapi. Pasien 
yang patuh pada pengobatan akan beresiko lebih 
kecil mengalami kekambuhan dibandingkan dengan 
pasien yang tidak patuh pada pengobatan. Muncul 
suatu permasalahanya itu tidak semua pasien akan 
patuh untuk meminum obat. Ketidak patuhan 
terhadap pengobatan mencakup berbagai perilaku 
pasien, dari perilaku menolak mengkonsumsi obat 
atau mengubah sebagian dosis dari jadwal harian 
(Svestka and Bitter, 2007). 

Keluarga sebagai orang terdekat, harus bisa 
memantau atau mengawasi keteraturan minum 
obat pasien sehingga pasien bisa patuh meminum 
obat. Penelitian Wardani (2009) tentang 
“Pengalaman keluarga menghadapi ketidak 
patuhan anggota keluarga dengan skizofrenia 
dalam mengikuti regimen terapeutik: pengobatan” 
menemukan bahwa beberapa pasien beralasan 
berhenti minum obat untuk menguraikan efek 
samping obat terhadap fisik, seksualitas, aktivitas, 
dan tingkat konsentrasi. Tidak kuat berdiri lama, 
mual, kaku, bicara pelo, dan badan tidak enak 
adalah ungkapan – ungkapan yang 
menggambarkan efek samping obat terhadap fisik. 
Penatalaksanaan regimen terapeutik pada 
penderita gangguan jiwa tidak hanya tergantung 
pada terapi psiko farmaka saja, tetapi peran 
keluarga untuk mampu mengawasi dan 
meyakinkan pasien meminum obat juga harus 
diutamakan. Buchanan (1992) dalam Chi-Mei 
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(2003) menyatakan semakin tinggi kepercayaan 
pasien terhadap obat yang dikonsumsinya maka 
semakin tinggi pula kepatuhannya terhadap minum 
obat.  

 
Tinjauan Teori 

Menurut Fontaine (2009) bahwa beban 
keluarga adalah tingkat pengalaman distress 
keluarga sebagai efek dari kondisi anggota 
keluarganya yang menyebabkan meningkatnya 
stres emosional dan ekonomi dari keluarga. 
Fontaine (2003) menyatakan bahwa kemampuan 
keluarga ditentukan oleh kemampuan untuk 
manajemen stres yang produktif. Kelelahan fisik 
dan emosi selama merawat anggota keluarga 
dengan gangguan jiwa sering melanda keluarga 
karena berkurangnya stress tolerance. Dalam hal 
ini kemampuan keluarga diuji sebagai seorang 
caregiver, menurut Friedman (2010) caregiver 
adalah seseorang dalam keluarga yang 
memberikan perawatan untuk orang lain yang sakit 
atau orang yang tidak mampu, bahkan biasanya 
orang tersebut bergantung pada caregiver-nya. 
Seorang caregiver yang bertugas untuk mengawasi 
kepatuhan minum obat klien harus berasal dari 
anggota keluarga yang bekerja penuh waktu dan 
tinggal bersama individu yang dibantunya, agar 
caregiver dapat bekerja dengan optimal. Kepatuhan 
adalah istilah yang digunakan untuk 
menggambarkan perilaku pasien dalam minum obat 
secara benar tentang dosis, frekuensi dan 
waktunya (Nursalam, 2007). 
 
 

Metode Penelitian  
Desain yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian kuantitatif deskriptif korelasional. 
Menurut Nursalam (2003) penelitian deskriptif 

korelasional yaitu bertujuan untuk menjelaskan atau 
menggambarkan hubungan antar variabel. Populasi 
dalam penelitian ini adalah semua keluarga pasien 
gangguan jiwa rawat jalan dengan riwayat ketidak 
patuhan dalam pengobatan di poliklinik RSJD Dr. 
Amino Gondohutomo Semarang. Jumlah populasi 
yaitu 412 orang yang tercatat pada bulan Februari 
2015, data diambil 1 bulan terakhir. Sampel dalam 
penelitian ini sebanyak 86 orang. Dimana telah 
ditetapkan criteria inklusi adalah 1). Keluarga 
pasien yang anggota keluarganya mengalami 
gangguan jiwa dengan ketidak patuhan dalam 
pengobatan dengan indikasi sebagai berikut a) 
klien berhenti minum obat tanpa anjuran dokter, b) 
klien mengurangi dosis obat, c) klien tidak 
melakukan control secara rutin, d) klien pernah 
melakukan pengobatan minimal 1 kali dalam 1 
bulan periode control; 2) Keluarga dengan pasien 
dewasa; 3) Keluarga bersedia dan mampu 
berpartisipasi dalam penelitian; 4) Keluarga yang 
berusia dari 20-60 tahun; 5) Keluarga inti dari 
pasien; 6) Keluarga yang tinggal serumah dengan 
pasien minimal 3 bulan terakhir; 7) Keluarga bisa 
membaca dan menulis. Teknik pengambilan 
sampel ini adalah dengan menggunakan teknik 
pengambilan sampel purposive sampling.  

 
Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan kuesioner pernyataan terhadap 
86 keluarga pasien gangguan jiwa rawat jalan di 
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poliklinik RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang 
diperoleh data beban keluarga sebagai tabel 
berikut: 

 
Tabel 1. Distribusi Frekuensi Responden 

Berdasarkan Beban Keluarga dalam Mengawasi 
Kepatuhan Minum Obat Pasien di Poliklinik 
RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang 

 
BebanKeluarga Frekuensi Presentase(%) 

BebanRingan 
BebanBerat 

38 
48 

44,2 
55,8 

Jumlah 86 100 
 

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa 
mayoritas keluarga merasakan beban berat dalam 
mengawasi kepatuhan minum obat pasien, 
sebanyak 48 responden (55,8%). Sedangkan 
keluarga yang merasakan beban ringan sebanyak 
38 responden (44,2%). Beban yang keluarga 
rasakan bisa karena kesulitan finansial, beban 
sosial, dan beban emosional. Keluarga yang 
mengawasi kepatuhan minum obat pasien 
mayoritas memliki penghasilan rendah, yaitu 
sebanyak 54 orang (62,8%).  

 Hal ini sesuai dengan penelitian 
Suwardiman (2011), konsekuensi yang akan 
dirasakan keluarga adalah isolasi social akibat 
stigma dari masyarakat terhadap pasien gangguan 
jiwa, frustasi, dan beban finansial. Beban yang 
dirasakan keluarga akan mempengaruhi tugas dan 
peran keluarga dalam menjaga anggota 
keluarganya yang sakit. Seringkali ketika suatu 
keluarga terlambat dalam memenuhi tugas dan 
peran keluarganya, terdapat interaksi antara 
tuntutan atau stressor emosional dan tuntutan atau 
stresor finansial dalam keluarga secara berlebihan 
dan akan menjadikan beban bagi keluarga dalam 

mengawasi pengobatan pasien. Hal ini sesuai 
dengan teori Fontaine (2009) bahwa beban 
keluarga adalah tingkat pengalaman distress 
keluarga sebagai efek dari kondisi anggota 
keluarganya yang menyebabkan meningkatnya 
stres emosional dan ekonomi dari keluarga. 

Berdasarkan kuesioner pernyataan terhadap 
86 keluarga yang memiliki anggota keluarga 
menderita gangguan jiwa rawat jalan di poliklinik 
RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang 
diperoleh data sebagai tabel berikut : 

 
 
Tabel 2. Distribusi Frekuensi Responden 

Berdasarkan Kemampuan Keluarga dalam 
Mengawasi Kepatuhan Minum Obat Pasien di 

Poliklinik RSJD Dr. Amino Gondohutomo 
Semarang 

 
Kemampuan 

Keluarga 
Frekuensi Presentase(%) 

Kemampuan rendah 
Kemampuan tinggi 

45 
41 

52,3 
47,7 

Jumlah 86 100 
 

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa 
mayoritas keluarga memiliki kemampuan rendah 
dalam mengawasi kepatuhan minum obat pasien, 
sebanyak 45 responden (52,3%). Sedangkan 
keluarga dengan kemampuan tinggi sebanyak 41 
responden (47,7%). Tingkat kemampuan keluarga 
dapat menurun saat keluarga mengalami kelelahan 
fisik dan emosi yang meningkat. Keluarga juga 
perlu memiliki pengetahuan tentang pengobatan 
pasien dan bagaimana keluarga dapat bersikap 
dengan baik kepada pasien. 

Menurut Fontaine (2003) menyatakan bahwa 
kemampuan keluarga ditentukan oleh kemampuan 
untuk manajemen stres yang produktif. Kelelahan 
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fisik dan emosi selama merawat anggota keluarga 
dengan gangguan jiwa sering melanda keluarga 
karena berkurangnya stress tolerance. Sesuai 
dengan penelitian Suryaningrum (2013) bahwa 
ketidak mampuan keluarga bisa disebabkan karena 
keluarga mengalami kelelahan secara fisik maupun 
mental selama merawat anggota keluarganya. Hasil 
perhitungan Chi square hubungan beban keluarga 
dengan kemampuan keluarga dalam mengawasi 
kepatuhan minum obat pasien dapat dilihat pada 
tabel berikut : 

 
Tabel 3. Hubungan Beban Keluarga dengan 

kemampuan Keluarga dalam Mengawasi 
kepatuhan Minum Obat pasien di Poliklinik 
RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang 

 

Beban 
Keluarga 

Kemampuan Keluarga 
p-valuerendah Tinggi Total 

F % F % F % 
Beban 
ringan 
Beban berat 

13 
32 

34,2 
66,7 

  25
16 

65,8 
33,3 

38 
48 

100
100

0,006 

Total  45 52,3 41 47,7 86 100  
 

Berdasarkan tabel 3. Diketahui hasil uji  Chi-

Square dengan nilai statistik Chi-Square sebesar 
7.702 dengan p value = 0,006(p) < α (0,050), dapat 
ditarik kesimpulan bahwa ada hubungan antara 
beban keluarga dengan kemampuan keluarga 
dalam mengawasi kepatuhan minum obat pasien di 
poliklinik RSJD Dr. Amino Gondohutomo 
Semarang. 

Menurut WHO (2008) beban obyektif 
merupakan beban yang berhubungan dengan 
masalah dan pengalaman  anggota keluarganya, 
terbatasnya hubungan sosial dan aktivitas kerja, 
kesulitan finansial dan dampak negatif terhadap 

kesehatan fisik anggota keluarga. Sedangkan 
Beban Subyektif, merupakan beban yang 
berhubungan dengan reaksi psikologis anggota 
keluargameliputi perasaan kehilangan, kesedihan, 
kecemasan dan malu dalam situasi sosial, koping, 
stress terhadap gangguan perilaku dan frustasi 
yang disebabkan karena perubahan hubungan. 
Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian 
Suwardiman (2011), konsekuensi yang akan 
dirasakan keluarga adalah isolasi social akibat 
stigma dari masyarakat terhadap pasien gangguan 
jiwa, frustasi, dan beban finansial. Kemampuan 
keluarga dalam mengawasi pengobatan klien dapat 
terpengaruh oleh beban yang keluraga rasakan. 
Menurut Fontaine (2003) menyatakan bahwa 
kemampuan keluarga ditentukan oleh kemampuan 
untuk manajemen stres yang produktif. Kelelahan 
fisik dan emosi selama merawat anggota keluarga 
dengan gangguan jiwa sering melanda keluarga 
karena berkurangnya stress tolerance. 
 
Kesimpulan  

Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat 
hubungan yang signifikan Antara beban keluarga 
dengan kemampuan keluarga dalam merawat 
pasien gangguan jiwa khususnya dalam 
mengawasi kepatuhan minum obat. Beban yang 
semakin berat akan membuat kemampuan 
keluarga menjadi rendah, sebaliknya beban yang 
ringan akan membuat kemampuan keluarga 
menjadi tinggi.  
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Saran 
Masukan pada rumah sakit agar selalu 

meningkatkan pelayanan keperawatan jiwa, 
terutama intervensi untuk keluarga pasien yang 
diharapkan mampu lebih meningkatkan 
kemampuan keluarga dalam mengawasi kepatuhan 

minum obat pasien.  Memberikan pemahaman dan 
pengetahuan kepada keluarga tentang pengobatan 
yang dilakukan pasien dan bagaimana cara agar 
keluarga dapat memanajemen stress yang 
dirasakan oleh keluarga. 
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Abstrak 
 

Latar Belakang : Proses penuaan akan terjadi perubahan anatomis, fisiologis, dan biokimia  pada tubuh, sehingga akan 
mempengaruhi fungsi dan kemampuan tubuh secara keseluruhan. Perlambatan, pergerakan yang kurang aktif dihubungkan dengan 
perpanjangan waktu kontraksi otot, periode laten, dan periode relaksasi dari unit motor dalam jaringan otot. Sendi-sendi seperti 
pinggul, lutut, siku, pergelangan tangan, leher dan vertebra menjadi sedikit fleksi pada usia lanjut. Penurunan kemampuan otot 
tersebut dapat dicegah dengan olah raga termasuk senam. Tujuan : penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh senam 
sehat Indonesia  terhadap kekuatan otot pronator teres dan kuadratus pada lansia di Balai Rehabilitasi Sosial Wening Wardoyo 
Ungaran.  Metode : Jenis penelitian adalah quasy eksperiment dengan pendekatan one group pra post test design. Populasi 
penelitian ini adalah seluruh seluruh lanjut usia yang berjenis kelamin wanita di Balai Rehabilitasi Sosial Wening Wardoyo Ungaran 
sebanyak 32 orang. Teknik sampling menggunakan purposive sampling sebanyak 32 orang. Hasil : penelitian didapatkan bahwa 
rata-rata (mean) kekuatan otot sebelum melakukan senam sehat Indonesia sebesar 14,36 Kg dan rata-rata (mean) kekuatan otot 
sesudah melakukan senam sehat Indonesia sebesar 16,48 kg. Hasil uji statistic didapatkan nilai p = 0,000 maka dapat disimpulkan 
ada pengaruh yang signifikan rata-rata kekuatan otot sebelum dan sesudah melakukan senam sehat Indonesia. Kesimpulan dan 
Saran : Berdasarkan hasil tersebut maka diharapkan kepada lansia untuk mempertahankan kekuatan otot pronator teres dan 
kuadratus salah satunya dengan mengikuti senam di Balai Rehabilitasi Sosial Wening Wardoyo Ungaran 

 
Kata kunci : Senam Sehat, Kekuatan Otot Pronator Teres Dan Kuadratus 

 
 

THE INFLUENCE OF INDONESIA HEALTHY GYMNASTIC TOWARD THE PRONATOR TERSES AND 
QUADRATUS MUSCLE STRENGTH IN SOCIAL REHABILITATION CENTER WENING WARDOYO 

UNGARAN 
 

Abstract 
 

Background :The aging process will changes anatomical, physiological, and biochemical in the body, so it will affect the body's 
ability function and overall. The slowdown, which is less active movement associated with muscle contraction extension of time, 
latency period, and the period of relaxation of the motor units within the muscle tissue. Joints such as the hips, knees, elbows, wrists, 
neck and spine becomes slightly flexed at an advanced age. The decline in the ability of these muscles can be prevented by 
exercise, including gymnastics. The purpose : this study aims to determine the the influence of indonesia healthy gymnastics to 
muscle strength pronator terses and quadratus in social rehabilitation center for elderly in Wening Wardoyo Ungaran. Methods : 
This type of research was quasy experiment with one group pre-post design approach. The population of this study was the whole 
entire female elderly in the Social Rehabilitation Center Wening Wardoyo Ungaran totaly 32 people. Sampling technique was 
purposive sampling with 61 people. Result : The results showed that the average (mean) of muscle strength before doing Indonesia 
healthy gymnastics was 14.36 kg and the average (mean) of muscle strength after doing Indonesia healthy gymnastics amounted to 
16.48 kg. The results of the statistical test p value = 0.000, it can be concluded that there was a significant effect on average muscle 
strength before and after doing Indonesia healthy gymnastics. Conclusion and suggestion : Based on these results, it was 
expected that the elderly to maintain strength of quadratus and pronator teres muscle by participating in gymnastics at Social 
Rehabilitation Center Wening Wardoyo Ungaran. 
 
Keywords: Gymnastics Health, Pronator teres and quadrates muscle Strength. 
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Pendahuluan 
Penuaan adalah suatu proses alami yang 

tidak dapat dihindari, berjalan secara terus menerus 
dan berkesinambungan. Penuaan akan 
menyebabkan perubahan anatomis, fisiologis, dan 
biokimia pada tubuh, sehingga akan mempengaruhi 
fungsi dan kemampuan tubuh secara keseluruhan 
(Depkes RI, 2001). Menjadi tua ditandai dengan 
adanya kemunduran biologis yang terlihat sebagai 
gejala-gejala kemunduran fisik, antara lain kulit 
mulai mengendur, timbul keriput, rambut beruban, 
gigi mulai ompong, pendengaran dan penglihatan 
berkurang, mudah lelah, gerakan menjadi lamban 
dan kurang lincah, serta terjadi penimbunan lemak 
terutama diperut dan pinggul (Maryam, 2008). 

Perubahan normal muskuloskeletal pada 
lansia termasuk penurunan tinggi badan, 
redistribusi massa otot, peningkatan porositas 
tulang, atrofi otot, pergerakan yang lambat, 
pengurangan kekuatan dan kekuatan sendi-sendi. 
Perubahan pada tulang, otot dan sendi 
mengakibatkan terjadinya perubahan penampilan, 
kelemahan dan lambatnya pergerakan yang 
menyertai penuaan. Ketika manusia mengalami 
penuaan, jumlah massa otot tubuh mengalami 
penurunan. Kekuatan muscular mulai merosot 
sekitar usia 40 tahun, dengan suatu kemunduran 
yang dipercepat setelah usia 60 tahun. Perubahan 
gaya hidup dan penurunan penggunaan sistem 
neuromuskular adalah penyebab utama kehilangan 
kekuatan otot. Kerusakan otot terjadi karena 
penurunan jumlah serabut otot dan atrofi secara 
umum pada organ dan jaringan tubuh (Stanley, 
2007) 

Lansia terjadi regenerasi jaringan otot yang 
melambat dengan penambahan usia, dan jaringan 
atrofi digantikan oleh jaringan fibrosa. Perlambatan 
dan pergerakan yang kurang aktif dihubungkan 
dengan perpanjangan waktu kontraksi otot, periode 
laten, dan periode relaksasi dari unit motor dalam 
jaringan otot. Sendi-sendi seperti pinggul, lutut, 
siku, pergelangan tangan, leher dan vertebra 
menjadi sedikit fleksi pada usia lanjut. Peningkatan 
fleksi disebabkan oleh perubahan dalam 
kolumavertebralis, ankilosis (kekuatan) ligament 
dan sendi. Penyusutan dan sklerosis tendon dan 
otot (Stanley, 2007) 

Berdasarkan data Indonesia termasuk dalam 
lima besar Negara dengan jumlah lanjut usia 
terbanyak didunia. Berdasarkan Sensus penduduk 
tahun 2010 jumlah lanjut usia di Indonesia yaitu 
18,1 juta jiwa (7,6% dari total penduduk). Tahun 
2014 jumlah penduduk lanjut usia di Indonesia 
menjadi 18,781 juta jiwa dan diperkirakan pada 
tahun 2025 jumlahnya akan mencapai 36 juta jiwa 
(Depkes RI, 2015). 

Senam lansia adalah serangkaian gerak 
nada yang teratur dan terarah serta terencana yang 
diikuti oleh orang lanjut usia yang dilakukan dengan 
maksud meningkatkan kemampuan fungsional 
raga. Senam lansia ini dirancang secara khusus 
untuk melatih bagian-bagian tubuh serta pinggang, 
kaki serta tangan agar mendapatkan peregangan 
bagi para lansia, namun dengan gerakan yang tidak 
berlebihan (Setiawan, 2012). 

Menariknya olahraga senam ini dikarenakan 
gerakan yang dilakukan diiringi dengan musik, 
membawa keceriaan dalam melakukan gerakan, 
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sehingga senam dapat dijadikan sarana untuk 
melepas kelelahan baik fisik maupun psikis selain 
untuk meningkatkan kondisi fisik (Suroto, 2004). 

Senam Sehat Indonesia adalah senam untuk 
memelihara kesehatan dan ketahanan tubuh 
dengan jalan membangkitkan energi dasar yang 
diberikan Tuhan Yang Maha Esa sejak lahir pada 
tubuh sendiri, menerima dan menggabungkannya 
dengan energi alam semesta, oksigen dan 
sebagainya melahirkan energi yang mengalir 
keseluruh tubuh yang diaktifkan. Latihan senam 
sehat Indonesia menjaga otot-otot yang ada dan 
juga membangun kekuatan otot. 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh senam sehat Indonesia terhadap 
kekuatan otot pronator teres dan kuadratus pada 
lansia Balai Rehabilitasi Sosial Wening Wardoyo 

 

Tinjauan Teori 
Penuaan adalah proses biologik alami 

(normal) meliputi seluruh masa kehidupan mulai 
dari lahir, pertumbuhan dan perkembangan untuk 
mencapai kematangan pada usia ± 30-35 tahun, 
kemudian diikuti dengan kemunduran oleh adanya 
perubahan degenerative yang bersifat progresif dan 
gradual (berangsur) mengenai bentuk tubuh 
(anatomi) maupun fungsinya (fisiologi) akibat dari 
keausan sel disertai menurunnya kapasitas 
fisiologinya, yang terjadi selama proses kehidupan 
dan akan berakhir dengan kematian. Kematian 
tidak selalu oleh karena ketuaan, dapat juga karena 
penyakit infeksi atau stress/trauma/kecelakaan 
(Giriwijoyo, 2013) 

Lansia adalah bagian dari proses tumbuh 
kembang. Manusia tidak secara tiba-tiba menjadi 

tua, tetapi berkembang dari bayi, anak-anak, 
dewasa, dan akhirnya menjadi tua. Seseorang 
dengan kronologis 70 tahun mungkin dapat 
memiliki usia fisiologis seperti orang usia 50 tahun, 
atau sebaliknya, seseorang yang usia 50 tahun 
mungkin memiliki banyak penyakitkronis sehingga 
usia fisiologisnya 90 tahun (Pujiastuti, 2003). 

Senam Sehat Indonesia adalah senam untuk 
memelihara kesehatan dan ketahanan tubuh 
dengan jalan membangkitkan energi dasar yang 
diberikan Tuhan Yang Maha Esa sejak lahir pada 
tubuh sendiri, menerima dan menggabungkannya 
dengan energi alam semesta, oksigen dan 
sebagainya melahirkan energi yang mengalir 
keseluruh tubuh yang diaktifkan. Latihan senam 
sehat Indonesia menjaga otot-otot yang ada dan 
juga membangun kekuatan otot. 

Kekuatan otot adalah kemampuan otot untuk 
menghasilkan tegangan dan tenaga selama usaha 
maksimal baik secara dinamis maupun statis atau 
pengertian lain kekuatan otot merupakan 
kemampuan maksimal otot untuk berkontraksi. 
Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian 
kuantitatif dengan pendekatan analitik dimana 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
senam sehat Indonesia terhadap kekuatan otot 
pronator teres dan kuadratus pada lansia dibalai 
rehabilitasi sosial wening wardoyo ungaran. Desain 
yang digunakan adalah quasy eksperiment dengan 
pendekatan one group pra post test design. Sampel 
dalam penelitian ini adalah lanjut usia yang berjenis 
kelamin perempuan yang memenuhi kriteria 
sebagai berikut : usia lansia 60 – 80 tahun, lansia 
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yang masih aktif dan lansia yang melakukan 
senam. Jumlah sampel penelitain ini sebanyak 32 
responden. Teknik pengambilan sampel dengan 
cara purposive sampling. Instrumen penelitian 
menggunakan Hand-Grip dynamometer, buku 

presensi senam dan lembar observasi kekuatan 
otot. Teknik pengambilan data dilakukan dengan 
memberikan senam sehat Indonesia 3 kali/minggi 
selama 1 bulan. Analisis data menggunakan Uji t 
Test Dependent. 

 
Hasil dan Pembahasan 
Hasil Penelitian 

Tabel 1.  Rerata Kekuatan Otot Sebelum dan Sesudah Melakukan Senam Sehat Indonesia pada 
Lansia di Balai Rehabilitasi Sosial Wening Wardoyo Ungaran Bulan Februari 2015 

 
Kekuatan otot N Mean Median SD Min Max 

Sebelum 32 14,36 14,6 1,71 10,4 17,0 
Sesudah 32 16,48 16,0 2,16 12,3 21,5 

 
Tabel 1 menunjukkan hasil rata-rata 

kekuatan otot pada lansia sebelum melakukan 
senam sehat Indonesia sebesar 14,36 Kg dengan 
nilai median sebesar 14,6 Kg dan nilai standar 
deviasi sebesar 1,71 Kg. Kekuatan otot terendah 
adalah 10,4 kg dan kekuatan otot tertinggi 17,0 kg. 
Hasil rata-rata pengukuran kekuatan otot pada 
lansia sesudah melakukan senam sehat Indonesia 
sebesar 16,48 kg dengan nilai median sebesar 16,0 
kg dan nilai standar deviasi sebesar 2,16 kg. 
Kekuatan otot terendah adalah 12,3 kg dan 
kekuatan otot tertinggi 21,5 kg. 
 

Tabel 2.  Pengaruh senam sehat Indonesia 
terhadap kekuatan otot Indonesia pada Lansia di 

Balai Rehabilitasi Sosial Wening Wardoyo Ungaran 
Bulan Februari 2015 

 

Variabel N Mean SD p-value 
Kekuatan otot 

Sebelum 
sesudah 

32 2,12 1,4 0.000 

 
Hasil penelitian didapatkan bahwa 

perbedaan rata-rata kekuatan otot sebelum 

melakukan senam sehat Indonesia 14,36 kg 
dengan standar deviasi 1,7 kg, sedangkan rata-rata 
kekuatan otot sesudah melakukan senam sehat 
Indonesia 16,4 kg dengan standar deviasi 2,1 kg. 
Terlihat nilai mean antara kekuatan otot sebelum 
dan sesudah adalah 2,12 kg dengan standar 
deviasi 1,4 kg. Hasil uji statistic disimpulkan ada 
pengaruh senam sehat Indonesia terhadap 
Kekuatan otot pronator Teres dan Kuadratus pada 
lansia (p Value = 0,000). 

 
Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukkan rata-rata 
kekuatan otot sebelum melakukan senam sehat 
Indonesia sebesar 14,36 kg dan sesudah 
melakukan senam sehat Indonesia sebesar 16,48 
kg. Kekuatan otot setelah melakukan senam sehat 
Indonesia meningkat 2,12 kg dibandingkan 
kekuatan otot sebelum melakukan senam sehat 
Indonesia. Penelitian ini sejalan dengan penelitian 
ferdy (2007) yang menyatakan lansia yang 
mengikuti senam sehat Indonesia memiliki massa 
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otot yang lebih baik dari pada lansia yang tidak 
mengikuti senam sehat Indonesia. 

Senam sangat dianjurkan untuk dilakukan 
bagi mereka yang memasuki usia pra lansia (45 
tahun) dan usia lansia (65 tahun ke atas), senam 
yang dilakukan sangat bermanfaat dalam 
menghambat proses penuaan. Lansia yang 
mengikuti senam lansia secara teratur akan 
mendapatkan kebugaran jasmani yang baik yang 
terdiri dari unsur kekuatan otot, kelenturan sendi, 
kelincahan gerak, kebugaran jantung paru dan 
peredaran darah menjadi lancer (Maryam, 2008). 

Hasil penelitian ini menunjukkan ada 
pengaruh senam sehat Indonesia terhadap 
kekuatan otot pronator teres dan kuadratus pada 
lansia di Balai Rehabilitasi Social Wening Wardoyo 
Ungaran. Menurut suroto (2004) , bahwa orang 
yang melakukan senam secara teratur akan 
mendapatkan kesegaran jasmani yang baik meliputi 
meningkatnya kekuatan otot, kelenturan persendian 
dan kelincahan gerak. 

Senam yang diiringi dengan latihan strecting 

dapat memberi efek otot yang kenyal karena 
ditengah-tengah serabut otot ada impuls saraf yang 
dinamakan muscle spindle, bila otot diulur (recking) 
maka muscle spindle akan bertambah atau 
mengatur sehingga terjadi tarik menarik akibatnya 
otot menjadi kuat dan kenyal (Suroto, 2004). 

Olah raga yang bersifat aerobic seperti 
senam merupakan usaha-usaha memberikan 
perbaikan pada fisik maupun psikologis. Faktor 
fisiologis dan metabolik yang dikalkulasi termasuk 
penambahan sel-sel darah merah dan enzim 
fosforilase (prosesnya masuknya gugus fosfat 

kedalam senyawa organik), bertambahnya aliran 
darah sewaktu latihan, bertambahnya sel-sel otot 
(Kusmana 2006). Olah raga dapat memberikan 
beberapa manfaat yaitu: meningkatkan peredaran 
darah, menambah kekuatan otot dan merangsang 
pernafasan dalam (Depkes, 2003). 
 
Kesimpulan 
1. Kekuatan otot pronator teres dan kuadratus 

sebelum melakukan senam sehat Indonesia 
pada lansia rata-rata sebesar 14,36 kg. 

2. Kekuatan otot pronator teres dan kuadratus 
setelah melakukan senam sehat Indonesia 
pada lansia rata-rata sebesar 16,48 kg. 

3. Ada pengaruh senam sehat Indonesia terhadap 
kekuatan otot pronator teres dan kuadratus 
pada lansia (p-value = 0,000). 
 

 Saran 
1. Bagi Balai Rehabilitasi Sosial Wening Wardoyo 

Senam Indonesia Sehat dapat diberikan pada 
lansia untuk mempertahankan kekuatan otot 

pronator teres dan kuadratus di Balai 
Rehabilitasi Sosial Wening Wardoyo Ungaran. 

2. Bagi Peneliti selanjutnya 
Dapat dilakukan penelitian keperawatan 
lanjutan tentang pengaruh senam sehat 
Indonesia terhadap kekuatan otot pronator 

teres dan kuadratus dengan 
mempertimbangkan faktor berat badan 
responden 

3. Bagi Institusi Pendidikan 
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Dapat dijadikan referensi terapi modalitas 
dalam keperawatan gerontik dengan untuk 
meningkatkan kekuatan otot pada lansia.  

4. Bagi Responden 

Diharapkan dapat melakukan Senam Sehat 
Indonesia 3 kali seminggu secara teratur untuk 
meningkatkan kekuatan otot. 
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Abstrak 

 
Latar Belakang: Pendidikan seks pada anak usia dini merupakan usaha pemberian informasi pada anak usia dini tentang kondisi 
fisiknya sebagai perempuan dan laki-laki serta konsekuensi psikologis yang berkaitan dengan kondisi tersebut. Guru pendidikan 
anak usia dini berperan penting dalam pemberian pendidikan seks karena guru pendidikan anak usia dini merupakan pendidik 
kedua di luar orangtua yang ditemui anak. Tujuan: Untuk mengeskplorasi pengertian, implementasi serta hasil yang diharapkan 
guru dari pendidikan seks pada anak usia dini. Metode penelitian : menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 
fenomenologi. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam. Jumlah partisipan empat orang guru pendidikan anak usia 
dini di wilayah UPTD DIKPORA Kecamatan Karangawen. Hasil : Hasil wawancara mendalam pada partisipan didapatkan informasi 
tentang persepsi guru pendidikan anak usia dini tentang pengertian, impelementasi serta hasil yang diharapkan dari pendidikan seks 
pada anak usia dini. Simpulan : Guru hendaknya menambah wawasan tentang pendidikan seks pada anak usia dini, melakukan 
variasi penyampaian pendidikan seks pada anak usia dini, adanya kebijakan program pendidikan seks pada anak usia dini, 
diadakan pelatihan atau seminat tentang pendidikan seks pada anak usia dini dan hendaknya pendidikan seks pada anak usia dini 
tidak menjadi hal yang tabu.  
 
Kata kunci : Guru pendidikan anak usia dini, Pendidikan seks, Anak usia dini. 

 
PERCEPTION OF TEACHER EDUCATION EARLY CHILDHOOD ABOUT SEX EDUCATION IN EARLY IN 

DISTRICT CHILDREN KARANGAWEN 
 

Abstract 
 

Background: Sex education in early childhood is a attempt to provide information on early childhood on their physical condition as a 
women and men as well as the psychological consequences associated their condition. Early childhood education teachers play an 
important role in sex education for early childhood because childhood teacher is second educator outside the child’s parents. Aim : 
To exploring the definition, implementation and expected results of early childhood education teaches of sex education for early 
childhood. Methods : This study used a qualitative method with phenomenological approach. Data collection techniques with in-
depth interviews. The number of participants four early childhood education teachers at UPTD DIKPORA Sub-district Karangawen 
area. Result : The results of in-depth interviews in participants obtained information about perceptions of early childhood teacher on 
definition, implementation, and expected results of sex education in early childhood. Conclusion : Teacher should add insight about 
sex education for early childhood, do variations of delivery sex education for early childhood, held a training or seminar for early 
childhood education teacher about sex education for early childhood, policy of sex education programs for early childhood, sex 
education in early childhood is no longer considered a taboo.  
 
Keywords : Childhood teracher, Sex education, Childhood 
 
 
Pendahuluan 

Sesuai dengan Undang-undang No. 23/2002 
tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak 
mencakup hak hidup, tumbuh, berkembang, dan 
berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan, 
serta mendapat perlindungan dari berbagai tindak 
kekerasan, perdagangan anak, eksploitasi, dan 

diskriminasi. kasus kekerasan pada anak 
kejadiannya semakin meningkat. Laporan Komisi 
Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada triwulan 
ke 4 tahun 2013 menyebutkan bahwa pada tahun 
2012 terdapat 1051 anak menjadi korban 
kekerasan, kekerasan seksual sebanyak 436 kasus 
(41,48%). Tahun 2013, terdapat 15 anak perbulan 
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sebagai pelaku kekerasan seksual yang 
berhadapan dengan hukum. Pada periode Januari 
sampai Oktober 2014, tercatat 784 kasus 
kekerasan seksual anak (KPAI, 2014). 

Kekerasan seksual menduduki peringkat 
pertama untuk kasus kekerasan pada anak 
(KPAI,2014).  Pada tahun 2014 menetapkan 
negara Indonesia dalam kondisi darurat kejahatan 
seksual anak. Hal tersebut disebabkan oleh kasus 
kekerasan seksual pada anak yang terjadi yaitu 
kasus JIS (Jakarta International School). Korban 
dari kasus JIS tersebut adalah anak usia dini yang 
tercatat sebagai siswa di Taman Kanak-Kanak 
JIS(KPAI,2014). 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 
merupakan jenjang pendidikan yang 
diselenggarakan sebelum anak memasuki jenjang 
pendidikan dasar. Anak usia dini merupakan 
peserta didik dari Pendidikan Anak Usia Dini 
(PAUD). Anak usia dini adalah anak yang berusia 3 
sampai 6 tahun (Beichler dan Snowman dalam Dwi 
Yulianti, 2010). Anak usia dini cenderung lebih 
percaya dan menurut dengan apa yang dikatakan 
guru daripada orangtua. Semakin tingginya kasus 
kekerasan seksual pada anak usia dini membuat 
pendidikan seks penting untuk diberikan sejak dini. 
Pendidikan seks merupakan salah satu hal yang 
bisa diberikan oleh Guru PAUD pada anak usia dini 
(Hapsari,2014). 

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia 
Dini, Nonformal dan Informal (Dapodik PAUDNI)  
mencatat bahwa per tahun 2013 di Indonesia 
terdapat 188.117 lembaga penyelenggara PAUD 
terdiri dari jenjang formal maupun non formal. Jawa 

Tengah menduduki propinsi kedua dengan jumlah 
lembaga PAUD terbanyak di Indonesia setelah 
Jawa Timur, yaitu sebanyak 26.871 lembaga PAUD 
dengan jumlah peserta didik 806.211 anak. 
Kabupaten Demak memiliki jumlah lembaga PAUD 
sebanyak 941 dengan jumlah peserta didik 33.042 
anak. UPTD DIKPORA Kecamatan Karangawen 
Kabupaten Demak menaungi sejumlah 63 lembaga 
PAUD dengan peserta didik 1302 
anak.(Kemendikbud,2013) 

Studi kasus yang dilakukan peneliti di TK “S” 
wilayah UPTD Dikpora Kecamatan Karangawen 
ditemukan bahwa terdapat seorang anak usia dini 
yang sering melakukan tindakan mengarah ke hal-
hal yang berbau seksualitas yaitu dan melakukan 
eksploitasi alat kelaminnya pada saat proses 
belajar mengajar berlangsung. Guru mengajar di 
TK tersebut mengetahui kegiatan yang dilakukan 
anak tersebut tetapi tidak langsung menegur anak. 
Pada saat jam belajar selesai, guru mendekati anak 
untuk memberitahu bahwa hal yang dilakukan tadi 
tidak benar dan menjelaskan dengan bahasa yang 
sederhana bahwa alat kelamin tidak boleh 
dimainkan karena nanti dapat terluka. 

 
Tinjauan Teoritis 
A. Persepsi  

1. Definisi persepsi dalah suatu proses 
otomatis yang terjadi dengan sangat cepat 
dan kadang tidak kita sadari, di mana kita 
dapat mengenali stimulus yang kita terima. 
Persepsi yang kita miliki ini dapat 
mempengaruhi tindakan kita. Persepsi 
sebagai proses dimana seseorang 
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mengorganisasikan dan menginterprestasi-
kan sensasi yang dirasakan dengan tujuan 
untuk memberi makna terhadap 
lingkungannya (Notoatmodjo, 2010). 
Persepsi merupakan proses yang didahului 
oleh suatu proses penginderaan, yaitu 
merupakan suatu proses diterimanya 
stimulus oleh individu melalui alat indra 
atau juga disebut sensori (Walgito, 2010) 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi 
Menurut Notoatmodjo (2010) menyatakan 
bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi 
persepsi yaitu faktor eksternal dan faktor 
internal. 1) Faktor eksternal Adalah faktor 
yang melekat pada objeknya. a) Kontras 
Cara termudah untuk menarik perhatian 
adalah dengan membuat kontras baik pada 
warna, ukuraan, bentuk atau gerakan. b) 
Perubahan intensitas Suara yang berubah 
dari pelan menjadi keras, atau cahaya yang 
berubah dengan intensitas tinggi menarik 
perhatian kita. Misalnya iklan dengan suara 
yang tiba-tiba menjadi keras akan menarik 
perhatian kita. Atau kedipan lampu yang 
menyilaukan akan menarik perhatian kita. 
c) Pengulangan (repetition) Iklan yang 
diulang-ulang akan menarik perhatian kita, 
walaupun kita sering kali merasa jengkel 
dibuatnya. Dengan pengulangan, walaupun 
pada mulanya stimulus tersebut tidak 
masuk dalam rentang perhatian kita, maka 
akhirnya akan mendapatkan perhatian. d) 
Sesuatu yang baru (novely) Suatu stimulus 
yang baru akan lebih menarik perhatian 

kita daripada sesuatu yang telah kita 
ketahui. Misalnya, muncul suatu cara terapi 
yang baru, dimana seseorang akan 
dimasukan dalam kapsul dan akan dipijat 
melalui alat, maka orang akan tertarik 
daripada melihat pemijatan yang 
konvensional. e) Sesuatu yang menjadi 
perhatian orang banyak Suatu stimulus 
yang menjadi perhatian banyak orang akan 
menarik perhatian kita. Misalnya jika ada 
segerombolan orang yang berkerumun di 
rel kereta api, maka kita juga akan tertarik 
untuk melihat apa yang dilihat oleh 
gerombolan orang tersebut. 2) Faktor 
Internal Adalah faktor yang terdapat pada 
orang yang mempersepsikan stimulus 
tersebut. Ada beberapa faktor yang 
mempengaruhi faktor internal dalam diri 
seseorang yaitu : a) Pengalaman atau 
Pengetahuan Pengalaman atau 
pengetahuan yang dimilik seseorang 
merupakan faktor yang sangat berperan 
dalam menginterpretasikan stimulus yang 
kita peroleh. b) Harapan (expectation) 
Harapan terhadap sesuatu akan 
mempengaruhi persepsi terhadap stimulus. 
c) Kebutuhan Kebutuhan akan 
menyebabkan stimulus tersebut dapat 
masuk dalam rentang perhatian kita dan 
kebutuhan ini akan menyebakan kita 
menginterpretasikan stimulus secara 
berbeda. d) Motivasi Motivasi akan 
mempengaruhi persepsi seseorang. Jika 
seseorang ingin lulus cumlaude maka 
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angka B akan diinterpretasikan sebagai 
nilai yang buruk, namun jika seseorang 
ingin cepat lulus maka nilai B akan 
diinterpretasikan sebagai nilai yang sudah 
baik. e) Emosi Emosi seseorang akan 
mempengaruhi persepsinya terhadap 
stimulus yang ada. Seorang yang sedang 
jatuh cinta merupakan contoh klasik yang 
bagus. Jika kita sedang jatuh cinta maka 
semua akan kita persepsikan serba indah. 
f) Budaya Seseorang dengan latar 
belakang budaya yang sama akan 
menginterpretasikan orang-orang kedalam 
kelompok secara berbeda, namun akan 
mempersepsikan orang-orang diluar 
kelompoknya sebagai sama saja. Inilah 
yang membentuk terjadinya stereotipe. 

 
B. Pendidikan Anak Usia Dini  

Definisi Pendidikan usia dini adalah pendidikan 
yang yang diberikan pada anak-anak usia 2 
sampai 6 tahun (Muliawan, 2009). Pendidikan 
anak usia dini adalah suatu proses pembinaan 
tumbuh kembang anak sejak lahir sampai usia 
6 tahun, yang dilakukan secara menyeluruh, 
mencakup semua aspek perkembangan 
jasmani dan rohani agar anak dapat tumbuh 
dan berkembang secara optimal. Pendidikan 
anak usia dini disebut juga dengan pendidikan 
anak pra sekolah (pre-school), kelompok 
bermain (play group) atau taman kanak-kanak 
(kinder garten). b. Landasan Pendidikan Anak 
Usia Dini 1) Amandemen UUD 1945 pasal 28 
B ayat 2 dinyatakan, “ Setiap anak berhak atas 

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang 
serta berhak atas perlindungan dari kekerasan 
dan diskriminasi.” 2) UU No.23 Tahun 2002 
Pasal 9 Ayat 1 tentang Perlindungan Anak 
dinyatakan, “Seiap anak berhak memperoleh 
pendidikan dan pengajaran dalam rangka 
pengembangan pribadinya dan tingkat 
kecerdasannya sesuai dengan minat dan 
bakatnya.” 3) UU No.20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional Bab 1, Pasal 1, 
Butir 14 dinyatakan, “ Pendidikan Anak Usia 
Dini adalah suatu upaya pembinaan yang 
ditujukan kepada anak sejak lahir sampai 
dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui 
pemberian rangsangan pendidikan untuk 
membantu pertumbuhan dan perkembangan 
jasmani dan rohani anak agar anak memiliki 
kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih 
lanjut.” Sedangkan, pada Pasal 28 tentang 
Pendidikan Anak Usia Dini dinyatakan, “(1) 
Pendidikan anak usia dini diselenggarakan 
sebelum jenjang pendidikan dasar; (2) 
Pendidikan anak usia dini dapat 
diselenggarakan melalui jalur pendidikan 
formal, non-formal, dan/atau informal; (3) 
Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan 
formal: TK, RA, atau bentuk lain yang 
sederajat; (4) pendidikan anak usia dini jalur 
pendidikan nonformal: KB, TPA, atau bentuk 
lain yang sederajat; (5) Pendidikan dini jalur 
pendidikan informal pendidikan keluarga atau 
pendidikan yang diselenggarakan oleh 
sebagaimana yang dimaksud ayat (1), ayat 
(2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut 
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dengan peraturan pemerintah.” 4) Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak Dalam undang-undang 
nomor 23 tahun 2002 ditegaskan beberapa hal 
penting sebagai berikut. Pasal 4 
mengungkapkan bahwa setiap anak berhak 
untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 
berpartisipasi secara wajar sesuai dengan 
harkat dan martabat kemanusiaan serta 
mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi Pasal 9 mengungkapkan dua hal 
pokok: a) Setiap anak berhak memperoleh 
pendidikan dan pengajaran dalam rangka 
pengembangan pribadinyadan tingkat 
kecerdasannya sesuai dengan minat dan 
bakatnya. b) Selain hak anak sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak 
yang menyandang cacat juga behak 
memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan 
bagi anak yang memiliki keunggulan juga 
berhak. 5) Peraturan Menteri Pendidikan 
Nasional No.58 Tahun 2009 tentang standar 
pendidikan anak usia dini. 
 

Metode Penelitian 
Jenis penelitan ini adalah kualitatif dengan 

menggunakan pendekatan fenomenologi yaitu 
pendekatan kualitatif yang bertujuan 
mengeksplorasi suatu fenomena atau situasi 
secara mendalam, termasuk mempelajari 
fenomena pengalaman hidup seseorang individu 
yang bersifat universal. Penelitian dilakukan di 
wilayah kerja UPTD DIKPORA Kecamatan 
Karangawen. Partisipan yang digunakan adalah 

Guru PAUD (TK ataupun KB). Peneliti 
menggunakan teknik purposive sampling guna 
penentuan partisipan pada penelitian ini. 
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik 
wawancara mendalam (indept interview). 
Kredibilitas data dengan triangulasi sumber yaitu 
dengan Kepala Sekolah PAUD dan Pengawas 
PAUD. 
 
Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan kata kunci yang sudah 
ditentukan, persepsi guru PAUD tentang pendidikan 
seks pada anak usia dini terpilah menjadi beberapa 
tema yang muncul sebagai berikut:  
1. Persepsi guru PAUD tentang pengertian 

pendidikan seks pada anak usia dini. 
Persepsi guru PAUD tentang pengertian 
pendidikan seks pada anak usia dini ditujukkan 
pada beberapa transkip di bawah ini. 
a) Laki-laki dan Perempuan Berbeda  

“Pendidikan seks ………anak laki-laki dan 

perempuan itu ya berbeda intinya tidak 

sama lah mereka itu” (P1) “Pendidikan 

seks ………cah putri sama cah kakung itu 

beda satu dan yang lain” (P2) “Pendidikan 

seks ……. laki-laki dan perempuan itu 

berbeda” (P4).  
Jawaban yang sama juga disebutkan dari 
hasil triangulasi pada kepala PAUD dan 
pengawas sekolah.  
“Pendidikan seks…….. bentuk pengajaran 

yang digunakan untuk memberikan 

gambaran pada anak usia dini bahwa anak 

perempuan dan laki-laki berbeda dan 
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sudah seharusnya mereka bertindak 

sesuai dengan jenis kelaminnya”(T1) 

“Pendidikan seks…memberikan 

pengetahuan pada anak tentang 

perbedaan anak laki-laki sama anak 

perempuan…” (T2) 

“Pendidikan….perbedaan perempuan dan 

laki-laki dan halhal yang membuat mereka 

berbeda” (T3)  
b) Pencegahan tindak kekerasan, pelecehan 

dengan pelaku atau korban anak 
“Pendidikan…….mencegah anak-anak usia 

dini menjadi korban atau pelaku pelecehan 

atau apa itu nggih pelecehan seksual. 

………” (P3) “Pendidikan……. mencegah 

anak-anak menjadi korbankorban kekerasan 

seksual …….” (P4) “Pendidikan …… anak 

tidak melakukan tindakan ya pelecehan, 

kekerasan seks ……” (P2) “Pendidikan 

……… mencegah kekerasan dengan korban 

anak” (P1)  
Pengertian Guru PAUD tentang pendidikan 
seks juga berkaitan erat dengan tujuan yang 
dilakukannya pendidikan seks guna 
pencegahan pelecehan atau kekerasan 
seksual dengan korban anak. Pengertian 
guru tentang pendidikan seks yang 
berorientasi pada pencegahan tindak 
kekerasan serta pelecehan seksual 
dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus 
pelecehan dan kekerasan seksual pada 
anak. Guru berpendapat bahwa pendidikan 
seks sejak dini harus diberikan pada anak 

agar anak terhindar dari pelecehan ataupun 
kekerasan seksual. 

Pada Jurnal Litbang Kota Pekalongan 
pada tahun 2014 pengertian pendidikan seks 
pada anak usia dini bukanlah sekedar 
membahas hal-hal yang berkaitan dengan 
masalah seksual. Anak sejak dini juga 
diajarkan berbagai hal yang berkaitan dengan 
aspek moral, etika, hukum, budaya serta 
perilaku sosial. Pengertian pendidikan seks 
merupakan sebuah upaya pengajaran, 
pengajaran dan penerangan masalah-masalah 
yang berkenaan dengan naluri seks dan 
perkawinan. Hal ini memilki tujuan agar anak 
anak mampu memahami masalah urusan 
kehidupan, halal dan haram serta berperilaku 
sesuai agama. 

2. Persepsi guru paud tentang implementasi 
pendidikan seks pada anak usia dini  
a) Penggunaan busana dan gestur tubuh  

“Nek…….anjuran menutup aurat pada anak 

perempuan. Cara duduk nek cah putri ya 

harus menutup istilahe jawa yo mingkup 

mbak. ….. biasanya kami anjurkan pakai 

celana ragkepan gitu ben nek pas duduk 

atau jongkok ndak kelihatan” (P4) “Biasanya 

ya lebih ke penggunaan pakaian nggih….. 

cowok pakainya celana kalau cewek ya 

kadang ada seragam yang pakai celana pas 

olahraga tapi selain itu pakai rok dan harus 

ditekankan rok ya hanya untuk anak 

putri……” (P2)  
Jawaban yang sama disebutkan pada hasil 
triangulasi pada kepala PAUD. 
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“Pelaksanaan pendidikan seks terbatas 

mbak, disini yang dilakukan hanya emm… 

sebatas kalau memakai baju harus menutup 

aurat sejenis itu. Ya mau dikasih apa, anak 

kecil juga mbak” (T1) “Ini di desa mbak, jadi 

tidak macem-macem ngasih tahunya. Paling 

masalah baju dicari gampang aja Cuma 

dikasih tahu saja”(T2)  
b) Penggunaan kiasan  

“Anak kecil ……cah lanang ki pipis e lewat 

pundi.. ya tak jawab aja ya lewat titit trus cah 

putri ya pipis e lewat empuk-

empuk……………..”(P3)  

c) Mengalihkan Pertanyaan  
“Kalau ….. pertanyaan yang sekiranya 

menjurus biasanya dialihkan aja mbak. 

…….. kalau sudah besar kan di sekolah 

dijelaskan sama bapak ibu guru nek gak ya 

tanya aja sama ibunya” (P1) Jawaban yang 

sama juga disampaikan pada hasil 

triangulasi pada Pengawas Sekolah. “Saya 

kan memang tidak full menilik PBM mbak, 

tapi ya kalau di daerah sini seringnya ketika 

ada hal-hal tentang seks guru cenderung 

mengalihkan.”  
Partisipan dalam penelitian ini memilih 

persepsi tentang implementasi pendidikan seks 
yang dilakukan pada anak usia dini dilakukan 
melalui contoh-contoh kegiatan sehari-hari 
yang sederhana dan selalu dilakukan oleh 
anak. Pemberian contoh yang dilakukan oleh 
guru berupa pemakaian baju dan gestur tubuh 
yang sesuai. Guru hanya memberikan contoh 
melalui hal-hal yang sederhana karena 

beranggapan bahwa seorang anak tidak perlu 
mendapatkan informasi yang lebih menjurus 
tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah 
seksual. Implementasi pendidikan seks yang 
dilakukan oleh guru juga berupa interaksi 
berupa tanya jawab yang dilakukan bersama 
siswa. Guru cenderung menggunakan istilah 
kiasan dalam setiap jawabannya. Hal ini 
dipengaruhi oleh adanya budaya setempat 
yang masih menganggap bahwa menyebutkan 
alat kelamin menggunakan istilah ilmiah 
merupakan hal yang tabu atau saru. 

Menurut Fadhlina dalam Jurnal 
Kesehatan Kabuparen Sijunjung cara 
melakukan pendidikan seks pada anak usia dini 
diantaranya adalah penggunaan bahasa baku 
dalam menyebutkan alat kelamin. Anak 
diberitahu tentang alat kelaminnya dengan 
bahasa baku sejak dini hal ini sangat berguna 
apabila anak tertimpa masalah hukum anak 
dapat menyebutkan secara jelas dan tepat. 
Penggunaan kiasan atau konotasi saat 
menyebutkan alat kelamin membuat anak 
memilki persepsi lain yang berhubungan 
dengan alat kelaminnya (Fadhlina,2014). 

3. Persepsi guru paud tentang hasil yang 
diharapkan dari pendidikan seks pada anak 
usia dini  
a) Perubahan perilaku pada anak  

“Untuk ….. hal-hal sederhana seperti ya 

cara berpakaian …..” (P2) “Harapane ya dari 

tingkah lakunya ya mbak dari segi sopan 

santunnya anak sejak awal harus diubah 
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yang kurang bagusnya…. dengan banyak 

orang” (P4)  
b) Timbul rasa malu  

“Dengan adanya ….anak diharapkan punya 

rasa malu ya mbak karena laki-laki dan 

perempuan itu beda….” (P2)  

c) Kesadaran anak tentang pelecehan 
seksual ataupun kekerasan seksual yang 
terjadi  

“ Untuk kedepannya … anak bisa lebih 

waspada pada tindakan yang berupa 

kekerasan, pelecehan seksual….” (P1) 

“Anak-anak …… terhindar lah mbak dari 

pergaulan bebas ataupun kekerasan, 

pelecehan seksual …….”(P3) 

Persepsi Guru PAUD tentang Hasil 
yang Diharapkan dari Pendidikan Seks pada 
Anak Usia Dini Persepsi guru tentang hasil dari 
pendidikan seks berorientasi pada masa depan 
anak. Pendidikan seks yang diberikan 
diharapkan agar anak tidak mengalami hal-hal 
yang terjadi terkait dengan masalah pelecehan 
dan kekerasan anak. Pendidikan seks yang 
diberikan pada anak diharapkan guru agar 
sejak dini perilaku anak berubah dari hal-hal 
kecil. Guru berharap agar dalam diri anak 
tertanam sejak dini kebiasaan yang positif 
terkait dengan penggunaan busana dan 
perilaku sehari-hari. Hal ini berkaitan dengan 
fase perkembangan kognitif anak usia dini pada 
fase usia 3-6 tahun adalah fase pra 
operasional. Pada fase ini anak sudah mampu 
menerima berbagai hal. Pola pikirnya yang 
masih stasi dan belum mampu berpikir secara 

abstrak. Hal-hal yang didapatkan oleh anak 
akan cenderung diingat dalam jangka waktu 
yang panjang. Penanaman halhal yang positif 
sejak dini akan membuat anak mengingatnya 
dalam waktu yang panjang (Skripsiadi,2005). 

Hasil dari pendidikan seks yang 
diberikan pada anak usia dini diharapakan 
berkaitan erat dengan penanaman pendidikan 
seks yang dilakukan sejak dini kepada anak. 
Penanaman pendidikan seks pada usia dini 
oleh orang orang-orang terdekat akan 
membuat anak lebih mudah untuk 
mengembangkan harga diri, kepercayaan diri, 
kperibadian yang sehat serta penerimaan diri 
yang positif. Adanya figur orang terdekat anak 
sangat berarti dalam penyampaian ini 
(Fadhlina,2014). 

 
Simpulan 

Persepsi yang dimiliki oleh guru pendidikan 
anak usia dini tentang pengertian pendidikan seks 
pada anak usia dini hanya terbatas pada 
perbedaan kondisi fisik yang dimilki oleh anak laki-
laki dan perempuan tanpa penjelasan spesifik 
mengenai pembedanya. implementasi pendidikan 
seks pada anak usia dini dilaksanakan secara 
langsung melalui pemberian contoh tentang hal 
yang menjadi rutinitas anak yaitu cara berpakaian 
dan gestur tubuh saat mengenakan pakaian jenis 
tertentu. 
 
Saran 

Guru pendidikan anak usia dini hendaknya 
melakukan variasi dalam penyampaian pendidikan 
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seks tidak hanya terbatas melalui pemberian 
contoh tetapi dapat dengan metode lain 

(menggunakan video). 
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Abstrak 

 
Latar Belakang : Hipertensi merupakan salah satu penyakit kardiovaskuler yang banyak terjadi di Indonesia. Jumlah penderita 
hipertensi diseluruh dunia mencapai 993 juta jiwa pada tahun 2014, dengan prevalensi sebesar 33,3% yaitu 84 orang dari 256 
orang adalah lansia. Disamping penatalaksanaan farmakologis juga bisa dilakukan dengan terapi rendam kaki air hangat dan 
senam lansia. Tujuan : Mengetahui efektivitas terapi rendam kaki menggunakan air hangat dan senam lansia terhadap tekanan 
darah pada lansia penderita hipertensi di Unit Rehabilitasi Sosial (URESOS) Pucang Gading Unit Semarang II. Metode : 
Penelitian kuantitatif Quasy Eksperiment. Analisis data menggunakan uji statistik dependent T-test menggunakan uji statistik 
Non-parametrik Mann-Whitney untuk mengetahui efektivitas kedua variabel. Sample penelitian ini adalah 30 lansia, dengan 
menggunakan teknik sampling yaitu Purposive Sampling. Hasil : Penurunan tekanan darah sistole dan diastole pada kelompok 
intervensi dengan perlakuan rendam kaki menggunakan air hangat dan senam lansia lebih efektif dibandingkan dengan 
kelompok kontrol dengan perlakuan senam lansia saja. Hasil analisis statistik menunjukkan nilai p-value = 0,004 (<0,05) untuk 
penurunan tekanan darah sistole, dan nilai p-value = 0,018 (<0,05) untuk penurunan tekanan darah diastole. Kesimpulan : 
Penurunan tekanan darah sistole dan diastole pada kelompok intervensi lebih efektif dibandingkan dengan kelompok kontrol. 
 
Kata kunci : Hipertensi, Lansia, Terapi Rendam Kaki, Senam Lansia. 
 
 

The Effectiveness Of Foot Therapeutic Wading Use Warm Water And Elderly 
Gymnastics To The Blood Preasure In Social Rehabilitation  

Pucang Gading Semarang II 
 

Abstract  
 

Background : Hypertension was the one of cardiovascular diseases that occur in Indonesia. Besides pharmacological 
management also can be done with foot soak therapy using warm water and elderly gymnastics. Purpose : Was to determine the 
effectiveness of foot soak therapy using with warm water and gymnastic elderly on blood pressure in elderly with hypertension in 
Social Rehabilitation Unit (URESOS) Pucang Gading Unit Semarang II. Methods: The research used a quantitave approach with 
quasy experiment design used two group pretest-posttest. Data processing and analysed used dependent t-test for each of the 
different variables and used test non-parametric Mann-Whitney to determine the effectiveness of both variables. Results : The 
research showed that a decrease of systolic and diastolic blood pressure in the intervention group with a foot soak teraphy using 
warm water and gymnastic elderly are more effective than the control group with only the elderly gymnastics treatment. Statistical 
analysis showed p-value = 0.004 (<0.05) for a reduction in systolic blood pressure, and p-value = 0.018 (<0.05) for the reduction 
in diastolic blood pressure. Conclusion : The conclusions of this research was the decrease of systolic and diastolic blood 
pressure in the intervention group are more effective than the control group. 

 
Keywords : Hypertension, Elderly, Foot Soak Therapy Using Warm Water, Elderly Gymnastics. 
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Pendahuluan  
Penyakit Kardiovascular yang banyak di 

Indonesia adalah penyakit jantung koroner, 
penyakit rematik, dan penyakit tekanan darah 
tinggi atau hipertensi (Udjian, 2011, hlm.26). 
Hipertensi pada lansia, disebut sebagai “The 

Silent Killer” (pembunuh diam-diam) karena 
umumnya penderita tidak  merasakan gejala saat 
tekanan darah meningkat. Jumlah penderita 
hipertensi diseluruh dunia mencapai 993 juta jiwa 
pada tahun 2013, sebanyak 643 juta jiwa berada 
di negara yang sedang berkembang termasuk 
Indonesia. Pada tahun 2013 jumlah penderita 
hipertensi di Indonesia diperkirakan 16,2 juta 
orang dewasa dan lansia, tetapi hanya 4% yang 
merupakan hipertensi terkontrol.  

Pengobatan hipertensi selain dengan 
pemberian obat juga bisa dilakukan dengan 
latihan fisik atau berolah raga secara teratur, 
menerapkan terapi-terapi komplementer, atau 
mengkombinasikan keduanya (Almatzier 2009, 
hlm.76). Hal ini ditegaskan oleh Oktiaworo (2007, 
hlm.54) bahwa kombinasi antara terapi tanpa obat 
(non-farmakoterapi) dengan obat (farmakoterapi) 
tidak hanya menurunkan tekanan darah, namun 
juga menurunkan resiko stroke dan penyakit 
jantung iskemik. Terapi dengan obat bisa 
dilakukan dengan pemberian obat anti hipertensi, 
sedangkan untuk terapi tanpa obat bisa dilakukan 
dengan berolah raga secara teratur, dari berbagi 
macam olah raga yang ada salah satu olah raga 
yang dapat dilakukan yaitu olah raga senam lansia 
(Suroto, 2010, hlm.29). Hasil studi pendahuluan 
yang dilakukan di Unit Rehabilitasi Sosial 

(URESOS) Pucang Gading unit Semarang II pada 
bulan Februari tahun 2015, didapatkan jumah 
lansia adalah 80 orang dan jumah lansia yang 
menderita penyakit hipertensi sebanyak 32 orang. 
 
Tinjauan Teoritis  

Tekanan darah adalah gaya atau dorongan 
darah ke dinding arteri saat darah dipompa keluar 
dari jantung keseluruh tubuh. (Palmer, 2007, 
hlm.68). Tenaga ini mempertahankan aliran darah 
dalam arteri agar tetap lancar. Menurut Adif (2009, 
hlm.51) rata-rata tekanan darah sistolik normalnya 
110-120 mmHg dan diastolik 70-85 mmHg. 
Beberapa gangguan tekanan darah yang sering 
terjadi salah satunya adalah hipertensi. Hipertensi 
atau tekanan darah tinggi merupakan keadaan 
dimana tekanan darah sistolik dan diastolik 
mengalami kenaikan yang melebihi batas normal 
(tekanan sistole di atas 140 mmHg, diastole di 
atas 90 mmHg). Pengobatan dini pada hipertensi 
sangatlah penting, karena dapat mencegah 
timbulnya komplikasi pada beberapa organ tubuh 
seperti: jantung, ginjal, dan otak (Muttaqin, 2009, 
hlm.50).  

Penyakit hipertensi banyak ditemukan di 
masyarakat pada usia lansia. Undang-undang RI 
No. 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut 
usia pada BAB I pasal 1 ayat 2 yang berbunyi 
lanjut usia adalah seseorang yang mencapai usia 
60 tahun ke atas. Lanjut Usia merupakan suatu 
proses biologis yang tidak dapat dihindarkan, yang 
akan dialami oleh setiap orang (Nugroho, 2008, 
hlm.32). Pengobatan non farmakologis merupakan 
salah satu penunjang dalam terapi lansia dengan 

234  || EFEKTIFITAS TERAPI RENDAM KAKI MENGGUNAKAN AIR HANGAT DAN SENAM LANSIA TERHADAP TEKANAN DARAH...



hiperensi, beberapa diantaranya ialah dengan 
senam lansia dan terapi rendam kaki 
menggunakan air hangat. Senam lansia adalah 
olah raga ringan dan mudah dilakukan, tidak 
memberatkan yang diterapkan pada lansia. 
Aktifitas olah raga ini akan membantu tubuh agar 
tetap bugar dan tetap segar karena melatih tulang 
tetap kuat, memdorong jantung bekerja optimal 
dan membantu menghilangkan radikal bebas yang 
berkeliaran di dalam tubuh. (Suroto, 2010, 
hlm.15). Menurut Hambing (2006, hlm.25) rendam 
kaki menggunakan air hangat merupakan bagian 
dari terapi air (hydrotherapy), yang sebelumnya 
dikenal sebagai hidropati (hydropathy), yaitu 
metode pengobatan menggunakan air untuk 

mengobati atau meringankan kondisi yang 
menyakitkan. 
 
Metode Penelitian  

Jenis penelitian yang dilakukan adalah 
penelitian kuantitatif dengan desain penelitian 
yang digunakan adalah Quasy Experiment. 
Pendekatan yang digunakan adalah Two Group 

Pretest-Posttest. Populasi dalam penelitian ini 
adalah 32 orang lansia yang menderita hipertensi. 
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah uji statistik dependent T-test untuk masing-
masing variabel yang berbeda dan menggunakan 
uji statistik Non-parametrik Mann-Whitney untuk 
mengetahui efektivitas kedua variabel. 

 
Hasil Penelitian  
 

Tabel 1. Analisis Perbedaan Tekanan Darah Sistole Sebelum dan Setelah 
Pada Kelompok Intervensi di URESOS Pucang Gading Unit Semarang II 

 
Variabel N Mean SD p-value 

Sistole sebelum intervensi 15 145 8,912 0,000 
Sistole setelah intervensi 15 132,27 8,746  

 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan rata-

rata tekanan darah sistole sebelum diberikan 
terapi rendam kaki menggunakan air hangat dan 
senam lansia adalah 145 mmHg. Tekanan darah 
sistole setelah diberikan terapi rendam kaki 
menggunakan air hangat dan senam lansia adalah 
132,27 mmHg. Nilai mean perbedaan antara 
sistole sebelum dan setelah dilakukan terapi 

rendam kaki menggunakan air hangat adalah 
12,73 mmHg. Hasil uji statistik t-test dependent 

didapatkan hasil p-value 0,000, p-value < α = 
(0,005) artinya ada perbedaan tekanan darah 
sistole sebelum dan setelah dilakukan terapi 
rendam kaki menggunakan air hangat dan senam 
lansia pada kelompok intervensi. 

 
Tabel 2. Analisis Perbedaan Tekanan Darah Sistole Sebelum dan Setelah Pada Kelompok Kontrol di 

URESOS Pucang Gading Unit Semarang II 
Variabel N Mean SD p-value 

Sistole sebelum pada klp control 15 146 11,123 0,000 
Sistole setelah pada klp control 15 137 10,413  
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Berdasarkan tabel diatas rata-rata tekanan 
darah sistole sebelum diberikan terapi senam 
lansia adalah 146 mmHg. Tekanan darah sistole 
setelah diberikan terapi senam lansia adalah 137 
mmHg. Nilai mean perbedaan antara sistole 
sebelum dan setelah dilakukan terapi rendam kaki 

menggunakan air hangat adalah 9 mmHg. Hasil uji 
statistik t-test dependent didapatkan hasil p-value 

0,000, p-value < α = (0,005) artinya ada 
perbedaan tekanan darah sistole sebelum dan 
setelah dilakukan terapi senam lansia. 

 
Tabel 3. Analisis Efektivitas Terapi Rendam Kaki Menggunakan Air Hangat  

dan Senam Lansia Terhadap Tekanan Darah Sistole di  
URESOS Pucang Gading Unit Semarang II 

Kelompok N Mean p-value 
Penurunan sistole intervensi 15 20,10 0,003 
Penurunan sistole kontrol 15 10,90  

 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui 

bahwa mean rank penurunan sistole yang 
diberikan terapi rendam kaki menggunakan air 
hangat dan senam lansia adalah 20,10, 
sedangkan mean rank penurunan sistole yang 
diberikan terapi senam lansia adalah 10,90. 
Berdasarkan uji statistik uji Mann-Whitney test  
diketahui p-value 0,004. Dimana nilai p-value < α 
= (0,05), dapat disimpulkan bahwa penurunan 
tekanan darah sistole pada kelompok intervensi 
dengan perlakuan rendam kaki menggunakan air 
hangat dan senam lansia lebih efektif 
dibandingkan dengan kelompok kontrol dengan 
perlakuan senam lansia saja.  
 
Pembahasan 

Merendam bagian tubuh ke dalam air 
hangat dapat meningkatkan sirkulasi, mengurangi 
edema, meningkatkan relaksasi otot. Merendam 
juga dapat disertai dengan pembungkusan bagian 
tubuh dengan balutan dan membasahnya dengan 
larutan hangat (Perry & Potter, 2005, hlm.140). 
Manfaat/efek hangat adalah efek fisik 

panas/hangat dapat menyebabkan zat cair, padat, 
dan gas mengalami pemuaian ke segala arah dan 
dapat meningkatkan reaksi kimia. Pada jaringan 
akan terjadi metabolisme seiring dengan 
peningkatan pertukaran antara zat kimia tubuh 
dengan cairan tubuh. Efek biologis panas/hangat 
dapat menyebabkan dilatasi pembuluh darah yang 
mengakibatkan peningkatan sirkulasi darah. 
Secara fisiologis respon tubuh terhadap panas 
yaitu menyebabkan pelebaran pembuluh darah, 
menurunkan kekentalan darah, menurunkan 
ketegangan otot, meningkatkan metabolisme 
jaringan dan meningkatkan permeabilitas kapiler. 
Respon dari hangat inilah yang dipergunakan 
untuk keperluan terapi pada berbagai kondisi dan 
keadaan dalam tubuh (Perry & Potter, 2006, 
hlm.93).  

Rendam kaki menggunakan air hangat akan 
merangsang saraf yang terdapat pada kaki untuk 
merangsang baroreseptor, dimana baroreseptor 
merupakan refleks paling utama dalam 
menentukan kontrol regulasi pada denyut jantung 
dan tekanan darah. Baroreseptor menerima 
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rangsangan dari peregangan atau tekanan yang 
berlokasi di arkus aorta dan sinus karotikus. 
Dilatasi arteriol menurunkan tahanan perifer dan 
dilatasi vena menyebabkan darah menumpuk 
pada vena sehingga mengurangi aliran balik vena, 
dan dengan demikian menurunkan curah jantung. 
Impuls aferen suatu baroreseptor yang mencapai 
jantung akan merangsang aktivitas saraf 
parasimpatis dan menghambat pusat simpatis 
(kardioaselerator) sehingga menyebabkan 
penurunan denyut jantung dan daya kontraktilitas 
jantung (Guyton, 2006, hlm.41). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil 
penelitian Umah (2011) yang menyatakan bahwa 
terdapat perbedaan yang signifikan atau ada 
pengaruh sebelum dan sesudah dilakukan 
pemberian terapi rendam kaki air hangat pada 
penderita hipertensi di Wilayah Kedinding Tengah 
Jaya Kecamatan Kenjeran Kotamadya Surabaya. 

Hipertensi pada lansia terjadi karena 
adanya perubahan struktural dan fungsional pada 
sistem pembuluh perifer yang bertanggung jawab 
pada perubahan tekanan darah. Perubahan 
tersebut meliputi aterosklerosis, hilangnya 
elastisitas jaringan ikat dan penurunan dalam 
relaksasi otot polos pembuluh darah yang pada 
gilirannya menurunkan kemampuan distensi dan 
daya regang pembuluh darah. Konsekuensinya 
aorta dan arteri besar kurang kemampuannya 
dalam mengakomodasi volume darah yang 
dipompa oleh jantung, mengakibatkan penurunan 
curah jantung dan peningkatan tahanan perifer 
(Smeltzer & Bare, 2005, hlm.78). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil 
penelitian Ilkafah (2012) yang memberikan 
intervensi senam lansia 2x seminggu selama 8 
minggu terhadap 15 responden lansia, kemudian 
melakukan pengukuran tekanan darah sebelum 
dan sesudah dilakukan senam lansia. Penelitian 
ini menyimpulkan bahwa senam lansia 
berpengaruh dalam penurunan tekanan darah 
pada lansia dengan hipertensi ringan – sedang di 
Rektorat Unibraw Malang.  

Penelitian lain oleh Destiya (2014) yang 
menerangkan bahwa ada perbedaan tekanan 
darah yang signifikan sebelum dan sesudah 
dilakukan rendam air hangat pada penderita 
hipertensi di Desa Kebondalem Kecamatan Jambu 
Kabupaten Semarang. 
 
Kesimpulan 
1. Ada perbedaan tekanan darah sistole dan 

diastole sebelum dan sesudah terapi rendam 
kaki menggunakan air hangat dan senam 
lansia pada kelompok intervensi. 

2. Ada perbedaan tekanan darah sistole dan 
diastole sebelum dan sesudah terapi senam 
lansia pada kelompok kontrol. 

3. Penurunan tekanan darah sistole dan diastole 
pada kelompok intervensi dengan perlakuan 
rendam kaki menggunakan air hangat dan 
senam lansia lebih efektif dibandingkan 
dengan kelompok kontrol dengan perlakuan 
senam lansia saja. 

 
Saran 
1. Bagi Rumah Sakit 
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 Pemberian terapi rendam kaki menggunakan 
air hangat dapat dimanfaatkan sebagai 
tindakan mandiri keperawatan untuk 
menurunkan tekanan darah pada penderita 
hipertensi, disamping pengobatan farma-
kologis. 

2. Bagi Tenaga Kesehatan di URESOS  

a. Menggerakkan para lansia terutama yang 
menderita penyakit kardiovaskuler untuk 
lebih aktif mengikuti program senam lansia 
secara rutin. 

b. Terapi rendam kaki menggunakan air 
hangat dan senam lansia dapat dijadikan 
tindakan mandiri keperawatan untuk 
mengontrol hipertensi. 
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Abstrak  

 
Latar Belakang: Keluhan  ibu post partum adalah keluarnya Air Susu Ibu (ASI) yang kurang untuk menyusui bayi. ASI merupakan 
makanan terbaik bayi karena banyak mengandung zat untuk stimulasi pertumbuhan dan perkembangan bayi. Tindakan yang efektif 
untuk melancarkan produksi ASI adalah dengan perawatan payudara. Perawatan payudara adalah teknik memijat pada area 
mammae. Tujuan: penelitian ini untuk mengetahui efektifitas perawatan payudara terhadap kelancaran ASI pada ibu menyusui di 
RSUD Kota Semarang. Metode: Penelitian ini berupa quasy experiment, dengan two group pre test –post test design. Teknik 
sampling yang digunakan adalah teknik sampel purposive sampling pada 26 ibu post partum pada hari ketiga dan keempat di pagi 
dan sore hari. Kelompok intervensi menggunakan teknik berdasar Standar Operasional Prosedur buku Kozier 2010 dan kelompok 
control menggunakan Standar Operasional Prosedur RSUD Kota Semarang. Uji paired t-test untuk kelompok intervensi dan kontrol 
(p=0,045 dan p=0,000). Keefektifan perawatan payudara dengan uji independent paired t-test (p=0,000). Perawatan payudara 
menggunakan SOP Kozier 2010 maupun SOP RSUD Kota Semarang sama efektif untuk melancarkan ASI. 
 
Kata Kunci: perawatan payudara; kelancaran ASI; post partum 

 
 

THE EFFECTIVENESS OF BREAST CARE TO SMOOTHNESS  
BREAST MILK ON POST PARTUM MOTHERS 

 
Abstract 

 
Background: Post partum mothers’s are insufficient breast milk. Breastfeeding has multiple constraints associated with perception 
or view of the activities of lactating mothers, as unfounded fear that the milk they produce is not enough and/ or has a bad. The 
quality of breast milk is very important for the infant, one of the treatment to smoothen breast milk production is breast care. Breast 
care is massage technique to stimulate breast hormone to produce breas milk. This research to find out the effectiveness of Breast 
Care to Smoothness post partum mother’s breast milk. The approach of this study was quasy experiment with two group pre test-
post test design. There are 26 post partum mother were meet the criteria by purposive sampling. They are divided in two groups and 
each groups were given breast care 4 time in the second and third days post partum, at morning and evening. Intervention group 
was give breast care used Kozier 2010 procedures and control group was given Semarang Distric Hospital procedures. Results: 
Paired t-test was used to find out change smothten breast milk before and after breast care each group (p<0.05). The effectiveness 
breast care in two groups was used Independent t-test (p=0,000). Conclusion: Breast care with Kozier 2010 procedure more 
effective to smothten breast milk than Semarang Distric Hospital on post partum mothers.  
 
Keywords: Breast care, smoothness breast milk, post partum 
 
 
 
Pendahuluan 

Angka kematian bayi di Indonesia 
berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan 
Indonesia (SDKI) hingga tahun 2012 masih cukup 
tinggi yaitu tiga puluh empat per seribu kelahiran 
hidup artinya tiga puluh empat bayi meninggal 
dalam setiap seribu kelahiran. Angka tersebut 

masih lebih tinggi dibanding Malaysia dan 
Singapura yang masing-masing sebesar enam 
belas per seribu dan dua per seribu kelahiran hidup 
(SDKI, 2012; Waryana, 2010). Bangsa Indonesia 
harus mampu menurunkan angka kematian bayi 
hingga tujuh belas per seribu kelahiran hidup pada 
tahun 2015 sesuai dengan Millenium Development 
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Goals 4 (MDGs 4). Peristiwa kelahiran dan 
persalinan juga memerlukan adaptasi terhadap 
penyesuaian pola hidup pada periode setelah 
melahirkan (post partum) (Rohsiswatmo, 2009).  

Studi pendahuluan pada bulan Maret 2015 
di RSUD Kota Semarang terhadap 15 ibu post 

partum spontan pervaginam setelah 12 jam melalui 
wawancara didapatkan hasil sebanyak 12 orang 
(80%) tidak melakukan perawatan payudara. 
Dampak yang ditimbulkan oleh ibu post partum 
yang tidak melakukan perawatan payudara adalah 
80% ASI tidak lancar dan 20% ASI lancar. Program 
RSUD Kota Semarang terkait perawatan payudara 
dilakukan pada hari kedua post partum dilakukan 
minimal sehari 2 kali pada pagi dan sore, pagi 
dilakukan oleh praktisi klinik dan sore dilakukan 
mandiri oleh keluarga. Masalah-masalah dalam 
menyusui antara lain: puting susu datar atau 
terbenam sebanyak 2 orang (13,3%), puting susu 
lecet sebanyak 8 orang (53,3%), payudara bengkak 
sebanyak 1 orang (6,7%), saluran susu tersumbat 
sebanyak 2 orang (13,3%) dan mastitis sebanyak 2 
orang (13,3%). Tujuan penelitian mengetahui 
efektifitas perawatan payudara terhadap kelancaran 
ASI pada ibu menyusui di RSUD Kota Semarang. 

 
Tinjauan Teoritis  

Post partum  atau puerperium atau masa 
nifas adalah waktu sejak bayi dilahirkan dan 
plasenta keluar lepas dari rahim, sampai enam 
minggu berikutnya, disertai dengan pulihnya 
kembali organ yang berkaitan dengan kandungan 
yang mengalami perubahan seperti perlukaan dan 
lain sebagainya berkaitan saat melahirkan 

(Anggraini, 2010). Air Susu Ibu (ASI) adalah cairan 
yang dihasilkan oleh sepasang payudara ibu 
dengan komposisi yang khas serta spesifik untuk 
perkembangan bayi dan nutrisi yang paling tepat 
untuk bayi. Menyusui adalah metode yang tepat 
untuk memberikan makan pada bayi karena 
memberikan manfaat kesehatan untuk ibu dan bayi 
yang tergantung pada gabungan kerja hormon, 
reflek, dan perilaku yang dipelajari ibu dan bayi 
baru lahir yang terjadi secara alami (Bobak., 
Lowdermilk., Jensen., 2012; Kristiyansari.,  2009).  

Perawatan payudara adalah suatu tindakan 
perawatan payudara yang dilaksanakan, baik oleh 
ibu post partum maupun di bantu oleh orang lain 
yang dilaksanakan mulai hari kedua setelah 
melahirkan minimal dua kali dalam sehari 
(Sholichah, 2011). Masalah menyusui pada post 

partum adalah puting susu nyeri, puting susu lecet, 
payudara bengkak, dan mastitis. Masalah menyusui 
pada post partum bisa teratasi dengan dilakukan 
perawatan payudara (Melani, 2013; Sholichah, 
2011).  

Perawatan payudara yang dilakukan meliputi 
pengurutan payudara, pengosongan payudara, 
pengompresan payudara dan perawatan puting 
susu. Perawatan payudara pada ibu post partum 
yang baik maka laktasi akan lancar, sehingga akan 
memberikan kecukupan ASI pada bayi yang baru 
dilahirkan. Gerakan pada perawatan payudara 
bermanfaat melancarkan reflek pengeluaran ASI. 
Gerakan ini merupakan cara efektif meningkatkan 
volume ASI dan mencegah bendungan pada 
payudara (Marmi, 2012). Faktor-faktor yang 
menyebabkan ibu tidak melakukan perawatan 
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payudara adalah kurangnya informasi yang didapat 
dari tenaga kesehatan, adanya rasa takut dan 
malas serta ketidak ketersediaan waktu untuk 
melakukan perawatan payudara selama masa 
menyusui (Liu, 2014). Ibu post partum juga harus 
mengetahui akan pentingnya perawatan payudara 
(Lawrence, 2010; Dian, 2011).  

 
Metode Penelitian  

Penelitian ini adalah penelitian Quasy 

eksperiment (eksperimen semu) dengan rancangan 
two group pre test–post test design. Populasi 
adalah ibu post partum di RSUD Kota Semarang 
pada bulan April-Agustus 2015. Sampel sebanyak 
26 ibu post partum yang memenuhi kriteria inklusi 
yaitu ibu primipara, usia kehamilan 37-42 minggu, 
bayi lahir hidup, bayi tidak diberikan susu formula 
dan bersedia menjadi responden. Adapun kriteria 
eksklusi adalah ibu yang melahirkan dengan 
tindakan atau persalinan dengan komplikasi (Sectio 
caesarea atau vakum ekstraksi) dan ibu 
mengkonsumsi obat pelancar ASI. Sampel dibagi 
dalam dua kelompok, kelompok intervensi diberikan 
perawatan payudara menggunakan Standar 
Operasional Prosedur menurut buku Kozier (2010) 
dan kelompok control diberikan perawatan 
payudara menggunakan Standar Operasional 
Prosedur  RSUD Kota Semarang.   
 
Pengumpulan data: 

Tahap persiapan dengan menyusun SOP 
perawatan payudara (Kozier, 2010). Penelitian ini 
telah lulus ethical clearance ke Komite Etik STIKes 
Karya Husada Semarang. Tim terapis sebanyak 

tiga orang telah dilakukan apersepsi sebelumnya 
tentang prosedur perawatan payudara. Terapis 
adalah perawat yang bekerja di RSUD Kota 
Semarang yang minimal telah bekerja selama tiga 
tahun di bangsal post partum dan latar belakang 
pendidikan minimal DIII Keperawatan. Perawatan 
payudara diberikan sebanyak empat kali, yaitu hari 
kedua dan ketiga post partum di pagi dan sore hari. 
Sampel yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi 
mengisi lembar persetujuan sebagai responden 
(inform consent). Sampel yang memenuhi kriteria 
nomor urut ganjil dimasukkan dalam kelompok 
intervensi sedangkan nomor urut genap 
dimasukkan dalam kelompok control hingga sampel 
terpenuhi. Peneliti menyusun lembar observasi 
berisi tentang identitas responden yang meliputi: 
nomor responden, nama responden, enumerator, 
serta hari dan tanggal untuk kelompok intervensi 
maupun kelompok kontrol sebelum dan sesudah 
perawatan payudara.  

Kelancaran ASI diukur dengan indikator 
volume urin dan BAB bayi dalam 24 jam di hari 
pertama post partum (sebelum diberikan perawatan 
payudara) dan hari keempat post partum (setelah 
perawatan payudara). Pengukuran volume urin dan 
BAB bayi menggunakan timbangan digital. Proses 
aktifitas penelitian dapat dilihat pada gambar 1.  

Analisa data: 

Hasil penelitian dianalis menggunakan 
program SPSS 16.0. Analisa univariat digunakan 
untuk mendiskripsikan karakteristik ibu yang 
meliputi frekuensi umur, BMI, umur kehamilan, 
frekuensi menyusui dalam 24 jam, kunjungan Ante 
Natal Care (ANC), konsumsi alkohol dan rokok, 
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riwayat kesehatan (DM, hipertensi, jantung) dan 
riwayat KB. Karakteristik bayi meliputi berat badan, 
panjang badan, lingkar kepala, lingkar dada, lingkar 
lengan dan nilai APGAR menit pertama.  Sebelum 
melakukan hipotesa dilakukan uji normalitas, uji 
beda juga dilakukan untuk melihat homogenitas 
kelompok intervensi dan kontrol. Karakteristik 
kunjungan Ante Natal Care (ANC), konsumsi 
alkohol dan rokok, riwayat kesehatan (DM, 
hipertensi, jantung) dan riwayat KB menggunakan 

uji Chi Square dan karakteristik lainnya 
menggunakan uji Independent t-test.  

Analisa bivariat, sebelum melakukan uji 
hipotesis dilakukan uji normalitas Kolmogorov- 

Smirnov. Keefektifan sebelum dan sesudah 
perawatan payudara SOP Kozier (2010) dan 
kelompok kontrol (SOP RSUD Kota Semarang) diuji 
menggunakan Paired t-test (p=0.045 dan p=0,005). 
Uji independent t-test digunakan untuk melihat 
keefektifan perawatan payudara kelompok 
intervensi dan kontrol (p=0,000).  

 
 
Hasil Penelitian  

Karakteristik ibu kelompok intervensi rata-
rata 23,92 tahun dan kelompok control 23,69 tahun. 
Umur kehamilan pada kedua kelompok rata-rata 
38,31 bulan dengan kerutinan kunjungan ANC 

kelompok kontrol (76,9%) lebih besar dibanding 
kelompok intervensi (69,2%). Mayoritas ibu tidak 
memiliki riwayat penyakit DM, hipertensi ataupun 
jantung.  Karakteristik ibu dapat dilihat pada tabel 1 
dan 2. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Aktifitas selama Penelitian 

Berdasarkan kriteria 
inklusi dan eksklusi 
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memenuhi kriteria 

Purposive Sampling 

Kelompok 
Intervensi 

Kelompok 
Kontrol 

Perawatan 
payudara 
pada ibu 

post 
partum, 
H+2 dan 

H+3 

SOP 
menurut 

buku 
Kozier 
2010 

SOP 
menurut 
RSUD 
Kota 

Semarang 

Pengukuran kelancaran 
ASI 24 jam sebelum 
perawatan payudara 
pada  hari pertama 

Pengukuran kelancaran 
ASI 24 jam setelah 
perawatan payudara 
pada hari keempat 

Pengukuran kelancaran 
ASI 24 jam sebelum 
perawatan payudara 
pada hari pertama 

Pengukuran kelancaran 
ASI 24 jam setelah 
perawatan payudara 
pada hari keempat 

Populasi ibu post partum 
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Tabel 1. Distribusi Frekuensi Karakteristik Ibu berdasarkan Usia, BMI, Umur kehamilan, dan Frekuensi 
menyusui dalam 24 jam. 

Karakteristik Kelompok intervensi Kelompok kontrol p value Mean±SD Min-Max Mean±SD Min-Max 
1.  Usia 

 
2.  BMI 
 
3.  Umur 

kehamilan 
 
4.  Frekuensi 

menyusui 
dalam 24 jam 

23,92±4,153 
 

29,23±1,481 
 

38,31±1,494 
 
 

14,31±1,377 

18-31 
 

26-32 
 

37-42 
 
 

12-16 

23,69±4,090 
 

27,69±1,843 
 

38,31±1,377 
 
 

13,92±1,320 

18-23 
 

24-31 
 

37-42 
 
 

12-16 

0,888 
 

*0,028 
 

0,490 
 
 

0,415 
 
 

*uji Independent Samples Test 
 

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Karakteristik Ibu berdasarkan Kunjungan ANC, Konsumsi alkohol, Konsumsi 
rokok, Riwayat kesehatan ibu: Diabetes Mellitus, Hipertensi, Jantung, dan KB sebelum hamil. 

 
Karakteristik 

Kelompok  
Intervensi (n=13) 

Kelompok 
 Kontrol (n=13) p value 

n % N % 
1. Kunjungan ANC 

a.  Rutin (≥ 4x) 
b. Tidak rutin (≤ 4x) 

 
2. Konsumsi alkohol 

a.  Ya 
b. Tidak 

 
3. Konsumsi rokok 

a. Ya 
b. Tidak 

 
4.  Riwayat kesehatan ibu 

a.  DM 
1) Ya 
2) Tidak 

b. Hipertensi 
1) Ya 
2) Tidak 

c. Jantung 
1) Ya 
2) Tidak 

5.  KB sebelum hamil 
a. Tidak KB 
b.  Pil 
c. Susuk 
d. Suntik 

 
 

9 
4 

 
0 
13 
 

 
0 
13 
 

 
 
 

3 
10 
 

2 
11 
 

1 
12 
 

 
8 
1 
0 
4 

 
 

69,2 
30,8 

 
0 

100 
 

 
0 

100 
 

 
 
 

23,1 
76,9 

 
15,4 
84,6 

 
7,7 

92,3 
 

 
61,5 
7,7 
0 

30,8 

 
 

10 
3 

 
0 
13 

 
 

0 
13 
 
 

 
 

5 
8 
 

1 
12 
 

3 
9 
 

 
7 
2 
0 
4 

 
 

76,9 
23,1 

 
0 

100 
 

 
0 

100 
 
 

 
 

38,5 
61,5 

 
7,7 
92,3 

 
23,1 
76,9 

 
 

53,8 
15,4 

0 
30,8 

 
 

*0,003 
 

 
0,750 

 
 

 
0,480 

 
 

 
 
 

1,000 
 
 

0,550 
 
 

0,650 
 
 
 

1,000 

*uji Chi-Square Test 
 

Karakteristik bayi responden lingkar dada, 
LILA, lingkar kepala, nilai APGAR menit pertama 
antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol 
tidak ada perbedaan dengan p value > 0,05, 

sedangkan pada karakteristik berat badan dan 
panjang badan ada perbedaan antara kedua 
kelompok dengan p value <  0,05. Rata-rata berat 
badan bayi pada kelompok intervensi adalah 3080 
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gram dan kelompok kontrol 2861 gram. Karakteritik bayi dapat dilihat pada tabel 3.  
 

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Bayi berdasarkan Berat badan, Panjang badan, Lingkar dada, Lingkar Kepala, 
LILA, dan Nilai APGAR pada menit ke-1. 

Karakteristik 
Kelompok  

Intervensi (n=13) 
Kelompok  

Kontrol (n=13) p value 
Mean±SD Min-Max Mean±SD Min-Max 

1. Berat badan 
 

2.  Panjang badan 
 

3.  Lingkar dada 
 

4.  LILA 
 

5.  Lingkar kepala 
 

6.  Nilai apgar menit pertama 

3080,77±190,983 
 

48±1,633 
 

32±1,000 
 

12,62±1,325 
 

31,54±8,608 
 
 

7,46±0,967 

2800-3400 
 

45-50 
 

30-34 
 

11-15 
 

32-35 
 
 

6-9 

2861,54±353,054 
 

47,85±2,410 
 

31,46±1,330 
 

12±1,354 
 

33,77±0,927 
 
 

7,54±1,198 

2100-3250 
 

44-53 
 

29-33 
 

10-15 
 

32-35 
 
 

5-9 

*0,020 
 

*0,030 
 

0,417 
 

0,673 
 

0,890 
 
 

0,546 
 

*Uji Independent Samples Test 
 
Perbedaan kelancaran ASI sebelum dan 

sesudah dilakukan perawatan payudara pada ibu 
menyusui untuk kelompok intervensi menurut SOP 
buku Kozier (2010) p=0,045 dan kontrol (SOP 
RSUD Kota Semarang) dengan p=0,005. 
Kelancaran ASI pada kedua kelompok 

menunjukkan ada perbedaan kelancaran ASI pada 
kelompok intervensi dan control (p<0,05). 
Perbedaan kelancaran ASI sebelum dan sesudah 
perawatan payudara dapat dilihat pada tabel 4 dan 
tabel 5.  

 
Tabel 4 Perbedaan kelancaran ASI sebelum dan sesudah dilakukan perawatan payudara kelompok intervensi 

dan kontrol 
Perlakuan Mean Rank Kelancaran ASI 

Intervensi  Kontrol  
Sebelum 
Sesudah 
 

21 
42,54  

19,69 
41,15  

P value 0,045 0,005 
*uji Paired Samples Test 

 
Tabel 5. Efektifitas perawatan payudara menurut SOP menurut Kozier (2010) dan SOP RSUD Kota Semarang 

terhadap kelancaran ASI pada ibu post partum 
Perlakuan Mean Rank Kelancaran ASI p value 

SOP Kozier (2010) 
 
SOP RSUD Kota Semarang 
 

20,92 
 

20,38 

 
0,000 

*Uji Independent Samples Test 
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Pembahasan 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

distribusi frekuensi berdasarkan usia responden ibu 
post partum. Hasil menunjukkan responden pada 
kelompok intervensi 18-31 tahun sedangkan untuk 
kelompok kontrol 18-32 tahun, dengan p value 

0,888 yang artinya tidak ada perbedaan 
karakteristik responden usia antara kedua 
kelompok. Hasil penelitian ini sesuai dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Budiati (2009), 
didapatkan jumlah ibu post partum pada usia 20-30 
tahun sebanyak 71,25%. Penelitian juga dilakukan 
oleh Mardiyaningsih (2010), yang mendapatkan 
jumlah ibu post partum pada usia 20-30 tahun 
sebanyak 73,50 %. Usia merupakan salah satu 
faktor yang mempengaruhi produksi ASI pada ibu 
post partum (Biancuzzo, 2009). Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa distribusi frekuensi 
berdasarkan rata-rata BMI responden kelompok 
intervensi 29,23, standar deviasi 1,481, dengan 
BMI terendah 26 dan BMI tertinggi 32. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa distribusi 
frekuensi berdasarkan kunjungan ANC antara 
kelompok intervensi dan kelompok kontrol ada 
perbedaan antara kedua kelompok dengan p value 
0,003.  

Kunjungan ANC adalah suatu program 
yang terencana berupa observasi, edukasi dan 
penanganan medik pada ibu hamil, untuk 
memperoleh suatu proses kehamilan dan 
persalinan yang aman dan memuaskan  
(Soetjiningsih, 2011). Tujuan ANC itu salah satunya 
adalah perawatan payudara, sebab payudara 
merupakan sumber ASI yang akan menjadi sumber 

makanan untuk bayi, maka seharusnya dirawat 
dengan baik terutama dalam 2 bulan terahir 
kehamilan sebaiknya selalu di lakukan massage 
untuk mencegah putting susu kering dan mudah 
pecah (Soetjiningsih, 2011).  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
distribusi frekuensi berdasarkan umur kehamilan 
antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol 
tidak ada perbedaan antara kedua kelompok 
dengan p value 0,490. Hasil tersebut dapat dilihat 
bahwa semua ibu post partum umur kehamilannya 
antara 37-42 minggu. Umur kehamilan adalah 
ukuran lama waktu seorang janin berada dalam 
rahim. Usia janin dihitung dalam minggu dari hari 
pertama menstruasi terakhir (HPMT) ibu sampai 
hari kelahiran. Periode ini 2 minggu lebih lama dari 
usia pembuahan (Suradi, 2013). Distribusi frekuensi 
berdasarkan frekuensi menyusui dalam 24 jam 
antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol 
tidak ada perbedaan antara kedua kelompok 
dengan p value 0,415. Hasil tersebut dapat dilihat 
bahwa semua ibu post partum frekuensi menyusui 
dalam 24 jam antara 12-16 kali.  

Penelitian Gartner (2011), untuk menjaga 
produksi ASI agar tetap tinggi dapat dengan cara 
membiasakan menyusui setiap dua-tiga jam. 
Perlekatan yang benar juga mendukung 
pengeluaran ASI yang efektif. Diabetes Mellitus 
adalah ketidakmampuan tubuh untuk mengubah 
makanan menjadi energi karena gangguan 
metabolisme yang terjadi dalam tubuh. Ibu hamil 
rawan mengalami kenaikan kadar gula darah yang 
tidak pernah dialami sebelum hamil. Gangguan ini 
juga bisa dialami ibu hamil yang sebelumnya tidak 
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punya riwayat diabetes. Gejala diabetes terhadap 
kehamilan dapat menyebabkan janin mengalami 
kelainan kongenital, partus prematurus, hidramnion, 
preekalmsia, kelainan letak janin, dan insufisiensi 
plasenta (Bobak, 2012).  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
distribusi frekuensi berdasarkan riwayat penyakit 
jantung antara kelompok intervensi dan kelompok 
kontrol tidak ada perbedaan antara kedua 
kelompok dengan p value 0,650. Jantung adalah 
sebuah kondisi yang menyebabkan Jantung tidak 
dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal-hal 
tersebut antara lain Otot jantung yang lemah 
(kelainan bawaan sejak lahir) dan atau adanya 
celah antara serambi kanan dan serambi kiri, oleh 
karena tidak sempurnanya pembentukan lapisan 
yang memisahkan antara kedua serambi saat 
penderita masih di dalam kandungan (Bobak, 
2012).  

Berat badan bayi adalah ukuran indeks gizi 
yang menggambarkan jumlah dari protein, lemak, 
air, dan mineral pada tulang bayi dari lahir sampai 
usia empat minggu (Donna, 2010). Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa distribusi frekuensi 
berdasarkan panjang badan bayi antara kelompok 
intervensi dan kelompok kontrol ada perbedaan 
antara kedua kelompok dengan p value 0,030. 
Hasil tersebut dapat dilihat bahwa panjang badan 
bayi setiap responden antara kedua kelompok 
berbeda, dibuktikan dengan berat badan bayi untuk 
kelompok intervensi 45-50 cm dan kelompok 
kontrol  44-53 cm. Panjang badan bayi adalah 
indikator umum ukuran tubuh dan panjang tulang. 
Namun, panjang badan saja belum dapat dijadikan 

indikator untuk menilai status gizi, kecuali jika 
digabungkan dengan indikator lain seperti usia dan 
berat badan (DepKes, 2008).  

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa p 
value = 0,045, hal ini menunjukkan bahwa ada 
perbedaan kelancaran ASI sebelum dan sesudah 
dilakukan perawatan payudara pada ibu menyusui 
untuk kelompok intervensi menurut Standar 
Operasional Prosedur buku Kozier (2010) (p value 
< 0,05). Menurut Bobak, Lowdermilk & Jensen 
(2012), secara fisiologis perawatan payudara dapat 
melancarkan produksi ASI, hal ini dikarenakan ada 
proses pembentukan dan pengeluaran air susu. 
 Pada akhir kehamilan hormon prolaktin memegang 
peranan untuk membuat kolostrum, namun jumlah 
kolostrum terbatas karena aktivitas prolaktin 
dihambat oleh estrogen dan progesteron yang 
kadarnya memang tinggi.  

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa p 
value 0,005, hal ini menunjukkan bahwa ada 
perbedaan kelancaran ASI sebelum dan sesudah 
dilakukan perawatan payudara pada ibu menyusui 
untuk kelompok kontrol menurut SOP RSUD Kota 
Semarang (p value < 0,05). Dalam penelitian ini 
untuk mengukur produksi ASI dengan melihat urin 
bayi baru lahir. Produksi urin bayi baru lahir dihitung 
selama 24 jam setelah ibu mendapatkan perlakuan 
perawatan payudara. Hasil perhitungan didapat 
rata-rata produksi urin bayi baru lahir antara ibu 
yang mendapat perlakuan perawatan payudara 
menurut SOP buku Kozier dan SOP RSUD Kota 
Semarang tidak terlalu berbeda jauh. Penilaian 
produksi ASI bisa dengan banyak cara, salah 
satunya dengan mengukur dengan urin bayi baru 
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lahir selama 24 jam, normal volume urin bayi baru 
lahir 30-50 gr, atau bayi buang air kecil 6-8 kali, 
warna urin kuning jernih, jika ASI cukup setelah 
menyusu maka bayi tertidur atau tenang selama 2- 
3 jam (Bobak, Perry & Lowdermilk, 2010).  

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa p 
value = 0,000, hal ini menunjukkan bahwa 
perawatan payudara menurut SOP buku Kozier 
(2010) lebih efektif dibandingkan dengan perawatan 
payudara menurut SOP RSUD Kota Semarang 
terhadap kelancaran ASI pada ibu menyusui. 
Perawatan payudara adalah suatu tindakan 
perawatan payudara yang dilaksanakan, baik oleh 
pasien maupun dibantu oleh orang lain yang 
dilaksanakan mulai hari kedua setelah melahirkan. 
Perawatan payudara bertujuan untuk melancarkan 
sirkulasi darah dan mencegah tersumbatnya aliran 
susu sehingga memperlancar pengeluaran ASI, 
serta menghindari terjadinya pembengkakan dan 
kesulitan menyusui (Marmi, 2011). 

 

Kesimpulan 
Perawatan payudara merupakan tindakan 

massage atau memijat pada area payudara yang 
dapat memperlancar produksi ASI. Teknik 
pemijatan berdasarkan SOP KOzier 2010 dapat 
melancarkan produksi ASI dibandingkan teknik 
berdasarkan SOP dari RSUD Kota Semarang, 
ditunjukkan rerata kelancaran ASI. Perawatan 
payudara menurut Standar Operasional Prosedur 
buku Kozier (2010) sama efektifnya dengan 
perawatan payudara menurut Standar Operasional 
Prosedur RSUD Kota Semarang terhadap 
kelancaran ASI pada ibu menyusui dengan p value 
= 0,000.  

 
Saran 

Hal ini diharapkan dapat memberikan 
manfaat bagi ibu post partum untuk termotivasi 
memberikan ASI kepada bayi dan sebagai wacana 
kebijakan bagi instansi RUmah Sakit terkait.  
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Abstrak 

 
Latar Belakang : hipertensi merupakan penyebab kematian nomor satu di dunia dimana dalam kondisi medis terjadi peningkatan 
tekanan darah secara kronis. Tekanan darah yang terlalu tinggi adalah salah satu faktor resiko stroke,serang an jantung dan 
penyebab utama gagal jantung kronis. Salah satu terapi komplementer yang dilakukan untuk menurunkan hipertensi yaitu terapi 
bekam dan refleksi kaki. Terapi bekam dapat memperbaiki mikrosirkulasi pembuluh darah dan vasodilatasi secara umum 
sehingga akan menurunkan tekanan darah, sedangkan refleksi kaki akan memberikan rangsangan yang mampu memperlancar 
aliran darah. Tujuan : mengetahui keefektifan terapi bekam dan refleksi kaki terhadap tekanan darah pada pasien hipertensi di 
Klinik Perawat Praktek Mandiri Kecamatan Banyumanik, Semarang. Metode : penelitian ini menggunakan Quasy Eksperimental 
(eksperimen semu) sedangkan design penelitian adalah pre experimental design dengan jenis two group pre test - post test 
design. Hasil : Hasil penelitian diperoleh untuk tekanan darah sistol pada uji Mann-Whitney Test diketahui p-value 0,002, Dimana 
nilai P < α (0,05). Untuk tekanan darah diastol menunjukkan nilai p-value 0,218, Dimana nilai P> α(0,05). Simpulan : ada 
perbedaan efektifitas penurunan tekanan darah sistol, tetapi tidak efektif untuk penurunan darah diastol. Menunjukkan bahwa 
terapi refleksi dan bekam lebih efektif menurunkan tekanan darah dibandingkan hanya melakukan terapi refleksi.  
 
Kata Kunci : Efektifitas, terapi bekam dan refleksi, tekanan darah 
 
 
 

The Effectiveness Of Bekam Therapy And Foot Reflection To The Blood Presure In 
Nursing Clinical Practice In Banyumanik Semarang 

 
Abstract  

 
Background : hypertension is the main cause of death in the world in which the medical condition of blood pressure increases 
chronically. blood pressure that is too high leads into stroke. heart attack and it becomes a major cause of chronical heart failure. 
The complementary therapies that are performed to reduce hypertension are cupping therapy and foot reflexology. Cupping 
therapy can repair the microcirculation of bloodvessels and vasodilation in general, so it will lower the blood pressure, while the 
foot reflexology will be able to provide stimulation to increase blood flow. Purpose: this research aimed at determining the 
effectiveness of cupping therapy and foot reflexology on blood pressure in hypertensive patients in Perawat Praktek Mandiri clinic 
at Ban yumanik subdistrict, Semarang. Method : This study used Quasy Experimental (quasi experimental) and the study design 
was a pre experimental design with two types of group they were pre test-post test design. Result : The results were obtained for 
systolic blood pressure in the Mann-Whitney test p-value of 0.002 is known, where the value of P<α (0.05). For diastolic blood 
pressure showed p-value 0.218, where the value of P >α (0.05). Conclusion : there are differences in the effectiveness of a 
decrease in systolic blood pressure, it wasn't effective for diastolic blood decrease. The result also showed that the reflection and 
cupping therapies were more effective in lecreasing blood pressure compared to reflection theraphy only. 
 
Keywords : Effectiveness, cupping therapy and reflection, blood pressure 
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Pendahuluan  
Menurut AHA (American Heart Association) 

di Amerika, tekanan darah tinggi ditemukan satu 
dari setiap tiga orang atau 65 juta orang dan 28% 
atau 59 juta orang mengidap hipertensi. Hipertensi 
membuka peluang 12 kali lebih besar bagi 
penderitanya untuk menderita stroke dan 6 kali 
lebih besar untuk serangan jantung, serta 5 kali 
lebih besar kemungkinan meninggal karena gagal 
jantung. Penderita hipertensi beresiko besar 
mengalami gagal ginjal. Di Amerika di perkirakan 
sekitar 64 juta lebih penduduknya yang berusia 
antara 18-75 tahun menderita hipertensi. 
Sebagian dari jumlah tersebut pada awalnya tidak 
menyadari bahwa dirinya sedang diincar oleh 
penyakit hipertensi (Vitahealth, 2004,hlm 8). 
Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan 
Propinsi Jawa Tengah, kasus tertinggi hipertensi 
adalah kota Semarang yaitu sebesar 67,101 kasus 
(19,56%) dibanding dengan jumlah keseluruhan 
hipertensi di Kabupaten atau kota lain di Jawa 
Tengah. Apabila dilihat berdasarkan jumlah kasus 
keseluruhan di kota Semarang terdapat proporsi 
yang lebih besar 53,69. Sedangkan kasus tertinggi 
kedua adalah Kabupaten Klaten yaitu sebesar 
36.002 kasus (10,49%) dan apabila dibanding 
dengan jumlah keseluruhan di Kabupaten 
Banyumas adalah sebesar 57,01%. Kasus ini 
paling sedikit dijumpai di Kebupaten legal yaitu 
516 kasus (0,15%). Rata-rata kasus hipertensi di 
Jawa Tengah adalah 9.800,54 kasus (Profil 
Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2004). 
Berdasarkan studi pendahuluan yang diperoleh 
peneliti dari observasi langsung dan berdasarkan 

jumlah pasien yang check up tekanan darah di 
Klinik Perawat Praktek Mandiri Banyumanik 
Semarang pada bulan Agustus 2012 sampai Mei 
2013 ditemukan sebanyak 32 penderita hipertensi 
dari rata-tara 210 pasien. Berdasarkan hasil 
wawancara yang dilakukan pada 15 penderita 
hipertensi ada 46,6% (7 orang) mempunyai 
riwayat faktor keturunan (genetik), pola makan 
yang tidak sehat yaitu kebiasaan mengkonsumsi 
makanan berkolesterol dan kandungan garam 
yang tinggi dan gaya hidup yang tidak sehat 
seperti kebiasaan merokok, ku rang olahraga dan 
53,3% (8 Orang). Berdasarkan latar belakang 
diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang 
efektifitas kombinasi terapi bekam dan refleksi kaki 
terhadap tekanan darah di klinik Perawat Praktek 
Mandiri Kecamatan Banyumanik, Semarang. 
 
Tinjauan Teoritis  

Trend pengobatan hipertensi saat ini yaitu 
dengan menggunakan terapi alternatif dan 
komplementer, salah satunya yaitu terapi bekam 
atau hijamah. Terapi alternatif komplementer 
adalah sebuah kelompok dari bermacam-macam 
sistem pengobatan dan perawatan kesehatan, 
praktek dan produk yang secara umum tidak 
menjadi bagian dari pengobatan konvensional 
(National Institute of Health, 2008). Frekuensi dari 
pemanfaatan terapi alternatif komplementer 
meningkat pesat diseluruh pelosok dunia. 
Perkembangan tersebut tercatat dengan baik di 
afrika dan populasi secara global antara 20% 
sampai dengan 80%. Hal yang menarik dari terapi 
alternatif komplementer ini. didasarkan pada 
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asumsi dasar dan prinsip-prinsip sistem yang 
beroperasi. Terbukti bahwa pemanfaatan terapi 
alternatif komplementer mengalami peningkatan 
secara global, dan pengakuan diberikan oleh 
penyedia asuransi kesehatan di negara-negara 
maju (Okubadejo, 2007, hlm 47). Metode lain 
selain bekam adalah dengan pijat refleksi, pijat 
refleksi telah memberi peran yang signifikan dalam 
mengatasi masalah kesehatan manusia. Berbagai 
penyakit dapat diatasi dengan metode ini, dari 
penyakit ringan hingga berat. penyakit yang 
diderita bayi, orang dewasa, hingga lanjut usia. 
Pijat refleksi telah memberi sumbangan besar 
dalam menjaga kesehatan manusia (Ali, 2010, hlm 
2). 
 
 
 

Metode Penelitian  
Penelitian ini adalah penelitian Quasy 

Experiment (eksperimen semu) sedangkan desain 
penelitian yang digunakan pada penelitian ini 
adalah pre eksperimental design dengan jenis two 

group pre test - post test design. Responden pada 
kelompok intervensi dilakukan terapi bekam dan 
pijat refleksi sedangkan pada kelompok kontrol 
dilakukan terapi pijat refleksi saja. Kedua 
kelompok tersebut akan dilakukan pengukuran 
tekanan darah sebelum dan setelah perlakuan. 
Sampel penelitian adalah pasien yang check up ke 
klinik Perawat Praktek Mandiri Banyumanik 
Semarang. Teknik sampling menggunakan total 
sampling dengan jumlah 20 sampel. Uji normalitas 
data menggunakan shapiro wilk. Selanjutnya uji 
statistik menggunakan uji t-test dependent.  
 

 
Hasil Penelitian  
 

Tabel 1. Gambaran Tekanan Darah Terapi Pada Kelompok Intervensi 
 

Kategori Mean Median Min Max SD 
Sistol sebelum perlakuan 162 160 140 190 15,49 
Sistol sesudah perlakuan 135 130 120 160 12,69 
Diastol sebelum perlakuan 98 100 90 110 7,88 
Diastol sesudah perlakuan 86 85 80 100 6,99 

 
Berdasarkan tabel 1 menunjukkan rata- rata 

tekanan darah sistol sebelum diberikan terapi 
refleksi dan bekam sebesar 162, median 160, 
dengan standar deviasi 15,49. Nilai rata-rata 
tekanan darah sistol sesudah diberikan terapi 
refleksi dan bekam sebesar 135, median 130, 
dengan standar deviasi 12,69. Sedangkan rata-

rata diastol pada kelompok perlakuan sebelum 
diberikan terapi refleksi dan bekam sebesar 98, 
median 100, dengan standar deviasi 7,88.  Nilai 
rata-rata diastol sesudah diberikan terapi refleksi 
dan bekam sebesar 86, median 85, dengan 
standar deviasi 6,99. 
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Tabel 2. Gambaran Tekanan Darah Sebelum Dan Sesudah Kelompok Kontrol 
 

Kategori Mean Median Min Max SD 
Sistol sebelum perlakuan 163 160 140 190 16,36 
Sistol sesudah perlakuan 151 150 130 180 15,23 
Diastol sebelum perlakuan 95 90 90 110 7,07 
Diastol sesudah perlakuan 87 90 80 100 6,74 

 
Berdasarkan tabel 2 menunjukkan mta-rata 

tekanan darah sistol sebelum diberikan terapi 
refleksi sebesar 163, median 160, dengan standar 
deviasi 16,36. Nilai rata-rata tekanan darah sistol 
sesudah diberikan terapi refleksi sebesar 151, 
median 150, dengan standar deviasi 15,23. 
Sedangkan rata-rata tekanan darah diastol 
sebelum diberikan terapi refleksi sebesar 95, 
median 90, dengan standar deviasi 7,07. Nilai 
rata-rata tekanan darah diastol sesudah diberikan 
terapi refleksi sebesar 87, median 90, dengan 
standar deviasi 6,74. 

 
Pembahasan 

Shadine (2010, hlm 18) menyataan 
klasifikasi usia dewasa rata-rata tekanan darah 
sistol sebelum diberikan terapi refleksi dan bekam 
sebesar 162 mmHg adala.h masuk kategori 
stadium 2 atau hipertensi sedang. Sedangkan nilai 
rata-rata tekanan darah sistol sesudah diberikan 
terapi refleksi dan bekam sebesar 135 mmHg 
masuk pada kategori sistol normal tinggi. Dapat 
disimpulkan terapi bekam tersebut mampu untuk 
menurunkan tekanan darah sistol pada pasien. 
Rata-rata tekanan darah diastol sebelum diberikan 
terapi refleksi dan bekam sebesar 98 mmHg 
adalah masuk pada kategori tekanan darah 
stadium I atau hipertensi ringan. Sedangkan rata-
rata tekanan darah diastol sesudah diberikan 

terapi refleksi dan bekam sebesar 86 mmHg 
masuk pada kategori diastol normal tinggi. 
Klasifikasi tekanan darah usia dewasa,rata-rata 
tekanan darah sistol sebelum diberikan terapi 
refleksi sebesar 163 mmHg adalah masuk pada 
kategori tekanan darah sistol stadium 2 atau 
hipertensi sedang (Shadine, 2010, hlm 18). 
Sedangkan nilai rata-rata tekanan darah sistol 
sesudah diberikan terapi refleksi sebesar 151 
mmHg masuk pada kategori sistol stadium 1 atau 
hipertensi ringan. Rata-rata tekanan darah diastol 
sebelum diberikan terapi refleksi sebesar 95 
mmHg adalah masuk pada kategori tekanan darah 
stadium 1 atau hipertensi ringan. Sedangkan rata-
rata tekanan darah diastol sesudah diberikan 
terapi refleksi sebesar 87 mmHg masuk kategori 
diastol normal tinggi (Shadine, 2010, hlm 18).  
         Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil 
kesimpulan bahwa ada perbedaan efektifitas 
penurunan tekanan darah sistol, tetapi tidak efektif 
untuk penurunan darah diastole. Hal ini dapat 
diketahui dari hasil uji statistik mann-whitney pada 
sistol yang dilakukan terapi bekam dan refleksi 
adalah 14,45, sedangkan sistol yang diberikan 
terapi refleksi saja adalah 6,55 dengan p-value 
0,002 (>0,05) dapat disimpulkan bahwa Ha 
diterima, berarti ada perbedaan efektifitas terapi 
refleksi dan bekam terhadap penurunan tekanan 
darah sistol. sedangkan hasil diastole pada terapi 
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bekam dan refleksi adalah 12,20 dan diastol 
sesudah dilakukan tarapi refleksi saja yaitu 8,80 
diketahui p-value 0,218. Dimana nilai p>a (0,05), 
dapat disimpulkan bahwa Ha ditolak, berarti tidak 
ada perbedaan yang signifikan antara terapi 
refleksi dan bekam terhadap penurunan tekanan 
darah diastol. 
 
 
 
 

Kesimpulan 
Ada perbedaan efektifitas terapi refleksi dan 

bekam terhadap penurunan tekanan darah sistol. 
 
Saran 

Mengaplikasikan kepada mahasiswa 
keperawatan agar dikembangkan untuk lebih baik 
terutama untuk pendamping pengobatan 
farmakologis penyakit yang lain. Serta dapat 
dijadikan acuan atau dasar untuk penelitian 
berikutnya yang relevan dengan masalah tersebut. 
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Abstrak 

 
Latar Belakang : Komunikasi SBAR adalah kerangka teknik komunikasi yang disediakan untuk petugas kesehatan baik itu antara 
perawat dengan dokter maupun antara perawat dengan perawat dalam meningkatkan keselamatan pasien. RSU Budi Rahayu telah 
menerapkan Standar Prosedur. Operasional tentang komunikasi SBAR, tetapi kadang tidak adanya penerapan Standart Prosedur 
Operasional ini dengan baik, maka sering munculnya diskomunikasi antar shif yang mengakibatkan kesalahan dan keterlambatan 
dalam memberikan pelayanan kepada pasien, maka perlu dilakukan studi eksplorasi penerapannya. Tujuan : Mengeksplorasi 
permasalahan perawat dalam penerapan metode SBAR dalam timbang terima di Unit Rawat Inap RSU Budi Rahayu Pekalongan. 
Metode : Jenis penelitian adalah kualitatif melalui suatu pendekatan studi fenomenologi, menggunakan cara non probability (Non 
Random Sampling) dengan teknik purposive sampling. Penentuan responden sesuai dengan kriteria inklusi yaitu kepala shift di 
ruang rawat inap berjumlah 4 orang. Hasil : Hasil dari wawancara terhadap para partisipan menunjukkan bahwa proses penerapan 
metode SBAR dalam timbang terima di RSU Budi Rahayu sudah dilaksanakan sesuai dengan Standar Prosedur, tetapi kadang tidak 
sesuai karena keterbatasan SDM dan juga kurang adanya pelatihan atau seminar tentang metode tersebut kepada para kepala shift. 
Kesimpulan: Penerapan metode SBAR dalam timbang terima di RSU Budi Rahayu akan dilaksanakan sesuai dengan Standar 
Prosedur jika jumlah SDM sesuai dengan standar dan adanya pelatihan/seminar tentang metode SBAR bagi para kepala shif.  
 
Kata kunci : studi eksplorasi, peran perawat, metode SBAR, timbang terima 
 
 

AN EXPLORATORY WELL IN THE METHOD SBAR WEIGH ON THE HOSPITALIZATION 
RSU BUDI RAHAYU PEKALONGAN 

 
 

Abstract 
 

Background: SBAR communication communication engineering framework is provided for health workers be it among nurses with 
doctors or nurses with nurses between in improving patient safety. RSU Budi Rahayu has implemented the standard operating 
procedures of the SBAR communication, but sometimes the lack of application of Standard operating procedures is properly, it is 
often the appearance of diskomunikasi between shif which resulted in errors and delays in providing service to patients, then it needs 
to be done exploratory study of its application. Objective: Exploring the problems of nurses in the application of method of SBAR 
within weigh received Inpatient Units in RSU Budi Rahayu Pekalongan. Methods: This type of research is a qualitative approach 
through a phenomenology study, use of non-probability (Non-Random Sampling) and purposive sampling technique. The 
respondent's determination in accordance with the criteria of inclusion shif head in the space of 4 amounted to inpatient and ever 
done pre test against the nurse Executive. Results: The result of interviewing the participants showed that process of applying the 
method of sbar in weigh received in public hospitals budi rahayu been implemented in accordance with standard procedure , but 
sometimes not appropriate because of limited resources and also lack of training or a seminar on this method to the head of 's schiff 
. Conclusion: Application of method of SBAR within a weigh receipt in RSU Budi Rahayu will be implemented in accordance with 
the standard Procedure if the number of HUMAN RESOURCES in accordance with the standards and the existence of 
training/seminar on methods for the heads of the SBAR shif. 
 
Keywords: An exploration perspective, the nurses, method sbar, handover 
 

Pendahuluan 
Komunikasi yang efektif  merupakan salah satu 
bagian dari enam sasaran keselamatan pasien 
(pasien safety. Komunikasi yang efektif merupakan 

kunci bagi perawat untuk mencapai keselamatan 
pasien berdasarkan standar keselamatan pasien di 
rumah sakit (Cemy Nur, 2013). Komunikasi dalam 
praktik keperawatan profesional merupakan unsur 

STUDI EKSPLORASI PENERAPAN METODE SBAR DALAM TIMBANG TERIMA DI UNIT RAWAT INAP RSU BUDI RAHAYU PEKALONGAN ||  263

mailto:achmad_syaifudin77@yahoo.com


utama bagi perawat dalam melaksanakan asuhan 
keperawatan dalam mencapai hasil yang optimal, 
dimana kegiatan keperawatan yang memerlukan 
komunikasi adalah saat timbang terima antar shif 

(Ani Suprapta, 2012). Komunikasi SBAR adalah 
kerangka teknik komunikasi yang disediakan untuk 
petugas kesehatan baik itu antara perawat dengan 
dokter maupun antara perawat dengan perawat 
dalam meningkatkan keselamatan pasien. RSU 
Budi Rahayu telah menerapkan Standar Prosedur 
Operasional tentang komunikasi SBAR, tetapi 
kadang tidak adanya penerapan Standart Prosedur 
Operasional ini dengan baik, maka sering 
munculnya diskomunikasi antar shif yang 
mengakibatkan kesalahan dan keterlambatan 
dalam memberikan pelayanan kepada pasien, 
maka perlu dilakukan studi eksplorasi 
penerapannya. Tujuan dari penelitian ini 
Mengeksplorasi permasalahan perawat dalam 
penerapan metode SBAR dalam timbang terima di 
Unit Rawat Inap RSU Budi Rahayu Pekalongan. 
 
Metode Penelitian  
Jenis penelitian adalah kualitatif melalui suatu 
pendekatan studi fenomenologi, menggunakan cara 
non probability sampling dengan teknik purposive 
sampling. Penentuan responden sesuai dengan 
kriteria inklusi yaitu kepala shift di ruang rawat inap, 
pengalaman jabatan minimal 3 tahun, tidak sedang 
cuti dan bersedia menjadi responden. Partisipan 
dalam penelitian ini berjumlah 4 orang.   
 
Hasil Penelitian 
Rata-rata usia partisipan adalah 28tahun, usia 
partisipan termuda adalah 26 tahun dan usia 

partisipan tertinggi adalah 30 tahun. Secara 
keseluruhan rata-rata pengalaman partisipan 
menjadi kepala shift adalah 5 tahun. Seluruh 
partisipan (100%) berjenis kelamin perempuan.  
Hasil penelitian ini menghasilkan 15 tema yang 
selanjutnya tema-tema tersebut dilanjutkan menjadi 
sub tema berdasarkan tujuan penelitian. 
Berdasarkan tujuan, peneliti menjabarkan tema-
tema yang muncul sebagai berikut: Tingkat 
pengetahuan tentang timbang terima metode 
SBAR, Prosedur penerapan timbang terima dengan 
metode SBAR, Pelaksanaan sesuai dengan SOP 
timbang terima, Pelaksanaan menyimpang dari 
SOP timbang Terima, Mengetahui Kondisi pasien, 
system pendokumentasian yang mendukung, 
komunikasi efektif, pelatihan SBAR, Jumlah pasien 
banyak, keterbatasan SDM, Penerapan askep 
komprehensif, Pelayanan terintegrasi maksimal, 
mencegah complain pasien/keluarga, tidak ada 
dampak negative, Penambahan jumlah SDM dan 
Supervisi SPO. 
 
Pembahasan  
Proses penerapan timbang terima metode SBAR 

merupakan salah satu tuntutan dalam enam 
sasaran keselamatan pasien, dimana tujuannya 
untuk memperkecil risiko dari cedera. Menurut 
Alvarado (2006) dalam pelaksanaan timbang terima 
metode SBAR apabila tidak dilaksanakan sesuai 
dengan Standar Prosedur Operasional maka akan 
menimbulkan dampak yang serius pada pasien. 
Dalam pelaksanaan timbang terima metode SBAR 

ada beberapa faktor yang menghambat dalam 
proses pelaksanaannya, antara lain: kecakapan 
yang kurang dalam melakukan timbang terima, 
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kurangnya pengetahuan, tidak menguasai kondisi 
pasien, tidak ada persamaan persepsi diantara shif, 
melakukan timbang terima dengan komunikasi 
yang berlebihan (tidak fokus) dan bersikap yang 
kurang baik dalam melakukan timbang terima 
sehingga menghambat dalam proses penerapan 
timbang terima metode SBAR. Damapak Positif 
timbang terima metode SBAR di RSU Budi Rahayu 
Pekalongan diantaranya perawat mampu 
menerapkan asuhan keperawatan secara mandiri 
maupun kolaboratif, pelayanan kepada pasien lebih 
baik, lebih aman dan lebih maksimal, selain itu 
komplain dari pasien berkurang. Menurut Rofii 
(2012) yang mengungkapkan dampak positif 

penerapan metode SBAR yaitu bahwa dengan 
Penerapan Timbang Terima Metode SBAR perawat 
dapat mengikuti perkembangan klien secara 
paripurna, meningkatkan komunikasi antar perawat, 
dan terlaksananya asuhan keperawatan kepada 
pasien secara berkesinambungan. 
 
Kesimpulan 
Penerapan metode SBAR dalam timbang terima di 
RSU Budi Rahayu akan dilaksanakan sesuai 
dengan Standar Prosedur jika jumlah SDM sesuai 
dengan standar dan adanya pelatihan/seminar 
tentang metode SBAR bagi para kepala shif. 
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Abstrak 
 

Stroke berhubungan erat dengan sistem sirkulasi darah. Umumnya pasien paska stroke akan mengalami kondisi imobilisasi atau 
kurang gerak karena menurunnya kemampuan fungsional pasien atau klien. Sebagai penderita stroke yang mengalami imobilisasi 
dalam gerak tentunya penderita mengharapkan perilaku caring seorang perawat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
harapan pasien stroke non hemoragik terhadap perilaku caring perawat di RSUD Ungaran. Penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam. Cara pemilihan sampel 
dengan cara purposive sampling. Hasil wawancara mendalam pada partisipan didapatkan informasi tentang harapan pasien stroke 
non hemoragik terhadap perilaku caring perawat yang belum tereksplorasi dari masing-masing partisipan.  Harapan pasien stroke 
non hemoragik terhadap perilaku caring perawat meliputi harapan akan tanggapan perawat, sikap kepedulian perawat, kesiapan 
perawat dan kemampuan perawat. 
 
Kata Kunci : Harapan Pasien, Perilaku Caring Perawat 
 
 

HOPE NON HEMORRHAGIC STROKE PATIENTS BEHAVIOR OF CARING NURSE 
GENERAL HOSPITAL IN THE REGIONAL UNGARAN 

 
Abstract 

 
Stroke is closely linked to the blood circulatory system. Generally, post-stroke patients will experience conditions of immobilization or 
lack of movement due to declining functional abilities of patients or clients. For patients who have experienced a stroke in the 
immobilization of the patient motion would expect a nurse caring behavior. The purpose of this study was to determine the 
expectations of non-hemorrhagic stroke patients to nurses caring behavior in ungaran hospital. This study used a qualitative method 
with phenomenological approach. Data collection techniques used in-depth interviews. The election of the samples was by purposive 
sampling. The results of in-depth interviews in participants obtained information about the expectations of non-hemorrhagic stroke 
patients to nurses’ caring behavior unexplored from each participant. Non-hemorrhagic stroke patient expectations against nurses’ 
caring behavior includes responses hopes of nurses, nurse caring attitude, readiness and ability of the nurses. 
 
Keywords: Patient expectation, Nursing care behavior 
 
 
 
Pendahuluan 
 

Harapan merupakan sesuatu yang individu 
inginkan untuk didapatkan atau dicapai (Pramita, 
2008, hlm.12). Rumah sakit sebagai tempat 
pelayanan kesehatan bagi penderita dan keluarga 
yang merupakan cerminan harapan pelayanan 
yang paripurna. Pelayanan paripurna dapat 

tercapai bila terjadi sinergi antara dokter, perawat, 
dan petugas kesehatan lainnya.  

Ada banyak pasien yang datang ke rumah 
sakit dengan harapan yang sama yaitu untuk 
sembuh dan pulih serta mendapat perawatan yang 
baik sesuai dengan apa yang diharapkan. Salah 
satunya adalah harapan pasien stroke. Stroke 
adalah cedera vaskuler akut pada otak. Ini berarti 
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bahwa stroke adalah suatu cedera mendadak dan 
berat pada pembuluh darah otak. Stroke mengacu 
kepada setiap gangguan neurologik mendadak 
yang terjadi akibat pembatasan atau terhentinya 
aliran darah melalui sistem suplai arteri otak (Price 
dan Wilson, 2006). Jadi stroke merupakan masalah 
medik yang sering dijumpai, gangguan neurologik 
ini sering terjadi secara mendadak dan tidak jarang 
menyebabkan kematian. 

Stroke berhubungan erat dengan sistem 
sirkulasi darah. Umumnya pasien paska stroke 
akan mengalami kondisi imobilisasi atau kurang 
gerak karena menurunnya kemampuan fungsional 
pasien atau klien. Dengan adanya kurang gerak 
tersebut, maka beberapa komplikasi yang 
dimungkinkan terjadi seperti pembentukan bekuan 
darah, dekubitus, pnemonia, kontraktur otot, 
keterbatasan gerak sendi, dll. Untuk itu perlu 
dilakukan perawatan yang lebih maksimal dari 
perawat. Sebagai penderita stroke yang mengalami 
imobilisasi dalam gerak tentunya penderita 
mengharapkan perilaku caring seorang perawat.  

Peneliti telah melakukan studi pendahuluan 
yang dilakukan pada tanggal 15 November 2014 
didapatkan data penderita stroke selama 3 tahun 
terakhir sebagai berikut: pada tahun 2012 terdapat 
sejumlah 221 penderita kemudian meningkat 
ditahun 2013 menjadi 229 penderita dan meningkat 
cukup signifikan pada tahun 2014 yaitu sejumlah 
248 penderita.  

Dapat dilihat bahwa jumlah pasien stroke di 
RSUD Ungaran setiap tahunnya mengalami 
peningkatan dan hasil studi pendahuluan yang 
dilakukan kepada 6 pasien stroke yang ada di 

RSUD Ungaran menunjukan bahwa perilaku peduli 
perawat kepada pasien kurang karena sebanyak 5 
pasien (83,3 %) mengatakan sikap perawat saat 
berinteraksi dengan pasien baik, perawat ramah 
dan sopan, tetapi sebanyak 4 pasien (66,7 %) 
menjawab perawat tidak pernah yang membantu 
pasien dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari 
misalnya makan, minum, personal hygine pada 
pasien yang tidak mampu melakukannya secara 
mandiri. 

 
Tinjauan Teoritis  
Harapan Pasien  

Harapan merupakan sesuatu yang individu 
inginkan untuk didapatkan atau dicapai (Pramita, 
2008, hlm.12). Harapan pasien merupakan 
keyakinan pasien sebelum mencoba pelayanan 
kesehatan yang dijadikan standar atau tolak ukur 
dalam menentukan kualitas pelayanan dan menilai 
kinerja pelayanan tersebut (Yohana, 2009, hlm.40). 
Faktor-faktor yang membentuk harapan pasien 
dengan pelayanan yang diterima antara lain:  
1) Enduring Service Intensifier 

Faktor ini merupakan faktor yang bersifat stabil 
dan mendorong pasien untuk meningkatkan 
sensitifitasnya terhadap pelayanan jasa. Faktor 
ini meliputi harapan yang disebabkan oleh orang 
lain dan filsofi pribadi seseorang mengenai jasa. 
Seorang pasien akan mengharapkan bahwa ia 
seharusnya juga dilayani dengan baik apabila 
pasien yang lainnya dilayani dengan baik oleh 
penyedia jasa. Cara yang dapat dilakukan yaitu 
menggunakan riset pasar untuk menentukan 
sumber dari derived service expectations dan 
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kebutuhan mereka. 
2) Transitory Service Intensifier 

Faktor ini merupakan faktor individual yang 
bersifat sementara (jangka pendek) yang 
meningkatkan sensitivitas pasien dengan jasa. 
Faktor ini meliputi : pertama situasi darurat atau 
kritis pada saat pasien membutuhkan pelayanan 
jasa, dan ingin penyedia jasa dapat 
membantunya. Kedua jasa terakhir yang 
dikonsumsi pasien, dapat pula menjadi 
acuannya untuk menentukan baik-buruknya jasa 
berikutnya. Cara yang dapat dilakukan yaitu 
meningkatkan penyampaian jasa selama 
periode puncak atau dalam situasi darurat. 

3) Personal need 
Kebutuhan yang dirasakan seseorang mendasar 
bagi kesejahteraannya juga sangat menentukan 
harapannya. Kebutuhan tersebut meliputi 
kebutuhan fisik, sosial dan fisiologi. 
Pengharapan pasien dipengaruhi oleh 
kebutuhan pribadi yang biasanya tergantung 
pada karakteristik dan keadaan pribadi, 
sehingga memiliki pengaruh yang kuat. Cara 
yang dilakukan yaitu mendidik para pasien 
sebagaimana jasa mengarah pada kebutuhan 
mereka. 

4) Past Experience 

Pengalaman masa lampau meliputi hal-hal yang 
telah dipelajari atau diketahui pasien, yang juga 
berpengaruh dengan pasien. Harapan pasien 
dari waktu ke waktu berkembang, seiring 
dengan semakin banyaknya informasi yang 
diterima pasien serta semakin bertambahnya 
pengalaman pasien. Cara yang dilakukan yaitu 

memanfaatkan riset pemasaran untuk 
mengetahui pengalaman sebelumnya yang 
dialami pasien dengan jasa serupa. 

5) Word-of-Mouth 

Pengaruh yang timbul karena apa yang didengar 
oleh pasien dari pasien lain, dan mereka 
cenderung mempercayainya sehingga pengaruh 
ini bersifat potensial. Word-ofmouth ini 
biasanya cepat diterima oleh pasien karena 
yang menyampaikan adalah mereka yang dapat 
dipercayainya, seperti pakar, teman, keluarga, 
dan publikasi media masa. Disamping itu Word-

of-mouth juga cepat diterima sebagai referensi 
karena pasien biasanya sulit mengevaluasi jasa 
yang belum dirasakannya sendiri. 

6) Perceived service alternatives 

Merupakan persepsi pasien terhadap tingkat 
atau derajat pelayanan rumah sakit lain yang 
sejenis. Jika pasien memiliki beberapa 
alternative maka harapannya terhadap suatu 
jasa cenderung akan semakin besar. 

7) Self-Perceived service Role 

Faktor ini adalah persepsi pasien tentang derajat 
keterlibatannya dalam mempengaruhi jasa yang 
diterima. Apabila pasien terlibat dalam proses 
penyampaian jasa yang terjadi ternyata tidak 
dapat menimpakan kesalahan sepenuhnya pada 
penyedia jasa. Oleh sebab itu persepsi tentang 
derajat keterlibatannya ini akan mempengaruhi 
tingkat jasa yang bersedia diterima. 

8) Situasional faktor 

Terdiri atas segala kemungkinan yang bisa 
mempengaruhi kinerja pelayanan jasa, yang 
berada di luar kendali penyedia jasa. 

HARAPAN PASIEN STROKE NON HEMORAGIK TERHADAP PERILAKU CARING PERAWAT DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNGARAN ||  257



9) Explicit service promise 

Faktor ini merupakan pernyataan (secara 
personal maupun nonpersonal) oleh organisasi 
tentang jasanya pada pasien. Janji ini bisa 
berupa iklan, personal selling, atau perjanjian. 

10) Implicit service promise 
Faktor ini menyangkut petunjuk yang berkaitan 
dengan jasa, yang memberikan kesimpulan bagi 
pasien tentang jasa yang bagaimana yang 
seharusnya dan yang akan diberikan. Petunjuk 
yang memberikan gambaran jasa ini meliputi 
biaya untuk memperolehnya harga dan alat-alat 
pendukung jasa dengan kualitas jasa. 
 

Perilaku Caring 
Perilaku caring (caring act) adalah suatu 

tindakan yang dilakukan dalam memberikan 
dukungan kepada individu secara utuh, tindakan 
dalam bentuk perilaku caring seharusnya diajarkan 
pada manusia mulai sejak lahir, masa 
perkembangan, masa pertumbuhan sampai di kala 
meninggal. Perilaku caring adalah esensi dari 
keperawatan yang membedakan dengan profesi 
lain dan mendominasi serta mempersatukan 
tindakan-tindakan keperawatan (Dwidiyanti, 2007, 
hlm.9). 

Caring dalam keperawatan adalah fenomena 
transkultural dimana perawat berinteraksi dengan 
klien, staf dan kelompok lain. Perilaku caring 

bertujuan dan berfungsi membangun struktur 
sosial, pandangan dan nilai kultur setiap orang 
yang berbeda pada satu tempat dengan tempat lain 
(Dwidiyanti, 2007, hlm.9). Sebagai ilmu yang 
merupakan cabang dari filsafat bersifat praktis, 

normatif dan fungsional sehingga berguna dalam 
hidup sehari-hari. Kemampuan caring memiliki nilai-
nilai perawatan yang mengubah perawat dari 
keadaan, dimana perawat dianggap sebagai 
sekedar pekerjaan menjadi profesi yang lebih 
terhormat. Kemampuan caring tidak hanya berkisar 
pada mempraktikkan seni perawatan, member 
kasih sayang untuk meringankan penderitaan 
pasien dan keluarganya, meningkatkan kesehatan 
dan martabat tetapi juga memperluas aktualisasi 
perawat. Hamid (2007) menyatakan perawat 
dengan perilaku caring selalu melakukan hubungan 
interpersonal yang menunjukan kasih sayang dan 
cinta. Caring harus dapat ditunjukkan perawat 
dalam setiap melakukan pekerjaannya, ketika ia 
berbicara, menyapa, memberikan pendidikan 
kesehatan, konseling, dan mendengarkan klien 
(Green, 2008). 
Metode Penelitian  
 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif 
dengan pendekatan fenomenologi deskriptif. Cara 
pemilihan sampel dengan cara purposive sampling 
 

Hasil dan pembahasan 
 
1. Harapan terhadap tanggapan perawat 

Partisipan (P-1, P-3, dan P-4), menjawab 
sama yaitu berharap perawat bersikap ramah 
dan sopan. Sedangkan Partisipan (P-2) 
menjawab berbeda yaitu berharap perawat 
tidak acuh sama pasien.  
“...harapannya perawat disini baik mbak, 
perawatnya ramah dan sopan, jangan judes, ya 
kadang tersenyum biar nggak kelihatan galak”. (P-
1) 
“...harapannya perawat di sini baik – baik, ramah-
ramah dan sopan mbak, jangan judes sama 
pasien...”. (P-3) 
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“Kepingennya perawat ya baik mbak, ramah – 
ramah dan sopan”. (P-4) 

 
“Meskipun ada satu dua yang judes, kayak cuek 
gitu sama pasiennya.... ya berharap perawat disini 
baik, jangan cuek sama pasien...”. (P-2) 

 
Hal ini juga didukung triangulasi bahwa 
tanggapan perawat kepada pasien bagus, 
perawatnya ramah, dan sikap perawat kepada 
pasien juga dipengaruhi dari sikap masing - 
masing perawat itu sendiri. 
“...yang paling penting kan sikap kita kepada 
pasien, ya itu juga dipengaruhi dari masing-masing 
sikap perawat itu sendiri, kan sikap orang juga 
beda - beda...”. (T-1) 
“...tanggapannyanya perawat di sini bagus, 
perawatnya juga ramah, ya tapi kadang ya ada 
juga yang judes galak gitu mbak, saat meriksa 
pasien kie kadang kalau ditanya-tanya 
tanggapannya agak kurang enak gitu. Tapi ya rata-
rata perawat di sini baik mbak”. (T-2) 

 
Sikap ramah dan sopan bisa diwujudkan 
dengan ekspresi wajah yang murah senyum, 
bergembira dan hangat. Tersenyum 
merupakan salah satu indikator seorang 
perawat bersikap ramah, hangat, bergembira, 
dan sabar terhadap klien dan keluarga. Hamid 
(2007) menyatakan perawat dengan perilaku 
caring selalu melakukan hubungan 

interpersonal yang menunjukan kasih sayang 
dan cinta.  Caring harus dapat ditunjukkan 
perawat dalam setiap melakukan 
pekerjaannya, ketika ia berbicara, menyapa, 
memberikan pendidikan kesehatan, konseling, 
dan mendengarkan klien (Green, 2008).  
 

2. Harapan terhadap sikap kepedulian perawat 
Partisipan (P-2, P-4), menjawab sama. 
Harapannya yaitu perawat perhatian dan 
sabar. Dua dari empat partisipan menjawab 

berbeda, (P-1) menjawab perawat supaya 
membantu aktifitas pasien, dan (P-3) 
menjawab perawat supaya mendengarkan 
keluhan pasien. 
“Harapannya perawat disini perhatian, nggih sabar 
ngerawat pasien, jangan mudah emosi...” (P-2) 
“...berharap... perawat perhatian nggih sering - 
sering melihat kondisi pasien di ruangan, nggih 
sabar kalih pasien”. (P-4) 
“...nek bisa perawat kadang ya bantu pasien kalau 
pas nggak ada keluarga yang nunggu...”. (P-1) 
“...peduli sama pasien mbak, tiap pagi juga 
meriksa dan nanya -nanya keluhan saya”.(P-3) 

 
Hal ini juga didukung triangulasi bahwa 
perawat juga perhatian kepada pasien, 
perawat juga memeriksa kondisi pasien, 
namun untuk memperhatikan semua pasien 
satu persatu setiap waktu perawat juga kurang 
maksimal karena keterbatasan tenaga perawat 
di ruangan.  
“Pasien disini banyak, sedangkan perawat yang 
jaga cuma sedikit, jadi untuk memperhatikan selalu 
pasien satu persatu juga kurang maksimal ”. (T-1) 
“...sikapnya ya cukup bagus mbak , perawatnya di 
sini sopan-sopan. Perawatnya perhatian juga sama 
pasien. Setiap subuh juga pasien sudah diperiksa, 
ditanya-tanya tentang keluhannya bagaimana”. (T-
2) 
 
Hasil wawancara tersebut sesuai dengan 
penelitian Dina Kristinawati (2007) bahwa 
perawat seharusnya lebih perhatian, 
memberikan pelayanan yang baik, serta 
bersikap ramah dengan pasien. Perawat yang 
tenang dan sabar dalam melayani klien akan 
memberi rasa nyaman kepada klien yang 
dirawat dirumah sakit dan membutuhkan 
bantuan perawat. Perasaan nyaman akan 
membantu klien untuk memperoleh 
kesembuhan karena secara psikologis klien 
akan merasa aman ketika dilayani perawat 
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yang tenang dan penuh kesabaran. Hasil 
penelitian Rafii, Oskouie, dan Nikravesh 
(2004) mengatakan bahwa perawat yang baik 
adalah yang sangat tenang, sabar, dan akrab 
dengan klien serta memfokuskan diri untuk 
pemenuhan kebutuhan klien. 

 
3. Harapan terhadap kesiapan perawat 

Partisipan (P-1, P-2, dan P-3), menjawab 
dengan sama yaitu berharap perawat cepat 
datang bila dipanggil.  
Partisipan (P-4) menjawab berbeda tentang 
harapan terhadap kesiapan perawat yaitu 
berharap perawat tetap berada di ruang 
perawat. 
:“...perawatnya kalau dipanggil ya langsung 

datang ke pasien...” (P-1) 

“berharap...dipanggil ya langsung datang, cepat 

tanggap gitu”. (P-2) 

“...perawat siap, misal dipanggil pasien... 

langsung datang”. (P-3) 

“...tapi kadang perawat nggak ada di ruangan, jadi 

kalau ada apa-apa meh tanya susah, seharusnya 

tetap ada satu yang ada di ruangan terus mbak”. 

(P-4) 

 
Hal ini juga didukung triangulasi bahwa 
perawat jika dipanggil pasien langsung datang 
dan mau membantu pasien namun karena 
keterbatasan tenaga, sarana dan prasarana 
yang membuat pelayanan belum bisa optimal.  

“Keterbatasan tenaga, sarana dan 
prasarana, perbandingan jumlah perawat 
dan jumlah pasien tidak seimbang, jadi 
membuat pelayanan tidak bisa optimal”. 
(T-1)  

”Menurut saya sudah bagus ya, pas di 
panggil juga perawat langsung datang. 

Perawatnya juga mau bantu pasien kok 
mbak, misal pasien minta tolong apa – apa 
gitu, perawatnya mau bantu. (T-2) 

Hasil wawancara mendapatkan bahwa 
seorang pasien mengharap-kan perawat saat 
pasien memanggil pasien untuk meminta 
bantuan perawat segera datang untuk 
membantu pasien. Perawat jika mendengar 
bel berbunyi segera mendatangi klien dengan 
tetap melakukan komunikasi yang ramah. 
Temuan ini didukung oleh beberapa teori yang 
menyatakan sikap peduli dimanifestasikan 
oleh perawat dengan sikap cepat tanggap 
dalam memenuhi kebutuhan klien, cepat 
melayani klien, peduli dengan keadaan dan 
penderitaan klien, mempunyai integritas 
pribadi yang kuat, memiliki respons positif 
dalam menerima, dan berperilaku caring 
kepada orang lain (Rauner, 2006).  

 
4. Harapan terhadap kemampuan perawat 

Partisipan (P-1, P-3, dan P-4), menjawab 
dengan sama yaitu berharap perawat setiap 
melakukan tindakan meminta ijin dan 
menjelaskan tindakan tersebut kepada pasien. 
Partisipan (P-2) menjawab berbeda yaitu 
berharap perawat menjelaskan bagaimana 
kondisi atau keadaan pasien terkait dengan 
penyakitnya. 
 “...kalau mau apa – apa ntah nyuntik atau meriksa 
nggih dijelaskan dulu sama pasiennya...”. (P-1) 
“...setiap mau diperiksa... pengennya dijelaskan 
biar tahu ...”. (P-3) 
“Harapan saya...kalau nyuntik ato meriksa nggih 
dijelaske...biar saya tahu itu obat kangge nopo”. 
(P- 4) 
“...saya pengennya dijelaskan kondisi saya 
gimana mbak, biar saya tahu penyakit saya ini 
gimana...” (P-2) 
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Hal ini juga didukung dari triangulasi bahwa 
dalam melakukan tindakan perawat sudah 
berusaha sesuai  prosedur dan berusaha 
meminta ijin dahulu sebelum melakukan 
tindakan.  
“Kalau ada pasien yang bertanya ya 

dijelaskan...setiap melakukan tindakan juga 

berusaha minta ijin dulu sama pasien...(T-1) 
“...perawatnya kalau nyuntik nggih bilang“pak 

suntik dulu ya” ...Ya saya di sini manut aj, kalau 

waktunya minum obat ya tak suruh minum obat, 

waktunya diperiksa ya biarkan diperiksa, yang 

penting suami saya cepat sembuh”.(T-2) 

 
Hasil wawancara mendapatkan bahwa 
seorang pasien mengharapkan perawat 
menjelaskan dahulu setiap perawat melakukan 
tindakan kepada pasien. Tindakan 
keperawatan yang dilakukan perawat 
sebaiknya dapat menjamin keamanan klien 
dalam tahapannya. Sehingga sesuai dengan 
Standar Operasional Prosedur (SOP) yang 
ditentukan dan tidak akan merugikan klien. 
Caring adalah pusat dan fokus yang 
mempersatukan seorang perawat profesional. 
Karakteristik caring merupakan hal yang 
sangat esensial dalam memenuhi kebutuhan 
dasar manusia (Thomas et al., 2005).  

 
Simpulan  
1. Harapan pasien terhadap tanggapan perawat 

Perawat bersikap sopan dan ramah, perawat 
mau tersenyum, tidak acuh kepada pasien, ikut 
merasakan kondisi pasien, dan tidak membeda-

bedakan pasien dalam memberikan pelayanan 
keperawatan. 

2. Harapan pasien terhadap sikap kepedulian 
perawat 
Perawat lebih perhatian kepada pasien dengan 
cara memperhatikan kondisi pasiennya, serta 
bersedia mendengarkan menanyakan keluhan 
yang dirasakan pasien, mau membatu aktifitas 
pasien yang tidak bisa melakukannya secara 
mandiri, dan perawat supaya mengorientasikan 
fasilitas ruangan supaya pasien dan keluarga 
tidak bingung. 

3. Harapan pasien terhadap kesiapan perawat 
Perawat cepat datang ke pasien bila ada pasien 
yang memanggil dan membantu pasien yang 
membutuhkan bantuan, cepat tanggap dalam 
memberikan pelayanan keperawatan dan selalu 
ada di ruang perawat. 

4. Harapan pasien terhadap kemampuan perawat 
Perawat memberikan penjelasan sebelum 
melakukan tindakan keperawatan supaya pasien 
mengerti dan paham tentang tindakan tersebut, 
perawat menjawab pertanyaan pasien dan 
menjelaskan mengenai penyakit yang diderita 
oleh pasien, perawat menjelaskan obat yang 
dikonsumsi pasien , perawat memberikan 
penjelasan tentang fasilitas yang tersedia dan 
cara penggunaannya. 

 
Saran  
1. Bagi Profesi Keperawatan 

Perawat harus meningkatkan kualitas diri dan 
bersikap  profesional dalam melaksanakan 
proses keperawatan yaitu lebih peduli (care) 
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dengan pasien khususnya pasien yang memiliki 
keterbatasan gerak seperti pasien stroke, serta 
peduli terhadap lingkungan rawap inap. 

2. Bagi Rumah Sakit  
Pihak rumah sakit sebaiknya perlu 
mengeluarkan suatu pelatihan/ sosialisasi 
berkala untuk perawat, mengurangi beban kerja 
yang bukan ranah keperawatan supaya SDM 
perawat di ruangan lebih baik dalam 
melaksanakan tugas sebagai perawat dengan 
optimal, serta memasang petunjuk agar 
memudahkan pasien unruk mengetahui denah 

ruang rawat inap dan fasilitas yang ada di rumah 
sakit. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Permasalahan pelayanan keperawatan di rumah 
sakit khususnya kepada pasien yang memiliki 
keterbatan gerak seperti pasien stroke sangat 
kompleks, diharapkan adanya penelitian lebih 
mendalam lagi tentang harapan pasien stroke 
terhadap perilaku caring perawat dengan 
menambah partisipan dan menambah masalah 
penelitian dan menambah triangulasi yang 
digunakan. 
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Abstrak 

 
Latar belakang : Komunikasi efektif, yang tepat waktu, akurat, lengkap, jelas dan dipahami oleh pasien, akan mengurangi 
kesalahan dan menghasilkan peningkatan keselamatan pasien. Komunikasi dapat berbentuk elektronik, lisan atau tertulis. 
Komunikasi yang menyebabkan terjadinya kesalahan adalah terjadi pada saat perintah yang diberikan secara lisan atau melalui 
telpon. Pelayanan pasien rawat inap di rumah sakit 3 – 16 % adanya kejadian yang tidak diharapkan. Data Depkes melaporkan 
insiden keselamatan pasien paling banyak terjadi di Indonesia adalah kesalahan pemberian obat. Tujuan : mengekplor 
pengetahuan perawat tentang pelaksanaan komunikasi S-BAR di RSUD Kota Semarang. Metode penelitian ini adalah kualitatif 
dengan pendekatan fenomenologi dengan mengeksplor pengetahuan perawat di RSUD Kota Semarang tentang pelaksanaan 
komunikasi S-BAR. Hasil : terdapat tiga partisipan yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi, serta satu triangulasi sumber. 
Pengetahuan perawat tentang komunikasi S-BAR masih sebatas pengertian, sedangkan pelaksanaan komunikasi S-BAR 
khususnya antara perawat dengan perawat saat kegiat timbang terima belum dilakukan secara optimal. Simpulan : Komunikasi 
efektif yang dilaksanakan di rumah sakit lebih dikembangkan dengan pendekatan S-BAR sehingga tercapainya keselamatan pasien 
di pelayanan rumah sakit. 
Kata kunci : perawat, komunikasi S-BAR, keselamatan pasien 
 

NURSE KNOWLEDGE OF S-BAR COMMUNICATION IN  
RSUD KOTA SEMARANG  

 
Abstract  

 
Background: The effective, timely, accurate, complete, clear and understandable communication with the patient can reduce errors 
and results in improving patient safety. Communication can be in the form of electronic, verbal or written. Communication that 
caused the error occurred when the command is given orally or by telephone.  In inpatient care, 3-16% for unexpected events 
occured. Daccording to Health Ministry report patient safety incidents mostly occurred in Indonesia are around drug and  
administration errors. This research was to: explore nurses’ knowledge concerning the implementation of S-BAR communication in 
Semarang Hospital. This research method: was qualitative with phenomenological approach by exploring the knowledge of nurses 
in Semarang Hospital on the implementation of communication S-BAR. The result: shows that there are three participants who meet 
the inclusion and exclusion criteria, as well as a source of triangulation. Knowledge of nurses about the S-BAR communication is still 
limited understanding, while the implementation of S-BAR particular communication between nurse and nurse in taking aover a job is 
not optimal. Conclusion: The hospital should do Effective Communication in this case S-BAR approach to achieve patient safety in 
hospital services. 
 
Keywords : nurse, communications, pasient safety 
 
 
 
Pendahuluan 
Permenkes Nomor 1691/MENKES/ PER/ VIII/2011 
menyebutkan program pasient safety merupakan 
penjaminan keselamatan pasien di rumah sakit 
melalui pencegahan terjadinya kesalahan dalam 

memberikan pelayanan. Salah satu sasaran pasient 

safety adalah peningkatan komunikasi efektif 
dengan teknik S-BAR (situation, background, 

assessment, recomendation). Komunikasi S-BAR 
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dalam pelayanan kesehatan, dilaksanakan antara 
dokter dengan perawat, perawat dengan perawat.  

Komite Keselamatan Rumah Sakit (KKP-
RS) mendorong rumah sakit di Indonesia untuk 
menerapkan Life Saving keselamatan pasien di 
rumah sakit sesuai kemampuan dan kondisi rumah 
sakit. Pelaksanaan komunikasi S-BAR antara 
dokter dan perawat dilakukan pada saat pelaporan 
pasien baik secara tertulis maupun melalui per 
telpon, sedangkan komunikasi  S-BAR antara 
perawat dengan perawat adalah pada saat kegiatan 
timbang terima pasien.  

Institute of Medicine,  2012 menyebutkan 
bahwa pelayanan pasien rawat inap di rumah sakit 
3 – 16 % adanya kejadian yang tidak diharapkan. 
Data Depkes melaporkan insiden keselamatan 
pasien paling banyak terjadi di Indonesia adalah 
kesalahan pemberian obat. Hasil obeservasi yang 
dilakukan kepada perawat pada bulan Mei sampai 
dengan Agustus 2014, sebanyak 15 perawat pada 
saat pelaporan pasien melalui telpon kepada dokter 
sesuai standar yang ditetapkan. Hasil wawancara 
dengan perawat di RSUD Kota Semarang, 
menyatakan bahwa sosialisasi, pelatihan tentang 
komunikasi S-BAR belum dilaksanakan secara 
optimal. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti 
tertarik untuk mengekplor pengetahuan perawat 
tentang pelaksanaan komunikasi S-BAR di RSUD 
Kota Semarang. 

 
Tinjauan Teoritis 
Komunikasi efektif, yang tepat waktu, akurat, 
lengkap, jelas dan dipahami oleh pasien, akan 
mengurangi kesalahan dan menghasilkan 

peningkatan keselamatan pasien. Komunikasi 
dapat berbentuk elektronik, lisan atau tertulis. 
Komunikasi yang menyebabkan terjadinya 
kesalahan adalah terjadi pada saat perintah yang 
diberikan secara lisan atau melalui telpon. 
Komunikasi lain yang memungkinkan terjadinya 
kesalahan lainnya adalah pelaporan kembali hasil 
pemeriksaan kritis, seperti melaporkan hasil 
laboratorium melalui telepon ke unit pelayanan, 
serta saat proses timbang terima. 

Rumah sakit secara kolaboratif 
mengembangkan suatu kebijakan dan prosedur 
untuk perintah lisan dan telepon termasuk mencatat 
perintah yang lengkap atau hasil laboratorium oleh 
penerima perintah, kemudian penerima perintah 
membacakan kembali (read back) perintah atau 
hasil pemeriksaan, dan mengkonfirmasi bahwa apa 
yang sudah dituliskan dan dibaca ulang adalah 
akurat. Kebijakan dan prosedur pengidentifikasian 
juga menjelaskan bahwa diperbolehkan tidak 
melakukan pembacaan kembali (read back) bila 
tidak memungkinkan seperti di kamar operasi dan 
situasi gawat darurat di IGD atau ICU. 

Prinsip-prinsip sasaran peningkatan 
komunikasi yang efektif antara lain : (1). Perintah 
lengkap secara lisan dan yang melalui telepon atau 
hasil pemeriksaan dituliskan secara lengkap oleh 
penerima perintah. (2). Perintah lengkap lisan dan 
telepon atau hasil pemeriksaan dibacakan kembali 
secara lengkap oleh penerima perintah. (3). 
Perintah atau hasil pemeriksaan dikonfirmasi oleh 
pemberi perintah atau yang menyampaikan hasil 
pemeriksaan. (4). Kebijakan dan prosedur 
mengarahkan pelaksanaan verifikasi keakuratan. 
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Hasil Penelitian (5). Komunikasi lisan atau melalui telpon secara 
konsisten. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 

terdapat 3 partisipan perawat dengan kode 
partisipan (P-1) : perempuan berusia 38 tahun, 
pendidikan DIII Keperawatan, jabatan perawat 
pelaksana, masa kerja 13 tahun. P-2 : perempuan 
berusia 30 tahun, pendidikan DIII Keperawatan, 
jabatan perawat pelaksana dengan masa kerja 7 
tahun. P-3 : perempuan berusia 37 tahun, 
pendidikan DIII Keperawatan, jabatan pelaksana, 
masa kerja 10 tahun. Sedangkan triangulasi dalam 
penelitian ini adalah kepala ruang dengan 
karakteristik : perempuan berusia 45 tahun, 
pendidikan S1 Keperawatan dan Profesi Ners, 
dengan masa kerja 14 tahun. 

 
Metode penelitian 
Penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan 
fenomenologi dengan mengeksplor pengetahuan 
perawat di RSUD Kota Semarang tentang 
pelaksanaan komunikasi S-BAR. Partisipan dalam 
penelitian ini adalah perawat di ruang rawat inap 
yang memenuhi kriteria inklusi yaitu dengan masa 
kerja minimal 3 tahun dan tingkat pendidikan 
minimal Diploma III Keperawatan. Kriteria eksklusi 
adalah menolak dilakukan wawancara, sedangkan 
triangulasi adalah kepala ruang. Penelitian ini 
dilakukan pada bulan Mei sampai dengan Juni 
2015. Hasil mengeksplore pengetahuan perawat tentang 

komunikasi S-BAR menggunakan metode  indept 
interview diperoleh data: 

 
 
 “..........Komunikasi S-BAR adalah komunikasi yang dilakukan antara perawat dengan dokter, dokter 

dengan dokter, perawat dengan medis...bukan medis ya tapi para medis lain misalnya laboratorium atau 
radiologi.” (P-1) 

“ .... Komunikasi S-Bar itu komunikasi yang digunakan... eee... ke pasien untuk menentukan diagnosa 
penyakit pasien dengan terapi  selanjutnya...” (P-2) 

“.... iya... oh.... menurut saya komunikasi S-BAR nggeh... itu komunikasi yang kita lakukan antara 
perawat ke dokter, dokter ke perawat,. Itu untuk terapi, pengobatan ke pasien  ada program-program 
seperti itu...” (P-3) 

 
 
 
 
 
 
 
Sedangkan komunikasi S-BAR menurut triangulasi adalah : 
 
 
 

“.... menterjemahkan kondisi pasiennya untuk dioperkan ke shift berikutnya untuk dikonsulkan ke dokter 
yang bersangkutan...” 

Hasil mengeksplore metode S-BAR  dalam memberikan asuhan keperawatan pada saat timbang terima yang 
dilakukan perawat dengan perawat adalah sebagai berikut: 
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“....Tekniknya itu dengansesuai dengan S Situasi B Backgroundnya saman Assesment sama 
Recomendation...” (P-1) 

“.... Teknik komunikasi S-BAR kita otomatis mengkaji ke pasiennya... keluhan dari pasien nanti untuk 
backgroundnya.... itu backgroundnya sama analisa biasa didapat dari data objektif pasien. Kalau untuk R 
nya itu kan nanti untuk rencana tindak lanjutnya untuk rencana kedepannya lagi.” (P-2) 

“....S-Bar itu kan S Situasi, B Background, A Assesment, R recomendation.” (P-3) 

Data dari triangulasi tentang pemahaman perawat tentang komunikasi S-BAR menyebutkan bahwa: 
 “ ....Disana ada subjektifnya... apa.... keluhan utamanya dia apa?.... kemudian yang melatarbelakangi 

kondisi pasien itu apa... kemudian data-data seperti data laboratorium... rontgen kemudian tanda-tanda 
vital yang lain permasalahan yang sudah kita tangani apa... selain itu juga rekomendasi apa yang sudah 
direkomendasikan oleh dokter, instruksi yang diberikan apa? Itulah yang kita tuangkan ke S-BAR itu...”  

 
 
 
Hasil eksplorasi tentang pelaksanaan komunikasi S-BAR di ruang rawat inap adalah sebagai berikut : 
 

“......Pelaksanaanya selama ini kita tetap lakukannya dari kita mau konsul ke dokter itu selalu kita pakai 
untuk S-BAR nya...” (P-1) 

“....Kalau kita belumnya, kita masih menggunakan teknik yang lama. Kalau untuk S-BAR digunakan untuk 
konsul ke dokter pada saat ini tapi untuk kedepannya kita juga gak tau ya...nek misalnya sosialisasi 
dianjurkan untuk S-BAR nanti meski pakai yang ini...”(P-2) 

“.... O... iya saat ini sudah cuman dari kita belum ada persamaan persepsi untuk S nya situasinya ya data 
yang harus dibutuhkan yang mana... itu belum..” (P-3) 

 
 
 
 
 
 
Hal ini didukung oleh triangulasi tentang pelaksanaan komunikasi S-BAR yang terdokumentasi adalah: 
 “ Untuk sementara belom, karena kan kita masih ranahnya perubahan format secara besar-besaran. 

Karena kita menghadapi akreditasi yang rencana Desember. Jadi di format ini mencoba mendesain sesuai 
apa yang kita tahu pada waktu kita sekolah, ya harapannya teman-teman memang sudah ngertilah sithik-
sithik.... karena kan basicnya juga perawat memang kudunya ngerti, memang secara ini untuk sosialisasi 
belum, Tapi memang bekal saat kta sekolah wis ono.” 

 
 
 
 
 
Pembahasan 
Berdasarkan hasil wawancara dengan ke tiga 
partisipan dan triangulasi sumber mampu 
mendeskripsikan pengetahuan perawat tentang 
komunikasi S-BAR dengan pendapat yang hampir 
sama yaitu S-BAR adalah komunikasi yang 
digunakan oleh perawat dengan dokter, perawat 
dengan tim kesehatan lain untuk program terapi 

lanjutan pada pasien. Sejalan dengan penelitian 
Maria (2014) menyebutkan bahwa komunikasi S-
BAR adalah kerangka teknik komunikasi yang 
disediakan untuk petugas kesehatan baik itu antara 
perawat dengan dokter maupun antara perawat 
dengan perawat dalam meningkatkan keselamatan 
pasien. Ira (2014) menyatakan upaya untuk 
menurunkan insiden keselamatan pasien dapat 
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dilakukan salah satunya dengan cara pelatihan 
pasient safety. Melatih seseorang sehingga 
diharapkan akan meningkatkan seseorang dalam 
melaksanakan tindakan sesuai dengan standar 
prosedur operasional (SPO) sehingga 
memperlancar asuhan keperawatan dan 
meningkatkan pasient safety. Adanya pelatihan 
timbang terima dengan pendekatan komunikasi S-
BAR pada perawat menunjukkan hasil yang 
signifikan dalam pelaksanaan keselamatan 
pasien.(Dewi,  2012). Smith, et al, 2008 
mengungkapkan bahwa rumah sakit merupakan 
organisasi yang didalamnya terdapat berbagai 
profesi kesehatan, komunikasi yang dilakukan saat 
timbang terima (handover) memiliki hubungan yang 
sangat penting dalam menjamin kesinambungan, 
kualitas dan keselamatan dalam pelayanan 
kesehatan pasien. Sesuai dengan triangulasi 
sumber menterjemahkan kondisi pasien untuk 
dioperkan ke shift berikutnya untuk selanjutnya 
ditindaklanjuti dengan pelaporan ke dokter. 

 
Kesimpulan 
Pengetahuan perawat tentang komunikasi S-BAR 
yang di sampaikan partisipan adalah komunikasi 
yang terdiri dari situasional, background, 

assessment, recomendation yang dilakukan antara 
perawat dengan perawat, perawat dengan tim 
kesehatan lainnya yang bertujuan untuk 
keselamatan pasien. Pelaksanaan komunikasi S-
BAR di ruang rawat inap belum berjalan secara 
optimal karena masih belum adanya persamaan 
persepsi dalam pendokumentasian komunikasi S-
BAR. 
 
Saran 
Komunikasi efektif yang dilaksanakan di rumah 
sakit lebih dikembangkan dengan pendekatan S-
BAR sehingga tercapainya keselamatan pasien di 
pelayanan rumah sakit. 
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Abstrak 

 
Latar Belakang : Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah sistolik dan diastolik dengan konsisten diatas 140/ 90 mmHg. Salah 
satu cara untuk menurunkan tekanan darah yaitu dengan metode bekam. Bekam dapat menurunkan tekanan darah baik sistolik 
maupun diastolik secara signifikan. Beberapa penelitian juga mendukung pernyataan diatas. Penelitian yang dilakukan oleh Akbar 
dan Mahati (2013) dengan judul pengaruh bekam basah terhadap kolesterol dan tekanan darah pada pasien hipertensi di 
Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bekam dapat menurunkan tekanan darah baik sistolik maupun diastolik secara 
signifikan.Hasil wawancara yang dilakukan terhadap 4 orang perawat di Puskesmas Kalongan, mereka mengatakan bahwa terapi 
bekam belum pernah dilakukan sama sekali di puskesmas tersebut, 10 pasien dengan hipertensi di Puskesmas Kalongan, hanya 1 
orang yang pernah melakukan bekam, namun tidak dilakukan pengukuran tekanan darah baik sebelum dan sesudah dilakukan 
bekam. Data survei menunjukan masyarakat di Kelurahan Susukan Kecamatan Ungaran Timur yang merupakan bagian daerah 
binaan Puskesmas Kalongan, masyarakatnya masih belum mengetahui bahwa terapi bekam merupakan salah satu terapi alternatif 
untuk menurunkan hipertensi. Tujuan : Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh terapi bekam terhadap perubahan tekanan 
darah pada pasien hipertensi di Kelurahan Susukan Kecamatan Ungaran Timur. Metode : Penelitian ini menggunakan quasi 
eksperimen yang sebelumnya dilakukan uji kenormalan data dengan Shapiro-Wilk, variabel dengan distribusi data normal yaitu 
tekanan darah sistol setelah bekam dan variabel tekanan darah diastol setelah bekam tidak normal. Pada variabel tekanan darah 
diastol setelah bekam uji statistik menggunakan uji statistik non-parametrik Mann-Whitney dan variabel tekanan darah sistol setelah 
bekam uji statistik. menggunakan uji statistik parametrik Independent t-test. 
Hasil : Hasil uji kenormalan data hanya satu variabel dengan distribusi data normal yaitu tekanan darah sistol setelah bekam 
dengan nilai α = 0,208. Sedangkan pada variabel tekanan darah diastol setelah bekam didapatkan nilai α = 0,002 (< 0,05). Pada 
variabel tekanan darah diastol setelah bekam uji statistik menggunakan uji statistik non-parametrik Mann-Whitney, diperoleh p-value 
= 0.000 (< 0,05). Sedangkan Pada variabel tekanan darah sistol setelah bekam uji statistik menggunakan uji statistik parametrik 
Independent t-test, diperoleh p-value = 0.000 (< 0,05). Kesimpulan : Terdapat perbedaan tekanan darah pada pasien hipertensi 
antara yang tidak dilakukan bekam dengan yang dilakukan bekam. 
 
Kata Kunci : bekam, hipertensi 
Daftar Pustaka 21 ( 2006 – 2014 ) 
 
 

THE INFLUENCE OF CUPPING THERAPY ON BLOOD PRESSURE CHANGES IN 
PATIENTS WITH HYPERTENSION 

 
Abstract 

 
Background: Hypertension is the increase in systolic and diastolic blood pressure consistently above 140/90 mmHg. One way to 
lower blood pressure is by cupping method. Cupping can lower blood pressure both systolic and diastolic significantly. Some studies 
also support the above statement. Research conducted by Akbar and Mahati (2013) with the title of wet cupping effect on cholesterol 
and blood pressure in hypertensive patients in Semarang. The results showed that the bruise can lower blood pressure both systolic 
and diastolic signifikan.Hasil interviews with four nurses at the health center Kalongan, they say that cupping therapy has not been 
done at all in the health centers, 10 patients with hypertension in the PHC Kalongan, only one person who had had a bruise, but no 
blood pressure measurements were taken both before and after cupping. The survey data shows people in the village Susukan 
Ungaran subdistrict eastern part Kalongan PHC target areas, people still do not know that cupping therapy is one alternative therapy 
to reduce hypertension. Purpose: The purpose of this study was to determine the effect of cupping therapy to changes in blood 
pressure in hypertensive patients in Sub Susukan Ungaran subdistrict East. Methods: Do the data normality test by Shapiro-Wilk, 
variables with normal data distributions ie systolic blood pressure after cupping and variable diastolic blood pressure after cupping is 
not normal. The variable diastolic blood pressure after cupping statistical tests using non-parametric statistical test Mann-Whitney 
and variable systolic blood pressure after cupping statistical tests. using parametric statistical tests Independent t-test. Results: The 
results of the data normality test only one variable with normal data distributions ie systolic blood pressure after cupping with a value 
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of α = 0.208. While the variable diastolic blood pressure after cupping obtained value α = 0.002 (<0.05). The variable diastolic blood 
pressure after cupping statistical tests using non-parametric statistical test Mann-Whitney, obtained p-value = 0.000 (<0.05). While In 
the variable systolic blood pressure after cupping statistical test using parametric statistical tests Independent t-test, obtained p-value 
= 0.000 (<0.05). Conclusions: There are differences in blood pressure in hypertensive patients between that was not done with 
committed bruise bruise. 
 
Keywords: cupping, hypertension 
Bibliography 21 (2006 - 2014) 
 
 
PENDAHULUAN 

Menurut WHO dan the International Society 

of Hypertension (ISH) dalam Rahajeng & Tuminah 
(2009), saat ini terdapat 600 juta penderita 
hipertensi di seluruh dunia, dan 3 juta di antaranya 
meninggal setiap tahunnya. Tujuh dari setiap 10 
penderita tersebut tidak mendapatkan pengobatan 
secara adekuat. Prevalensi kejadian hipertensi 
sebesar 25,8 persen dari total jumlah penyakit tidak 
menular di seluruh Indonesia. Selain itu hipertensi 
menduduki urutan ke-6 penyakit tidak menular 
(PTM) setelah penyakit asma, penyakit paru 
obstruksi kronis (PPOK), kanker, DM, dan 
hipertiroid. Sedangkan prevalensi hipertensi di 
Jawa Tengah yang didiagnosis oleh dokter sebesar 
26.4% (Riskesdas, 2013). 

Berdasarkan Profil Kesehatan Provinsi Jawa 
Tengah tahun 2012 prevalensi kejadian hipertensi 
tertinggi di Jawa Tengah berada di Kota Semarang 
yaitu sebanyak 77.104 orang. Kemudian diikuti 
Kota Surakarta sebanyak 57.977 orang dan 
Kabupaten Sukoharjo sebanyak 42.450 orang. 
Hasil pengambilan data yang dilakukan di Desa 
Susukan pada tanggal 9 Maret 2015, diperoleh 
jumlah pasien dengan hipertensi dari bulan Januari 
– Februari 2015 mengalami peningkatan, dari 26 
pasien menjadi 44 pasien yang tersebar di desa 
tersebut.  

Penelitian yang dilakukan oleh Akbar dan 
Mahati (2013) dengan judul pengaruh bekam basah 
terhadap kolesterol dan tekanan darah pada pasien 
hipertensi di Semarang. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa bekam dapat menurunkan 
tekanan darah baik sistolik maupun diastolik secara 
signifikan. Hasil wawancara yang dilakukan 
terhadap 4 orang perawat di Puskesmas Kalongan, 
mereka mengatakan bahwa terapi bekam belum 
pernah dilakukan sama sekali di puskesmas 
tersebut. Selain itu hasil wawancara dengan 10 
pasien dengan hipertensi di Puskesmas Kalongan, 
hanya 1 orang yang pernah melakukan bekam, 
namun tidak dilakukan pengukuran tekanan darah 
baik sebelum dan sesudah dilakukan bekam. Data 
survei menunjukan masyarakat di Kelurahan 
Susukan Kecamatan Ungaran Timur yang 
merupakan bagian daerah binaan Puskesmas 
Kalongan, masyarakatnya masih belum mengetahui 
bahwa terapi bekam merupakan salah satu terapi 
alternatif untuk menurunkan hipertensi. 
 
METODELOGI  

Metode penelitian menggunaka quasi 

exsperiment, terlebih dahulu dilakukan uji 
kenormalan data dengan Shapiro-Wilk, variabel 
dengan distribusi data normal yaitu tekanan darah 
sistol setelah bekam dan variabel tekanan darah 

274  || PENGARUH TERAPI BEKAM TERHADAP PERUBAHAN TEKANAN DARAH PADA PASIEN HIPERTENSI



diastol setelah bekam tidak normal. Pada variabel 
tekanan darah diastol setelah bekam uji statistik 
menggunakan uji statistik non-parametrik Mann-

Whitney dan variabel tekanan darah sistol setelah 
bekam uji statistik. menggunakan uji statistik 
parametrik Independent t-test. 

Bentuk rancangan penelitiannya adalah 
sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Jenis dan rancangan penelitian 
Subjek Pra-tes Perlakuan Pasca-

tes 

K 

K’ 

O1 

O1’ 

X 

 

O2 

O2’ 

 
Populasi  sebanyak 40 orang, pada bulan 

Februari 2015 di Kelurahan Susukan Kecamatan 
Ungaran Timur, yaitu. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan total sampling (sampel jenuh), 
dimana semua populasi dijadikan sampel, sehingga 
sampel dalam penelitian ini sebanyak 40 orang, 20 
orang sebagai kelompok perlakuan dan 20 orang 
sebagai kelompok kontrol.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Tabel 2.1   
Distribusi frekuensi responden berdasarkan jenis 
kelamin pasien dengan hipertensi (n=40) 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 
(%) 

Laki-laki 
Perempuan 

16 
24 

40,0 
60,0 

Jumlah 40 100,0 

 

Tabel 2.1. menunjukkan bahwa jumlah laki – laki 
lebih kecil 16 (40%) dibanding perempuan 24 
(60%).  
 
Tabel 2.2 
Distribusi responden berdasarkan tekanan darah 
pada kelompok kontrol (n=20) 

 Tekanan Darah Mean SD Min      Max     

Pengukuran pertama    

TD sistol 155,5 9,72 140 170 

TD diastole 94,5 3,94 90 100 

Pengukuran kedua    

TD sistol 154,75 9,93 140 170 

TD diastole 93,75 3,93 90 100 

  
Berdasarkan Tabel 2.2 dapat diketahui 

bahwa rata-rata tekanan darah pada kelompok 
kontrol baik tekanan darah sistol maupun diastol 
cenderung tidak mengalami perubahan yang 
signifikan. Pada pengukuran pertama rata-rata 
tekanan darah sistol 155,5 mmHg dan tekanan 
darah diastol rata-rata 94,5 mmHg. Sedangkan 
pada pengukuran kedua rata-rata tekanan darah 
sistol  154,75 mmHg dan tekanan darah diastol 
rata-rata 93,75 mmHg. Berdasarkan hasil penelitian 
menunjukkan bahwa tekanan darah responden 
pada kelompok kontrol maupun kelompok 
perlakuan masuk dalam kategori tekanan darah 
stage I (mild), yaitu 155,5/ 94,5 mmHg (kelompok 
control) dan 152/ 93,25 mmHg (kelompok 
perlakuan). 
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Tabel 2.3 
Distribusi responden berdasarkan tekanan darah 
pada kelompok perlakuan (n=20) 

  

Tekanan 
Darah 

Mean SD Min      Max     

TD sistol 152 9,38 140 170 

TD diastol 93,25 4,06 90 100 

TD sistol 139,5 11,46 120 160 

TD diastol 84 4,17 80 90 

  
Berdasarkan Tabel 2.3 dapat diketahui 

terjadi perubahan yang cukup signifikan nilai rata-
rata tekanan darah pada kelompok perlakuan baik 
tekanan darah sistol maupun diastol. Pada 

pengukuran sebelum dilakukan bekam nilai rata-
rata tekanan darah sistol 152 mmHg dan tekanan 
darah diastol rata-rata 93,25 mmHg. Kemudian 
setelah dilakukan bekam tekanan darah mengalami 
penurunan, pada tekanan darah sistol menjadi rata-
rata 139,5 mmHg dan tekanan darah diastol 
menjadi rata-rata 84 mmHg. Hasil penelitian 
menujukkan bahwa responden dengan hipertensi 
yang telah dilakukan bekam mengalami penurunan 
tekanan darah yang cukup signifikan yaitu rata-rata 
sebesar 139,5/ 84 mmHg dari 152/ 93,25 mmHg. 
Hal tersebut menunjukkan bahwa bekam secara 
langsung dapat menurunkan tekanan darah 
seseorang, terutama pada pasien hipertensi.  

 
Tabel 2.4 

Uji kenormalan data dan analisis uji beda berpasangan pada kelompok kontrol (n=20) 

 Tekanan Darah Kelompok Kontrol 

Tests of Normality 

p-value Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. 

Tekanan Darah Sistol Pertama 0.926 20 0.130 
Wilcoxon= 0.083 

Tekanan Darah Sistol Kedua 0.892 20 0.029 

Tekanan Darah Diastol Pertama 0.809 20 0.001 
Wilcoxon= 0.083 

Tekanan Darah Sistol Kedua 0.784 20 0.001 

  
Tabel 2.4. menunjukkan bahawa hasil uji 

kenormalan data dengan Shapiro-Wilk hanya satu 
variabel dengan distribusi data normal yaitu 
tekanan darah sistol pertama dengan nilai α = 
0,130, sedangkan variabel yang lain distribusi data 
tidak normal dengan nilai α < 0,05 (0.029, 0.001, 
dan 0.001). Sehingga untuk melakukan uji beda 

berpasangan menggunakan uji statistik non-
parametrik Wilcoxon. 
Setelah dilakukan uji statistik non-parametrik 
Wilcoxon diperoleh hasil p-value = 0,083 dan 0,083 
( > 0,05). Jadi dapat disimpulkan bahwa pada 
kelompok kontrol tidak terdapat perbedaan tekanan 
darah, baik pada pengukuran pertama maupun 
pengukuran yang kedua. 
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Tabel 2.5 
Uji kenormalan data dan analisis uji beda berpasangan pada kelompok kontrol (n=20) 

 Tekanan Darah Kelompok Kontrol
Tests of Normality 

p-value Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. 

Tekanan Darah Sistol Sebelum 
Bekam 0.923 20 0.112 Paired  

t-test = 0.000 
 Tekanan Darah Sistol  Setelah 

Bekam 0.960 20 0.550 

Tekanan Darah Diastol  Sebelum 
Bekam 0.734 20 0.000 

Wilcoxon= 0.000 
Tekanan Darah Diastol  Setelah 
Bekam 0.778 20 0.000 

  
Berdasarkan Tabel 2.5 dapat diketahui 

bahwa setelah dilakukan uji kenormalan data hanya 
dua variabel dengan distribusi data normal yaitu 
tekanan darah sistol sebelum dan setelah bekam 
dengan nilai α = 0,112 dan 0,550, sedangkan 
variabel yang lain nilai α < 0,05 (0.000 dan 0.000). 
Uji berpasangan pada tekanan darah sistol 

menggunakan Paired t-test diperoleh p-value = 
0.000. Sedangkan Uji berpasangan pada tekanan 
darah diastol menggunakan Wilcoxon diperoleh p-

value = 0.000. Jadi dapat disimpulkan, terdapat 
perbedaan yang signifikan tekanan darah, sebelum 
dan setelah dilakukan bekam pada kelompok 
kontrol.  

 
Tabel 2.6 

Uji kenormalan data dan analisis uji beda berpasangan pada kelompok perlakuan (n=40) 

Tekanan Darah Setelah Bekam 
Tests of Normality 

p-value Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. 

Tekanan Darah Diastol  0.899 40 0.002 Mann-Whitney  = 0,000 
Tekanan Darah Sistol  0.963 40 0.208 Independent t-test = 0,000 

  
Berdasarkan Tabel 2.6 dapat diketahui 

bahwa setelah dilakukan uji kenormalan data hanya 
satu variabel dengan distribusi data normal yaitu 
tekanan darah sistol setelah bekam dengan nilai α 
= 0,208. Sedangkan pada variabel tekanan darah 
diastol setelah bekam didapatkan nilai α = 0,002 (< 
0,05). Pada variabel tekanan darah diastol setelah 
bekam uji statistik menggunakan uji statistik non-
parametrik Mann-Whitney, diperoleh p-value = 

0.000 (< 0,05). Sedangkan Pada variabel tekanan 
darah sistol setelah bekam uji statistik 
menggunakan uji statistik parametrik Independent t-

test, diperoleh p-value = 0.000 (< 0,05).  
Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan tekanan darah pada pasien hipertensi 
antara yang tidak dilakukan bekam dengan yang 
dilakukan bekam di Kelurahan Susukan Kecamatan 
Ungaran Timur. 
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Bekam merupakan metode pengobatan 
dengan cara mengeluarkan darah yang 
terkontaminasi toksin atau oksidan dari dalam 
tubuh melalui permukaan kulit ari. Dalam istilah 
medis dikenal dengan istilah ‘Oxidant Release 

Therapy’ atau ‘Oxidant Drainage Therapy’ atau 
istilah yang lebih populer adalah ‘detoksifikasi’. 
Bertujuan untuk menetralkan oksidan di dalam 
tubuh sehingga kadarnya tidak makin tinggi (Asmui, 
2014). 

Apabila dilakukan pembekaman pada satu 
poin, maka kulit (kutis), jaringan bawah kulit (sub 
kutis), fasia, dan otot akan terjadi kerusakan dari 
mast-cell atau lain-lain. Akibat dari kerusakan ini 
akan dilepaskan beberapa zat seperti serotonin, 

histamine, bradikinin, slow reacting substance 

(SRS). Zat-zat ini akan meyebabkan dilatasi kapiler 
dan arteriol serta flare reaction pada daerah yang 
dibekam. Dilatasi kapiler juga dapat terjadi ditempat 
yang jauh dari tempat pembekaman, ini 
menyebabkan terjadinya perbaikan mikrosirkulasi 
pembuluh darah. Akibatnya timbul efek relaksasi 
(pelemasan) otot-otot yang kaku serta akibat 
vasodilatasi umum akan menurunkan tekanan 
darah secara stabil. Proses ini akan terjadi 
pelepasan corticotrophin releasing faktor (CRF), 
serta releasing faktor lainnya oleh adenohipofise. 
CRF selanjutnya akan menyebabkan terbentuknya 
adrenocorticotropic hormone (ACTH), 
corticotropihin, dan corticosteroid. Corticosteroid ini 
akan menyembuhkan peradangan dan 
menstabilkan permeabilitas sel (Kusyati, 2012). 

Golongan histamine yang ditimbulkan 
mempunyai manfaat dalam proses reparasi 

(perbaikan) sel dan jaringan yang rusak, serta 
memacu pembentukan reticulo endothelial cell, 
yang akan meninggikan daya resistensi (daya 
tahan) dan imunitas (kekebalan) tubuh. Sistem 
imun terjadi melalui pembentukan interleukin dari 
cell karena faktor neural, penngkatan jumlah sel T 
karena peningkatan set-enkephalin dan endorphin 
yang merupakan mediator antara susunan saraf 
pusat dan sisem imun, substansi yang mempunyai 
fungsi parasimpatis dan sistem imun serta peranan 
kelenjar pituitary dan hypothalamus anterior yang 
memproduksi CRF (Kusyati, 2012). Pembekaman 
kulit akan menstimulasi kuat syaraf permukaan kulit 
yang akan dilanjutkan pada cornu posterior medulla 

spinalis melalui syaraf A-delta dan C serta traktus 

spinothalamicus kearah thalamus yang akan 
menghasilkan endorphin. Sedangkan sebagian 
rangsangan lainnya akan diteruskan melalui 
serabut aferen simpatik menuju ke motor neuron 
dan menimbulkan reflek intubasi nyeri, efek lainnya 
adalah dilatasi pembuluh darah kulit dan 
peningkatan kerja jantung (Kusyati, 2012). 

Sedangkan sistem endokrin terjadi pengaruh 
pada sistem sentral melalui hypothalamus dan 
pituitary sehingga menghasilkan ACTH, thyroid 

stimulating hormone (TSH), follicle stimulating 

hormone-luteinizing hormone (FSH-LH), 
antideuretik hormone (ADH), sedangkan melalui 
sistem perifer langsung berefek pada organ untuk 
menghasilkan hormon-hormon insulin, thyroxin, 
adrenalin, corticotropin, estrogen, progesterone, 
testoteron. Hormon-hormon inilah yang bekerja 
ditempat jauh dari yang dibekam (Kusyati, 2012). 
Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian 
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Eka Etik Putri ebelumnya. Hasil dari penelitian 
hanya efektif buat penurunan sistol tapi tidak efektif 
untuk penurunan diastol. 
 

KESIMPULAN 
Terdapat perbedaan yang sigificant antara nilai 
tekanan darah sistole dam diastole sebelum dan 
sesudah dilakukan terpi bekam. 
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Abstrak 

 
Latar Belakang : Pengalaman melahirkan bagi setiap wanita sangatlah penting, dengan belum adanya pengalaman akan 
memunculkan kecemasan dan rasa takut yang berlebih terhadap proses persalinan. Situasi ini sering dialami oleh ibu yang baru 
pertama kali melahirkan atau disebut juga primipara. Musik klasik dapat menimbulkan reaksi psikologis yaitu ketenangan yang akan 
memberikan rasa nyaman pada ibu bersalin. Ibu primipara yang melahirkan dengan normal di RB Fince Alik dalam satu bulan rata-
rata adalah 8 -12 ibu. Lama kala II primipara berkisar antara 40 - 80 menit.Tujuan : Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh 
terapi musik klasik terhadap lama persalinan kala II pada ibu primipara.Metode : Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif 
dengan desain quasi eksperiment. Data penelitian diperoleh dari RB Fince Alik dan RB Suwarni, dengan jumlah sampel sebanyak 
30 ibu primipara.Hasil : Analisis ini dilakukan dengan menggunakan Uji T-test independent. Dari analisa ini didapatkan hasil ada 
perbedaan yang signifikan antara terapi musik klasik dan terapi musik instrumental di RB di Jepara dengan 
pvalue=0,002.Kesimpulan : Hasil penelitian dapat disimpulkan ada pengaruh terapi musik klasik dan terapi musik instrumental di 
rumah bersalin di Jepara. 
 
Kata Kunci : Terapi musik, Lama kala II, Ibu primipara. 
 
 

THE EFFECT OF CLASSICAL MUSIC THERAPY TOWARD THE LENGTH OF THE 
SECOND STAGE OF LABOR IN PRIMIPAROUS MOTHERS IN MATERNITY HOUSE 

JEPARA 
 

Abstract 
 

Background: Childbirth experience for every woman is very important, with the lack of experience will  bring anxiety and excessive 
fear of the birth process. This situation is often experienced by new mothers who first gave birth or also called primiparous. Classical 
music can cause psychological reactions of  serenity that will provide comfort to the maternal. Primiparous mothers who gave birth to 
normal at RB Fince Alik within one month on average are 8 -12 mothers. The length of second stage ranged from 40-80 minutes. 
Objective: The purpose of this study was to determine the effect of classical music therapy toward the length of the second stage of 
labor in primiparous mothers in maternity house in Jepara. Methods: This study used a quantitative method with quasi experiment 
design. Research data were obtained from Fince Alik moternity house and Suwarni moternity house, with a total sample of 30 
primiparous mothers. Results: This analysis was done by using independent t-Tests. This analysis showed there was significant 
difference between classical music therapy and instrumental music therapy in moternity house in Jepara with p value = 0.002. 
Conclusion: From the results of this study it can be concluded that there was effect of classical music therapy and instrumental 
music therapy in the maternity hospital in Jepara.  
 
Keywords: Music therapy, the length of second stage, primiparous. 
 
 
 
PENDAHULUAN 

Jumlah ibu bersalin di Indonesia menurut 
Kemenkes RI adalah 4.591.230. Di Jawa Tengah 
ada 562.926 ibu yang melahirkan secara normal. 
Berdasarkan laporan puskesmas  jumlah kematian 

ibu maternal di Kota Semarang pada tahun   2011   
sebanyak   22   kasus   dari 25.739 jumlah 
kelahiran hidup. Sebanyak 14 kasus merupakan 
kematian ibu maternal pada masa nifas dan 
kemudian pada waktu persalinan sebanyak 4 kasus 
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dan masa kehamilan 4 kasus (DINKES, 2013). 
Persalinan dan kelahiran normal adalah proses 
pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan 
cukup bulan (37-42 minggu), lahir dengan 
presentasi belakang kepala yang berlangsung 
dalam 18 jam, tanpa komplikasi baik pada ibu 
maupun pada janin. Pengalaman melahirkan bagi 
setiap wanita sangatlah penting, dengan belum 
adanya pengalaman akan memunculkan 
kecemasan dan rasa takut yang berlebih terhadap 
proses persalinan. Situasi ini sering dialami oleh ibu 
yang baru pertama kali melahirkan atau disebut 
juga primipara (Saifuddin, 2008). 

Pada persalinan kala II terdapat respon 
fisik dan respon psikologis. Respon fisik yang 
muncul antara lain ibu ingin meneran bersamaan 
dengan kontraksi, ibu merasakan peningkatan 
tekanan pada rektum/ vaginal, perineum terlihat 
menonjol, vulva vagina dan sfingter membuka  dan 
peningkatan pengeluaran lendir dan darah. 
Sedangkan respon psikologis yang muncul yaitu 
perasaan cemas dan rasa takut saat menghadapi 
kala II, rasa takut ini menyebabkan pembuluh- 
pembuluh arteri yang menuju rahim berkontraksi 
dan menegang sehingga menimbulkan rasa sakit 
atau nyeri. Nyeri yang dirasakan oleh ibu akibat 
kontraksi uterus yang semakin kuat dan semakin 
sering menimbulkan rasa tidak nyaman pada ibu 
bersalin. Ratnawati & Dharmaningrum (2011) 
menunjukkan bahwa nyeri persalinan khususnya 
kala I lebih banyak dirasakan pada primipara  yaitu 
sebesar 59,38% sedangkan pada multipara 
sebesar 40,62%. Aryastiani  (2008)  menemukan  
lebih  dari 12 % ibu yang pernah melahirkan 

mengatakan bahwa mereka mengalami cemas 
pada saat melahirkan dimana pengalaman tersebut 
merupakan pengalaman tidak menyenangkan 
dalam hidupnya. Rasa takut dan sakit menimbulkan 
stress yang mengakibatkan pengeluaran adrenalin, 
hal ini mengakibatkan penyempitan pembuluh 
darah dan mengurangi aliran darah yang membawa 
oksigen ke rahim sehingga terjadi penurunan 
kontraksi rahim yang akan menyebabkan 
memanjangnya waktu persalinan. Hal ini kurang 
menguntungkan bagi ibu maupun janin yang 
berada dalam rahim ibu. Persalinan kala II yang 
memanjang dapat menyebabkan partus lama. 
Keadaan partus lama dapat mengakibatkan fungsi 
plasenta menurun yang turut mempengaruhi 
asupan oksigen. Persalinan pada primipara 
menimbulkan kecemasan yang berlanjut pada 
timbulnya ketegangan yang dapat menghalangi 
relaksasi bagian tubuh lainnya. Hal ini diperkuat 
oleh hasil penelitian   Aslichatin   (2011)   yang   
menyatkan bahwa ada hubungan tingkat 
kecemasan dengan lama persalinan kala II pada 
ibu primigravida. Dijelaskan pula bahwa kecemasan 
dalam menghadapi persalinan merupakan faktor 
yang sangat mempengaruhi lancar tidaknya proses 
persalinan, apabila ibu merasakan cemas yang 
berlebihan dapat menyebabkan penurunan  kepala 
pada bayi tidak sesuai sehingga lama kala II akan 
memanjang dan terjadi partus lama.  

Terapi musik merupakan teknik yang 
sangat mudah dilakukan dan terjangkau, tetapi efek 
yang ditunjukkan besar  dalam mempengaruhi 
ketegangan atau kondisi rileks pada diri seseorang. 
Terapi musik dapat merangsang pengeluaran 
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endorphine dan serotonin, yaitu sejenis morfin 
alami tubuh dan juga metanonin sehingga bisa 
merasa  lebih relaks pada tubuh seseorang yang 
mengalami stress dan adapula yang dinamakan 
hormon oksitosin. Hormon oksitosin merupakan 
hormon protein yang diproduksi di hipotalamus (di 
otak) yang disimpan dalam kelenjar pituitari (di 
dasar otak). Melalui kelenjar pituitary, oksitosin 
dilepaskan secara langsung ke dalam darah atau 
ke bagian lain dari otak dan sumsum tulang 
belakang. Oksitosin memainkan peran penting 
pada siklus reproduksi wanita. Selama  menstruasi 
oksitosin bertanggung jawab untuk menyebabkan 
kontraksi uterus yang mengarah pada pelepasan 
dan pengeluaran dari lapisan rahim. Dan inilah 
kemampuan untuk menyebabkan kontraksi uterus 
yang membuat oksitosin menjadi hormon yang 
sangat penting perannya pada saat melahirkan, 
karena hormon ini memainkan peranan penting 
dalam memicu dan mengatur kontraksi selama 
persalinan. Dan jika persalinan berjalan terlalu 
lambat maka ibu akan diberikan oksitosin syntetis 
untuk membantu untuk memunculkan kontraksi 
(Prawirohardjo, 2007). 

Ada beberapa jenis terapi musik salah 
satunya adalah terapi musik klasik. Musik klasik 
dapat menimbulkan reaksi psikologis yaitu 
ketenangan yang akan memberikan rasa nyaman 
pada ibu bersalin (Browne, 2008). Menurut Caryl 

Ann Browning dalam jurnal penelitiannya yang 
berjudul Using Music During Childbirth menjelaskan 
bahwa penggunakan musik yang direncanakan 
pada ibu dan penolong dapat membantu untuk 
persiapan menghadapi rasa sakit saat persalinan 

dan juga memanajemen stress selama persalinan 
dan kelahiran. 

Berdasarkan hasil penelitian Primadita 
(2011)  menunjukkan  bahwa  penggunaan music  
klasik efektif menurunkan stres pada mahasiswa 
tahap akhir yang sedang menyusun skripsi di 
Program Studi Ilmu Keperawatan Univesitas 
Diponegoro Semarang. Musik yang digunakan 
adalah musik Piano Sonata in A Mayor K331 
(Rondo Alle Turca) karya Wolfgang Amadeus 
Mozart yang diputar selama satu jam. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa terapi musik  klasik 
efektif menurunkan stres sehingga terapi ini dapat 
diterapkan pada ibu bersalin untuk mengurangi 
stres yang mencakup rasa cemas dan takut saat 
menghadapi persalinan sehingga lama 
persalinannya dapat lebih cepat. Beberapa 
pendapat tentang lama persalinan pada primipara 
antara lain menurut Klossner dan Hatfield (2008) 
kala I berlangsung 480-1200 menit, kala II 60 menit, 
kala III 5 menit, seluruhnya berjumlah 545-1265 
menit. Bobak (2010) menerangkan bahwa kala I 
terjadi 198- 1182 menit, kala II 25-75 menit, kala III 
5-7 menit, keseluruhan berjumlah 228-1264 menit. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang  telah 
dilakukan pada bulan Mei 2014 di Rumah Bersalin 
Fince Alik Jepara, diperoleh data bahwa ibu 
primipara yang melahirkan dengan normal dalam 
satu bulan rata-rata adalah 8 -12 ibu.  Lama kala II 
primipara berkisar antara 40 - 80 menit. Menurut 
penjelasan dari bidan koordinator di RB Fince Alik 
Jepara pendampingan yang baik oleh keluarga dan 
bidan dapat menurunkan kecemasan sehingga 
dapat memperlancar proses kelahiran pada 
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primipara, untuk saat ini belum ada terapi lain yang 
diterapkan oleh RB Fince Alik Jepara untuk 
menurunkan kecemasan pada primipara. Hal 
tersebut menjadi pertimbangan tersendiri bagi 
peneliti untuk melakukan penelitian di RB Fince Alik 
Jepara karena penanganan kecemasan pada 
primipara masih bergantung pada pendampingan 
saat persalinan belum ada metode lain untuk 
menurunkan kecemasan pada primipara. Dari 
uraian diatas peneliti merasa tertarik untuk 
mengetahui lebih jauh tentang pengaruh terapi 
musik klasik terhadap lama persalinana kala II pada 
primipara di RB Fince Alik Jepara. Oleh karena itu, 
peneliti akan melakukan penelitian ini di RB Fince 
Alik Jepara. 
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian yang akan digunakan dalam 
penelitian ini adalah menggunakan desain 
penelitian quasi eksperimental dengan rancangan 
posttest   only  with  control  group  design. 

Rancangan penelitian menggunakan dua kelompok 
subjek yaitu kelompok intervensi dan kelompok 
kontrol, kelompok intervensi tersebut diberi 
perlakuan selanjutnya dilakukan pengamatan 
(Saryono, 2011). Metode quasi eksperimental 

dalam penelitian ini dilakukan  untuk membuktikan 
pengaruh terapi musik klasik terhadap lama 
persalinan kala II. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
1. Analisis Univariat 
 
 
 
 

Tabel 4.1 Distribusi Terapi Musik Klasik. 
 
Variabel min Max Mean median SD N

Terapi Musik 
Klasik Pada 
Ibu Primipara 

25 37 31,80 32,00 3,932 15

 
Berdasarkan tabel 4.1. diketahui nilai rata- 

rata terapi musik klasik terhadap 15 ibu primipara 
sebesar 31,80, nilai tengah 32,00, nilai tertinggi 37, 
nilai  terendah 25, dan standar deviasi 3,932. 

Berdasarkan distribusi terapi musik klasik 
dapat disimpulkan bahwa rata-rata (mean) 
persalinan pada kala II yang berada di RB Fince 
Alik yaitu mean 31,80, nilai minimal 25, dan nilai 
maximal sebesar 37. 
 
Tabel 4.2 Distribusi Terapi Musik Instrumental. 
 
Variabel Min Max Mean medianSD N
Terapi Musik 
Instrumental Pada 
Ibu Primipara 

30 47 37,40 36,00 4.88115

 
Berdasarkan tabel 4.2 diketahui nilai rata- 

rata terapi musik instrumental terhadap 15 ibu 
primipara sebesar 37,40, nilai tengah 36,00, nilai 
tertinggi 47, nilai terendah 30, dan  standar  deviasi 
4,881. 

Berdasarkan distribusi terapi musik 
instrumental dapat disimpulkan bahwa rata-rata 
(mean) persalinan pada kala II yang berada di RB 
Suwarni yaitu mean 37,40, nilai minimal 30, dan 
nilai  maksimal  sebesar  47.   Berdasarkan   hasil 
penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa terapi 
musik instrumental yang dilakukan dapat 
mempercepat proses persalinan pada kala II  pada 
ibu primipara. 
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2. Analisis Bivariat 
 
a. Uji Normalitas 
Tabel 4.3 Kenormalan Data Kala II Pada Ibu 
Primipara Test of Normality Shapiro- Wilk. 
 
 Sig  
Musik Klasik 
Musik 
Instrumental 

0,169 
0,251 

Normal Normal 

 
Berdasarkan table 4.3 dengan tingkat 

kepercayaan α = 0,05 diperoleh nilai signifikasi 
(sig.) uji shapiro-wilk pada uji normalitas sesudah 
terapi musik klasik dan musik instrumental (sig. 
0,169 dan 0,251) > α = 0,05. Jadi, dapat 
disimpulkan bahwa data normal, maka analisa 
bivariat dengan uji T Test Independent. 

Hasil analisa bivariat terapi musik klasik 
dan musik instrumental, terdapat perbedaan antara 
terapi musik klasik dan musik instrumental 
sehingga berpengaruh dalam persalinan kala II 
pada ibu primipara. Menurut Caryl Ann Browning 

dalam jurnal penelitiannya yang berjudul Using 

Music During Childbirth menjelaskan bahwa 
penggunakan musik yang direncanakan pada ibu 
dan penolong dapat membantu untuk persiapan 
menghadapi rasa sakit saat persalinan dan juga 
memanajemen stress selama persalinan dan 
kelahiran. 
 
b. Uji T Test Independent 
Tabel 4.4 Perbedaan Lama Kala II Pada Ibu 
Primipara Antara Terapi Musik Klasik dan Musik 
Instrumental. 
 
Variable Mean SD N Pvalue
Terapi Musik Klasik Terapi 
Musik Instrumental 

31,80 
 

37,40 

3.932 
 

4.881 

30 0,002

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui 
bahwa nilai mean terapi musik klasik sebesar 31,80  
dengan  SD  3.932  dan  nilai  mean  terapi musik 
instrumental sebesar 37,40 dengan SD 4.881. Hasil 
uji statistik di dapatkan nilai p-value = 0,002 
(<0,05). Hasil nilai p dapat dilihat pada kolom “Sig 
(2 tailed)”. Kasus diatas nilai p = 0,002 maka dapat 
disimpulkan ada perbedaan yang signifikan terapi 
musik klasik dan terapi musik instrumental terhadap 
persalinan kala II.  

Terapi musik merupakan teknik yang 
sangat mudah dilakukan dan terjangkau, tetapi efek 
yang ditunjukkan besar  dalam mempengaruhi 
ketegangan atau kondisi rileks pada diri seseorang. 
Terapi musik dapat merangsang pengeluaran 
endorphine dan serotonin, yaitu sejenis morfin 
alami tubuh dan juga metanonin sehingga bisa 
merasa  lebih relaks pada tubuh seseorang yang 
mengalami stress dan adapula yang dinamakan 
hormon oksitosin. Hormon oksitosin merupakan 
hormon protein yang diproduksi di hipotalamus (di 
otak) yang disimpan dalam kelenjar pituitari (di 
dasar otak). Melalui kelenjar pituitary, oksitosin 
dilepaskan secara langsung ke dalam darah atau 
ke bagian lain dari otak dan sumsum tulang 
belakang. Oksitosin memainkan peran penting 
pada siklus reproduksi wanita. Selama  menstruasi 
oksitosin bertanggung jawab untuk menyebabkan 
kontraksi uterus yang mengarah pada pelepasan 
dan pengeluaran dari lapisan rahim. Dan inilah 
kemampuan untuk menyebabkan kontraksi uterus 
yang membuat oksitosin menjadi hormon yang 
sangat penting perannya pada saat melahirkan, 
karena hormon ini memainkan peranan penting 

 
PENGARUH TERAPI MUSIK KLASIK TERHADAP LAMA PERSALINAN KALA II PADA IBU PRIMIPARA DI RUMAH BERSALIN DI JEPARA ||  285



 

 

dalam memicu dan mengatur kontraksi selama 
persalinan. Dan jika persalinan berjalan terlalu 
lambat maka ibu akan diberikan oksitosin syntetis 
untuk membantu untuk memunculkan kontraksi 
(Prawirohardjo, 2007). 

Dalam 

 
SIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang 
telah dilakukan dapat diambil simpulan sebagai 
berikut: 
1. Hasil penelitian terapi musik klasik terhadap 

persalinan kala II pada 15 ibu primipara 

menunjukkan bahwa rata – rata lama 
persalinan sebesar 31,80 

2. Hasil penelitian terapi musik instrumental 
terhadap persalinan kala II pada 15 ibu 
primipara menunjukkan bahwa rata – rata 
lama persalinan sebesar 37,40 

3. Ada pengaruh yang signifikan antara terapi 
musik klasik dan terapi musik instrumental 
dengan persalinan kala II pada ibu primipara 
(pvalue=0,002) 
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Abstrak 

 
Latar Belakang: Menyusui merupakan cara alami memberi makan pada bayi. Air susu ibu (ASI) adalah susu terbaik untuk bayi 
karena memiliki zat-zat yang lengkap seperti protein, karbohidrat, lemak, mineral, vitamin yang dapat dicerna oleh bayi. Perilaku 
pemberian ASI dilaksanakan karena adanya pengambilan keputusan oleh ibu dan keluarga. Hasil studi pendahuluan didapatkan 
bahwa menyusui bagi orang Maluku ialah suatu tradisi turun menurun, mereka beranggapan bahwa dengan menyusui anak akan 
semakin kuat, cepat tumbuh besar, dan tidak mudah sakit. Tujuan: Mendeskripsikan pendekatan kualitatif bagaimana ibu 
mengambil keputusan memberikan ASI. Metode: Metode penelitian dengan pendekatan fenomenologis. Bersedia menjadi partisipan 
dengan menyetujui informed consent. Penelitian dilakukan desa Liliboi Kabupaten Maluku Tengah.Waktu penelitian 20 Juni-30 
Agustus 2015. Teknik pengumpulan data dengan indepth interview menggunakan pedoman wawancara. Analisis data dilakukan 
dengan metode Collaizi melalui 9 tahapan, yaitu: mendeskripsikan fenomena dengan menyusun studi literatur, mengumpulkan 
deskripsi fenomena dengan wawancara mendalam dan membuat catatan lapangan kemudian menstranskrip secara tertulis dalam 
bentuk verbatim, membaca transkrip dan memahami maknanya serta memastikan transkrip sesuai dengan hasil rekaman, 
melakukan validasi pada partisipan, menganalisis kembali data yang telah diperoleh saat validasi, mengutip pernyataan yang 
bermakna dari setiap partisipan, mengartikulasikan makna setiap pernyataan yang signifikan menjadi sub kategori, 
mengelompokkan sub kategori menjadi tema-tema hasil penelitian, merangkai tema yang ditemukan dan menuliskan ke dalam 
bentuk deskripsi hasil penelitian. Hasil: Didapatkan 4 tema yaitu, pengetahuan ibu tentang praktik menyusui dan keuntungannya, 
masalah penting yang mendukung pemberian susu formula, tradisi menyusui bagi ibu di Liliboi, faktor-faktor  yang mempengaruhi 
ibu dalam memutuskan untuk menyusui bayi. 
 
Kata Kunci: Persepsi, pengambilan keputusan, ASI 

 
 

A QUALITATIVE DESCRIPTIVE STUDY: MOTHER’S PERCEPTION ON BREASTFEEDING 
DECISION IN LILIBOI VILLAGE CENTRAL OF MALUKU DISTRICT INDONESIA  

 
Abstract 

 
Background: Breastfeeding is a natural way to feed infants. Breast milk is the best milk for babies because it has complete 
substances such as proteins, carbohidrates, fats, minerals, vitamins, which can be digested by babies. Breast milk also contains 
antibodies that can inhibit the growth or kill bacteria and viruses. Breast feeding behaviot due to the decision by the mother and 
family. The results of preliminary studies found that breastfeeding for embarrassment is a hereditary tradition, they assume that whith 
breastfeeding, the child will become stronger, faster growing large, and not easily hurt.  Breastfeeding information obtained from 
parents. Goals: Qualitative approach describes how the mother took the decision to provide care in the village of central Maluku 
distric Liliboi. Method: This research was a qualitative research with a phenomenological approach. Participants are used in this 
research is the mother who gave breastfeeding for babies The number of participants in this study 6 people. Purposive sampling 
technique with sampling is the sampling criterion. Data analysis using the method of content analysis Colaizzi. Results: the obtained 
four themes, knowledges of mothers on breastfeeding practices and benefits, important issues which support formula feeding, 
tradition breastfeeding mothers, factors affecting the mother decides to breastfeed. 
 
Keywords: Perception, decision, breastfeeding 
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Pendahuluan  
ASI sangat penting untuk awal kehidupan 

bayi. World Health Organization (WHO) 
menerbitkan International Code of Marketing of 

Breast-milk Substitutes sebagai langkah 
meningkatkan kesehatan dan nutrisi bagi anak-
anak. Pemberian ASI eksklusif di Indonesia masih 
rendah, hal ini dibuktikan dengan data yang didapat 
dari World Breastfeeding Trends Initiative (WBTi) 

pada tahun 2008, Indonesia mendapat total skor 
57,5 % dari 15 indikator penilaian WBTi. Indikator 
yang digunakan dalam penilaian WBTi ini terdiri 
dari 15 indikator yang terbagi dalam dua bagian, 
yaitu indikator bagian pertama berhubungan 
dengan kebijakan serta program negara tersebut, 
sedangkan indikator bagian kedua berhubungan 
dengan praktek pemberian makan bayi dan anak. 
Laporan hasil Riset Kesehatan Dasar 
(RISKESDAS) pada tahun 2013 Propinsi Maluku 
memiliki cakupan ASI eksklusif yang rendah yaitu 
pada 13.224 bayi dengan umur 0-6 bulan sebesar 
25,2 %. Data yang didapat dari Dinas Kesehatan 
Kabupaten Maluku Tengah, dengan hasil 
rekapitulasi pemberian ASI eksklusif pada 2.579 
bayi dengan umur 0-6 bulan pada Kabupaten 
Maluku Tengah tahun 2014 mencapai 60,7 %. 
Kemungkinan hal ini terjadi karena masih banyak 
daerah terpencil yang belum mengetahui ASI 
eksklusif. Selain itu, biasanya 0-6 bulan pertama 
kemungkinan ibu menyusui menghadapi banyak 
hambatan dan masalah dalam menyusui (Dinas 
Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah, 2014). 
Perilaku pemberian ASI dilaksanakan karena 
adanya pengambilan keputusan dalam keluarga. 

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik 
untuk melakukan penelitian tentang studi deskirptif 
kualitatif persepsi ibu untuk mengambil keputusan 
dalam memberikan ASI di Desa Lilibooi, Kabupaten 
Maluku Tengah. 
 
Tinjauan Teori 

Menyusui adalah proses pemberian Air Susu 
Ibu (ASI) kepada bayi, dimana bayi memiliki refleks 
menghisap untuk mendapatkan dan menelan ASI 
(Sinaga D, 2011). ASI eksklusif adalah pemberian 
ASI saja kepada bayi berumur 0-6 bulan tanpa 
memberikan makanan atau minuman lain. Menurut 
ahli kesehatan, bayi pada usia tersebut sudah 
terpenuhi gizinya hanya dengan ASI saja. Manfaat 
ASI eksklusif yaitu agar bayi kebal terhadap 
beragam penyakit pada usia selanjutnya (Depkes, 
2007). Keunggulan dan manfaat pemberian ASI 
eksklusif adalah bayi mendapatkan nutrisi dan 
enzim terbaik yang dibutuhkan, bayi mendapatkan 
zat - zat imun, serta perlindungan dan kehangatan 
melalui kontak dari kulit ke kulit dengan ibunya, 
meningkatkan sensitivitas ibu akan kebutuhan 
bayinya, mengurangi pendarahan, serta konservasi 
zat besi, protein, dan zat lainnya, mengingat ibu 
tidak haid menghemat zat yang terbuang, 
penghematan kerana tidak perlu membeli susu 
formula, ASI eksklusif dapat menurunkan angka 
kejadian alergi, terganggunya pernapasan, diare, 
dan obesitas pada anak, ASI sangat diperlukan 
untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan 
anak. Menurut penelitian, anak - anak yang tidak 
diberi ASI mempunyai IQ (intellectual quotient) lebih 
rendah 7-8 pint dibandingkan dengan anak-anak 
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yang diberi ASI secara eksklusif, orang dewasa 
yang mendapatkan ASI eksklusif semasa bayi 
mempunyai risiko rendah terkena hipertensi, 
kolesterol, overweight, obesitas, dan diabetes tipe 
2, serta mempunyai kecerdasan yang lebih tinggi, 
anak-anak yang tidak diberi ASI secara eksklusif 
sangat rentan terkena penyakit kronis, seperti 
kanker, jantung, hipertensi, dan diabetes setelah 
dewasa nanti (Nurheti, 2010). 
 
Metode Penelitian 

Metodologi penelitian dengan pendekatan 
fenomenologis. Bersedia menjadi partisipan dengan 
menyetujui informed consent. Penelitian ini 
dilakukan desa Liliboi Kabupaten Maluku Tengah. 
Waktu penelitian adalah bulan 20 Juni-30Agustus 
2015. Teknik pengumpulan data dengan observasi 
dan  wawancara mendalam menggunakan 
pedoman wawancara, kemudian direkam. Analisis 
data dilakukan dengan metode Collaizi melalui 9 
tahapan, yaitu: mendeskripsikan fenomena yang 
diteliti  dengan menyusun studi literatur, 
mengumpulkan deskripsi fenomena dengan 
wawancara mendalam dan membuat catatan 
lapangan bila perlu kemudian menstranskrip secara 
tertulis dalam bentuk verbatim, membaca transkrip 
sampai dapat memahami maknanya dan 
memastikan transkrip sesuai dengan hasil 
rekaman, melakukan validasi pada partisipan dan 
menambahkan data jika ada, menganalisis kembali 
data yang telah diperoleh saat validasi, mengutip 
pernyataan yang bermakna dari setiap partisipan, 
mengartikulasikan makna setiap pernyataan yang 
signifikan (kata kunci) menjadi sub kategori-sub 

kategori, mengelompokkan sub kategori-sub 
kategori menjadi tema-tema hasil penelitian, 
merangkai tema yang ditemukan dan menuliskan 
ke dalam bentuk deskripsi hasil penelitian. 
 
Hasil Penelitian 

Berdasarkan kriteria inklusi didapatkan 6 
partisipan yang menyusui bayi usia 0-6 bulan. 
Penelitian ini didapatkan 4 (empat) tema, yaitu:  
 
Tema 1. Pengetahuan ibu tentang praktik 
menyusui dan keuntungannya. Menjalani masa 
kehamilan dan proses melahirkan bahkan masa 
postpartum sampai dengan menyusui bayi, banyak 
hal yang dialami oleh ibu terutama tentang 
kesehatannya. Ibu mempunyai pandangan/persepsi 
terhadap praktik menyusui dan keuntungannya. 
Yang diungkapkan oleh partisipan sebagai berikut : 

P3-19 : “Anak pertama dapat air susu pertama, 

kedua juga. Kalau yang pertama itu khan 

dari hamil 8 bulan sudah ada air susu. Air 

susu kuning sekali. Waktu lahir langsung 

dia hisap susu. Yang kedua ini waktu lahir 

belum. Itu tidak sampai 1 hari. Ini (anak 

kedua) lahirkan jam 6. Jam 6 khan 

rencananya beli susu bantu tapi dia tidak 

mau dia tidak isap. Akhirnya susu sudah 

bengkak saya paksa harus kasi masuk 

susu, air susu harus hisap. Lalu main-

main susu di dia mulut haa akhirnya 

hisap. Kalo tidak hisap khan demam 

dengan susu, sakit. Itu jua saya demam 1 

hari sebab dia tidak susu.” 
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P1-11 :” Tidak sakit juga. Cuman sakit biasa 

seperti batuk atau flu dan demam. Tetapi 

tidak ke dokter tapi cuma minum obat 

saja. Cuman kalo batuk flu biasanya 

menular ke anak akhirnya anak lagi ikut 

batuk flu.” 

ASI merupakan makanan ideal bagi bayi karena 
mengandung nutrien-nutrien yang diperlukan untuk 
pertumbuhan dan perkembangan bayi. Sehingga 
menyusui merupakan langkah tepat bagi ibu 
memberikan suplai nutrisi secara adekuat. Namun 
adakalanya saat ibu akan menyusui terhalang oleh 
aturan/norma budaya setempat tentang makanan 
dan minuman yang harus dikonsumsi oleh ibu. 
 
Tema 2. Masalah penting yang mendukung 
pemberian susu formula.  
ASI merupakan makanan yang sempurna bagi bayi 
karena mengandung semua zat gizi untuk 
membangun dan memperoleh energi. Namun, bila 
ada faktor-faktor lain yang menghambat dalam 
pemberian ASI kepada bayi maka masalah nutrisi 
bayi akan menjadi pelik. Masalah penting yang 
mendukung pemberian susu formula pada bayi 
adalah masalah dalam menyusui bayi. Berikut 
ungkapan partisipan:  

P3-7 :” Cuma itu kadang biasa itu apa 

terkadang menggigit saat menyusui. 

Sehingga luka. Cara mengatasinya, 

biasanya saya pakai baby oil untuk kasih 

kering luka. Saya biarkan selama 1 jam 

atau lebih terus saya kasih hangat 

dengan air panas atau handuk panas, 

supaya kotorannya keluar, baru saya 

menyusui lagi.” 

P4-10 :” Kalau anak pertama, puting susu sakit. 

Pecah-pecah (lecet). Hanya cuci pakai air 

hangat tetapi tetap menyusui. Pertama 

kali (hari pertama) menyusui tidak sakit 

tetapi lama kelamaan baru sakit.” 

P5-6 :” Puting susu luka (lecet). Seperti retak-

retak. ASI saya juga banyak. Saya terus 

menyusui bayi saya walaupun puting 

susu sakit.” 

Masalah penting lainnya yang mendukung 
pemberian susu formula pada bayi adalah adanya 
keputusan dari ibu untuk memberi susu formula, 
bahkan ibu tidak mendapatkan penjelasan tentang 
ASI eksklusif dari tenaga kesehatan,  ironisnya 
tenaga kesehatan dalam hal ini bidan juga 
memberikan saran untuk bayi diberikan susu 
formula. Berikut ungkapan partisipan: 

P1-10 :” Tidak ada. Hanya susu bantu. Pada 

saat melahirkan hari itu puting susu 

belum keluar. Bayi menghisap payudara 

tetapi ASI keluar sedikit, bayi tidak 

kenyang. Jadinya mereka suruh beri susu 

bantu.” 

P2-13 :” Inisiatif sendiri. Supaya buat bantu-

bantu. Kalau air susu khan masih kurang 

jadi dia belum kenyang, makanya bantu 

dengan susu botol.” 

P4-27 :” Tidak pernah. Selama saya pergi 

puskesmas. Periksa darah, timbang, ukur 

tinggi, mereka tidak pernah jelaskan. Itu 

selama saya periksa disini. Saya belum 

pernah belajar-balajar ASI eksklusif. Dan 
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saya juga tidak tahu tentang ASI 

eksklusif. Cuman tahu baca-baca sedikit-

sedikit saja. Kurang paham dengan itu. 

P5-7 :” Bidan atau dokter tidak pernah 

menjelaskan tentang menyusui. Saya 

rutin ke posyandu, tetapi tidak pernah 

dijelaskan tentang menyusui. Selama 

kehamilan, saya rajin periksa di dokter 

praktek. Di dokter praktek hanya 

memeriksakan kehamilan, kadang suntik, 

kadang beri obat. Hanya itu saja.” 

P1-15 :”Bidan yang membantu melahirkan 

menyarankan untuk pemberian susu 

bantu.”  

 
Tema 3. Tradisi menyusui bagi ibu di Desa 
Liliboi Kabupaten Maluku Tengah.  
ASI merupakan makanan ideal bagi bayi karena 
mengandung nutrien-nutrien yang diperlukan untuk 
pertumbuhan dan perkembangan bayi. Sehingga 
menyusui merupakan langkah tepat bagi ibu 
memberikan suplai nutrisi secara adekuat. Namun 
adakalanya saat ibu akan menyusui terhalang oleh 
aturan/norma budaya setempat tentang makanan 
dan minuman yang harus dikonsumsi oleh ibu. 
Berikut ungkapan partisipan:  

P1-17 :” Ada. Tidak boleh makan talas nanti 

perut bayi bengkak. Tidak boleh makan 

makanan yang pedis (sambal) nanti anak 

buang-buang air (tertawa kecil). Tidak 

boleh makan ubi jalar nanti tenggorokan 

bayi gatal dan menyebabkan batuk 

berlendir. Apalagi e (sambil mengingat) 

tidak boleh minum air es. Itu saja …” 

Menyikapi pandangan, sumber 

pemahaman tentang larangan 

makan dan minum selama 

menyusui, ibu mempunyai sikap 

yang harus dia tentukan untuk 

terus dapat beradaptasi diri 

dalam memberikan ASI kepada 

bayi. Hal tersebut diungkapkan 

oleh partisipan sebagai berikut: 

P1-15 :” Kadang-kadang ikut kadang-kadang 

tidak. Sambal saja yang saya terus 

makan. Tapi yang lain saya tidak makan 

sama sekali.” 

P2-19 :” Ikut (sambil mengangkuk). Untuk 

kekebalan tubuh. Karna untuk kesehatan 

takutnya kembung perut, takut buang air 

cair.” 

P3-30 :” Ikut. Supaya anak 

jangan sakit, jangan anak perut 

bengkak.” 

 
Tema 4. Faktor yang mempengaruhi ibu dalam 
memutuskan untuk menyusui bayi. 
Setelah melahirkan, seorang ibu tidak mempunyai 
pilihan lain kecuali harus menyusui bayinya. Hal ini 
juga diyakini oleh budaya yang ada di masyarakat 
bahwa akan sempurna menjadi seorang ibu jika 
sudah mengandung, melahirkan, dan menyusui. 
Fenomena pemberian ASI kepada bayi mewarnai 
kehidupan partisipan. Berikut ungkapan partisipan: 

P1-20 :” Biasanya yang lain kerja, saya masih 

bisa beri ASI tidak pikir kerja di rumah. 

Kadang kalau saya lagi kerja, neneknya 

yang dukung dia sampai saya selesai 

STUDI DESKRIPTIF KUALITATIF: PERSEPSI IBU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN UNTUK MEMBERIKAN ASI... ||  293



kerja atau dia menangis baru mereka beri 

ke saya.” 

P2-13 :” Dari lahir saya kasih.” 

P3-40 :” Bagus. Selain itu lebih hemat tidak 

perlu beli susu kaleng. Lebih gampang.” 

Beberapa faktor lain yang mempengaruhi 

ibu dalam memutuskan untuk menyusui 

bayi adalah adanya dukungan sosial yang 

termanifestasi dalam bentuk dukungan 

sosial sehingga ibu mampu mengambil 

keputusan untuk memberikan ASI kepada 

bayinya. Berikut adalah ungkapan 

partisipan: 

P1-40 :” Dari semua. Dari suami ayah mertua, 

ibu mertua, dan ibu kandung.” 

P2-44 :” Suami saya dan ipar-ipar dari suami 

saya. Contohnya dia suruh makan sayur 

katuk, katanya menambah air susu, atau 

sayur katuk dicampur terong, atau sayur 

matel yang bikin tambah kencang susu, 

atau juga makan kacang-kacangan.” 

 
Pembahasan  
Tema 1. Pengetahuan ibu tentang praktik 
menyusui dan keuntungannya. 
Menyusui adalah cara paling baik dalam 
memberikan makanan ideal kepada bayi. Menyusui 
merupakan pengaruh biologis dan kejiwaan antara 
ibu dan bayi. Dalam proses menyusui, ibu 
mempunyai berbagai pengetahuan tentang 
bagaimana menyusui bayi. Pengetahuan menyusui 
ini memberikan pemahaman kepada ibu bahwa 
menyusui memberikan keuntungan banyak hal 
dalam nutrisi, imunologi, dan psikologis kepada 

bayi. WHO (2011), menyebutkan bahwa 
keuntungan ASI adalah ASI mengandung zat-zat 
gizi yang dibutuhkan bayi dengan tepat, ASI mudah 
dicerna dan digunakan secara efisien oleh tubuh 
bayi, ASI melindungi tubuh terhadap infeksi yang 
sangat penting bagi bayi baru lahir, ASI 
memberikan keuntungan jangka panjang pada 
kesehatan. Keuntungan secara imunologis menurut 
Whaley and Wong (1995) adalah ASI mengandung 
imunoglobulin A (IgA) yang kadarnya tinggi dan 
mampu melindungi bayi terhadap serangan 
beberapa bakteri dan virus terutama di saluran 
nafas dan sluran cerna. Lawrence (1994) juga 
menyebutkan bahwa IgA melindungi bayi dari 
perkembangan banyak alergi dan ASI mengandung 
fakto pertahanan lain seperti makrofag, granulosit, 
dan limfosit B dan T. Hasil penelitian ini 
menunjukkan pengetahuan ibu tentang praktik 
menyusui dan keuntungan dari menyusui serta 
pemahaman ibu terhadap kesehatan diri dan 
bayinya, yaitu dengan menyusui bayi mendapatkan 
nutrisi yang baik, membantu perkembangan bayi.  
Hasil penelitian ini sesuai dengan pernyataan WHO 
(2011), bahwa keuntungan menyusui adalah 
membantu ibu dan bayi mengembangkan 
hubungan yang erat dan penuh kasih (bonding), 
membantu perkembangan bayi, dapat membantu 
menunda kehamilan baru, melindungi kesehatan 
ibu.  
 
Tema 2. Masalah penting yang mendukung 
pemberian susu formula.  
Saat menyusui, puting susu dapat mengalami lecet-
lecet, retak atau terbentuk celah. Biasanya keadaan 
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ini terjadi dalam minggu pertama setelah bayi lahir 
dengan insiden sekitar 23% ibu primipara dan 31% 
ibu multipara. Masalah ini dapat hilang dengan 
sendirinya jika ibu merawat payudara dengan baik 
dan teratur (Astutik R. Y, 2014). Susu formula 
diberikan pada bayi karena ibu mengalami masalah 
pada payudara, yaitu lecet, retak, yang kadang 
diikuti bengkak dan rasa nyeri. Keadaan ini 
disebabkan karena kurangnya ASI dihisap/ 
dikeluarkan atau penghisapan yang kurang efektif, 
pengeluaran ASI yang kurang baik, adanya lecet 
pada puting dan trauma pada kulit juga dapat 
mengundang infeksi bakteri. Hasil penelitian ini 
menunjukkan beberapa ibu memilih memberikan 
susu formula pada bayinya. Astutik Reni Y, 2014 
menjelaskan bahwa beberapa ibu ada yang 
memilih untuk memberikan susu artifisial atau susu 
formula sebagai pengganti ASI dengan berbagai 
alasan. Padahal sebenarnya susu formula tidak 
dapat disejajarkan dengan ASI karena ASI adalah 
yang terbaik bagi bayi. Hasil penelitian ini diperkuat 
oleh penelitian yang dilakukan oleh Trickey H, 
Nuwburn M, 2004  dalam penelitiannya yang 
berjudul Goals, dilemmas and assumptions in infant 

feeding education and support. Applying theory of  

constraints thinking tools to develop new priorities 

for action, menyebutkan ada tiga masalah penting 
yang menyebabkan bayi mendapatkan susu 
tambahan, yaitu ibu memberikan susu formula 
karena tidak mendapatkan support yang baik, ibu 
tidak mendapatkan penjelasan tentang masalah 
dalam menyusui, dan kebanyakan ibu tidak 
mengetahui tentang manfaat dari menyusui dan 

tidak mendapatkan bantuan untuk mengakses 
pengetahuan tersebut.   
 
Tema 3. Tradisi menyusui bagi ibu di Desa 
Liliboi Kabupaten Maluku Tengah.  
ASI disarankan kepada ibu yang memiliki bayi usia 
0-6 bulan, namun pemberian ASI ini juga 
berhubungan dengan adanya pengaruh dukungan 
sosial dari keluarga besar. Dukungan sosial dari 
suami, orang tua, mertua, dan kerabat yang lainnya 
membuat ibu merasa tenang dan berkemungkinan 
besar mau memberikan ASI kepada bayi. 
Pemberian ASI berkaitan dengan kuputusan yang 
dibuat oleh ibu maupun anggota keluarga. 
Menyusui bagi orang Maluku ialah suatu tradisi 
turun menurun sejak dahulu kala, mereka 
beranggapan bahwa dengan menyusui, anak 
tumbuh semakin kuat, cepat tumbuh besar, dan 
tidak mudah sakit. Informasi menyusui tentang cara 
dan teknik menyusui biasanya diperoleh dari 
orangtua (ibu atau mertua), dengan alasan 
orangtua merupakan orang yang berpengalaman. 
 
Tema 4. Faktor yang mempengaruhi ibu dalam 
memutuskan untuk menyusui bayi. 
Menyusui adalah hak bayi yang harus dipenuhi oleh 
ibu yang melahirkan, tetapi kenyataannya menyusui 
tidaklah semudah seperti yang dibayangkan. 
Kontunuitas menyusui dapat dipengaruhi oleh 
dukungan sosial dari orang lain yang berinteraksi 
dengan ibu, sehingga ibu merasakan kenyamanan 
secara fisik dan psikologis. Orang lain ini terdiri atas 
pasangan hidup (suami), orang tua, saudara, 
kerabat, teman, tenaga kesehatan lain, serta 
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anggota dalam kelompok kemasyarakatan lain. 
Peran serta suami untuk mendukung keberhasilan 
menyusui dapat dimulai sejak masa kehamilan, 
yaitu dengan meningkatkan kesiapan ibu hamil 
dalam menghadapi proses persalinan. 
Keikutsertaan suami secara aktif dalam masa 
kehamilan membantu keberhasilan isteri dalam 
mencukupi kebutuhan ASI untuk bayi. Hal ini 
sangat ditentukan oleh seberapa besar peran dan 
keterlibatan suami dalam masa-masa 
kehamilannya (Roesli, 2005). Hamlyn B, Brooker S;  
et al, 2002 menyebutkan bahwa keluarga 
memberikan kontribusi yang besar terhadap 
keinginan ibu untuk menyusui bayi selain 
memberikan pengaruh yang kuat untuk 
pengambilan keputusan untuk tetap menyusui. 
Kenyataan yang ada dimsayarakat, ibu menyusui 
cenderung mendatangi kerabat dari pada petugas 
kesehatan jika mengalami kesulitan dalam 
menyusui. Hasil penelitian ini diperkuat oleh hasil 
penelitian Nesbitt Sherry A; et al, 2012 berjudul 
Canadian adolescent mothers perception of 

influence on breastfeeding decisions: a qualitative 

descriptive study, yaitu ibu mempunyai motivasi 
dari diri sendiri untuk menyusui  karena dengan 
menyusui ada keuntungan bagi bayi, menyusui 
secara berkesinambungan mempunyai dampak 
yang baik pada situasi sosial dan terdapat 
hubungan yang erat antara ibu dan bayi, 
kemampuan support sosial, bertambanhnya 

pengetahuan ibu tentang praktik menyusui dan 
manfaatnya, serta ibu mempunyai intuisi yang 
lembut kepada bayi saat menyusui.  

 
Kesimpulan 
Menyusui adalah proses alami bagi seorang ibu 
untuk menghidupi dan menyejahterakan anak 
pasca melahirkan. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi ibu untuk memberikan keputusan 
mau menyusui adalah inisiatif diri sendiri, adanya 
pengetahuan tentang menyusui, faktor sosial 
(dukungan suami, orang tua, dan keluarga) oleh 
sebab itu pendekatan kualitatif sangat diperlukan 
bagi ibu untuk mampu mengambil keputusan 
secara tepat dalam menyusui bayinya. 
 
Saran 
Beberapa saran yang bisa diberikan oleh peneliti 
berkaitan dengan proses pengambilan keputusan 
bagi ibu untuk menyusui bayi adalah perlunya 
kesadaran yang tinggi menyusui.  Bagi petugas 
kesehatan supaya meningkatkan cakupan 
sosialisasi pemberian ASI eksklusif lebih luas yang 
melibatkan pasangan usia subur, keluarga dan 
lingkungan komunitas masyarakat. Juga diperlukan 
pendekatan secara aktif kepada masyarakat desa 
Liliboi Kabupaten Maluku Tengah untuk 
mensosialisasikan program pemberian ASI ekskulif 
0-6 bulan.  
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Abstrak 
 

Latar Belakang : Reaksi anak terhadap hospitalisasi bersifat individual dan sangat tergantung pada usia perkembangan 
anak, pengalaman sebelumnya terhadap sakit, sistem pendukung yang tersedia dan kemampuan koping yang dimilikinya. 
Pada umumnya reaksi anak terhadap sakit adalah kecemasan karena perpisahan, kehilangan, perlukaan tubuh, dan rasa 
nyeri. Pada masa Todler (2-3 tahun) sumber utama adalah cemas akibat perpisahan, reaksi anak protes menangis, menjerit, 
menolak perhatian orang lain. Tujuan : Untuk mengetahui pengaruh terapi bermain Malam warna-warni terhadap penurunan 
kecemasan anak usia Toddler selama menjalani perawatan diruang Parikesit RSUD Kota Semarang. Metode Penelitian : 
Penelitian yang telah digunakan adalah desain penelitian Eksperimen, metode Observasi dengan rancangan penelitian Static-
group comparison design. Dengan menggunakan uji Statistik Wilcoxon. Hasil : Hasil dari analisa dengan menggunakan test statistik 
wilcoxon didapatkan nilai p value 0,025 < α 0,05, Kesimpulan : Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini menunjukan bahwa ada 
pengaruh antara terapi bermain malam warna-warni terhadap turunnya kecemasan anak yang sedang dirawat diruang 
Parikesit RSUD Kota Semarang. 
 
Kata Kunci   : Terapi Bermain Malam Warna-warni, Penurunan Kecemasan 
Kepustakaan : 26 (1995-2009) 
 

THE EFFECT OF PLAY THERAPY ON THE EVENING DECREASING Colorful Anxiety 
Toddler AGE CHILDREN DURING Parikesit Hospital undergoing treatment room 

SEMARANG 
 

Abstract 
Background: The reaction of children to hospitalization is individualized and highly dependent on age of child development, 
previous experience of illness, available support systems and coping skills they have. In general reaction to the ill child's 
anxiety due to separation, loss, body piercing, and pain. During Todler (2-3 years) is the major source of anxiety due to 
separation, reaction to protest children crying, screaming, refusing the attention of others. 
Objective: To assess the influence of play therapy colorful night to decrease anxiety Toddler-aged children during hospital 
treatment room Parikesit of Semarang. Method: The study that has been used is research design experiments, the method of 
observation with the design of the Static-group comparison study design. By using the Wilcoxon test statistics. Results: The 
results of statistical analysis using Wilcoxon tests obtained p value 0.025 <α 0.05, it can be concluded that Ho is rejected and 
Ha accepted. This shows that there is influence between therapeutic play colorful night against the decline in anxiety child 
being treated in the room Parikesit Hospital Semarang. 
 
Keywords      : Play Therapy Night colors, Decrease Anxiety 
Bibliography  : 26 (1995-2009) 
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Pendahuluan 
Reaksi anak terhadap hospitalisasi bersifat 

individual dan sangat tergantung pada usia 
perkembangan anak, pengalaman sebelumnya 
terhadap sakit, sistem pendukung yang tersedia 
dan kemampuan koping yang dimilikinya. Pada 
umumnya reaksi anak terhadap sakit adalah 
kecemasan karena perpisahan, kehilangan, 
perlukaan tubuh, dan rasa nyeri. Pada masa 
Todler (2-3 tahun) sumber utama adalah cemas 
akibat perpisahan, reaksi anak protes menangis, 
menjerit, menolak perhatian orang lain. 
 
Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh terapi bermain 
Malam warna-warni terhadap penurunan 
kecemasan anak usia Toddler selama menjalani 
perawatan diruang Parikesit RSUD Kota 
Semarang. 
 
Metode Penelitian   

Penelitian yang telah digunakan adalah 
desain penelitian Eksperimen, metode Observasi 
dengan rancangan penelitian Static-group 

comparison design. Dengan menggunakan uji 
Statistik Wilcoxon. 
 
Hasil Penelitian 

Hasil dari analisa dengan menggunakan 
test statistik wilcoxon didapatkan nilai p value 
0,025 < α 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa 
Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini menunjukan 
bahwa ada pengaruh antara terapi bermain 
malam warna-warni terhadap turunnya 

kecemasan anak yang sedang dirawat diruang 
Parikesit RSUD Kota Semarang. 
 
Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa pada saat anak mengalami 
perawatan diruangan, anak masih bisa menerima 
dan berkomunikasi dengan bermain yang 
diberikan peneliti. Seperti halnya teori yang 
dikemukakan oleh Dariyo (2007), terapi bermain 
merupakan salah satu model terapi dengan 
menggunakan metode permainan. Bermain 
merupakan suatu aktivitas yang menyenangkan, 
spontan, dan didorong oleh motivasi internal 
yang pada umunya dilakukan oleh anak-anak. 
Sehingga bermain adalah cara alamiah bagi anak 
untuk mengungkapkan konflik dalam dirinya yang 
tidak disadari selain itu juga merupakan kegiatan 
yang dilakukan sesuai dengan keinginan sendiri 
untuk memperoleh kesenangan. Ada 5 
karakteristik dalam bermain, yaitu 
menyenangkan, spontan, motivasi internal dan 
imajinatif. Teori yang dikemukakan oleh Freud, 
Sigmund (2009) kecemasan merupakan salah 
satu bentuk emosi individu yang berkenaan 
dengan adanya rasa terancam oleh sesuatu, 
biasanya dengan objek ancaman yang tidak 
begitu jelas. Hal itu dialami anak pada saat 
dirawat diruangan yang membuat anak 
mengalami kecemasan karena proses tindakan 
medis, perpisahan dan adaptasi dengan 
lingkungan yang baru. Disini peneliti 
menggunakan terapi bermain sebagai penurunan 
kecemasan anak pada saat dirawat diruangan. 
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Berdasarkan hasil penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa adanya penurunan 
kecemasan pada anak setelah diberikan terapi 
bermain dan adanya pembanding yaitu kelompok 
kontrol, bahwa antara yang diberikan terapi 
bermain ada pengarauh dan kelompok kontrol 
(tidak diberikan intervensi) tidak berpengaruh 
terhadap kecemasan anak. Seperti halnya teori 
yang dikemukakan oleh Suherman (2000), bahwa 
dengan bermain anak memenuhi kepuasan fisik, 
emosi, sosial dan perkembangan mental, 
sehingga anak dapat mengekspresikan 
perasaannya baik itu perasaan kekuatan, 
kesepian, fantasi ataupun menunjukan 
kreatifitasnya. Berdasarkan hasil dari analisa 
dengan menggunakan uji statistik wilcoxon 
dengan tingkat kepercayaan 0,05 didapatkan nilai 
p value 0,025 dengan demikian p value < α 0,05, 
maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan 
Ha diterima. Hal ini menunjukan bahwa ada 
hubungan yang bermakna/signifikan antara terapi 
bermain malam warna-warni terhadap penurunan 
kecemasan anak usia Toddler yang sedang 
dirawat diruang Parikesit RSUD Kota Semarang. 

Dan dengan adanya hasil dari tabel 4.7 yaitu 
hasil untuk kelompok kontrol didapatkan nilai p 
value sebesar 0,317 dengan demikian p value > 
α 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Ho 
diterima dan Ha ditolak. Hal ini menunjukan 
bahwa tidak ada perbedaan yang bermakna 
untuk kelompok kontrol antara observasi pertama 
dengan observasi kedua. Hal ini menunjukan 
bahwa antara kelompok intervensi dengan 
kelompok kontrol ada perbedaan dalam turunnya 
kecemasan pada anak. 

Dari hasil analisa bivariat diatas dapat 
ditarik kesimpulan bahwa terapi bermain malam 
warna-warni berpengaruh pada penurunan 
kecemasan anak usia Toddler yang dirawat 
diruang Parikesit RSUD Kota Semarang. 
 
Kesimpulan 

Dari hasil yang diperoleh dapat 
disimpulkan bahwa terapi bermain malam warna-
warni berpengaruh terhadap penurunan 
kecemasan anak usia toddler yang sedang 
dirawat diruang Parikesit RSUD Kota Semarang. 
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Abstrak 

 

Pendahuluan: Berdasarkan (SDKI) Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia bahwa perilaku seksual 

remaja cenderung permisif. Sudah banyak remaja yang melakukan aktivitas seksual. Orang tua memiliki 

kewajiban untuk mendidik, membimbing, dan merawat dengan baik. Disinilah peran orang tua sangat 

penting, terutama ibu yang dianggap orang terdekat. Tujuan : Untuk mengetahui hubungan pola asuh 

orang tua dengan perilaku seksual remaja kelas XI di SMA Negeri 1 Ngawi. Metode penelitian: Jenis 

penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik, dengan pendekatan cross sectional. Populasi dalam 

penelitian ini seluruh siswa kelas XI sebanyak 70 responden. Pengambilan sampel adalah cluster 

sampling. Analisis data menggunakan Chi-kuadrat. Hasil: Dari 70 responden mayoritas pola asuh orang 

tua authotarian sebanyak 53 responden (75,7%), dan perilaku seksual menyimpang 43 responden 

(61,4%).  Hasil uji statistik dengan rumus chi-square didapat χ hitung (10.178) >χtabel (5.991) sehingga 

H0 ditolak dan Ha diterima. Kesimpulan: Penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara pola asuh 

orang tua dengan perilaku seksual remaja di SMA Negeri 1 Ngawi. 

 
Kata kunci : Pola asuh orang tua; perilaku seksual. 

 

RELATIONSHIP PARENTING PARENTS SEXUAL BEHAVIOR IN CLASS XI 

HIGH SCHOOL 1 NGAWI 

 

Introduction: Based on (IDHS) Indonesia Demographic and Health Survey that adolescents tend to 

permissive sexual behavior. Many adoleo scents who engage in sexual activity. Parents have an 

obligation to educate, guide and care for properly. Where the role of parents is very important, especially  

mothers who are considered the closest.Purpose : To find parenting parents with adolescent sexual 

behavior class. Research methods: This type of research is a descriptive analytic study, with cross 

sectional. Population in this study  XI grade students as  70 respondents. Taking  a cluster sampling.  

Analysis using chi squared.Results: Majority of the 70 respondents authotarian parenting parents as 

much as 53 respondents (75,7%), and behavioral sexual 43 respondents (61,4%). The results of statistical 

tests with chi aquared can Χ count (10,178)> χtabel (5,991). Conclusions: The study shows that there is 

a relationship between parenting parents with adolescent sexual behavior in High school 1 Ngawi. 

 
Keywords: parenting parents;sexual behavior. 
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Pendahuluan 

 

Berdasarkan hasil  Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 

2007 tampak bahwa perilaku seksual remaja cenderung permisif. Sudah banyak remaja 

yang melakukan aktivitas seksual dari mulai yang ringan hingga sudah melakukan 

hubungan seksual. Hal ini ditunjukkan dari cukup besarnya remaja yang sudah 

melakukan aktivitas ciuman bibir mencapai 48,5 persen remaja yang artinya hampir 

separuh remaja sudah melakukannya dan sebanyak 25,4 persen pernah meraba atau 

merangsang bagian tubuh yang sensitive, seperti sekitar alat kelamin, payudara, dan 

paha. Remaja yang sudah pernah melakukan hubungan seksual sebesar 4,1 persen.  

Perilaku seksual merupakan segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat 

seksual, baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis. Bentuk-bentuk tingkah laku ini 

dapat beraneka ragam, mulai dari perasaan tertarik hingga tingkah laku berkencan, 

bercumbu, dan bersenggama (Sumiati, 2009; h.84).  

Menurut Chilman,(Tukiran, 2010; h.247) remaja sebagai sebuah fase merupakan 

masa tumbuhnya kemandirian dan proses matangnya seksualitas, baik secara fisik dan 

psikologis, yang didalamnya remaja dan keluarga akan memiliki peran penting. 

Sedangkanmenurut Katchadourian, (Tukiran, 2010; h.247) remaja membutuhkan 

pertumbuhan kapasitas untuk intimasi dan berafiliasi untuk menjalin hubungan dengan 

lawan jenis. Pendidikan yang diberikan oleh orang tua dalam suatu keluarga merupakan 

dasar bagi pendidikan selanjutnya. Namun sering kali remaja mengalami hambatan 

untuk berkomunikasi dengan orang tua, terutama untuk membicarakan masalah seksual. 

Masih banyak orang tua dibayangi ketakutan hal ini akan mempengaruhi perilaku 

seksual remaja. Menurut Murdijan,(Tukiran, 2010; h.247)  remaja harus berhadapan 

dengan stimulus seks dari lingkungan, dorongan seks yang muncul dari dalam dirinya, 

norma masyarakat, dan nilai agama yang harus dipegang teguh. Dengan kondisi yang 

sangat kompleks tersebut, remaja akan mengalami kesulitan apabila tidak ada pihak 

yang membantu dan mengarahkan mereka. Disinilah peran orang tua sangat penting, 

terutama ibu yang dianggap sebagai orang terdekat bagi remaja (Tukiran, 2010; h.248). 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti di SMA Negeri 1 

Ngawi, dari 754 siswa terdiri dari 332 siswi perempuan dan 422 siswa laki-laki. Pada 

tahun 2013 terdapat dari 2 siswi SMA Negeri 1 Ngawi dikeluarkan dari sekolah karena 

hamil diluar nikah dalam satu tahun terakhir. Hal ini membuktikan bahwa, ada remaja 
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yang melakukan sex bebas diluar nikah (Data Sekunder, 2014).Adapun tujuan penelitian 

ini untuk  mengetahui hubungan pola asuh orang tua dengan perilaku seksual remaja 

Kelas XI di SMA Negeri 1 Ngawi. 

 

Tinjauan Teoritis  

 

Menurut Soekirman (Septiasari, 2012; h. 162) pola asuh adalah asuhan yang 

diberikan ibu atau pengasuh lain berupa sikap, dan perilaku dalam hal kedekatannya 

dengan anak, memberikan makan, merawat, menjaga kebersihan, memberi kasih 

sayang, dan sebagainya. 

Menurut Septiasari (2012; h.170 ), macam macam pola asuh pola asuh ada tiga 

yaitu : 

1) Authotarian  

Pola ini menggunakan pendekatan yang memaksakan kehendak kepada anak.Anak 

harus menurut kepada orang tua.Keinginan orang tua harus dituruti, anak tidak 

boleh mengeluarkan pendapat. Pola asuh ini dapat mengakibatkan anak menjadi 

penakut, menarik diri dari pergaulan, kurang adaptif, kurang tajam, kurang tujuan , 

curiga kepada orang lain dan mudah stress. 

2) Permisif  

Orang serba memperbolehkan anak berbuat apa saja. Orang tua memiliki 

kehangatan, dan menerima apa adanya. Kehangatan cenderung memanjakan, ingin 

dituruti keinginannya, sedangkan menerima apa adanya cenderung memberikan 

kebebasan kepada anak untuk berbuat apa saja. Pola asuh ini dapat menyebabkan 

anak agresif, tidak patuh pada orang tua, sok kuasa, kurang mampu mengontrol diri. 

3) Authoritative  

Orang tua sangat memperhatikan kebutuhan anak, dan mencukupinya dengan 

pertimbangan faktorkepentingan dan kebutuhan.Pola asuh ini dapat mengakibatkan 

anak mandiri, mempunyai kontrol diri, mempunyai kepercayaan diri yang kuat, dapat 

berinteraksi dengan teman sebaya dengan baik, mampu menghadapi stress, mempunyai 

minat terhadap hal-hal yang baru, kooperatif dengan orang dewasa, penurut, patuh, dan 

berorientasi pada prestasi. 
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Menurut Soetjiningsih dalam (Tukiran 2010; h. 244) perilaku seksual adalah segala 

tingkah laku seksual yang didorong oleh hasrat seksual lawan jenisnya, yang dilakukan 

oleh remaja sebelum mereka menikah, baik mulai dari tingkat yang kurang intim sampai 

melakukan hubungan seksual. 

Menurut Reiss dalam Duvall & Miller (1985), membagi bentuk perilaku seks 

pranikah itu menjadi beberapa kategori,  yaitu: 

1) Bersentuhan (touching), antara lain berpegangan tangan, berpelukan. 

2) Berciuman (kissing), batasan dari perilaku ini adalah mulai dari hanya sekedar 

kecupan (light kissing), sampai dengan (french kiss) yaitu adanya aktivitas atau 

gerakan lidah di mulut (deep kissing). 

3) Bercumbu (petting), yaitu merupakan bentuk dari berbagai aktivitas fisik secara 

seksual, antara pria dan perempuan, yang lebih dari sekedar berciuman atau 

berpelukan yang mengarah kepada pembangkit gairah seksual, namun belum sampai 

berhubungan kelamin.Pada umumnya bentuk aktivitas yang terlibat dalam petting 

ini, melibatkan perilaku mencium, menyentuh atau meraba, menghisap, dan menjilat 

pada daerah-daerah pasangan; seperti mencium payudara pasangan perempuan, atau 

mencium alatkelamin pasangan pria. 

4) Berhubungan kelamin (sexsual intercourse), yaitu adanya kontak antara penis dan 

vagina, dan terjadi penetrasi penis kedalam vagina. 

Masa remaja dikenal sebagai masa peralihan atau masa transisi, perubahan-

perubahan itu ditandai dengan matangnya organ reproduksi, sehingga remaja harus 

mengetahui dampak dan perubahan-perubahan tersebut. Disinilah keluarga yang 

bertugas memberikan pendidikan seks kepada anaknya sendini mungkin.(Septiasari, 

2012). 

 

Metode Penelitian 

 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif analitik yaitu digunakan untuk 

menganalisis data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum generalisasi (Sugiyono, 2007; h. 207-208). Jenis 

rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan penelitian cross sectional. 
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Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa-siswi kelas XI di SMA Negeri 1 

Ngawi sejumlah 229 orang dari 9 kelas dan didapatkan sampel 70 responden. Teknik 

sampel tersebut menggunakan teknik Proporsi simple random sampling. Alat ukur  yang 

digunakan dalam pengumpulan data berupa kuesioner pola asuh orang tua dan perilaku 

sexual remaja  yang telah dilakukan  uji validitas dengan  rumus koefisien korelasi biseral 

dan  uji reabilitas dengan rumus Rumus KR-20 serta menggunakan SkalaInventori Lie 

Scale Minnesota Multiphasic Personality Inventory (L-MMPI) untuk menguji kejujuran 

responden dalam menjawab pertanyaan yang ada pada kuesioner penelitian. Teknik 

analisa data dengan analisa univariat dengan rumus persentase  dan analisa bivariat 

dengan menggunakan rumus Chi-square(x2).  

 

Hasil Penelitian  

Dari hasil pembagian kuesioner terhadap 70 remaja di SMA Negeri 1 Ngawi 

diperoleh data sebagai berikut :  

Tabel 1. Hubungan pola asuh orang tua dengan perilaku seksual remaja 

Pola Asuh  
Perilaku 

Total 

P value 

Tidak menyimpang Menyimpang 

Authotarian 1 (14.3%) 43 (61.4%) 53 (75.7%) 0.006 

Permisif 1(1.4%) 14 (20.0%) 15 (21.4%) 

authoritative 2 (2.9%) 0(0%) 2 (2.9%)  

Total 13 (18.6%) 57(81.4%) 70(100.0%)  

 

Pembahasan 

 

Hasil penelitian di SMA Negeri 1 Ngawi dari 70 responden : Mayoritas orang tua 

menerapkan pola asuh authotarian sebanyak 53 responden (75,7%) dan minoritas adalah 

authoritative sebanyak 2 responden (2,9%). Hasil penelitian menunjukkan pola asuh 

authotarian karena pola asuh yang diberikan oleh orang tuanya itu berupa memaksakan 

kehendak, anak tidak boleh mengeluarkan pendapat.  

Menurut Septiasari (2012; h.170 ) macam-macam pola asuh ada tiga yaitu : 

Authotarian, pola asuh ini menggunakan pendekatan yang memaksakan kehendak 
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kepada anak. Anak harus menurut kepada orang tua. Keinginan orang tua harus dituruti, 

anak tidak boleh mengeluarkan pendapat. Pola asuh ini dapat mengakibatkan anak 

menjadi penakut, menarik diri dari pergaulan, kurang adaptif, kurang tajam, kurang 

tujuan, curiga kepada orang lain dan mudah stress. Permisif, orang serba 

memperbolehkan anak berbuat apa saja. Orang tua memiliki kehangatan, dan menerima 

apa adanya. Kehangatan cenderung memanjakan, ingin dituruti keinginannya, 

sedangkan menerima apa adanya cenderung memberikan kebebasan kepada anak untuk 

berbuat apa saja. Pola asuh ini dapat menyebabkan anak agresif, tidak patuh pada orang 

tua, sok kuasa, kurang mampu mengontrol diri. Authoritative, orang tua sangat 

memperhatikan kebutuhan anak, dan mencukupinya dengan pertimbangan faktor 

kepentingan dan kebutuhan. Pola asuh ini dapat mengakibatkan anak mandiri, mempunyai 

kontrol diri, mempunyai kepercayaan diri yang kuat, dapat berinteraksi dengan teman 

sebaya dengan baik, mampu menghadapi stress, mempunyai minat terhadap hal-hal yang 

baru, kooperatif dengan orang dewasa, penurut, patuh, dan berorientasi pada prestasi. 

Hasil peneliti menunjukkan dalam pola asuh orang tua yang authotarian, peneliti 

berasumsi bahwa pola asuh orang tua  bisa dipengaruhi oleh pengaruh cara orang tua dulu 

saat dibesarkan. Bisa jadi orang tua menerapkan pola asuh yang didapatkan dahulu dari 

orang tuanya kepada anaknya sekarang sehingga sifatnya adalah turun temurun. Selain itu 

juga ketegangan orang tua disebabkan terkait dengan perkembangan teknologi yang 

semakin pesat untuk bisa mengakses informasi ini memiliki dampak psikologis tersendiri 

dimana orang tua takut keadaan anaknya sampai salah bergaul, sehingga prang tua 

cenderung selalu memaksakan kehendak pada anak-anaknya. 

Hasil penelitian di SMA Negeri 1 Ngawi dari 70 respoden mayoritas remaja 

menerapkan perilaku menyimpang sebanyak 57 responden (81,4%) dan minoritas 

perilaku tidak menyimpang sebanyak 13 responden (18,6%). Penelitian ini perilaku 

sesksual adalah segala tingkah laku seksual yang didorong oleh hasrat lawan jenisnya, 

yang dilakukan oleh remaja sebelum mereka menikah, baik mulai dari tingkat yang 

kurang lazim sampai melakukan hubungan seksual. Seperti bersentuhan, berciuman, 

bercumbu, dan berhubungan kelamin. 

Menurut Sarlito W. Sarwono dalam Sumiati (2009) faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku seksual yaitu perubahan-perubahan hormonal, penyaluran seks 

yang tidak dapat segara dilakukan (penundaan usia perkawinan), norma-norma agama 
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yang berlaku, penyebaran media porno, orang tua yang masih mentabukan mengenai 

seks, adanya pergaulan yang semakin bebas antara pria dan wanita. 

Berdasarkan hasil peneliti perilaku seksual yang menyimpang ini, peneliti berasumsi 

bahwa penyebab dari perilaku ini adalah usia responden rentang berumur 16-19 tahun, 

dimana di usia tersebut  terjadi perubahan fisik  kelenjar hipofise menjadi masak dan 

mengelurkan beberapa hormon yang menyebabkan remaja membutuhkan penyaluran 

dalam bentuk tingkah laku seksual, penyaluran tersebut tidak dapat segera dilakukan 

karena adanya penundaan usia perkawinan. Selain itu dengan adanya tuntutan 

persyaratan norma sosial dalam perkawinan yang selalu ada di masyarakat seperti  

pendidikan, pekerjaan, dan persiapan menta, dan tentunya membutuhkan waktu yang 

lama. Peneliti juga berasumsi bahwa saat ini agama sudah mulai dilanggar dan makin 

bebasnya pergaulan dengan lawan jenis dalam masyarakat sebagai akibat kurangnya 

iman dari setiap orang. Selain itu dengan adanya teknologi informasi yang semakin 

canggih, remaja dengan mudah mengakses informasi tentang seksual sehingga remaja 

cenderung penasaran dan ingin mencobanya. Dalam penelitian ini lingkungan terdekat 

dengan remaja juga memiliki pengaruh terhadap perilaku remaja. Dan remaja akan 

cenderung meniru perilaku di sekitarnya.     

 Sedangkan  hasil penelitian di SMA Negeri 1 Ngawi bahwa pola asuh yang 

diberikan kepada anaknya mayoritas pola asuh authotarian sebanyak 53 responden 

(75,7%), untuk yang berperilaku menyimpang sebanyak 43 responden (61,4%), dan 

yang tidak menyimpang 10 responden (14,3%).Berdasarkan hasil perhitungam Chi-

Square diperoleh nilai pearson chi square  (χ2-hitung) sebesar 10.178 dengan nilai 

probabilitas sebesar 0.006.  Kedua variabel dikatakan berhubungan jika nilai χ2 hitung 

> χ2 tabel. Nilai χ2 tabel pada taraf signifikansi  (α) = 0,05 dan derajat kebebasan (df) = 

2 adalah 5.991. nilai χ2 hitung (10.178) >χ2 tabel (5.991). Berdasarkan kriteria tersebut 

maka dapat disimpulkan ada hubungan antara pola asuh orang tua dengan perilaku seks 

remaja di SMA Negeri 1 Ngawi 

. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Septiasari (2012) bahwa masa remaja 

dikenal sebagai masa peralihan atau masa transisi, perubahan-perubahan itu ditandai 

dengan matangnya organ reproduksi, sehingga remaja harus mengetahui dampak dan 

perubahan-perubahan tersebut. Disinilah keluarga yang bertugas memberikan 

pendidikan seks kepada anaknya sedini mungkin. Dan pola asuh orang tua yang 
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mempengaruhi perilaku seksual terhadapa anaknya adalah pola asuh yang seperti 

otoriter (Septiasari, 2012). Pola asuh otoriter ini mempunyai arti yang sama dengan pola 

asuh authotarian yaitu memaksakan kehendak. Agar anak terdidik dengan baik lebih 

baiknya memiliki pola asuh authoritative antara lain memperhatikan kebutuhan anak, 

dan mencukupinya dengan pertimbangan faktor kepentingan dan kebutuhan, sehingga 

perkembangan anak bisa lebih baik untuk masuk kedalam pergaulan di jaman sekarang 

 

Kesimpulan 

Ada hubungan antara pola asuh orang tua dengan perilaku seks remaja di SMA 

Negeri 1 Ngawi. χ2 hitung (10.178) >χ2 tabel (5.991).  

 

Saran 

SMA Negeri 1 Ngawi diharapkan memberikan pendidikan seks bebas, sehingga 

siswa memahami dampaknya dari seks bebas dan pada akhirnya siswa tidak berperilaku 

menyimpang. Orang tua agar lebih memperhatikan anaknya dengan menerapkan  pola 

asuh anak seperti orang tua memperhatikan anak, dan mencukupinya dengan 

pertimbangan faktor kepentingan dan kebutuhan. 
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