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SAMBUTAN KETUA PANITIA
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Yang terhormat:
-

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat, yang diwakili oleh Ketua POKJA IV
dr Siska

-

Rektor Universitas Padjajaran, yang diwakili oleh Pembantu Rektor 2
Dekan Fakultas Keperawatan beserta jajarannya

-

Kepala Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat

-

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili

-

Ketua DPW PPNI Provinsi Jawa Barat

-

Ibu Desrinah Harahap, MKep., SP.Kep., Mat (Ketua Ikatan Perawat Maternitas
Indonesia)

-

Direktur JALIN-USAID Jawa Barat

-

Para Dekan Fakultas di Lingkungan UNPAD

-

Para Kepala Bidang Perawatan dan CI Rumah Sakit dan Puskesmas di wilayah Jawa
Barat dan Kota Bandung

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkah
dan rahmat-Nya, pada hari ini kita dapat berkumpul untuk bersama-sama mengikuti acara
Seminar Nasional Keperawatan dan Workshop “Stunting Series”. Sebagai ketua Panitia
kegiatan ini, saya mengucapkan selamat datang kepada peserta, pembicara , dan undangan
pada Seminar keperawatan dan workshop yang diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis
Fakultas Keperawatan yang ke 25, dengan thema “Gerakan terintegrasi Peningkatan Civil
Society Engagement: Upaya Pencegahan Kematian Ibu dan Bayi untuk Mencapai Target
SDGs 2030”. Seminar dan workshop ini dilaksanakan selama 2 hari yaitu tanggal 12- 13
November 2019. 2 keynote speaker dan 6 pembicara Seminar akan sharing update informasi
berkaitan dengan topik kesehatan Ibu dan anak khususnya Penurunan AKI dan AKB, dan
untuk workshop 8 pembicara akan menyampaikan materi berkaitan dengan topik stunting.
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Partisipan pada kegiatan ini berjumlah berjumlah 275 peserta dari multi disiplin, dan berasal
dari berbagai provinsi di Indonesia termasuk Aceh, Sumatra utara, Riau, Bengkulu, Lampung,
Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Kalimantan Barat, Sulawesi
selatan, Maluku, dan Nusa Tenggara Timor.

Selain mengikuti Seminar dan Workshop,

sebagian peserta akan mempresentasikan hasil-hasil penelitian di area keperawatan, telah
terdaftar 204 hasil penelitian akan dipresentasikan oleh peserta, yang terdiri dari160 presentasi
oral, dan 44 poster dapat dilihat di 2 layar monitor diluar auditorium. Dari artikel-artikel
tersebut reviewer telah melakukan seleksi terhadap abstrak yang dikirim, dan membuat
rekomendasi potensi publikasi di Jurnal Keperawatan UNPAD yang sudah terakreditasi Sin
2 dan Sinta 4, 3 jurnal lain dengan e ISSN, dan proceeding
Sebagai ketua pelaksana, saya sangat menyadari bahwa suksesnya kegiatan ini tidak terlepas
dari dukungan dan kerjakeras berbagai pihak khususnya panitia. Ucapan terimakasih sebesarbesarnya pada seluruh panitia dosen dan mahasiswa yang telah bahu membahu t etap
berkomiten untuk bekerja dengan berbagai kerterbatasan, hingga terlaksana kegiatan ini,
semoga kerja keras panitia menjadi amal ibadah kita semua, amiin. Ucapan terimakasih juga
disampaikan kepada Rektor UNPAD yang dalam hal ini diwakili oleh pembantu rector 2 yang
telah bersedia hadir untuk membuka acara ini, Terimakasih diucapkan kepada Ibu Dekan
Fakultas keperawatan dan staff jajarannya atas dukungan pada Semnas ini, Terimakasih pada
Sponsor; Rizky Ananda, Oseljaya, Rifa corporation, USAID, Tupperware, ,IPEMI JABAR,
MarthaTilaar, dan penerbit Elsevier. Terakhir, terimakasih kepada seluruh pembicara dan
peserta yang hadir, saya salaku pribadi dan panitia mohon maaf apabila banyak kekurangan,
semoga kegiatan ini bermanfaat bagi peningkatan kesehatan ibu dan anak di Indonesia.
Terimakasih,
Wassalamu’alaikum wr wB

Restuning Widiasih
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SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS KEPERAWATAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN

Yang terhormat:
-

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat, ibu Atalia Ridwan Kamil atau yang
mewakili

-

Rektor Universitas Padjajaran, Prof Dr Rina Indiastuti
Kepala Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat

-

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili

-

Ketua DPW PPNI Provinsi Jawa Barat

-

Direktur JALIN-USAID Jawa Barat

-

Para Dekan Fakultas di Lingkungan UNPAD

-

Para Kepala Bidang Perawatan dan CI Rumah Sakit dan Puskesmas di wilayah Jawa
Barat dan Kota Bandung

Yang Saya hormati Para pembicara antara lain:
-

Desrinah Harahap, MKep., SP.Kep., Mat (Ketua Ikatan Perawat Maternitas
Indonesia)

-

Erna Herawati, SAnt, MA, PhD

-

Dr. Poncho Kaslam

-

Dr. Yanti Hermayanti, SKp, MNm

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Selamat pagi dan salam sejahtera bagi
kita semua
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha
Pengasih dan Penyayang, karena atas ijin-Nya, pada hari ini kita dapat berkumpul di sini untuk
bersama-sama mengikuti acara Seminar Nasional Keperawatan dan Workshop “Stunting
Series” dengan tema: “Gerakan terintegrasi Peningkatan Civil Society Engagement: Upaya
Pencegahan Kematian Ibu dan Bayi untuk Mencapai Target SDGs 2030”. Seminar dan
workshop ini dilaksanakan dalam rangka Dies Natalis Fakultas Keperawatan yang ke 25.
Para hadirin yang saya hormati,
Angka kematian ibu (AKI) dan bayi (AKB) masih tinggi di dunia termasuk Indonesia.
Masalah tersebut masih menjadi issu global, khususnya untuk negara-negara berkembang
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seperti Indonesia. Penurunan AKI di Indonesia masih belum mencapai target Millenium
Development Goals di tahun 2015, dan saat ini berbagai upaya dilakukan untuk mencapai
penurunan AKI dan AKB sesuai target Sustainable Development Goals (SDGS) di tahun 2030.
Pemerintah Indonesia telah merancang dan melakukan berbagai upaya berlanjutan dengan
dukungan dan kerjasama lintas sectoral dan interprofesional untuk mencapai target tersebut.
Penurunan AKI, dan AKB adalah signifikan bagi suatu negara karena merupakan indikator
derajat kesehatan, dan kualitas penduduk.
Program-program pemerintah Indonesia untuk menurunkan AKI antara lain, Program
Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), Desa SIAGA, dan Quick Win
penyediaan darah. Program tersebut diatas diperkuat dengan Penetapan standard pelayanan
maternal, namun berbagai penelitian menunjukkan pelayanan dan kesehatan maternal belum
maksimal. Berbagai faktor teridentifikasi berpengaruh terhadap kesehatan ibu dan anak baik
penyebab langsung dan tidak langsung, seperti masalah kesehatan/komplikasi pada ibu saat
hamil sendiri, pelayanan kesehatan, dan faktor sosial.
Periode kehamilan, melahirkan, nifas, dan adanya anggota keluarga baru di Indonesia
berkaitan erat dengan dukungan sosial. Social support merupakan dukungan orang-orang yang
memiliki hubungan berarti bagi individu seperti, pasangan, orang tua, kerabat dan sahabat,
tenaga kesehatan, komunitas terlatih dan kompeten, ataupun masyarakat sekitar. Pemerintah
Indonesia melalui kementerian kesehatan telah meluncurkan berbagai program untuk
melibatkan aspek sosial kemasyarakatan dalam pencegahan dan penanganan AKI-AKB,
seperti program desa siaga, gerakan germas, dan melibatkan organisasi sosial masyarakat, dan
LSM dalam rangka upaya menurunkan AKI-AKB, namun terkendala dengan kontinuitas
kegiatan dan dana. Banyak potensi masyarakat yang dapat dimaksimalkan untuk mencegah
AKI-AKB, namun program-program yang dikembangan oleh komponen-komponen sosial
kurang terintegrasi.
Perawat sebagai bagian integral dalam pelayanan kesehatan nasional, harus bekerja
secara profesional, berperan aktif dalam pembangunan kesehatan, dan sepenuhnya menopang
berbagai upaya sistem pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan
derajat kesehatan di Indonesia termasuk kesehatan Ibu dan Bayi. Perawat diarea pendidikan,
layanan klinik, dan komunitas siap untuk berkontribusi aktif dengan membangun sinergitas
dan kolaborasi lintas sektoral dan lintas keilmuan yang terintegrasi untuk mensukseskan
pencapaian target global penurunan kasus AKI-AKB berdasar target SDGs 2030.
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Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran sebagai institusi pendidikan yang
mendidik calon Ners dan magister keperawatan yang professional mempunyai moral
responsibility untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan kesehatan di Indonesia termasuk
meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Seminar nasional keperawatan dengan topik Gerakan
terintegrasi Peningkatan Civil Society Engagement: Upaya Pencegahan Kematian Ibu dan Bayi
untuk Mencapai Target SDGs 2030, berfokus pada mengintegrasikan berbagai komponen
sosial untuk bekerjasama berdasarkan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kesehatan ibu
dan bayi. Pembicara utama pada Seminar nasional Keperawatan adalah lembaga, organisasi
sosial kemasyarakatan, akademisi yang merupakan bagian dari sosial masyarakat Indonesia,
dan telah berperan dalam berbagai program upaya penurunan AKI-AKB, selain itu akan
dipresentasikan oleh pemerintah melalui Dinas Kesehatan mengenai analisis situasi AKI-AKB
di Indonesia khususnya Jawa Barat, sharing rencana dan implementasi program terupdate,
diskusi isu, strategi, dan potensi integrasi aktivitas untuk mencegah AKI-AKB.
Fakultas Keperawatan juga tanggap dan berperan aktif dengan masalah kesehatan anak
yang saat ini sedang menjadi concern pembangunan kesehatan di Indonesia yaitu masalah
Stunting pada anak. Berbagai penelitian yang menghasilkan produk dan PKM telah dilakukan
oleh civitas akademik Fakultas Keperawatan, dan akan di presentasikan sebagai bagian dari
kegiatan ilmiah 2 hari ini dalam bentuk Workshop Stunting Series. Pada kegiatan workshop
terdapat 8 Tema workshops yang akan dipresentasikan oleh 7 departemen di Fakultas
Keperawatan.
Bertepatan dengan Dies Perak FKep Unpad ini Fakultas Keperawatan juga akan
melaunching Program Pengabdian Kepada Masyarakat “Ibu bantu Ibu” yaitu program
pemberdayaan perempuan berfokus pada penyediakan makanan dan menghantarkan makanan
pada ibu paska melahirkan 1 bulan pertama sebagai upaya pencegahan kompikasi paska
melahirkan dan Stunting pada 1000 hari awal kehidupan. Program ini digagas atas kerjasama
Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran melalui Departemen Keperawatan Maternitas
dengan Ikatan Perawat Maternitas Jawa Barat.
Para hadirin sekalian yang saya hormati, Rangkaian kegiatan Seminar Nasional
Keperawatan, Workshop Stunting Series, dan Launching Program “Ibu bantu Ibu” ini
diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan kesehatan di Indonesia dan terjalin
kerjasama berbagai pihak penggiat kesehatan dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan
ibu, bayi, dan balita di Indonesia.
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Hadirin yang saya muliakan.
Acara ini dapat terlaksana berkat dukungan dan usaha pihak. Oleh karena it u, saya
mengucapkan ucapkan terima kasih kepada para keynote speaker, pemateri seminar, sponsor,
dan peserta dari berbagai provinsi yang telah bersedia berpartisipasi pada kegiatan ini, dan
seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk melaksanakan kegiatan ini. Terima kasih juga
kami sampaikan kepada berbagai pihak yang telah bekerjasama dengan kami sehingga acara ini
berjalan sesuai harapan.
Kami sebagai penyelenggara kegiatan Semnas mohon maaf apabila terdapat kekurangankekurangan dalam pelaksanaan acara ini, karena kami menyadari tak ada gading yang tak retak.
Harapan kami mudah-mudahan melalui seminar dan workshop series ini pengetahuan yangg
kita dapatkan dapat bermanfaat dan dapat diimplimentasikan dalam menunjang peningkatan
kualitas pelayanan keperawatan di Indonesia

Wassalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Bandung, 12 November 2019
Dekan,

Henny Suzana Mediani, S.Kp., M.Ng., PhD
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PANITIA SEMINAR NASIONAL DAN WORKSHOP KEPERAWATAN
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1. Pelindung

:

Prof. Dr. Rina Indiastuti, S.E., M.SIE.,
Plt.Rektor Universitas Padjadjaran

2. Penanggung jawab

:

Henny Suzana Mediani, S.Kp.,MNg.,Ph.D
Dekan
Dr. Yanti Hermayanti, S.Kp.,MNm
Wakil Dekan

3. Ketua

:

Restuning Widiasih, S.Kp.,M.Kep.,Sp.Mat.,Ph.D

4. Sekretaris

:

Gusgus Ghraha R, S.Kep., Ners., M.Kep., Sp.An
Nenden Nur Asriyani Maryam, S,Kep,mNers,.MSN

5. Bendahara

:

R. Agustini Siti Kadariah, SAP.,MAB
Sri Hendrawati, S.Kep.,Ners.,MKep

6. Kesekertariatan

:

Anita Setyawati, S.Kep.,Ners.,M.Kep
Tian Pradiani, S.Kep.,Ners
Adimiharja Kusumadipraja, S.Kep.,Ners
Gilang Anggita, S.Kep.,Ners
Anissa Labertha, S.Kep.,Ners

Ristina Mirwanti, S.Kep.,Ners.,M.Kep
Yayat Sudrajat, S.Tr.Kom
Saeful
7. Seksi Acara

:

Fanny Adiestie, S.Kep.,Ners.,M.Kep
Tetti Solehati, S.Kp.,M.Kep
Aat Sriati, SKp., M.Si

8. Seksi Ilmiah

:

Windy Rakhmawati, S.Kp., M.Kep.,Ph.D
Yusshy Kurnia Herliani, S.Kep.,Ners.,MNS
Desy Indra Yani, S.Kep., Ners., MNS
Citra Windani M.S.,S.Kep.,Ners.,M. Kep.
Reviewer Abstrak :

Neti Juniarti, M.Kes.,M.Nurs.,Ph.D
Dr. F. Sri Susilaningsih, MN
Cecep Eli Kosasih, S.Kp.,MNS.,Ph.D
Tuti Pahria, S.Kp.,M.Kes.,Ph.D

xix | S e m i n a r N a s i o n a l 2 0 1 9 U n p a d

Kusman Ibrahim, S.Kp.,MNS.,Ph.D

9. Seksi Humas, Publikasi, Promosi dan

:

Dokumentasi

Ida Maryati, S.Kp.,M.Kep., Sp.Mat
Hj. Sukmawati, S.Sos.,S.Kep.,Ners.,M.Kes
Urip Rahayu, S.Kp.,M.Kep
Wiwi Wintarsih, SAP
Usa
Dikdik Heryadi

10.Seksi Dana dan Usaha

:

Dr. Ati Surya Mediawati, S.Kp.,M.Kep
Dyah Setyorini, S.Kp.,ETN.,MH.Kes
Etika Emaliyawati, S.Kep.,Ners.,M.Kep

11.Seksi Akomodasi, Logistik,

:

Wawan Setiawan, S.Sos.,MAB

Perlengkapan, Kebersihan, Keamanan dan

Titin Sutini, S.Kep.,Ners.,M.Kes

Trasfortasi

M. Nisin
Bakhrizal
Komarudin

12.Seksi Konsumsi

:

Ermiati, S.Kp.,M.Kep.,Sp.Mat
Wiwi Mardiah, S.Kp.,M.Kes
Jelita Puspa Nirwana, S.Kep.,Ners
Lilis Mamuraoh, S.Pd.,S.Kep.,Ners.,MM
Wiwin Mintarsih
Sulastri
Elah

13.Seksi Kesehatan

:

PNC F.Kep Unpad

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Jatinangor
: 02 Mei 2019

Dekan,

Hj. Henny Suzana Mediani, S.Kp.,MNg.,Ph.D
NIP. 19650101 1990062001
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SUSUNAN ACARA KEGIATAN SEMINAR NASIONAL KEPERAWATAN DAN
WORKSHOP STUNTING SERIES
Gerakan terintegrasi Peningkatan Civil Society Engagement: Upaya Pencegahan
Kematian Ibu dan Bayi untuk Mencapai Target SDGs 2030
Selasa, 12 November 2019 (Hari 1)
07.30 – 08.00 Registrasi peserta
08.00 – 09.30 Opening ceremony
a. Pembacaan ayat suci Al-Qur’an dan saritilawah
b. Persembahan – persembahan
c. Sambutan – sambutan :
• Rektor Unpad
• Dekan Fakultas Keperawatan Unpad
09.30 – 10.00 Keynote 1:
Atalia Praratya (Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat)*
Topik: Peran dan aksi PKK sebagai organisasi kemasyarakatan dalam program
penurunan AKI-AKB di Jawa Barat (atau ganti bu walikota)

10.00 – 10.15
10.15 – 11.45

Keynote 2:
Ketua BKKBN
Topik: “Kampung KB” dan penurunan AKI-AKB
Moderator: Aat Sriati, S.Kp., M.Si
Coffee Break
Pembicara 1:
Kesejahteraan Sosial
Bu Erna
Pembicara 2:
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Topik: Analisis situasi terkait kasus, rencana, dan implementasi program AKI-AKB
di Jawa Barat
Pembicara 3:
Ketua IPEMI Nasional
Desrinah Harahap, S.Kp., M.Kep., Sp.Kep.Mat
Topik: Peran Organisasi Profesi Kesehatan dalam Penurunan AKI dan AKB

11.45 – 12.15
12.15 – 13.15

13.15 – 14.30

Moderator: Ermiati, S.Kp., M.Kep., Sp.Kep.Mat
Diskusi dan Tanya jawab
ISOMA
a. Workshop 1
Ruangan 1
Pembicara : Windy Rakhmawati, S.Kp., M.Kep., Ph.D
Topik: Perhitungan status gizi dan pengukuran stunting
Moderator: Fanny Adistie, S.Kep., Ners., M.Kep
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14.30 – 15.30
15.30 – 15.45
15.45 – 16.45
16.45

b. Workshop 2
Ruangan 2
Pembicara: Cecep Eli Kosasih, S.Kp., MNS., Ph.D
Topik: Penanganan kegawatdaruratan pada bayi dan anak
Moderator: Aan Nuraeni, S.Kep., Ners., M.Kep
c. Workshop 3
Ruangan 3
Pembicara: Dra. Laili Rahayuwati, M.Kes., M.Sc., Ph.D
Topik: Integrasi perawatan kesehatan masyarakat dan keluarga sehat untuk
pencegahan dan pengelolaan stunting
Moderator: Desy Indra Yani, S.Kep., Ners., MNS
Concurrent Session 1 : Presentasi oral/poster
Coffee Break
Concurrent Session 2 : Presentasi oral/poster
Penutupan acara hari I

Rabu, 13 November 2019 (Hari 2)
07.30 – 08.00 Registrasi peserta
08.00 – 08.15 Oseljaya
08.15 – 09. 45 Plenary Session 1
Pembicara 1:
JALIN – USAID
Dr. Pancho Kaslam
Topik: Upaya Penurunan Kejadian Stunting Melalui Pelayanan Kesehatan Maternal
Neonatal Berkualitas
Pembicara 2:
Henny Suzana Mediani, S.Kp., MNg., Ph.D
Topik: Pola asuh orangtua dalam pencegahan kesakitan bayi

09.45 – 10.00
10.00 – 10.15

10.15 – 11.30

Pembicara 3:
Dr. Yanti Hermayanti,S.Kp.,MNm
Topik : Efektivitas social support dalam meningkatkan kesehatan ibu
Moderator: Tetti Solehati, S.Kp.,M.Kep
Diskusi dan Tanya jawab
Coffee break
a. Workshop 1
Ruangan 1
Pembicara: Restuning Widiasih, S.Kp., M.Kep., Sp.Mat., Ph.D
Topik: Instrumen deteksi dini Stunting Ibu hamil dan balita oleh Kader
Kesehatan
Moderator: Ida Maryati, S.Kep.,Sp.Mat
b. Workshop 2
Ruangan 2
Pembicara: Aat Sriati, S.Kp., M.Si
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Topik: Parenting
Moderator: Imas Rafiyah, S.Kp, MH.Sc, MNS

11.30 – 12.30
12.30 – 13.30
13.30 – 13.45
13.45 – 14.45
14.45

c. Workshop 3
Ruangan 3
Pembicara: Kusman Ibrahim, S.Kp., MNS., Ph.D
Topik: Peran ayah dalam penanggulangan Stunting
Moderator: Yusshy Kurnia Herliani, S.Kep.,Ners,MNS.
d. Workshop 4
Ruangan 4
Pembicara : Dr. F. Sri Susilaningsih, BSN/ bu dyah
Topik: Strategi pemberian nutrisi pada anak
Moderator: Irman Somantri, S.Kp.,M.Kep
ISHOMA
Concurrent Session 1 : Presentasi oral/poster
Moderator:
Coffee Break
Concurrent Session 2 : Presentasi oral/poster
Moderator:
Penutupan acara hari II
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HUBUNGAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN
STUNTING PADA BALITA DI DESA NAGARAWANGI WILAYAH KERJA
PUSKESMAS RANCAKALONG KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019
1,2

Ade Tika Herawati1 , Siti Jundiah 2 , Nunung Nurhasanah3
Universitas Bhakti Kencana. 3 Program Studi S1 Keperawatan Fakultas Keperawatan
dheteeques@gmail.com

ABSTRAK
Latar Belakang. Stunting menjadi salah satu indikator keadaan gizi kurang yang sudah berjalan lama dan
memerlukan waktu bagi anak untuk berkembang serta pulih kembali. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian stunting pada balita di desa Nagarawangi
wilayah kerja Puskesmas Rancakalong Kabupaten Sumedang tahun 2019. Metode. Penelitian ini merupakan
penelitian cross sectional yakni menghubungkan antara status gizi ibu hamil, BBLR, pemberian ASI, ekonomi
dan penyakit infek si terhadap kejadian stunting. Populasi sebanyak 377 orang. Teknik pengambilan sampel
adalah Stratified Random Sampling, yaitu sebanyak 80 orang dengan analisa univariat dan bivariat. Hasil. Hasil
penelitian didapatkan bahwa Status gizi ibu hamil pada balita seba gian besar tidak mengalami KEK (76,3%).
Berat badan pada balita waktu lahir lebih dari setengahnya tidak BBLR (73,8%). Pemberian ASI pada balita
lebih dari setengahnya tidak ASI eksklusif (53,8%). Ekonomi ibu lebih dari setengahnya rendah (28,8%).
Penyakit infeksi pada balita sebagian besar tidak memiliki penyakit infeksi (81,3%). Kejadian stunting pada
balita lebih dari setengahnya tidak stunting (73,8%). A n a l i s i s . Terdapat hubungan antara status gizi ibu
hamil, BBLR, pemberian ASI, ekonomi dan penyakit infeksi dengan kejadian stunting. Saran. Saran bagi
perawat mampu memberikan informasi mengenai pencegahan terjadinya anak stunting di kemudian hari
seperti mencegah terjadinya KEK pada saat hamil dan memberikan ASI eksklusif.
Kata kunci: Balita, Faktor-faktor, Stunting

ABSTRACT
Stunting is one indicators of poor nutrition condition that has been running for a long time and needs time for
children to growth also recovery. The aims of this research were to know the correlation of factors that
influence the stunting case to infant in Nagarawangi village working area of Rancakalong Public Health Center
Sumedang Regency in 2019.
This research is a cross sectional research that correlate between the pregnant women nutritional status, or Low
Baby Weight (LBW), breastfeeding, economy and infectious disease to stunting case. The population was 377
people. Sampling collecting technique was stratified random sampling, as many as 80 people with univariate and
bivariate analysis.
The research result showed that pregna nt mothers’ nutritional status to infant most of them did not experience
Chronic Lack of Energy (CLE) (76,3%) More than half of the babies’ weight at birth were not had LBW. More
than half of breastfeeding to infant were not had exclusive breastfeeding (53 ,8%). More than half of mothers’
economy were low (28,8%). Most of the infant were not had infectious disease (81,3%). More than half of the
infant were not had stunting case (73,8%). There was correlation between pregnant mothers’ nutritional status,
LBW, breastfeeding, economy and infectious disease with stunting case.
Suggestion for nurses to be able to give information on preventing stunting infant case in the future such as
preventing the (CLE) at the pregnant time and giving exclusive breastfeeding.
Keywords: Toddler, Factors, Stunting
PENDAHULUAN
Pembangunan kesehatan dalam periode tahun 2015-2019 difokuskan pada empat program prioritas yaitu
penurunan angka kematian ibu dan bayi, penurunan prevalensi balita stunting, pengendalian penyakit menular dan
pengendalian penyakit tidak menular. Upaya peningkatan status gizi masyarakat termasuk penurunan prevalensi
balita stunting menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional yang tercantum di dalam sasarana Pokok
Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2015-2019 (RPJMN, 2015).
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Anak-anak stunting menghadapi kemungkinan lebih besar untuk tumbuh menjadi orang dewasa dengan kondisi
kurang berpendidikan, miskin, kurang sehat dan lebih rentan terhadap penyakit tidak menular. Oleh karena itu,
anak stunting merupakan suatu indikator buruknya kualitas sumber daya manusia, yang selanjutnya menurunkan
kemampuan produktivitas suatu bangsa di masa yang akan datang (Unicef, 2012).
Stunting menggambarkan keadaan gizi kurang yang sudah berjalan lama dan memerlukanwaktu bagi anak untuk
berkembang serta pulih kemba li (Gibney, 2015). Stunting adalah kondisi dimana balita memiliki panjang atau
tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Kondisi ini diukur dengan panjang atau tinggi badan
yang lebih dari minus dua standar deviasi median standar pertumbuhan anak dari berdasarkan standar WHO
(World Health Organization) (WHO dalam Kemenkes RI, 2018).
Balita stunting merupakan salah satu permasalahan kesehatan balita di Indonesia. Menurut WHO balita stunting
akan menjadi masalah kesehatan masyarakat jiwa prevalensi lebih dari 20%. Pada tahun 2017, 22,2% atau sekitar
150,8 juta balita di dunia mengalami stunting. Namun angka ini sudah mengalami penurunan dibandingkan dengan
angka stunting pada tahun 2000 yaitu 32,6%.
Pada tahun 2017, lebih dari setengah balita stunting di dunia berasal dari Asia (55% atau sekitar 82 juta) sedangkan
lebih dari sepertiganya (39% atau sekitar 58,8 juta) tinggal di Afrika. Dari 83,6 juta balita stunting di
Asia,
proporsi terbanyak berasal dari Asia Selatan (58,7% atau 49,1 juta) dan proporsi paling sedikit di Asia Tengah
(0,9% atau sekitar 7,5 juta). Data prevalensi balita stunting menurut WHO (2018), kejadian stunting di Asia
tenggara yaitu di Laos (39,2% atau sekitar 32,7 juta), Kamboja (37,9% atau sekitar 31,7 juta) dan Indonesia
menempati urutan ketiga yaitu sebanyak 36,4% (sekitar 30,4 juta).
Prevalensi stunting di Jawa Barat tahun 2007 adalah sebesar 35,4% (balita pendek 19,7% dan sangat 15,7%) lalu
pada tahun 2010 menunjukkan perubahan menjadi 33,7% (balita status pendek 17,1% dan sangat pendek 16,6%).
Berdasarkan data Riskesdas 2018, prevalensi balita pendek di Jawa Barat sebesar 34,6% terdiri dari 15,5% sangat
pendek dan 19,1% pendek. Angka tersebut berada di bawah angka nasional (36,9%). Berdasarkan Pemantauan
Status Gizi (PSG), masalah stunting di kabupaten Sumedang masih terjadi fluktuatif, pada tahun 2015 terdapat
27,2%, tahun 2016 mencapai 30,6% dan pada tahun 2017 sebesar 26,1%. Hal tersebut masih merupakan masalah
kesehatan di Kabupaten Sumedang karena prevalensinya masih di atas 20%.
Stunting adalah sebuah kondisi tinggi badan seseorang ternyata lebih pendek dibanding tinggi badan orang lain
pada umumnya (yang seusia) stunting berdampak buruk pada pertumbuhan dan perkembangan balita, rendahnya
intelegensi dan turunnya kapasitas fisik yang pada akhirnya di masa dewasa nanti menyebabkan penurunan
produktivitas, perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan perpanjangan kemiskinan sehingga menjadi salah satu
beban untuk negara (Sadjojo, 2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian stunting diantaranya yaitu status
gizi ibu hamil, BBLR, pemberian ASI eksklusif, ekonomi, dan penyakit infeksi (Budijanto, 2018). Faktor status
gizi ibu hamil menjadi salah satu faktor utama terjadinya stunting. Status gizi ibu pada wakt u pembuahan dan
selama hamil dapat mempengaruhi pertumbuhan janin yang sedang dikandung sehingga ibu yang mengalami
kekurangan energi kronis bisa menyebabkan terjadinya stunting. BBLR dan tidak terlaksananya ASI eksklusif
berpengaruh terhadap pertumbuhan bayi termasuk risiko terjadinya stunting karena berhubungan langsung dengan
pemberian nutrisi pada bayi. Kondisi ekonomi erat kaitannya dengan kemampuan dalam memenuhi asupan yang
bergizi dan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil dan balita dan adanya ekonomi rendah menyebabkan sanitasi
rendah yang bisa meningkatkan risiko terjadinya penyakit infeksi (Budijanto, 2018).
Hasil penelitian awal di Kabupaten Sumedang didapatkan 3 wilayah kerja puskesmas yang menjadi sasaran Lokus
Fokus Kemenkes karena adanya kejadian stunting lebih dari batas aman (20%) yang diajukan WHO yaitu di
wilayah kerja Puskesmas Rancakalong (26,6%), wilayah kerja Puskesmas Pamulihan (21,7%) dan wilayah kerja
Puskesmas Haurngombong (21,2%).
Penelitian dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Rancakalong Kabupaten Sumedang dikarenakan Puskesmas
tersebut merupakan salah satu Puskesmas di Jawa Barat yang menjadi sasaran Lokus Fokus Kemenkes karena
adanya kejadian stunting lebih dari batas aman yang diajukan WHO yaitu lebih dari 20% yaitu 26,6% dan menjadi
wilayah kerja Puskesmas yang mengalami kejadian Stunting tertinggi di Kabupaten Sumedang.
Studi pendahuluan yang dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Rancakalong Kabupaten Sumedang didapatkan
kejadian stunting pada tahun 2018 yaitu sebanyak 790 balita (usia 0-59 bulan) dari jumlah balita keseluruhan
sebanyak 2967 balita (26,62%). Kejadian stunting yang paling banyak yaitu di desa Nagarawangi sebanyak 121
balita dari jumlah keseluruhan 377 balita (32.09%). Dampak dari kejadian stunting diantaranya ya itu penurunan
produktivitas, perlambatan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, stunting juga dapat berdampak pada sistem
kekebalan tubuh yang lemah dan kerentanan terhadap penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, dan
kanker (Sandra Fikawati dkk, 2017).
Stunting merupakan malnutrisi kronis yang terjadi di dalam rahim dan selama dua tahun pertama kehidupan anak
dapat mengakibatkan rendahnya intelegensi dan turunnya kapasitas fisik yang pada akhirnya menyebabkan
gangguan pertumbuhan dan perkembangan.
Selanjutnya hasil wawancara terhadap 10 orang ibu dengan balita yang mengalami stunting didapatkan hasil
bahwa 4 orang mengatakan ibu mengalami KEK (Kekurangan Energi Kronik) saat hamil, dari sepuluh orang
tersebut 8 orang mengatakan bayi tidak diberikan ASI sampai 6 bulan. 2 orang ibu mengatakan pada saat lahir
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anak pada kategori BBLR (Berat Badan Lahir Rendah). Serta dari sepuluh orang tersebut 4 orang mengatakan
anaknya sering diare terutama pada saat usia 6 bulan sampai 2 tahun dan pernah mengalami cacingan. Dan juga 7
orang mengatakan bahwa penghasilan keluarga setiap bulan kurang dari UMR (<Rp. 2.893.000,-).

TUJUAN PENELITIAN
Tujuan umum dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan faktor- factor yang mempengaruhi kejadian
stunting pada balita di desa Nagarawangi wilayah kerja Puskesmas Rancakalong Kabupaten Sumedang tahun
2019. Adapun tujuan khusus penelitian ini yaitu mengetahui status gizi ibu hamil pada balita, gambaran BBLR
pada balita, gambaran pemberian ASI pada balita, ek onomi ibu balita di desa Nagarawangi wilayah kerja
Puskesmas Rancakalong Kabupaten Sumedang tahun 2019. Penyakit infeksi balita, kejadian Stunting pada balita.
Status gizi ibu hamil dengan kejadian stunting pada balita. Hubungan BBLR dengan kejadian stunting pada balita
Pemberian ASI dengan kejadian stunting pada balita. Hubungan ekonomi dengan kejadian stunting pada balita.
Hubungan penyakit infeksi dengan kejadian stunting pada balita di desa Nagarawangi wilayah kerja Puskesmas
Rancakalong Kabupaten Sumedang tahun 2019.
METODOLOGI PENELITIAN
Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif korelasi yaitu untuk mengetahui
gambaran hubungan antara variabel yang diteliti. Menurut waktu pelaksanaan penelitian ini menggunakan
pendekatan cross sectional, yaitu melihat hubungan antara variabel yang diteliti pada suatu kurun waktu
bersamaan. Hubungan antara variabel ini yaitu hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian stunting pada
balita di desa Nagarawangi wilayah kerja Puskesmas Rancakalong Kabupaten Sumedang tahun 2019.
Populasi
Populasi adalah subjek yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan (Nursalam, 2016). Dalam penelitian ini
yang menjadi populasinya yaitu balita yang ada di desa Nagarawangi wilayah kerja Puksesmas Rancakalong yaitu
sebanyak 377 balita.
Sampel
Cara pengambilan sampel untuk responden menggunakan Stratified Random Sampling. Stratified Random
Sampling yaitu pengambilan sampel acak secara strata (Sugiyono, 2016). Jadi jumlah sampel yang diambil
sebanyak 80 orang dengan kriteria inklusinya.
Waktu dan Lokasi Penelitian
Bulan Maret Sampai September 2019. Penelitian ini dilakukan di desa Nagarawangi wilayah Kerja Puskesmas
Rancakalong Kabupaten Sumedang.
HASIL PENELITIAN
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa 1). Status gizi ibu hamil pada balita sebagian besar tidak KEK dan
sebagian kecil KEK. 2) Berat badan pada balita waktu lahir lebih dari setengahnya tidak BBLR dan kurang dari
setengahnya BBLR. 3) Pemberian ASI pada balita lebih dari setengahnya tidak ASI eksklusif dan kurang dari
setengahnya ASI eksklusif. 4) Ekonomi ibu lebih dari setengahnya rendah dan kurang dari setengahnya tinggi. 5)
Penyakit infeksi pada balita sebagian besar tidak memiliki penyakit infek si dan sebagian kecil memiliki penyakit
infeksi. 6) Kejadian stunting pada balita lebih dari setengahnya tidak stunting dan kurang dari setengahnya
stunting. 7) Status gizi ibu hamil KEK lebih dari setengahnya mengalami stunting (57,9%) dan status gizi ibu
hamil tidak KEK sebagian besar tidak mengalami stunting (83,6%). 8) Balita dengan BBLR lebih dari setengahnya
mengalami stunting (52,4%) dan balita tidak BBLR sebagian besar tidak mengalami stunting (83,1%). 9) Balita
dengan ASI eksklusif sebagian besar tidak mengalami stunting (86,5%) dan balita tidak ASI eksklusif lebih dari
setengahnya tidak mengalami stunting (62,8%). 10) Ekonomi rendah lebih dari setengahnya tidak mengalami
stunting (64,9%) dan ekonomi tinggi sebagian besar tidak mengalami stunting (9 5,7%). 11) Balita yang tidak
memiliki penyakit infeksi sebagian besar tidak mengalami stunting (80%) dan balita yang memiliki penyakit
infeksi lebih dari setengahnya mengalami stunting (53,3%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 4.1
Distribusi Frekuensi Status Gizi Ibu Hamil pada Balita di Desa Nagarawangi Wilayah Kerja Puskesmas
Rancakalong Kabupaten Sumedang Tahun 2019
No.
1
2

Status Gizi Ibu Hamil
KEK
Tidak KEK
Total

Jumlah
19
61
80

Persentase (%)
23.8
76.2
100

Tabel 4.2
Distribusi Frekuensi BBLR pada Balita di Desa Nagarawangi Wilayah Kerja Puskesmas Rancakalong
Kabupaten Sumedang Tahun 2019
No.
1
2

BBLR
BBLR
Tidak BBLR
Total

Jumlah
21
59
80

Persentase (%)
26.3
73.7
100

Tabel 4.3
Distribusi Frekuensi Pemberian ASI di Desa Nagarawangi Wilayah Kerja Puskesmas Rancakalong
Kabupaten Sumedang Tahun 2019
No.
1
2

Pemberian ASI
ASI Ekslusif
ASI tidak ekslusif
Total

Jumlah
37
43
80

Persentase (%)
46.3
53.7
100

Tabel 4.4
Distribusi Ekonomi Ibu pada Balita di Desa Nagarawangi Wilayah Kerja Puskesmas Rancakalong
Kabupaten Sumedang Tahun 2019
No.
1
2

Ekonomi Ibu
Rendah
Tinggi
Total

Jumlah
57
23
80

Persentase (%)
71.3
28.7
100

Tabel 4.5
Distribusi Pemyakit Infeksi Balita di Desa Nagarawangi Wilayah Kerja Puskesmas Rancakalong
Kabupaten Sumedang Tahun 2019
No.
1
2

Penyakit Infeksi
Tidak
Ya
Total

Jumlah
65
15
80

Persentase (%)
81.3
18.7
100

Tabel 4.6
Distribusi Kejadian Stunting pada Balita di Desa Nagarawangi Wilayah Kerja Puskesmas
Rancakalong Kabupaten Sumedang Tahun 2019
No.
1
2

Kejadian Stunting
Stunting
Tidak Stunting
Total

4|S e m in a r N a s io n a l 2019 U n p a d

Jumlah
21
59
80

Persentase (%)
26.3
73.7
100

Tabel 4.7
Hubungan Status Gizi Ibu Hamil dengan Kejadian Stunting pada Balita di Desa Nagarawangi Wilayah
Kerja Puskesmas Rancakalong Kabupaten Sumedang Tahun 2019
Status Gizi
Ibu Hamil
KEK
Tidak KEK

Stunting
f
%
11
57.9
10
16.4

Kejadian Stunting
Tidak Stunting
Total
f
%
f
%
8
42.1
19
100
51
83.6
61
100

P Value
0.001

Tabel 4.8
Hubungan BBLR dengan Kejadian Stunting pada Balita di Desa Nagarawangi Wilayah Kerja
Puskesmas Rancakalong Kabupaten Sumedang Tahun 2019

BBLR
BBLR
Tidak
BBLR

Stunting
f
%
11
52.4
10
16.9

Kejadian Stunting
Tidak Stunting
Total
f
%
f
%
10
47.6
21
100
49
83.1
59
100

P Value

0.004

Tabel 4.9
Hubungan Pemberian ASI dengan Kejadian Stunting pada Balita di Desa Nagarawangi Wilayah Kerja
Puskesmas Rancakalong Kabupaten Sumedang Tahun 2019
Pemberian
ASI
ASI
Ekslusif
Tidak ASI
Ekslusif

Stunting
f
%
5
13.5
16

37.2

Kejadian Stunting
Tidak Stunting
Total
f
%
f
%
32
86.5
37
100
27

62.8

43

100

P Value

0.032

Tabel 4.10
Hubungan Ekonomi dengan Kejadian Stunting pada Balita di Desa Nagarawangi Wilayah Kerja
Puskesmas Rancakalong Kabupaten Sumedang Tahun 2019
Status
Ekonomi
Rendah
Tinggi

Stunting
f
%
20
35.1
1
4.3

Kejadian Stunting
Tidak Stunting
Total
f
%
f
%
37
64.9
57
100
22
95.7
23
100

P Value
0.011

Tabel 4.11
Hubungan Penyakit Infeksi dengan Kejadian Stunting pada Balita di Desa Nagarawangi Wilayah
Kerja Puskesmas Rancakalong Kabupaten Sumedang Tahun 2019
Penyakit
Infeksi
Tidak
Ya

Stunting
f
%
13
20
8
53.3

Kejadian Stunting
Tidak Stunting
Total
f
%
f
%
52
80
65
100
7
46.7
15
100

P Value
0.019

PEMBAHASAN
Berdasarkan table 4.1 diketahui status gizi ibu hamil pada balita sebagian besar tidak mengalami KEK dan
sebagian kecil mengalami KEK. Status gizi ibu pada waktu pembuahan dan selama hamil dapat mempengaruhi
pertumbuhan janin yang sedang dikandung. Selain itu gizi ibu hamilmenentukan berat bayi yang dilahirkan, maka
pemantauan gizi ibu hamil sangatlah penting dilakukan seperti adanya kenaikan berat badan trimester I normal 1
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kg setiap bulan dan trimester II dan III normal 2 kg setiap bulan (Kristyanasari, 2015). Penelitian yang dilakukan
oleh Nursari (2016) mengenai faktor-faktor yang menyebabkan Kurang Energi Kronis (KEK) pada ibu hamil
di Puskesmas Sidomulyo Kota Samarinda didapatkan hasil bahwa kejadian KEK selama masa kehamilan terjadi
masih sangat rawan, faktor ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya KEK. Dari KEK tersebut bias
menyebabkan berbagai masalah salah satunya yaitu pertumbuhan dan perkembangan bayi selama kehamilan
maupun setelah lahir bisa terhambat.
Berdasarkan teori dan jurnal di atas dikaitkan dengan hasil penelitian disesuaikan dengan kenyataan di lapangan
bias dikatakan bahwa pada masa kehamilan ibu bisa berisiko mengalami KEK yang akhirnya bisa menjadi salah
satu faktor risiko terjadinya stunting. Hasil temuan di lapangan bahwa banyaknya yang mengalami stunting salah
satunya disebabkan KEK, wawancara terhadap ibu dengan anak yang stunting, mengatakan mereka mengalami
KEK pada saat kehamilan. KEK yang terjadi diakibatkan ibu sulit untuk mengonsumsi makanan dan ser ing
mengalami emesis.
Gambaran BBLR pada Balita di Desa Nagarawangi Wilayah Kerja Puskesmas Rancakalong Kabupaten Sumedang
Tahun 2019. Berdasarkan tabel 4.2 diketahui berat badan pada balita waktu lahir lebih dari setengahnya tidak
BBLR dan kurang dari setengahnya BBLR. BBLR sangat erat kaitannya dengan mortalitas dan mordibitas janin.
Keadaan ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan kognitif, kerentanan terhadap penyakit kronis di
kemudian hari. Secara
populasi, proporsi bayi dengan BBLR adalah gambaran multimasalah kesehatan
masyarakat mencakup ibu yang kekurangan gizi jangka panjang, kesehatan yang buruk, kerja keras dan perawatan
kesehatan dan kehamilan yang buruk. Secara individual, BBLR merupakan prediktor penting dalam kesehatan
dan kelangsungan hidup bayi yang baru lahir dan berhubungan dengan risiko tinggi pada kematian bayi dan anak
(UNICEF, 2012). Penelitian yang dilakukan oleh Indri (2018) mengenai bayi berat lahir rendah (BBLR) di
Propvinsi Jawa Timur tahun 2012-2016 didapatkan hasil bahwa salah satu masalah kesehatan anak. Bayi dengan
BBLR memiliki risiko lebih tinggi mengalami kematian, keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan selama
masa kanak-kanak dibandingkan dengan bayi yang tidak BBLR.
Berdasarkan teori dan jurnal di atas dikaitkan dengan hasil penelitian bahwa dapat dikatakan adanya kejadian
BBLR bisa memberikan masalah secara langsung pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Temuan di lapangan
bahwa stunting diakibatkan oleh BBLR. Hasil wawancara bahwa ada kaitan antara kejadian KEK dengan kejadian
BBLR bahwa ibu yang mengalami KEK melahirkan bayinya dengan BBLR. Kondisi bayi yang BBLR yang
memerlukan perawatan yang lebih dari bayi normal sehingga ada kesulitan dalam perawatannya salah satunya
pemenuhan nutrisi.
Gambaran Pemberian ASI pada Balita di Desa Nagarawangi Wilayah Kerja Puskesmas Rancakalong Kabupaten
Sumedang Tahun 2019 Berdasarkan tabel 4.3 diketahui pemberian ASI pada balita lebih dari setengahnya
tidak ASI eksklusif dan kurang dari setengahnya ASI eksklusif. WHO merekomendasikan pemberian ASI
Eksklusif menjadi 6 bulan. WHO menyatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan bayi yang diberikan ASI
Eksklusif selama 6 bulan tetap baik dan tidak mengalami defisit pertumbuhan BB atau PB jika d ibandingkan
dengan bayi yang diberikan ASI Eksklusif yang lebih singkat (3 -4 bulan) (Fikawati, 2015). Penyebab terjadinya
stunting itu sendiri karena dengan tidak ASI eksklusif maka kualitas dan kuantitas asupan makanan tidak pada
bayi tidak sepenuhnya terpenuhi dengan baik (Budijanto, 2018).
Penelitan yang dilakukan oleh Febriana (2015) mengenai hubungan pemberian ASI eksklusif dengan
perkembangan bayi usia 9-12 tahun di Puskesmas Gamping I Sleman tahun 2015 didapatkan hasil bahwa terdapat
hubungan antara pemberian ASI eksklusif dengan perkembangan bayi. Berdasarkan teori dan jurnal di atas
dikaitkan dengan hasil penelitian bisa dikatakan bahwa pemberian ASI eksklusif bias mempengaruhi terhadap
perkembangan bayi. Dengan adanya pengaruh tersebut maka upaya pencegahan masalah pertumbuhan dan
perkembangan bayi bisa dicegah dengan pemberian ASI eksklusif. Temuan di lapangan bahwa lebih dari
setengahnya tidak diberikan ASI eksklusif, hal ini dikarenakan adanya kebiasaan masyarakat yang baru juga bayi
berusia 3 bulan sudah harus diberikan bubur saring ataupun pisang lumat karena beranggapan pada usia tersebut
bayi sudah lapar.
Gambaran Ekonomi Ibu pada Balita di Desa Nagarawangi Wilayah Kerja Puskesmas Rancakalong Kabupaten
Sumedang Tahun 2019. Berdasarkan tabel 4.4 diketahui ekonomi ibu lebih dari setengahnya rendah dan kurang
dari setengahnya tinggi. Status ekonomi adalah kedudukan seseorang atau keluarga di masyarakat berdasarkan
pendapatan tiap bulan. Status ekonomi dapat dilihat dari pendapatan yang disesuaikan dengan harga barang pokok.
Status ekonomi merupakan pembentuk gaya hidup keluarga. Pendapatan keluarga yang memadai akan
menunjang tumbuh kembang anak. Karena orang tua dapat menyediakan semua kebutuhan anak, baik primer
maupun sekunder (Putra, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Yuli (2016) mengenai hubungan status ekonomi
keluarga dengan status gizi balita di Kecamatan Ajung Kabupaten Jember tahun 2016 didapatkan hasil bahwa
status ekonomi berhubungan secara signifikan dengan status gizi balita. Hal ini berkaitan dengan adanya
pemenuhan penyediaan asupan nutrisi pada balita. Berdasarkan pendapat di atas, dikaitkan dengan hasil penelitian
bisa dikatakan bahwa masalah pertumbuhan pada balita yang terhambat salah satu factor utama yang
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mempengaruhinya yaitu status ekonomi yang rendah. Karena dengan status ekonomi yang rendah maka keluarga
terbatas dalam menyediakan asupan makanan bagi anggota keluarganya. Hasil wawancara terhadap ibu dengan
anak stunting didapatkan bahwa dalam penyediaan makanan sehari-hari sering tidak terpenuhi nilai gizinya, balita
cukup diberi nasi ditambah setengah telur dan kadang balita diberi ikan asin saja sebagai lauk pauknya, yang
penting balita merasa kenyang karena diberi nasi. Sehingga pemenuhan nutrisi pada balita dipastikan tidak
terpenuhi.
Gambaran Penyakit Infeksi Balita di Desa Nagarawangi Wilayah Kerja Puskesmas Rancakalong Kabupaten
Sumedang Tahun 2019. Berdasarkan tabel 4.5 diketahui penyakit infeksi pada balita sebagian besar tidak
memiliki penyakit infeksi dan sebagian kecil memiliki penyakit infeksi. Penyakit infeksi yang lazim pad a balita
akibat seperti bronchopneumonia, ISPA, diare, disentri dan penyakit kronis seperti kecacingan
mempengaruhipertumbuhan linear. Infeksi akan menyebabkan asupan makanan menurun, gangguan absorpsi
nutrien, kehilangan mikronutrien secara langsung, metabolism meningkat, kehilangan nutrient akibat katabolisme
yang meningkat, gangguan transportasi nutrien ke jaringan. Pada kondisi akut, produksi proinflamatori seperti
cytokine berdampak langsung pada remodeling tulang yang akan menghambat pertumbuhan tulang. Infeksi seperti
diare dan keca cingan merupakan faktor risiko sebagai penyebab terjadinya stunting (Budijanto, 2018). Penelitian
yang dilakukan oleh Sri (2017) mengenai hubungan penyakit infeksi dengan status gizi balita di wilayah kerja
Puskesmas Anreapi Kabupaten Polewali Mandar didapatkan hasil bahwa balita yang menderita penyakit infeksi
sering hampir 2 bulan sekali seperti penyakit ISPA dan diare berisiko mengalami masalah status gizi. Berdasarkan
pendapat di atas dapat dikatakan bahwa status gizi balita bisa dipengaruhi oleh a danya penyakit infeksi. Balita
yang sering mengalami penyakit infeksi maka balita tersebut berisiko mengalami masalah perkembangan pada
masa berikutnya. Temuan di lapangan, adanya kejadian infeksi terutama diare tidak terlepas dari faktor ekonomi,
karena hasil observasi masih ada rumah yang tidak memiliki jamban, dan ada juga yang memiliki jamban namun
tidak memiliki kriteria jamban sehat. Selain dari itu lingkungan yang kotor sehingga dimungkinkan sekali risiko
tinggi balita sering mengalami diare.
Gambaran Kejadian Stunting pada Balita di Desa Nagarawangi Wilayah Kerja Puskesmas Rancakalong Kabupaten
Sumedang Tahun 2019. Berdasarkan table 4.6 diketahui kejadian stunting pada balita lebih dari setengahnya tidak
stunting dan kurang dari setengahnya stunting. Stunting adalah sebuah kondisi tinggi badan seseorang ternyata
lebih pendek dibanding tinggi badan orang lain pada umumnya (yang seusia) (Sadjojo, 2017). Stunting adalah
kondisi dimana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Kondisi
ini diukur dengan panjang atau tinggi badan yang lebih dari minus dua standar deviasi median standar pertumbuhan
anak (Budijanto, 2018). Penelitian yang dilakukan
Eko (2018) mengenai faktor-faktor yang berhubungan
dengan kejadian stunting pada anak usia 24-59 bulan di wilayah kerja Puskesmas Andalas Kecamatan Padang
Timur Kota Padang didapatkan hasil bahwa faktor-faktor yang bisa berhubungan denga n kejadian stunting
diantaranya status gizi ibu hamil, BBLR, pemberian ASI dan status ekonomi. Berdasarkan pendapat di atas,
dikaitkan dengan hasil penelitian bahwa kejadian stunting bias disebabkan oleh berbagai faktor, sehingga perlu
adanya identifikasi dari tenaga kesehatan dalam upaya mengurangi risiko tinggi terjadinya stunting. Hasil temuan
di lapangan bahwa banyaknya anak yang mengalami stunting dikarenakan berbagai faktor yang bisa
mempengaruhi. Kejadian stunting yang dialami di wilayah Desa Nagarawa ngi sudah menjadi perhatian pemerintah
sehingga menjadi Lokus Fokus Kemenkes karena adanya kejadian stunting lebih dari batas aman yang diajukan
WHO yaitu lebih dari 20% yaitu 26,6% dan menjadi wilayah kerja Puskesmas yang mengalami kejadian Stunting
tertinggi di Kabupaten Sumedang
Hubungan Status Gizi Ibu Hamil dengan Kejadian Stunting pada Balita di Desa Nagarawangi Wilayah Kerja
Puskesmas Rancakalong Kabupaten Sumedang Tahun 2019. Tabel 4.7 menunjukkan hasil bahwa status gizi ibu
hamil KEK lebih dari setengahnya stunting dan status gizi ibu hamil tidak KEK sebagian besar tidak stunting.
Dari hasil perhitungan Chi Square, diketahui bahwa nilai p-value (0,001) lebih kecil dari nilai α (0,05), sehingga
dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara status gizi ibu hamil dengan kejadian stunting
pada balita. Kualitas sumber daya manusia terbentuk sejak dalam kandungan, kesehatan ibu saat hamil akan
mempengaruhi kesehatan janin yang dikandungnya, karena akan menyebabkan bayi lahir dengan berat yang
rendah, apabila tidak bisa tumbuh secara normal maka akan mengalami stunting (Budijanto, 2018). Hasil
penelitian menunjukkan bahwa status gizi ibu hamil berhubungan dengan kejadian stunting pada balita. Hal ini
dikarenakan dengan adanya sta tus gizi ibu hamil KEK maka akan menghambat pertumbuhan janin yang akhirnya
bisa berisiko mengalami stunting pada masa pertumbuhan balita. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan
oleh Kristiana (2015) mengenai hubungan status gizi ibu saat hamil dengan kejadian stunting pada anak usia 6-23
bulan di Kabupaten Bantul didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara status gizi ibu saat
hamil dengan kejadian stunting dengan nili p-value 0,003 < 0,05. Hasil lebih lanjut didapatkan bahwa ibu yang
tidak KEK ada anak balita yang mengalami stunting (16,4%) hal ini dikarenakan adanya faktor lain yang bisa
menyebabkan stunting seperti BBLR saat dilahirkan adanya penyakit infeksi yang sering diderita balita.
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Hubungan BBLR dengan Kejadia n Stunting pada Balita di Desa Nagarawangi Wilayah Kerja Puskesmas
Rancakalong Kabupaten Sumedang Tahun 2019. Tabel 4.8 menunjukkan hasil bahwa balita dengan BBLR lebih
dari setengahnya stunting dan balita tidak BBLR sebagian besar tidak stunting. Dari hasil perhitungan Chi Square,
diketahui bahwa nilai p-value (0,004) lebih kecil dari nilai α (0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat
hubungan yang signifikan antara BBLR dengan kejadian stunting pada balita. Berat lahir pada umumnya sangat
terkait dengan morbiditas bayi dan anak serta pertumbuhan dan perkembangan jangka panjang, kematian janin,
neonatal dan pascaneonatal. Dampak dari bayi yang memiliki berat lahir rendah akan berlangsung dari generasi
ke generasi, anak dengan BBLR akan memiliki ukuran antropometri yang kurang pada perkembangannya. Bayi
lahir rendah memiliki dampak yang besar terhadap stunting (Budijanto, 2018). Hasil penelitian menunjukkan
bahwa adanya hubungan antara riwayat BBLR dengan kejadian stunting dengan bayi BBLR yang stunting
sebanyak 11 orang, hal ini dikarenakan bisa berdampak pada terhambatnya pertumbuhan balita sehingga berisiko
mengalami stunting. Hasil penelitia sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Atikah (2018) mengenai
hubungan riwayat berat badan lahir dengan kejadian stunting pada anak usia di bawah dua tahun didapatkan hasil
bahwa terdapat hubungan antara riwayat BBLR dengan kejadian stuntin g dengan p-value 0,02 < 0,05. Hasil
lebih lanjut didapatkan bahwa yang tidak BBLR juga mengalami stunting, hal ini dikarenakan selain BBLR masih
banyak factor yang bisa menyebabkan stunting seperti kondisi ekonomi keluarga yang rendah sehingga bayi jarang
menerima asupan makanan yang bergizi yang akhirnyabisa berdampak terhadap pertumbuhan balita.
Hubungan Pemberian ASI dengan Kejadian Stunting pada Balita di Desa Nagarawangi Wilayah Kerja Puskesmas
Rancakalong Kabupaten Sumedang Tahun 2019. Tabel 4.9 menunjukkan hasil bahwa balita dengan ASI eksklusif
sebagian besar tidak stunting dan balita tidak ASI eksklusif lebih dari setengahnya tidak stunting. Dari hasil
perhitungan Chi Square, diketahui bahwa nilai p -value (0,032) lebih kecil dari nilai α (0,05), sehingga dapat
disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pemberian ASI dengan kejadian stunting pada balita.
Penyebab terjadinya stunting itu sendiri karena dengan tidak ASI eksklusif maka kualitas dan kuantitas asupan
makanan tidak pada bayi tidak sepenuhnya terpenuhi dengan baik (Budijanto, 2018). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pemberian ASI dengan kejadian stunting. Didapatkan yang tidak
diberikan ASI eksklusif mengalami stunting sebanyak 27 orang. Hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya asupan
nutrisi pada bayi bisa menyebabkan kejadian stunting. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri
(2016) mengenai hubungan pemberian ASI eksklusif dengan kejadian stunting pada anak usia 2-3 tahun di desa
Karangrejek Wonosari Gunungkidul didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan antara pemberian ASI eksklusif
dengan kejadian stunting. Dilihat lebih lanjut hasil temuan di lapangan bahwa bayi yang diberikan ASI eksklusif
ada yang mengalami stunting sebanyak 5 orang, hal ini dikarenakan walaupun bayi sudah diberikan ASI eksklusif
bayi pada saat dilahirkan dalam kondisi BBLR dan juga bayi tidak terpenuhinya gizi setelah bayi mengkonsumsi
MP ASI.
Hubungan Ekonomi dengan Kejadian Stunting pada Balita di Desa Nagarawangi Wilayah Kerja Puskesmas
Rancakalong Kabupaten Sumedang Tahun 2019. Tabel 4.10 menunjukkan hasil bahwa ekonomi rendah lebih dari
setengahnya tidak stunting dan ekonomi tinggi sebagian besar tidak stunting. Dari hasil perhitungan Chi Square,
diketahui bahwa nilai p-value (0,011) lebih kecil dari nilai α (0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat
hubungan yang signifikan antara ekonomi dengan kejadian stunting pada balita. Kemiskinan sebagai penyebab
gizi kurang menduduki posisi pertama pada kondisi umum. Hal ini harus mendapat perhatian serius karena keadaan
ekonomi relatif mudah diukur dan berpengaruh besar pada konsumsi pangan. Menurut Achadi, prevalensi stunting
tertinggi pada kelompok miskin, pada kelompok kaya juga tinggi, dengan p erbandingan 1: 5. Golongan miskin
menggunakan sebagian besar dari pendapatan untuk memenuhi kebutuhan makanan (Achadi, 2016). Kondisi
ekonomi erat kaitannya dengan kemampuan dalam memenuhi asupan yang bergizi dan pelayanan kesehatan untuk
ibu hamil dan balita (Budijanto, 2018). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara ekonomi
dengan kejadian stunting. Hal ini dikarenakan dengan ekonomi yang rendah maka pemenuhan asupan nutrisi
pada balita menjadi rendah dan akhirnya bisa meningkatkan risiko tinggi terjadinya stunting. Hasil ini sesuai
dengan penelitian yang dilakukan oleh Lutfia (2016) mengenai hubungan tingkat sosial ekonomi dengan kejadian
stunting pada balita usia 24-59 bulan di desa Karangrejek Wonosari Gunung Kidul didapatkan hasil bahwa terdapat
hubungan antara tingkat ekonomi dengan kejadian stunting pada balita. Lebih lanjut hasil temuan di lapangan
bahwa ekonomi yang tinggi ada yang mengalami stunting, hal ini dikarenakan bayi tidak diberikan ASI eksklusif
dan sering mengalami penyakit infeksi.
Hubungan Penyakit Infeksi dengan Kejadian Stunting pada Balita di Desa Nagarawangi Wilayah Kerja Puskesmas
Rancakalong Kabupaten Sumedang Tahun 2019. Tabel 4.11 menunjukkan hasil bahwa balita yang tidak memiliki
penyakit infeksi sebagian besar tidak stunting dan balita yang memiliki penyakit infeksi lebih dari setengahnya
stunting. Dari hasil perhitungan Chi Square, diketahui bahwa nilai p -value (0,019) lebih kecil dari nilai α (0,05),
sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara penyakit infeksi dengan kejadian
stunting pada balita. Anak yang menderita penyakit infeksi seperti diare da n ISPA dengan durasi waktu serin g
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setidaknya 2-3 bulan sekali, maka kemungkinan akan lebih besar mengalami kejadian stunting. Serta lebih
cenderung mengalami gejala sisa (sekuel) akibat infeksi umum yang akan melemahkan keadaan fisik anak
(Gibney, 2012). Berdasarkan teori dikaitkan dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara
penyakit infeksi dengan kejadian stunting. Kejadian diare ini dapat menyebabkan efek jangka panjang berupa
defisit pertumbuhan tinggi badan. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Angina (2019) mengenai
hubungan kejadian penyakit infeksi terhadap kejadian stunting pada balita 1-4 tahun bahwa terdapat hubungan
yang signifikan antara kejadian penyakit infeksi dengan kejadian stunting. Hasil temuan lebih lanjut didapatkan
bahwa yang tidak memiliki riwayat penyakit infeksi ada yang mengalami stunting sebanyak 13 orang. Hal ini
dikarenakan adanya kondisi ekonomi keluarga yang rendah, balita tidak diberikan ASI ekslusif dan juga pada saat
dilahirkan bayi BBLR.
SIMPULAN DAN SARAN
Setelah dilakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian stunting pada balita di
desa Nagarawangi wilayah kerja Puskesmas Rancakalong Kabupaten Sumedang tahun 2019, maka dapat diambil
simpulan sebagai berikut:
1. Status gizi ibu hamil pada balita sebagian besar tidak KEK.
2. Berat badan pada balita waktu lahir lebih dari setengahnya tidak BBLR.
3. Pemberian ASI pada balita lebih dari setengahnya tidak ASI eksklusif.
4. Ekonomi ibu lebih dari setengahnya rendah
5. Penyakit infeksi pada balita sebagian besar tidak memiliki penyakit infeksi.
6. Kejadian stunting pada balita lebih dari setengahnya tidak stunting.
7. Terdapat hubungan yang signifikan antara status gizi ibu hamil dengan kejadian stunting pada balita
dengan p-value 0,001.
8. Terdapat hubungan yang signifikan antara BBLR dengan kejadian stunting pada balita dengan p -value
0,004.
9. Terdapat hubungan yang signifikan antara pemberian ASI dengan kejadian stunting pada balita dengan
p-value 0,032.
10. Terdapat hubungan yang signifikan antara ekonomi dengan kejadian stunting pada balita dengan p-value
0,011.
11. Terdapat hubungan yang signifikan antara penyakit infeksi dengan kejadian stunting pada balita dengan
p- value 0,019.
Saran
Adanya berbagai factor yang bisa berhubungan dengan terjadinya kejadian stunting maka perawat mampu
memberikan penyuluhan kesehatan masyarakat mengenai pencegahan terjadinya anak stunting di kemudian hari
seperti mencegah terjadinya KEK pada saat hamil dan memberikan informasi mengenai pemberian ASI
eksklusif. Peneliti lain bisa melakukan penelitian mengenai faktor-faktor la innya yang bisa berhubungan dengan
kejadian stunting yang tidak disebutkan oleh peneliti dalam penelitian ini. Serta bisa juga melakukan penelitian
multivariat dari faktor-faktor yang diteliti dalam penelitian ini.
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FAKTOR RESIKO STATUS GIZI IBU HAMIL TERHADAP KEJADIAN STUNTING
PADA BALITA USIA 12-59 BULAN
Hemi Fitriani (1), Achmad Setya R (2), Popy Nurdiana (3)
Stikes Jenderal Achmad Yani Cimahi: Prodi Ilmu Keperawatan
hemi.ftrn@yahoo.com

ABSTRAK
Status gizi ibu hamil merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kejadian stunting. Osifikasi tulang dimulai
sejak janin berusia enam minggu kemudian berlanjut hingga akhir kehamilan. Asupan protein, mineral dan vitamin
yang kurang selama kehamilan akan menghambat osifikasi pada janin. Tujuan penelitian untuk mengetahui
hubungan status gizi ibu hamil dengan stunting. Metode penelitian menggunakan rancangan case control. Populasi
yaitu ibu yang mempunyai balita usia 12-59 bulan, sampel diambil dengan teknik proporsional random sampling
sebanyak 80 sampel, 40 balita stunting dan 40 balita tidak stunting. Pengumpulan data dengan mengobservasi
buku KIA dan tinggi balita, dilakukan sejak tanggal 27 April hingga 3 Mei 2019. Status gizi ibu hamil ditentukan
dengan menghitung penambahan berat badan selama hamil yang disesuaikan dengan index masa tubuh ibu
sebelum hamil. Analisis univariate menggunakan distribusi frekuensi dan analisis bivariate menggunakan uji chisquare. Penelitian telah disetujui oleh Komite Etik Penelitian STIKES jenderal Achmad Yani. Didapatkan data
bahwa 85 % balita stunting terjadi pada balita yang status gizi ibunya kurang selama hamil. Hasil penelitian
menyatakan bahwa ada hubungan signifikan antara status gizi ibu saat hamil dengan kejadian stunting pada balita
(p value : 0,000). Nilai OR didapatkan 13,222 yang berarti balita yang ibunya mengalami status gizi kurang selama
hamil memiliki resiko terjadinya stunting 13,222 kali dibandingkan balita yang ibunya sta tus gizi baik selama
hamil. Disarankan agar perawat melakukan pencegahan stunting dimulai sejak masa kehamilan dengan cara
pemberian makanan tambahan pada ibu hamil da n promosi kesehatan tentang status gizi ibu selama kehamilan.
Kata Kunci: Case Kontrol, Kehamilan, Indonesia, Stunting, Status gizi

THE RISK FACTORS OF MATERNAL NUTRITION STATUS DURING
PREGNANCY ASSOCIATED TO STUNTING CHILDREN AT THE AGE BETWEEN
12-59 MONTHS
ABSTRACT
Maternal nutrition status during pregnancy is highly contributed to the risk factors of stunting among children.
Bone ossification approximately begins at the sixth weeks of embryonic development and it continues to the end
of pregnancy. However, poor nutrient supply among pregnant women had a negative impact to fetal growth. The
study aimed to identify the association between maternal nutrition status of pregnant women and stunting. Case
control study design was conducted among mothers who have children at the age between 12 -59 months.
Proportional random sampling technique was used to select the participan ts. A total of 80 samples which divided
to 40 stunted children and 40 non-stunted children were included in this study. The data were taken from 27 th April
to 3 rd Mei 2019 through observation on Maternal and Child Health handbook and children height. Mater nal
nutrition status of pregnant women was determined by calculating weight gain during pregnancy which is referred
to maternal pre-pregnancy body mass index. Univariate analysis used frequency distribution while bivariate
analysis used chi-square test. Ethical consideration was obtained from The Health Research of Ethics Committee
of Institute of Health Science of Jenderal Achmad Yani Cimahi. A total of 85% of stunting children occurred and
caused by maternal malnutrition status of their mothers during pregnancy. The results shows that maternal nutrition
status of pregnant women were significantly related to stunting among children (p value : 0,000). The OR value is
13,222 which means children born to mothers with poor nutrient supply during pregnancy were more likely to be
stunted as much as 13,222 times, than children born to mothers who have good nutrient supply. Nurses carry out
of stunting prevention by providing highly nutritive supplementary foodfor pregnant women and giving an
education and health promotion aboutmaternal nutrition status during pregnancy.
Keywords: Case control, pregnancy, Indonesia, stunting, nutrition status.
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Pendahuluan
Stunting merupakan masalah gizi yang dominan di Indonesia dibandingkan dengan masalah gizi lainnya seperti
gizi kurang, kurus, dan gemuk. Kecenderungan prevalensi stunting terus meningkat sejak tahun 2016 hingga
mencapai nilai 30,8% pada tahun 2018, Capaian ini semakin jauh dari target stunting yang ditoleransi yaitu 20%.
Provinsi Jawa Barat termasuk provinsi dengan prevalensi stunting yang meningkat. Tahun 2017 Jawa Barat
memiliki prevalensi stunting pada usia 0-59 bulan sebanyak 15,1 % kemudian mengalami peningkatan pada tahun
2018 hingga mencapai 31,1 % (Kemenkes RI, 2018). Kota Cimahi termasuk Kota Di Jawa Barat dengan prevalensi
stunting pada usia 0-59 bulan yang tinggi yaitu 27,78% pada Tahun 2017. dan kejadian stunting tertinggi di
Puskesmas Cigugur Tengah sebanyak 573 balita.
Stunting akan menimbulkan dampak buruk baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak jangka
pendek diantaranya anak akan mengalami gangguan pertumbuhan fisik, terganggunya perkembangan otak,
kecerdasan dan ga ngguan metabolisme dalam tubuh. Sedangkan dampak jangka panjang dari stunting yaitu dapat
menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar pada anak, menurunnya kekebalan tubuh sehingga anak
mudah sakit, dan memiliki risiko munculnya penyakit diabetes, k egemukan, penyakit jantung, stroke dan
disabilitas pada usia tua (Majid, 2017). Kondisi ini akan merugikan pada individu maupun ke Negara.
Stunting merupakan kondisi kekurangan gizi kronis. Kekurangan gizi kronis ini bahkan dapat menyebabkan
kekurangan micronutrien yang hanya dibutuhkan dalam kadar yang sedikit saja. Stunting disebabkan oleh 2 faktor
utama, yaitu faktor akibat kondisi ibu dan faktor akibat kondisi anak. Faktor akibat kondisi ibu biasanya karena
gizi ibu pada saat hamil, kesehatan ibu saat hamil, jarak kehamilan yang terlalu dekat, ibu yang masih remaja,
serta asupan nutrisi yang kurang (Budijanto, 2018). Sedangkan faktor akibat kondisi anak biasanya karena asupan
Air Susu Ibu (ASI) eksklusif yang tidak optimal, pemberian MP-ASI yang terlalu dini, riwayat penyakit infeksi,
faktor genetik dan kekurangan zat gizi pada anak juga dapat menjadi faktor risiko anak yang mengalami stunting
(Dwitama.,et al , 2018). Diantara semua faktor itu bahwa status gizi ibu saat hamil adalah faktor utama dalam
seribu hari pertama kehidupan yang sangat menentukan kesehatan anak di usia selanjutnya. Pada seribu hari
pertama kehidupan, yang dimulai dari masa janin dalam kandungan hingga anak usia dua tahun, pertumbuhan
terjadi sangat pesat. Kerusakan pada periode ini tidak dapat diperbaiki di fase kehidupan berikutnya dan akan
mempengaruhi outcome kesehatan pada masa anak-anak dan dewasa (Soetjiningsih, 2015). Sehingga gizi ibu
hamil adalah faktor yang penting dalam menentukan kehidupan selanjutnya.
Status gizi ibu selama hamil dapat menentukan pertumbuhan janin yang sedang dikandung. Pertumbuhan janin
merupakan periode kritis pertumbuhan, sehingga memerlukan gizi yang baik untuk bahan dasar pertumbuhan dan
perkembangan. Hal ini menjadi alasan mengapa gizi menjadi sangat penting diperhatikan melalui asupan makanan
ibu selama kehamilan. Pada usia 0-20 minggu merupakan periode kritis bagi pertumbuhan janin dan kehamilan
seorang ibu sehingga diperlukan zat gizi mikro dan protein yang adekuat untuk pertambahan c epat jumlah sel guna
membangun potensi tinggi badan dan jumlah sel otak janin. Pada periode ini, jumlah sel otak janin mencapai 7080% jumlah otak maksimal, sisanya 20-30% akan dikejar selama periode berikutnya sampai dengan anak berusia
2 tahun.
Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan nya terletak pada indikator pengukuran status gizi
ibu hamil. Pada penelitian ini menggunakan penghitungan pertambahan berat badan selama hamil yang
dibandingkan dengan Indeks Massa Tubuh (IMT) sebelum hamil. Iindikator status gizi pada penelitian sebelumnya
adalah menggunakan lingkar lengan atas (LILA) (Sukmawati, et al, 2018)
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan status gizi ibu saat hamil dengan kejadian stunting pada
balita usia 12 hingga 59 bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Cigugur Tengah.
Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian analitik dengan rancangan case control. Populasi adalah ibu
yang memiliki balita usia 12 hingga 59 bulan di wilayah kerja Puskesmas Cigugur Tengah yang mengalami
stunting sebanyak 180 orang, umumnya pendatang. Cigugur tengah termasuk daerah perkotaan. Besar sample
diperoleh menggunakan rumus kategorik tidak berpasangan menurut Dahlan (2010), didapatkan sebanyak 80
balita yang terbagi atas 40 balita sehat dan 40 balita stunting yang diambil dengan teknik proporsional random
sampling. Status gizi ibu saat hamil dikumpulkan dengan cara mengobservasi buku KIA untuk mendapatkan data
berat badan ibu sebelum hamil dan penambahan berat badan selama hamil. Status gizi ibu hamil diperoleh dengan
membandingkan penambahan berat badan selama hamil dengan Indeks Massa Tubuh (IMT) sebelum hamil. Jika
IMT <18,5 penambahan berat badan selama hamil harus 14 -20 kg, IMT 18,5-24,9 penambahan berat badan selama
hamil harus 12,5-17,5 kg, IMT 25,0-29,9 penambahan berat badan selama hamil harus 7,5-12,5 kg. Data stunting
balita dikumpulkan dengaan mengukur tinggi badan balita menggunakaan microtoise, kemudian tinggi balita
tersebut dibandingkan dengan tabel Z-scoe (TB/U) menurut kemenkes RI, 2011). Data univariat diolah dengan
distribusi frekuensi sedangkan data bivariat diolah dengan uji Chi square. Penelitian ini telah mendapat persetujuan
etik dari Komite Etik Penelitian STIKES jenderal Achmad Yani nomor 49/KEPK/V/2019.
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Hasil Penelitian
Gambaran persentase status gizi ibu saat hamil pada kelompok stunting dan kelompok tidak stunting di Wilayah
Kerja Puskesmas Cigugur Tengah Kota Cimahi Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini
Tabel 1 Distribusi Frekuensi Status Gizi Ibu Saat Hamil Pada Kelompok Stunting Dan Tidak
StuntingDi RW 13, RW 14, RW 19 Wilayah Kerja Puskesmas Cigugur Tengah Kota
Cimahi Tahun 2019
Stunting

Stunting
Tidak Stunting

Ibu dengan
penambahan
berat badan
kurang

N
34
12

Ibu dengan
penambahan
berat badan
normal dan ibu
dengan
penambahan
berat badan
lebih

%
85,0
30,0

N
6
28

%
15,0
70,0

Total

N
40
40

%
100
100

Tabel 1 menunjukkan bahwa pada kelompok balita stunting, sebagian besar kondisi ibu saat kehamilannya berada
pada status gizi kurang.
Hubungan status gizi ibu saat hamil kejadian stunting pada balita dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini.
Tabel 2 Hubungan Status Gizi Ibu Saat Hamil Dengan Kejadian Stunting Pada Balita Usia 12 59 Bulan Di RW 13, RW 14, RW 19 Wilayah Kerja Puskesmas Cigugur Tengah
Kota Cimahi Tahun 2019.
Variable

Stunting

Tidak
Stunting

N

%

N

%

Ibu dengan penambahan berat
badan kurang
Ibu dengan penambahan berat
badan normal dan ibu dengan
penambahan berat badan lebih

34

85,0

12

30,0

6

15,0

28

70,0

Total

40

100

40

100

P value

OR
(CI 95%)

0,000

13,222(9
5% CI:
4,400 –
39,732)

Status gizi Ibu saat hamil

Tabel 2 menggambarkan hasil uji statistik chi-square dengan uji Continuity Correctiond adalah nilai p value lebih
kecil dari α (α = 0.05). Sehingga dapat dinyatakan bahwa terdapat hubungan antara status gizi ibu saat hamil
dengan kejadian stunting pada balita. Hasil uji statistic didapatkan nilai Odds Ratio sebesar 13,222 (CI 95% : 4,400
– 39,732), yang artinya bahwa ibu yang mengalami penambahan berat badan kurang, memiliki risiko untuk
terjadinya stunting pada balita sebesar 13 kali dibandingkan dengan balita yang ibunya mengalami penambahan
berat badan normal dan ibu dengan penambahan berat badan lebih.
Pembahasan
Hasil penelitian menemukan bahwa sebagian besar balita stunting adalah balita yang dilahirkan oleh ibu yang
mengalami kurang gizi pada masa kehamilannya. Status gizi kurang pada ibu hamil masih menjadi permasalahan
utama di Indonesia. Tingkat pendidikan, pengetahuan ibu dan status ekonomi social merupakan penyebab yang
dominan (Irianto, 2014; Notifa, et all, 2016). Faktor ini merupakan ciri khas pada masyarakat pendatang di
perkotaan. Ibu kurang mampu memodifikasi m enu makanan sehari hari dengan buget yang tersedia. Keterampilan
ibu untuk memilih jenis makanan memerlukan pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya nutrisi pada masa
kehamilan. kurangnya pengetahuan dan informasi menyebabkan ibu hamil mengkonsumsi makana n berdasarkan
apa yang ditemui dan yang diinginkan, hanya untuk mengatasi rasa lapar tampa mempertimbangkan nilai gizi.
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Hasil penelitian menyatakan bahwa status gizi yang kurang selama kehamilan beresiko mengalami stunting pada
anak sebanyak tigabelas kali dibanding ibu dengan status gizi baik selama hamil. Hasil penelitian ini sesuai dengan
penelitian sebelumnya (Sukmawati, et all (2018); Pusparini, et al (2016)). Kebutuhan nutrisi pada masa kehamilan
meningkat untuk mencukupi kebutuhan ibu dan janin. Usia 0 hingga 20 minggu kehamilan merupakan periode
kritis bagi organogenesis, tumbuh kembang janin pembentukan plasenta dan cairan amnion. Pembentukan tulang
telah dimulai pada usia enam hingga tujuh minggu kehamilan. Proses osifikasi akan berlanjut hingga akhir
kehamilan. Proses osifikasi ini memerlukan bahan dasar diantaranya protein, kalsium, phosphor, zink dan vitamin
(Bruner; Susilowati, et al. 2016). Protein bertanggung jawab dalam penyusunan matrix tulang sedangnkan calcium,
phosphor, zink dan vitamin bertanggung jawab pada mineralisasi tulang dan metabolism tulang. Protein juga
berperan dalam pertumbuhan plasenta. Plasenta merupakan organ penting bagi janin, sebab plasenta merupakan
sumber vaskularisasi yang menyalurkan nutrisi dan oksigen bagi janin (Fikawati, et al. 2015).
Asupan gizi yang kurang pada ibu hamil akan mengakibatkan gangguan pada proses organogenesis, pertumbuhan
dan perkembangan janin (Rahmaniar, et al. 2011). Proses pembentukan dan pertumbuhan tulang janin akan
terganggu, jika asupan protein, mineral dan vitamin kurang dari kebutuhan. Kekurangan protein menyebabkan
terganggunya pembentukan matrix tulang. Kekurangan asupan calcium, phorpor, zink dan mineral menyababkan
proses mineralisasi tulang, disfungsi osteoblas dan metabolisme tulang terganggu (Sari, et al. 2016). Kekurangan
protein juga menyebakan pertumbuhan plasenta tidak optimal sehingga akan mengurangi vaskularisasi janin, dan
akhirnya menganggu suplai nutrisi dan oksigen kepada janin. Secara keseluruhan kekurangan prote in, mineral dan
vitamin menyebabkan potensi pertumbuhan panjang badan janin berkurang.
Hasil penelitian ini juga menemukan kasus unik yaitu bahwa kejadian stunting dapat terjadi pada balita dengan
ibu yang memiliki status gizi baik, walaupun terjadi dengan presentasi yang kecil. Penjelasan yang dapat diberikan
pada kasus unik ini adalah bahwa kejadian stunting dapat dipengaruhi oleh faktor lain selain status giizi ibu hamil.
Budijanto (2018) menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mendasari terjadinya stunting pada balita
diantaranya adalah jarak kehamilan yang terlalu dekat, ibu yang masih remaja, jumlah paritas dan pemberian ASI
eksklusif. Berdasarkan hal ini dapat menjadi topik pada penelitian berikutnya untuk meneliti tentang faktor lain
yang mempengaruhi stunting selain status giizi ibu hamil.
Simpulan
Status gizi ibu selama kehamilan menentukan potensi panjang badan pada janin. Disarankan agar perawat
melakukan pencegahan stunting dimulai sejak masa kehamilan dengan cara pemberian makanan tambahan pada
ibu hamil dan promosi kesehatan tentang status gizi ibu selama kehamilan.
Daftar Pustaka
Budijanto, D.(2018). Situasi Balita Pendek (Stunting) di Indonesia. Jakarta : Kementrian Kesehatan RI
Dahlan, M. S. (2010). Besar Sampel Dan Cara Pengambilan Sampel dalam Penelitian Kedokteran dan Kesehatan,
Edisi 3. Jakarta : Salemba Medika.
Data Puskesmas Cigugur Tengah. (2018). Tinggi Badan Anak Menurut Umur Di Kelurahan Cigugur Tengah
Dwitama., et al.(2018). Hubungan Pemberian ASI Eksklusif Dan Makanan Pendamping ASI Terhadap Balita
Pendek Usia 2 Sampai 5 Tahun Di Kecamatan Jatinangor. Jurnal Fakultas Kedokteran Universitas
Padjadjaran. Vol 3.
Fikawati, Sandra., et al.(2016).Gizi Ibu Dan Bayi.Jakarta:Rajawali Pers.
Irianto,Koes.(2014).Gizi Seimbang Dalam Kesehatan Reproduksi (Balanced Nutrition In Reproductive
Health).Bandung : Alfabeta.
Kementrian kesehatan RI. 2018. Buku Saku Pemantauan Status Gizi 2017. Jakarta
Majid, T. (2017). Buku Saku Desa Dalam Penanganan Stunting. Jakarta
Nofita, W., et al. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Status Gizi Pada Ibu Hamil Di Kabupaten Aceh
Besar. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Keperwatan. Vol. 1. No.1
Pusparini, et al.(2016). Indeks Massa Tubuh Rendah Pada Awal Kehamilan Dan Defisiensi Vitamin Pada
Trimester Kedua Sebagai Fakor Risiko Gangguan Pertumbuhan Linier Pada Bayi Lahir. Jurnal Gizi
Pangan. Vol 11. Jurusan Gizi, Politeknik Kesehatan, Kemenkes Bandung.
Rahmaniar, A.M.B. (2011). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Kekurangan Energy Kronis
Pada Ibu Hamil Di Puskesmas Tampa Padang Kec. Kaluku Kab. Mamuju Prov. Sulawes i Barat Tahun
2011. Tesis Tidak Diterbitkan. Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makasar.

14 | S e m i n a r N a s i o n a l 2 0 1 9 U n p a d

Sari,E.M, et al. (2016). Asupan Protein, Kalsium Dan Fosfor Pada Anak Stunting Dan Tidak Stunting Usia 24 -59
Bulan. Jurnal Gizi Klinik Indonesia. Vol 12. No. 4. Jurusan Minat Umum Gizi Dan Kesehatan, Program
S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat, Dan Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
Soetjiningsih.(2015).Tumbuh Kembang Anak Ed. 2.Jakarta:Buku Kedokteran EGC.
Susilowati, et al.(2016).Gizi Dan Daur Kehidupan.Bandung : PT. Refika Aditama.
Sukmawati, et al.(2018). Status Gizi Ibu Saat Hamil, Berat Badan Lahir Bayi Dengan Stunting Pada Balita . Jurnal
Media Gizi Pangan. Vol 25. Jurusan Gizi, Politeknik Kesehatan Kemenkes, Makasar.
Susanti, et al. (2017). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Stunting Pada Bayi Usia 6 -12 Bulan
Di Kelurahan Kampong Tengah Kota Pecan Baru Tahun 2017 . Jurnal Proteksi Kesehatan. Vol. 6. Jurusan
Kebidanan, Politeknik Kesehatan, Kemenkes Riau.
WHO.(2017).Stunted Growth and Development.Geneva.

15 | S e m i n a r N a s i o n a l 2 0 1 9 U n p a d

INTERVENSI NON FARMAKOLOGI UNTUK MENURUNKAN PEMBENGKAKAN
PAYUDARA PADA IBU MENYUSUI: TINJAUAN SISTEMATIK

Pipih Napisah¹, Restuning Widiasih¹, Ida Maryati¹
¹ Fakultas Keperawatan, Universitas Padjadjaran
Email : pipih18001@mail.unpad.ac.id

ABSTRAK
Pembengkakan payudara adalah masalah yang banyak dialami oleh ibu menyusui. Berbagai intervensi telah
banyak dikembangkan untuk mengatasi pembengkakan payudara, namun masalah tersebut masih saja terjadi pada
perempuan menyusui. Tujuan penelitian ini adalah untuk mereview keefektifan berbagai intervensi untuk
menurunkan pembengkakan payudara pada ibu menyusui. Met ode penelitian : pencarian terbatas dilakukan di
empat data base yaitu PUBMED, EBSCO, PROQUEST dan SINTA. Keempat database dipilih dengan
pertimbangan bahwa keempatnya merupakan database yang kredibel di bidang kesehatan dan kedokteran. Kriteria
artikel ya itu studi diterbitkan dalam Bahasa Inggis dan Indonesia, tahun terbit yaitu 2010 -2019 dan menggunakan
studi Randomized Control Trial dan Quasi Experimen. Peneliti menemukan 10 artikel diantaranya yaitu 5 studi
bahasa Inggris dan 5 studi Bahasa Indonesia ya ng masuk dalam kriteria penelitian yaitu intervensi untuk
menurunan pembengkakan payudara. Hasil penelitian : Intervensi yang efektif untuk menurunkan pembengkakan
payudara adalah terapi gua sha, kompres herbal, kompres hollyhock, pijat oketani, masase pay udara dan kompres
daun kubis. Kesimpulan : keenam intervensi tersebut efektif untuk menurunkan pembengkakan payudara. Salah
satu intervensi yang mudah dilakukan, tidak memerlukan keahlian khusus, hemat biaya perawatan, dan tidak
menimbulkan efek samping adalah kompres daun kubis. Namun penelitian tentang penggunaan daun kubis untuk
mengurangi pembengkakan payudara masih terbatas di Indonesia. Penelitian lanjut tentang daun kubis untuk
menurunkan pembengkakan khusus untuk perempuan Indonesia dengan berbagai latar belakang budaya, akan
menambah evidence keefektifan intervensi tersebut.
Kata Kunci: Intervensi, Pembengkakan Payudara, Post partum

ABSTRACT
Breast engorgement is a problem that many breastfeeding mothers experience. Various interventions have been
developed to overcome them, but these problems still occur in breastfeeding women. The purpose of this paper is
to review the effectiveness of various interventions to reduce breast swelling in nursing mothers. Method: The
search was conducted in four data bases namely PUBMED, EBSCO, PROQUEST and SINTA. The four databases
were chosen with the consideration that all four databases are credible in the health and medical fields. Criteria for
articles: English and Indonesian, 2010-2019 published using the Randomized Control Trial and Quasi Experiment
methodology. Researchers found 10 articles: 5 English-language studies and 5 Indonesian-language studies that
fit the criteria. Results: Effective interventions to reduce breast swelling are gua sha therapy, herbal compresses,
hollyhock compresses, oketani massage, breast massage and cabbage leaf compresses. Conclusion: the six
interventions are effective for reducing breast engorgement. One intervention that is easy to do, does not require
special expertise, saves cost of care, and does not cause side effects is cabbage leaf compress. However, research
on the use of cabbage leaves to reduce breast engorgement is still limited in Indonesia. Further research on cabbage
leaves to reduce swelling specifically for Indonesian women with various cultural backgrounds, will add evidence
to the effectiveness of these interventions.
Key words: intervention, breast feeding, non pharmacological, breast engorgement
Pendahuluan
Pembengkakan payudara adalah masalah yang banyak dialami oleh ibu menyusui pasca melahirkan. Berdasarkan
penelitian Alekseev, Vladimir dan Nadezhda (2015) menjelaskan bahwa insiden pembengkakan payudara terjadi
sekitar 90% pada ibu postpartum. Pembengkakan payudara jika tidak ditanga ni dengan intervensi yang tepat dan
efektif dapat mengakibatkan masalah yang lebih serius seperti mastitis.
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Mastitis adalah kondisi peradangan pada payudara, yang mungkin disertai atau tidak disertai dengan infeksi.
Biasanya dikaitkan dengan laktasi, sehingga disebut mastitis laktasional atau mastitis nifas (WHO, 2000). Insiden
mastitis pada ibu menyusui sebanyak 33% (Pustotina, 2016)
Akibat dari pembengkakan payudara yaitu ASI kurang, bayi sulit mengisap dan menyusu, ibu sulit menyusui bayi
dan menyebabkan ibu berhenti menyusui secara dini, konsumsi ASI yang tidak memadai akan menghambat
pertumbuhan dan perkembangan bayi secara optimal (Salgaonkar, 2019; Thomas, Chhugani, Thokchom, 2017;
Chiu et al, 2010)
Berbagai intervensi untuk menurunkan pembengkakan payudara pada ibu menyusui terdiri dari intervensi
farmakologi dan non farmakologi. Intervensi farmakologi terdiri dari: ibuprofen dan sulfa (antibiotik) sedangkan
intervensi non farmakologi terdiri dari: kompres es, kompres daun kubis dingin, kompres air hangat dan memerah
ASI secara manual (Lowdermilk, Perry, Cashion, 2013).
Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya intervensi - intervensi untuk menurunkan pembengkakan payudara masih
dikembangkan. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mereview penelitian - penelitian sebelumnya berkaitan
dengan intervensi untuk menurunkan pembengkakan payudara pada ibu menyusui.
Metode Penelitian
Penulisan ini adalah tinjauan literatur. Artikel dicari dari empat data base termasuk PubMed, Ebsco, Proquest dan
Sinta. Kata kunci untuk pencarian artikel postpartum AND intervention OR therapy OR alternatif care OR
komplementer AND breast engorgement. Kriteria inklusi adalah penulisan utama, berbahasa Inggris dan
Indonesia, dan publikasi dalam 10 tahun terakhir dari tahun 2010 – 2019 dengan menggunakan metodologi
Randomized Control Trial dan Quasi Experimen. Sebanyak 866 artikel ditemukan berdasarkan kata kunci dan
dilanjutkan dengan penyaringan berdasarkan kriteria inklusi. Sebanyak 12 artikel memenuhi kriteria inklusi.
Selanjutnya, analisis menggunakan alat JBI dilakukan, termasuk komponen tujuan, metode, sampel dan
pengaturan, kriteria dan hasil. Artikel akhir untuk analisis lebih lanjut dari 10 artikel. Ringkasan artikel disajikan
dalam tabel (tabel.1) dan ana lisis konten artikel dalam laporan di bagian diskusi. Langkah -langkah untuk
menentukan artikel (Diagram 1)
Data Bases Searching

Bagan 1 Proses Pemilihan Artikel
Pubmed : 235
Ebsco
: 21
Proquet : 187
Sinta : 423
n = 866
Duplikasi n = 5

Pubmed : 233
Ebsco
: 21
Proquet : 184
Sinta : 423
n = 861

Pubmed : 2
Ebsco
:2
Proquet : 1
Sinta : 7
n = 12

Penyaringan berdasarkan kriteria inklusi: penulisan utama, berbahasa Inggris
dan Indonesia, dan publikasi dalam 10 tahun dengan metodologi RCT dan quasi
experimen

Analisis JBI : komponen
tujuan, metode dan hasil
Pubmed
:2
Hasil
penelitian
Ebsco
:2
Proquet : 1
Sinta : 5
n = 10

Artikel akhir 10

Intervensi - intervensi untuk menurunkan pembengkakan payudara pada ibu menyusui berdasarkan literature
terdiri dari farmakologi dan non farmakologi. Intervensi farmakologi terdiri dari antibiotik yaitu 2.5 mg
bromocriptine dan gel yang mengandung progesterone. Antibiotik diminum 2-3x sehari diberikan selama 10-14
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hari dengan terus menyusui. Gel yang mengandung progesterone diberikan 0,025 dari 2,5 g dioleskan pada kulit
selama 10-15 menit (Pustotina, 2016).
Intervensi non farmakologi terdiri dari: terapi gua sha, kompres herbal, kompres hollyhock, pijat oketani, masase
payudara dan kompres daun kubis. Terapi gua sha yaitu massage pada payudara dengan menggunakan titik
akupuntur dengan menyalurkan energy keseluruh tubuh. Terapi gua sha efektif dalam menurunkan pembengkakan
payudara secara signifikan dengan p = <0,001 (Chiu et al, 2010). Kompres herbal dilakukan dengan menggunakan
bola herbal (herbal yang dibungkus handuk) yang sebelumnya dikukus selama 20 menit, kemudian b ola dibungkus
dengan handuk untuk mengompres payudara. Kompres herbal efektif dalam menurunkan pembengkakan payudara
secara signifikan dengan p = < 0,001 (Ketsuwan et al, 2018).
Intervensi untuk mengatasi pembengkakan payudara selanjutnya yaitu kompres herbal hollyhock. Herbal ini
berbentuk daun dan batang dikeringkan selama 24 jam, kemudian digiling menjadi bubuk, ambil 10 g bubuk
hollyhock dan campur dengan air matang yang didinginkan kemudian kompreskan pada payuda selama 30 menit.
Kompres herbal hollyhock efektif dalam menurunkan pembengkakan payudara secara signifikan dengan p =
<0,001 (Khosravan et al, 2017).
Pijat oketani salah satu metode breast care yang tidak menimbulkan rasa nyeri. Pijat oketani dilakukan dengan
cara masase payudara selama 3x berturut-turut dengan waktu pemijatan 30 menit, 15 menit untuk setiap payudara.
Pijat oketani efektif dalam menurunkan pembengkakan payudara secara signifikan dengan p = <0,000 (Jama,
Suhermi, 2019). Masase payudara adalah pijatan payudara yang dilakukan 2 x sehari selama 3 hari. Masase
dilakukan selama 15 menit. Masase payudara efektif dalam menurunkan pembengkakan payudara secara
signifikan dengan p = <0,005 (Taqiyah, Sunarti, Rais, 2019)
Intervensi selanjutnya yaitu kompres daun kubis, kompres menggunak an daun kubis segar yang sebelumnya dapat
didinginkan atau menggunakan suhu ruangan. Kompres daun kubis yang didinginkan dapat menggunakan freezer
selama 15 menit atau lemari pendingin selama 1 jam atau >3 jam pada suhu 2 – 5⸰C, kemudian dikompreskan
selama 20 menit atau 2 jam pada payudara yang bengkak. Kompres daun kubis dengan suhu ruangan, daun kubis
sebelumnya dicuci dan kemudian dikompreskan selama 10 -30 menit pada payudara, dilakukan sehari 2x selama 3
hari. Kompres daun kubis efektif dalam menurunka n pembengkakan payudara secara signifikan dengan p = <
0,005 (Wong et al, 2017; Lim et al, 2015; Apriani, Wijayanti, Widyastutik, 2018; Astuti, Anggarawati, 2019;
Rohmah, Wulandari, Sihotang, 2019)
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Tabel. 1
Judul/ Tahun

Peneliti/
Tempat
Chiu. J.Y,
Gau. M. L,
Kuo. S. Y,
Chang. Y. H,
Kuo. S. C,
Tu. H. C
(Taiwan)

Desain/
Sampel
Studi RCT
Sampel 54
ibu
postpartum

Effect of Herbal
Compresses for
Maternal Breast
Engorgement at
Postpartum: A
Randomized
Controlled Trial
(2018)

Ketsuwan S,
Baiya N,
Paritakul P,
Laosooksathit
W,
Puapornpong
P (Thailand)

Studi RCT
Sampel
500 ibu
postpartum
SC

Application of
cabbage leaves
compared to gel
packs for
mothers with
breast
engorgement:
Randomised
controlled trial
(2017)

Wong B.B,
Chan Y.H,
Leowd
M,Q,H, Lu Y,
Chong Y.S,
Koh S.S.L, He
H.G
(Singapore)

Studi RCT
Sampel 21
ibu
postpartum

Effects of GuaSha Therapy on
Breast
Engorgement: A
Randomized
Controlled Trial
(2010)

Intervensi
Intervensi :
1. Kelompok intervensi
diberikan pemijatan gua sha.
Ibu dilakukan massage pada
payudara dengan
menggunakan titik akupuntur
dengan menyalurkan energy
keseluruh tubuh
2. Kelompok kontrol diberikan
perawatan payudara
tradisional
Intervensi :
1. Kelompok intervensi
diberikan kompres herbal.
Kompres herbal dilakukan
dengan menggunakan bola
herbal yang sebelumnya
dikukus selama 20 menit,
kemudian bola dibungkus
dengan handuk untuk
mengompres payudara
2. Kelompok control diberikan
kompres panas.
Intervensi:
1. Kelompok intervensi 1
sebanyak 7 orang: aplikasi
daun kubis dingin ditambah
perawatan rutin. Daun kubis
didinginkan di freezer selama
15 menit atau di lemari es
selama 1 jam. Ada dua sesi
aplikasi. Dikompres selama 2
jam, ada 1/2 jam istirahat
sebelum sesi aplikasi kedua
2. Kelompok intervensi 2
sebanyak 7 orang: aplikasi
paket gel dingin ditambah
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Instrumen
1.

Kesimpulan

Pada kelompok terapi Gua -Sha,
suhu tubuh turun rata -rata 0,14C, sedangkan suhu payudara
turun rata -rata 2,01-C 5 menit
setelah intervensi. Terapi gua
sha efektif dalam menurunkan
pembengkakan payudara secara
signifikan dengan p = <0,001

Terapi Gua -Sha efektif
dalam pengelolaan
pembengkakan payudara,
dapat menangani masalah
pembengkakan payudara
secara lebih efektif dalam
perawatan primer dan
membantu pasien baik
secara fisik maupun
psikologis

Penilaian
pembengkakan
payudara
menggunakan
kriteria Robson

Ada perbedaan yang signifikan
secara statistik perbedaan nyeri
pembengkakan payudara pre
dan post intervensi antara
kelompok herbal dan kompres
panas.
Nyeri pre intervensi kompres
herbal 5,9±1,6, post intervensi
1,0±1,0 (p=< 0,001) dan
kompres panas 5,9±2,4, post
intervensi 2,8±1,9( p=< 0,001)

Kompres herbal dapat
mengurangi rasa sakit dan
pembengkakan payudara
pada ibu postpartum.
Pengurangan rasa sakit
setelah kompres herbal lebih
besar daripada kompres
panas

1.
2.

Kelompok daun kubis dingin
mengalami penurunan nyeri
yang signifikan (mean = - 0,016,
p = 0,005) dan penurunan
kekerasan payudara mean = 0,53, p = 0,005)
Banyak ibu yang menerima
perawatan kompres daun kubis
yang merasa sangat puas

Daun kubis dingin
membantu meringankan rasa
sakit dan kekerasan pada
pembengkakan payudara,
sementara paket gel dingin
hanya membantu
menghilangkan rasa sakit.

2.
3.

3.

Subjective
Breast
Engorgeme
nt Scale
VAS
Termomete
r digital dan
spignomano
meter

Hasil

NRM
Termomete
r oral
Skala
Kepuasan
Deskriptif
Ordinal 6
poin

Cabbage
compression
early breast care
on breast
engorgement in
primiparous
women after
cesarean birth: a
controlled
clinical trial
(2015)

Lim A.R,
Song J.A, Hur
M.H, Lee
M.K, Lee M.S
(Korea)

The Effect of
Hollyhock
(Althaea
officinalis L)
Leaf Compresses
Combined With
Warm and Cold
Compress on
Breast
Engorgement in

Khosravan S,
Moghadam
H.M,
Mohammadza
deh F, Fadafen
S.A.K,
Gholami M
(Iran)

perawatan rutin. Prosedur
sama dengan daun kubis
3. Kelompok control sebanyak 7
orang: perawatan rutin saja.
Diberikan pendidikan selama
kelas antenatal, kelas
pengajaran postnatal
Studi RCT Intervensi:
Jumlah
1. Kelompok intervensi
sampel 60
diberikan kompres daun kubis
wanita
sebanyak 20 orang.
primigravi
Sebelum melalakukan
da atau
pengompresan, daun kubis
multigravi
didinginkan > 3 jam pada 2- 5
da periode
° C, dikomprekan selama 20
postpartum
menit 3x sehari selama 2 hari
2. Kelompok intervensi
diberikan perawatan payudara
sebanyak 20 orang. Perawatan
dimulai dari menyusui sejak
hari persalinan dan pijat
payudara menggunakan
handuk panas
3. Kelompok control diberikan
perawatan menyusui umum
sebanyak 20 orang. Perawatan
dengan menganjurkan ibu
untuk mulai menyusui dalam
waktu 30 menit setelah
melahirkan
Studi RCT Intervensi
Sampel 40 1. Kelompok intervensi
ibu
diberikan kompres hollyhock
postpartum
dengan kombinasi perawatan
rutin sebanyak 20 orang.
Herbal ini berbentuk daun dan
batang dikeringkan selama 24
jam, kemudian digiling
menjadi bubuk, ambil 10 g
bubuk hollyhock dan campur
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1.
2.
3.
4.

1.
2.

VAS
Durometer
karet
Termomete
r
Breast milk
pH

Perawatan payudara dengan
kompres kubis dan perawatan
payudara menunjukan tingkat
nyeri secara signifikan lebih
rendah (p = 0,005). Skor nyeri
setelah 6x pengukuran
menunjukan perbedaan yang
signifikan dari waktu ke waktu
(F = - 3,091, P = 0,016).
Penurunan tingkat kekerasan
payudara terendar (0,005), skor
kekerasan payudara setelah 6x
pengukuran menunjukan
perbedaan yang signifikan dari
waktu ke waktu (F = - 4,932, P
= 0,001)

Kompres daun kol dingin
dan perawatan payudara :
menyusui sejak hari
persalinan dan pijat
payudara menggunakan
handuk panas efektif dalam
mengurangi nyeri payudara

Kuisioner
Checklist of
breast
engorgeme
nt score

Skor rata -rata keparahan
pembengkakan payudara pre
intervensi 10,05 + 2,438
kontrol dan 9,15 + 2,412
kelompok intervensi. Skor rata rata keparahan pembengkakan
payudara menunjukkan
penurunan pada kedua
kelompok setelah 2 hari
perawatan. Skor keseluruhan

Kompres daun hollyhock
dikombinasikan dengan
intervensi rutin (kompres
dingin dan panas) dapat
menurunkan nyeri dan
pembengkakan payudara

Lactating
Women: A
Randomized
Clinical Trial
(2015)

Pengaruh
Kompres Kubis
Terhadap Breast
Engorgement Ibu
Postpartum
Sectio Caesarea
(2019)

Astuti,
Anggarawati
(Indonesia)

Efektifitas
penatalaksanaan
kompres daun
kubis dan
breastcare
terhadap
pembengkakan
payudara bagi
ibu nifas(2018)

Apriani,
Wijayanti,
Widyastutik
(Indonesia)

kompres daun
kubis dan breast

Rohmah,
Wulandari,

Quasi
experiment
one group
pretest
posttest
design
Sampel 31
ibu
postpartum

Quasi
experiment
Sampel 60
orang

Quasi
experiment

dengan air matang yang
didinginkan kemudian
kompreskan pada payuda
selama 30 menit
2. Kelompok control diberikan
perawatan rutin : kompres
hangat sebelum menyusui dan
kompres dingin setelah
menyusui sebanyak 20 orang.
Kompres hangat (43’C hingga
46’C) dikompreskan pada
payudara selama 2 menit
sebelum menyusui.
Intervensi
1. Intervensi menggunakan
kubis suhu ruangan
2. Pengompresan dilakukan
sehari 2x selama 3 hari,
pengompresan selam 30 menit

Intervensi
1. Kelompok intervensi
diberikan breastcare dan
kompres daun kubis.
Dilakukan 2x sehari selama 3
hari, pengompresan selam 30
menit
2. Kelompok control diberikan
breastcare

Intervensi
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rata-rata pembengkakan
payudara lebih rendah pada
kelompok intervensi dengan
jumlah signifikan 4,103 (P
<0,001), dibandingkan dengan
pada kelompok kontrol

kuesioner
tentang
pembengka
kan
payudara
Six Point
Engorgeme
nt Sectio
caesareaale
(SPES)
dengan
skala 1-6
checklist
SPES

1.

2.

1.

2.

Checklist sixpoint

Skor pembengkakan
payudara pre intervensi
mean ± SD = 3,74±0,72
dan post intervensi mean ±
SD = 2,42±0,76.
Terdapat perbedaan skala
pembengkakan payudara
antara sebelum dan sesudah
kompres kubis pada ibu
post partum SC dengan p
value 0,001

Kompres kubis sangat
efektif untuk menurunkan
pembengkakan payudara
pada ibu postpartum SC.

Skor pembengkakan
payudara pre intervensi
perlakuan mean ± SD =
4,60 ± 0,986 (p = <0.001)
dan control mean ± SD =
4,67 ± 0,967 (p = 0,070)
Skor pembengkakan
payudara port intervensi
perlakuan mean ± SD =
2,07 ± 0,799(p = <0.001)
dan control mean ± SD =
3,07 ± 1,100 (p = 0,218)

kompres daun kubis dan
breast care lebih efektif
mengatasi masalah
pembengkakan payudara
bagi ibu nifas dibandingkan
dengan penatalaksanaan
dengan breast care saja

1.

Pemberian kompres daun
kubis efektif menurunkan

Jumlah ibu yang
mengalami

care lebih efektif
mengatasi
masalah
pembengkakan
payudara bagi
ibu nifas
dibandingkan
dengan
penatalaksanaan
dengan breast
care saja (2019)

Sihotang
(Indonesia)

Efektifitas pijat
oketani terhadap
bendungan ASI
pada ibu
postpartum
(2019)

Jama, Suhermi
(Indonesia)

Pengaruh
Masase payudara
terhadap
bendungan ASI
pada ibu di
postpartum
RSIA Khadijah 1
Makassar (2019)

Taqiyah,
Sunarti, Rais
(Indonesia)

one group
pretest
posttest
design
Sampel 25
orang

Quasi
experiment
one group
pretest
posttest
design
Sampel 15
orang

Quasi
experiment
Sampel 16
orang

1.
2.

Intervensi menggunakan
kubis Pemberian daun kubis
Kompres daun kubis dengan
menempelkan daun kubis
pada kedua payudara yang
mengalami bengkak dan
dimasukan kedalam BH
selama 10-15 menit,
dilakukan sehari 3x

Intervensi
Intervensi yang diberikan yaitu
pijat oketani. Pijatan oketani salah
satu metode breast care yang tidak
menimbulkan rasa nyeri.
Pijat oketani dilakukan dengan
cara masase payudara selama 3x
berturut-turut dengan waktu
pemijatan 30 menit, 15 menit
untuk setiap payudara
Intervensi
1. Kelompok masase payudara
dilakukan 2x sehari selama 3
hari dengan durasi 15 menit
2. Kelompok kontrol
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engorgement
scale dan
wawancara
singkat.

2.

lembar
observasi

1.

2.

lembar
observasi
pelaksanaan
perawatan
payudara
dan lembar
kuesioner
untuk
kejadian
bendungan
ASI

1.

2.

pembengkakan
payudara pre intervensi
yaitu 12 orang (48%)
dengan skala
pembengkakan
payudara 4
mengalami
pembengkakan
payudara pre intervensi
yaitu 15 orang (60%)
dengan skala
pembengkakan
payudara 1 (p=0,000)
Bendungan ASI
sebelum dilakukan
pijat oketani Mean
=7,73, SD = 1, 163
Bendungan ASI setelah
dilakukan pijat
oketanMean =2,93,
SD =1,580

Jumlah sampel yang
mengalami bendungan ASI
pre intervensi 16 orang
(100%)
Jumlah sampel yang
mengalami bendungan ASI
post intervensi 3 orang
(18,3%)

pembengkakan payudara
pada ibu post partum nilai pvalue sebesar 0,000

Pijat oketani efektif dalam
menurunkan bendungan ASI
pada ibu postpartum dengan
nilai p = 0,000

Masase payudara efektif
dalam menurunkan
bendungan ASI pada ibu
post partum

Diskusi
Peneliti memasukkan 10 studi yang meneliti tentang intervensi untuk menurunkan pembengkakan payudara
diantaranya : terapi gua sha, kompres herbal, kompres hollyhock, pijat oketani, masase payudara dan kompres daun
kubis. Semua penelitian diatas terbukti efektif untuk menurunkan pembengkakan. Namun beberapa intervensi perlu
dibantu atau dilakukan oleh petugas kesehatan, memerlukan sertifikasi, masih dalam tahap pengembangan dan efek
samping. Sedangkan sebagian besar ibu melahirkan secara normal dan lebih banyak melakukan perawatan di rumah.
Sehingga intervensi untuk mengatasi pembengkakan payudara yang mudah dilakukan di rumah akan membantu ibu
mengatasi masalah pembengkakan payudara
Intervensi untuk menurunkan pembengkakan payudara yang perlu bantuan petugas kesehatan dan memerlukan
sertifikasi yaitu terapi gua sha, pijat oketani, masase payudara. Terapi gua sha memerlukan alat khusus dan terapis
harus terlatih, sehingga tidak bisa dilakukan oleh masyarakat umum. Pijat oketani dan masase payudara harus
dilakukan oleh petugas kesehatan dan memerlukan tersertifikasi
Kompres herbal hollyhock merupakan intervensi untuk menurunkan pembengkakan payudara yang masih proses
pengembangan. Sehingga intervensi ini belum bisa diaplikasikan. Kompres hebal adalah intervensi yang tidak aman,
karena mempunyai efek samping luka bakar pada payudara setelah pengompresan. Apabila pengompresan tidak
dilakukan dengan tepat dan benar.
Salah satu intervensi yang dapat menurunkan pembengkakan payudara yang dapat dilakukan oleh ibu pasca bersalin
normal dirumah, mudah dilakukan, tidak memerlukan keahlian khusus, hemat biaya, dan tidak menimbulkan efek
samping yaitu kompres daun kubis. Hal ini sesuai dengan Lowdermilk, Perry, Cashion (2013) dan Lim et al (2015),
Astuti, Anggarawati (2019), Apriani, Wijayanti, Widyastutik (2018), Rohmah, Wulandari, Sihotang (2019)
menjelaskan bahwa kompres daun kubis efektif dalam menurunkan pembengka kan payudara pada ibu menyusui.
Pernyataan diatas didukung oleh penelitian Wong et al, 2017 menjelaskan bahwa daun kubis dingin membantu
meringankan rasa sakit dan kekerasan pada pembengkakan payudara (<0,005).
Kesimpulan
Keenam intervensi efektif untuk menurunkan pembengkakan payudara. Salah satu intervensi yang dapat menurunkan
pembengkakan payudara yang dapat dilakukan oleh ibu pasca bersalin normal dirumah, mudah dilakukan, tidak
memerlukan keahlian khusus, hemat biaya, dan tidak menimbulkan efek sam ping yaitu kompres daun kubis. Namun
penelitian tentang penggunaan daun kubis untuk mengurangi pembengkakan payudara masih terbatas di Indonesia.
Penelitian lanjut tentang daun kubis untuk menurunkan pembengkakan khusus untuk perempuan Indonesia dengan
berbagai latar belakang budaya, akan menambah evidence keefektifan intervensi tersebut.
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ABSTRAK
Latar belakang: Tekanan cuff ETT bersifat dinamis untuk menyesuaikan dengan kondisi seperti perubahan posisi
kepala, edema pada mukosa trakea, elastisitas trakea dan tekanan positif saat terpasang ventilasi mekanik.
Pengembangan cuff ETT dipertahankan dalam rentang normal 25-30 cmH 2 O, bila tekanan cuff berkurang dapat
menimbulkan aspirasi seperti Ventilator Associted Pnemonia (VAP) an sebaliknya tekanan yang berlebihan
menimbulkan trauma pada trakhea. Tujuan: Tinjauan sistematis ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor yang
mempengaruhi perubahan tekanan cuff ETT pada pasien terpasang ventilasi mekanik. Metode: Empat database
elektronik digunakan untuk melakukan pencarian sistematis, yaitu Google Schoolar, ProQuest, CINAHL ebsco, dan
PubMed. Artikel penelitian yang dipakai dalam studi ini dilakukan dalam rentang waktu antara 2010 sampai 2019.
Desain dari artikel penelitian yang dimasukkan dalam studi kajian literatur artikel diseleksi bertahap menggunakan
Appraisal tool PRISMA dan didapatkan 10 artikel. Hasil: Tinjauan literatur teridentifikasi faktor-faktor yang
mempengaruhi tekanan cuff ETT antara laian : (1) pasien, (2) keadaan lingkungan, (3) intervensi terapeutik, dan (4)
karakteristik cuff ETT. Kesimpulan: Berbagai faktor teridentifikasi mempengaruhi tekanan cuff ETT. Dengan
demikian pentingnya peran perawat kritis untuk memperhatikan dan menjaga tekanan cuff ETT pada pasien
terpasang ventilasi mekanik.
Kata Kunci: ETT cuff pressure , nursing intervention, mechanical ventilation.
Pendahuluan
Endotracheal tube merupakan jalan napas buatan untuk menghubungkan antara saluran pernapasan dengan ventilasi
mekanik. Endotracheal tube digunakan untuk memberikan oksigen secara langsung kedalam trakea dan merupakan
sarana untuk mengontrol ventilasi dan oksigenasi (Sundan a, 2015). Endotracheal tube adalah salah satu alat yang
digunakan untuk mengamankan jalan napas atas dengan cara memasukan ETT melalui laring kedalam trakea untuk
menghantarkan gas dan uap ke dan dari paru-paru (Spiegel, 2010).
Untuk mempertahankan posisi dan kedudukan endotracheal tube yang tepat cuff ETT harus dikembangkan dengan
tekanan udara yang cukup 18-22 mmHg (25-30 cmH 2O), sehingga tidak menyebabkan iskemik trakhea, mikroaspirasi
dan tidak menyebabkan kebocoran udara di saat ventilator mengalihka n tekanan atau volume inspirasi ke dalam paru
pasien. Tekanan cuff yang kurang tepat akan mengakibatkan kebocoran dan masuknya udara ke dalam lambung atau
aspirasi dari lambung menuju paru-paru (Sundana, 2015).
Pengembangan tekaan cuff ETT yang tidak tepat dapat menimbulkan under inflation dan over inflation. Under
inflation yaitu dampak yang ditimbulkan jika tekanan cuff ETT < 25 cmH 2 O seperti : air leak atau kebocoran udara
yang menyebabkan tidal volume tidak maksimal, aspirasi sekret yang berada diat as cuff ETT menyebabkan terjadinya
VAP, dan penyakit infeksi rumah sakit. Sedangkan over inflation dampak yang ditimbulkan jika tekanan cuff ETT >
30 cmH 2 O adalah suara serak, iskemik dan inflamasi trakea, nekrosis, VAP, penyakit infeksi rumah sakit, ulse rasi
dan haemorrhage (Sulistyono, 2010).
Sesuai dengan hasil penelitian Rouze & Nseir (2013) under inflation dan over inflation diidentifikasi sebagai faktor
risiko komplikasi seperti microaspirasi sekresi terkontaminasi, VAP, lesi trakea, dan iskemik trak ea. Kejadian over
inflation dapat meyebabkan ruuptur trakea, stenosis trakea erosi mukosa trakea, nyeri trakea, trakeomalasia, fistula
trakeoesofagus, lesi tulang rawan, radang tenggorokan, kelumpuhan laringeal rekuren, cedera laring dan suara serak.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Liu et al. (2010) bahwa tekanan cuff ETT yang tinggi berhubungan dengan
kejadian sakit tenggorokan, suara serak dan batuk.
Monitoring tekanan cuff ETT secara rutin pada pasien terpasang ventilasi mekanik perlu dilakukan oleh tenaga medis,
perawat, ahli terapi pernapasan (Sole et al., 2009; Smeltzer et al., 2010). Periode waktu untuk memonitor tekanan cuff
ETT berdasarkan beberapa sumber referensi yaitu setiap shif untuk mencegah kelebihan distensi dan kelebihan
tekanan dinding trakea (Hudak & Galo, 2010), 3 kali sehari untuk mencegah stenosis trakea dan lesi iskemik pada
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trakea (Hoffman et al., 2006), dan secara rutin diukur dan dipantau setiap 8 -12 jam (Stewart et al., 2003; Sole et al.,
2011).
Metode Penelitian
Penelitian ini adalah tinjauan literatur. Artikel dicari dari empat data base termasuk Google Schoolar, ProQuest, dan
EBSCO. Kata kunci untuk pencarian artikel ETT cuff pressure AND Nursing intervention, OR patients ventilated.
Kriteria inklusi adalah penelitian utama, bahasa Inggris, dan publikasi dalam 10 tahun terakhir, 294 artikel ditemukan
berdasarkan kata kunci dan diseleksi bertahap menggunakan Appraisal tool PRISMA didapatkan 10 artikel memenuhi
kriteria inklusi. Ringkasan artikel disajikan dalam ta bel (tabel.1) dan analisis konten artikel dalam laporan di bagian
diskusi. Langkah-langkah untuk menentukan artikel (Diagram 1).

Identifikasi

Hasil temuan
diidentifikasi
melalui
pencarian
database (n=437)

Screning

Hasil
temuan
setelah reduksi
terhadapp waktu
(2008-2018),
bahasa, duplikasi
temuan artikel,
dan hanya abstak
saja (n=153)

Artikel
tidak dapat
di akses dan
tidak
memenuhi
tujuan dan
kriteria
inklusi
(n=94)

Eigibility

Full-text
dilakukan
pengkajian
kelayakan
(intensif reading,
summarizing)
(n=35)

Full-text di
ekslusikan
(n=25)

Inclusion

Artikel
dimasukan dalam
review (n=10)

Diagram 1 article selection prosses

Hasil penelitian
Pengukuran dan pemantauan rutin tekanan cuff ETT sangat penting untuk menghindari under inflation (tekanan cuff
kurang dari 25 cmH 2 O) dan over inflation (tekanan cuff lebih dari 30 cmH 2 O). Menurut Khalil et al. (2018)
menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan cuff ETT yaitu:
1)

Pasien
Posisi kepala dan leher, berdasarkan hasil penelitian Khalil et al. (2018) bahwa perubahan posisi kepala dan
leher (rotasi, fleksi, ektensi) pada pasien terpasang ventilasi mekanis menyebabkan peningkatan tekanan cuff ETT
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lebih tinggi dibandingkan dengan posisi netral. Hal ini sesuai dengan penelitian Kako et al. (2013) dimana variasi
tekanan cuff ETT selama proses intubasi ETT merupakan proses dinamis yang dapat dirubah oleh beberapa faktor
termasuk posisi kepala dan leher. Menurut Kim et al. (2015) penelitian terhadap 55 pasien ICU, menunjukan bahwa
posisi fleksi dan ektensi kepala berpengaruh terhadap perubahan tekanan cuff ETT (p <0,001).
Perubahan posisi tubuh pasien yang terpasang ventilasi mekanis mengakibatkan perubahan signifikan dalam tekanan
cuff ETT. Disarankan pasien harus berubah posisi lateral dan terlentang setiap 2 jam, dan bagian kepala di tinggikan
tidak lebih tinggi dari 30 0 untuk mencegah penekanan yang lama pada tulang koksigis mencegah VAP, dan
memudahkan pasien menerima enteral feeding (Lizy et al., 2014).
Diameter trakea pasien, menurut Sakuraba et al. (2010) pemilihan ukuran ETT yang sesuai dengan diameter trakea
pasien sangatlah penting untuk mencegah komplikasi pemasangan ETT seperti edema saluran napas. Ukuran trakea
yang kecil bila dipasangkan ETT yang teralu besar dapat menyebabkan iskemia mukosa trakea dan suara serak. Untuk
mengetahui diameter trakea gambar yang diambil dan digunakan untuk mengevaluasi diameter trakea dilakukan
pemeriksaan CT Scan atau thorak foto.
Suhu tubuh pasien, dari beberapa studi menunjukan bahwa perubahan suhu tubuh dapat berpengaruh terhadap tekanan
cuff ETT. Hasil penelitian Jaillette et al. (2014) menunjukan bahwa peningkatan tekanan cuff ETT dihasilkan dari
kenaikan yang signifikan dari suhu udara di dalam cuff ETT. Sedangkan penurunan suhu udara menyebabkan tekanan
cuff ETT berkurang secara signifikan, perubahan mungkin disebabkan karena vasokontrikasi dinding trakea.
2)

Lingkungan
Ketinggian misalnya selama transport helicopter, sebelum dan selama penerbangan tekanan cuff ETT harus
diukur dan di sesuaikan karena gas dalam ruang tertutup, seperti cuff ETT akan meningkat dengan meningkatnya
ketinggian (penurunan tekanan ambient barometric), selama transfortasi udara 72% kasus tekanan cuff ETT
berkurang sebelum lepas landas da n meningkat setelah mendarat (Brendt et al., 2012).
Kehilangan volume cuff ETT dari waktu kewaktu, tekanan cuff ETT sering menurun dari waktu-kewaktu. Pengukuran
secara intermiten mencatat bahwa penurunan tekanan cuff ETT dalam 4 sampai 5 jam setelah penyesuaian awal di 25
cmH 2 O. menjadi 20 cmH 2 O. Temuan serupa dicatat ketika tekanan cuff ETT dipantau terus menerus, durasi intubasi
yang lama dikaitkan dengan penurunan lebih besar dari waktu ke waktu (Sole et al., 2011). Hasil penelitian Memela
dan Gopalan (2014), terhadap 35 pasien di RS ICU Afrika Selatan. Pasien diposisikan dengan tempat tidur ditinggikan
30 0 , setiap pasien dipantau selama 12 jam, menemukan bahwa 12 % tekanan cuff ETT rendah < 20 cmH 2 O, 83 %
tekanan cuff ETT normal 20-30 cmH 2 O, dan 5% tekanan cuff ETT tinggi > 30 cmH 2 O.
3)

Intervensi terapi
Kuantitas udara yang dimasukan kedalam cuff ETT, Jumlah udara yang dibutuhkan untuk mengembangkan cuff
ETT ukuran ETT 7.0 mm sebanyak 2,6 ml dan 3,3 ml untuk ukuran ETT 8.5 mm, dalam mencapai tekanan 25 cmH2O
(Sole et al., 2011). Suction pada pasien yang terpsang ETT selama ventilasi mekanis menyebabkan batuk tidak efektif
atau tidah mungkin. Oleh sebab itu suction diperlukan untuk mengeluarkan sekret guna menghindari akumulasi sekret
ke dalam paru-paru, dan komplikasi lainnya. Namun demikian, suction endotracheal merupakan prosedur invasif,
banyak efek samping dari suction seperti desaturasi oksigen dan aritmia (Manggiore et al., 2013).
Ventilasi tekanan positif, ventilasi mekanik dengan tekanan positif memerlukan tekanan cuff ETT minimum yang
lebih tinggi, hal ini dibutuhkan untuk menghindari kebocoran udara pada tekanan saluran udara yang lebih tinggi.
Hasil studi observasional menjela skan bahwa tekanan cuff ETT diatur lebih besar dari 25 cmH 2 O untuk mencegah
terjadinya kebocoran (Jaillette et al., 2014).
Sedasi pada pasien terpasang ventilasi mekanik bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan, mengurangi stres
psikologis, mengontrol rasa sakit, dan memfasilitasi prosedur keperawatan. Sedasi diperlukan pada pasien ICU
tergantung pada penyakit yang mendasari (Annachiara, Mara, Pandharipande, 2016). Pasien gelisah terjadi perubahan
tekanan cuff ETT lebih tinggi, dan menurun tekanan cuff ETT setelah menerima obat sedasi, selama agitasi dan
beberapa gerakan. Tekanan cuff ETT menurun, berpotensi meningkatkan risiko aspirasi sekresi orofaringeal (Lizy et
al., 2014).
4)

Karakteristik cuff ETT
ETT dewasa memiliki sistem pengembangan cuff ETT yang terdiri dari pilot balon, dan cuff yang dapat
dikembangkan, Dengan adanya seal menyebabkan ETT menghasilkan tekanan positif pada ventilasi dan menguragi
aspirasi. Berbagai jenis cuff ETT dapat diklasifikasikan berdasarkan hubungan antara volume dan tekanan cuff
terdapat dua tipe cuff ETT yaitu low volume high pressure (LVHP) dan high volume low pressure (HVLP). Tipe
LVHP memberikan tekanan tinggi pada trakea dan lebih banyak menimbulkan resiko kerusakan akibat iskemia pada
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mukosa trakea, sehingga tipe ini tida k sesuai untuk tindakan intubasi jangka panjang. Sedangkan tipe HVLP lebih
direkomendasikan untuk digunakan karena peluang terjadnya kerusakan pada mukosa trakea lebih kecil dibandingkan
dengan tipe LVHP. meskipun tipe HVLP ini tetap memiliki kemungkinan u ntuk terjadinya nyeri tenggorok, aspirasi,
peluang ekstubasi spontan, dan kesulitan saat insersi disebabkan bentuknya yang tidak kaku (Jaillette, 2014; Spiegel,
2010).
Bentuk cuff ETT yang tersedia ada 3 jenis yaitu standard, cylindrical, dan tapered. Polyurethane (PU) dapat
mengurangi risiko microaspirasi dan VAP dibandingkan dengan polyvinyl chloride (PVC). Bahannya jauh lebih tipis,
sehingga mengurangi lipatan antara dinding cuff dan trakea (Jaillette ., 2014). Cuff ETT merupakan sebuah sistem
terdiri dari rangkaian cuff itu sendiri disertai dengan sistem pengembangan balon (baloon pilot), dan katup
pengembang (inflation tube). Sebuah lumen pengembang cuff ETT kadang ada pada dinding trakea (Spiegel, 2010).
Gambar 2.1 Bentuk cuff ETT

Bentuk cuff ETT dari kiri ke kanan : standard, cylindrical, dan tapered
5)

Pengembangan cuff ETT
Tekanan cuff ETT disalurkan pada dinding trakea pada titik kontak, yang disebut dengan tekanan dinding lateral.
tekanan dinding lateral sebaiknya melebihi tekanan hidrostastik yang di hasilkan oleh cairan saliva, cairan muntah,
atau darah yang berada diatas cuff ETT. Tekanan cuff ETT yang direkomendasikan 25-30 cmH 2 O dengan
menggunakan alat cuff pressure gauges. Pengembangan tekaan cuff ETT yang tida k tepat dapat menimbulkan under
inflation dan over inflation, jika tekanan cuff ETT < 25 cmH 2 O dapat menyebabkan terjadinya VAP, penyait infeksi
rumah sakit, dan jika tekanan cuff ETT > 30 cmH 2 O adalah suara serak, iskemik dan inflamasi, trakea, nekrosis,
ulserasi dan haemorrhage (Sulistyono, 2010).
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Tabel. 1
Judul/ Tahun

Peneliti/
Tempat
Beccaria, L. M.,
Doimo, T. M. A.,
Polletti, N. A. A.,
Barbosa, T. P.,
Silva, D. C. da, &
Werneck, A. L.

Desain/
Sampel
88
Pasien

Effect
of
patient
position
on
endotracheal
cuff pressure
in
mechanically
ventilated
critical
ill
patients.
(2016)

Alcan, A. O.,
Giersbergen,
M.
Y. V., Dincarslan,
G., Hepcivici, Z.,
Kaya, E., Uyar, M.

25
pasien

Estimasi
of
endotracheal
tube
cuff

Ebenezer, O. D.,
Frank,
B.,
Eugenia, L., Yaw,

81
pasien

Tracheal cuff
pressure
change before
and after the
perfirmance of
nursing care
(2017)

Intervensi

Hasil

Kesimpulan
Perawatan sehari-hari yang
dilakukan perawat dapat
mempengaruhi tekanan cuff
ETT lebih rendah pada
tindakan mandi, kebersihan
mulut,
suction,
dan
perubahan posisi, Lebih
tinggi perubahan posisi
tubuh

Pengukuran tekanan cuff
ETT direkomendasikan

Perawatan sehari-hari :
mandi, kebersihan mulut,
suction, HOB 0°, 30° dan
60°, dan perubahan posisi
pasien di tempat tidur.

cuff
pressure
gauges

3.

cuff
pressure
gauges

Mandi perubahan signifikan dalam tekanan cuff
ETT tiga shift (pagi, sore, dan malam) dengan
tekanan cuff rata mulai dari 29,32-19,37 mmHg,
24,89-19,77 mmHg, dan dari 30,63 ke 18,50
mmHg.
2. Kebersihan mulut Menunjukkan perubahan dalam
tekanan cuff ETT signifikan dengan tekanan cuff
rata berkisar 20,05-20,42 mmHg.
3. Suction ETT, ada perbedaan yang signifikan
sebelum dan setelah suction dengan rata -rata shif
pagi antara tekanan mulai dari 20,35-19,32
cmH 2 O. shift malam mulai dari 25,01-20,19
cmH 2 O
4. Perubahan posisi tubuh pasien signifikan tekanan
cuff ETT 40,6% sangat tinggi..
Tekanan cuff ETT di 16 posisi yaitu ante flexion
kepala, hiperekstensi kepala, flexion lateral kepala
kanan dan kiri, rotasi kepala ke kiri, rotasi kepala ke
kanan, posisi semirecumbent dengan 45 elevasi
kepala tempat tidur, posisi telentang dengan 10
elevasi kepala tempat tidur, posisi terlentang, posisi
trendelenburg 10, meninggalkan posisi lateral pada
30, 45, dan 90; dan posisi lateral kanan di 30, 45,
dan 90. Tekanan cuff ETT diukur dan dicatat setelah
setiap perubahan posisi. (25 pasien × 16 posisi) 10
(2,5%) lebih rendah dari 20 cmH 2 O, 201 (50,3%)
adalah antara 20-30 cmH 2 O dan 189 (47,3%) lebih
tinggi dari 30 cmH 2 O. Berarti tekanan pipa
endotrakeal manset meningkat dari 25 ke 32.59 ± 4.08
cmH 2 O setelah mengubah posisi pasien. uji Friedman
menunjukkan penyimpangan statistik signifikan
dalam tekanan cuff ETT di seluruh 16 posisi
(X2:
122,019, p: 0,0001).

cuff
pressure
gauges

Menunjukkan bahwa tekanan cuff ETT diperoleh
teknik estimasi umumnya lebih tinggi dari rata -rata
dianjurkan dengan tidak ada perbedaan yang

4.
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Instrumen

HOB 30 dan kepala
dalam posisi netral
Pasien dipindahkan ke
16 posisi yang berbeda

Tekanan cuff ETT diperoleh
dengan teknik estimasi dan
diukur
langsung

1.

Perubahan 16 posisi pasien
mempengaruhi tekanan cuff
ETT menjadi lebih tinggi

presure in a
large teaching
hospital
in
Ghana.
Effectivess of
pressure
adjustment on
attaining a safe
cuff pressure
inflation
in
elderly critical
ill
patients.
(2016).

Cuff Pressure
of
Endotracheal
Tubes After
changes in
Body Position
in critically Ill
Patients
Treated With
Mechanical
Ventilation.
(2014).

Adu-G., Cristian,
O., Robert, D.,
Alfred, E. Y.,
Edmund,
A.,
Daniel, A. Y. S.
Hayam, I. A.,
Nahed, S., A.

Lizi, C., Swinnen,
W., Labeau, S.,
Poelaert, J.,
Vogelaers, D.,
Vandewoude, K.,
... Blot, S.

menggunakan cuff pressure
gauges melalui three way
setelah 5 menit dari intubasi.

33
Pasien

Pemantauan tekanan cuff
ETT dengan cuff pressure
gauges melalui pilot balon
dan tekanan cuff dibaca
seperti yang ditunjukkan
pada manometer.

cuff
pressure
gauges

12
Pasien

Setiap pasien dilakukan 16
posisi yang berbeda dari
posisi netral (dalam urutan
yang sama): anteflexion
kepala, hiperekstensi kepala,
lalu fleksi lateral kepala,
fleksi lateral kanan kepala,
rotasi kepala ke kiri, rotasi
kepala ke kanan, posisi
semirecumbent
posisi
dengan 45 elevasi kepala
tempat tidur, posisi telentang
dengan 10 elevasi kepala
tempat tidur,
sandaran
horizontal (yaitu, posisi
terlentang),
posisi
Trendelenburg 10°, lalu
posisi lateral pada 30, 45,
dan 90 dan posisi lateral
kanan di 30, 45, dan 90.

cuff
pressure
gauges
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signifikan. Namun, dengan adanya cuff pressure
gauges, tekanan cuff ETT ukuran 7,0 mm dan 8,0 mm
dapat diatur ke tingkat yang direkomendasikan dengan
volume inflasi.

menggunakan cuff pressure
gauges.

Perubahan yang jelas meningkat / menurun dalam data
tekanan yang dicatat pada pasien kontrol. Uji statistik
t adalah 3,94 (P = 0,001), menunjukkan perubahan
tekanan cuff ETT dari waktu ke waktu yang
memerlukan pemantauan tekanan cuff ETT namun,
perubahan ini secara statistik tidak signifikan. Pasien
dilakukan intervensi tekanan cuff berkisar 2 hingga 3
per pasien (rata -rata, 2,09, SD, 0,89), dan 81,16% di
tambah udara melalui pilot cuff. Jumlah total rata -rata
udara ditambahkan cuff ETT 10,06 (SD, 4,66) mL.
Jumlah rata -rata udara yang dikurangi dari cuff ETT
adalah 28,41 (SD, 8.12) mL.
Tidak ada efek samping terjadi. Secara total, 192
pengukuran dilakukan (16 posisi × 12 pasien)Di
setiap posisi, tekanan cuff berbeda secara signifikan
dari tekanan pada posisi awal. Di antara 192
pengukuran, 78 (40,6%) lebih besar dari batas target
yang atas 30 cmH 2 O.Sebaliknya tidak ada pengukuran
yang kurang dari batas target yang lebih rendah dari
20 cmH 2 O. Hanya 17 pengukuran (9%) lebih besar
dari 25 cmH 2 O. variabilitas yang signifikan pada
tekanan cuff pasien di seluruh 16 posisi ( F = 3,63; P
= .02).

Tekanan cuff ETT berubah
dari
waktu
kewaktu
sehingga
diperlukan
pemntauan secara teratur.

Perubahan posisi pasien
dapat berpengaruh terhadap
tekanan cuff ETT

Pembahasan
Tekanan cuff ETT melebihi atau kurang dari tingkat yang di rekomendasikan secara klinis beresiko terhadap
pasien yang terpasang ventilasi mekanik. Karena perubahan sederhana dan sering dalam posisi tubuh pasien
dapat mengakibatkan tekanan cuff ETT berpotensi berbahaya, oleh karena itu perlunya pemantauan ketat
tekanan cuff ETT (Sole, Aragon, Bennett, & Johnson, 2008). Tekanan cuff yang dianjurkan untuk
mempertahankan tekanan cuff yang ideal adalah kisaran 25 sampai 30 cmH 2 O. Tekanan udara yang kurang
akan mengakibatkan kebocoran udara saat ventilasi tekanan positif dan juga menyebabkan mikroaspirasi
ke dalam trakea, terutama kejadian pneumonia pada pasien yang dilakukan pemasangan ventilasi mekanik.
Sebaliknya tekanan udara yang berlebih pada cuff ETT akan menyebabkan penekanan dan menyebabkan
penurunan perfusi kapiler trakea serta dapat berlanjut pada kerusakan ireversibel pada mukosa trakea
(Abdallah, 2011).
Tekanan minimum cuff ETT yang dibutuhkan untuk mencegah aspirasi pada ventilasi positif adalah sebesar
27 cmH 2 O, akan tetapi secara ideal tekanan cuff ETT adalah 25-30 cmH 2 O. Dengan adanya rentang
tersebut, besar tekanan udara yang telah diberikan ke dalam cuff tidaklah terlalu bervariasi, yaitu selama
masih berada di dalam rentang aman. Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyono (2010) melaporkan bahwa
rata-rata tekanan udara yang diisikan menggunakan alat cuff pressure gauge ke dalam cuff adalah 29,20 ±
1,15 cmH 2 O, dimana pemberian tekanan terendah adalah 25 cmH 2 O dan tertinggi 30 cmH 2 O.
Pada praktik sehari-hari, pemantauan tekanan cuff ETT sering digunakan metode palpasi (MP). Beberapa
penelitian menyimpulkan bahwa metode palpasi bisa memberikan tekanan cuff dengan kondisi under
inflation atau justru over inflation. Tekanan cuff yang kurang dapat memberikan risiko aspirasi dan
sebaliknya tekanan yang berlebihan rentan menimbulkan trauma pada trakhea (Sulistyono, 2010). Teknik
yang paling akurat dalam mengukur tekanan cuff ETT yaitu pengukuran langsung menggunakan cuff
pressure gauge untuk meningkatkan keselamatan pasien (Hedberg, Eklund & Sandra, 2015 ). Hasil
penelitian lain menyebutkan bahwa pengukuran cuff ETT yang ideal dengan memeriksa secara langsung
menggunakan cuff pressure gauge (Ozer, Demirel, Gunduz, & Erchan, 2013).
Kesimpulan
Berbagai faktor teridentifikasi mempengaruhi tekanan cuff ETT. Dengan demikian pentingnya peran
perawat kritis untuk memperhatikan dan menjaga tekanan cuff ETT dalam rentang normal pada pasien
terpasang ventilasi mekanik.
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ABSTRAK
Petugas kesehatan menggunakan berbagai jenis cairan untuk irigasi luka intraoperative , luka operasi
merupakan luka akut yang mungkin akan berespon yang berbeda terhadap jenis cairan untuk irigasi,
khususnya berkaitan dengan proses penyembuhan luka . Tujuan sistematik review ini adalah untuk
menganalisis berbagai jenis cairan yang digunakan untuk irigasi luka intraoperative. Pencarian artikel
menggunakan data base PUBMED dan EBSCO, dengan fokus pada jenis cairan untuk irigasi
intraoperative. Kriteria artikel yaitu studi yang dipublikasikan pada tahun 2012-2018, berbahasa indonesia
dan inggris, dan study dengan Randomized Control Trial (RCT). Artikel terseleksi di evaluasi menggunakan
Form JBI (Joanna Briggs Institute). Hasil: Ditemukan 7 (tujuh) artikel yang meneliti tentang cairan untuk
irrigasi luka di intraoperative, jenis cairan yang digunakan yaitu povidone iodine, salin normal, Tap Water
dan Super Oxidized Solution, ke efektifitasan keempat cairan tersebut berbeda -beda khususnya dalam
proses penyembuhan luka masih. Terdapat pro dan kontra pengunaan ke-4 cairan tersebut. Kesimpulan:
Penggunaan jenis cairan pada m anajemen luka akut bervariasi. Tidak ada pendekatan tunggal yang dapat
diterapkan untuk semua luka , pendekatan sistematis untuk perawatan luka akut yang terintegrasi dengan
praktik yang baik akan membantu proses penyembuhan luka dengan maksimal.
Kata kunci: cairan, irigasi, intraoperative.
Pendahuluan
Pembedahan atau operasi adalah semua tindakan pengobatan yang menggunakan cara invasif dengan
membuka atau menampilkan bagian tubuh (LeMone dan Burke, 2008). Pada umumnya dilakukan dengan
membuat sayatan, pada bagian tubuh yang akan ditangani, lalu dilakukan tindakan perb aikan dan diakhiri
dengan penutupan dan penjahitan luka (Syamsuhidajat, 2010). (Ekaputra, 2013) Luka operasi merupakan
luka akut yang terjadi mendadak dilakukan pada daerah kulit serta penyembuhan sesuai dengan waktu yang
diperkirakan serta dapat sembuh dengan baik bila tidak terjadi komplikasi. Luka operasi pada prinsipnya
adalah luka berada dalam kondisi bersih. Luka bedah akan mengalami penyembuhan primer. Tepi - tepi
kulit merapat sehingga mempunyai risiko infeksi yang rendah. Untuk mencegah terjadinya komplikasi,
maka dilakukan manajemen luka pada ruang operasi perioperatif dan ruang perawatan meliputi perawatan
luka sampai dengan pengangkatan jahitan. Diharapkan luka akan sembuh sesuai dengan tahapan
punyembuhan luka namun proses penyambuhan luka dapat dipengaruhi berbagai kondisi.
Faktor-faktor yang menghambat pada penyembuhan luka diantaranya Faktor lokal merugikan ditempat luka
yang dapat memperlambat penyembuhan meliputi hipoksia, dehidrasi, eksudat yang berlebihan, turunnya
temperatur, jaringan nekrotik, krusta yang berlebihan, adanya benda asing, dan trauma yang berulang,
faktor patofisiologis umum, Pengaruh fisiologis dari penuaan normal, Faktor psikososial, Pengaruh Obat obat sitotoksik, radioterapi dan terapi steroid, Penatalaksanaan luka yang tidak tepat, terutama jenis cairan
yang dipakai untuk irigasi luka (Morison, 2004). Larutan yang digunakan untuk pencucian luka operasi
berpengaruh terhadap proses penyembuhan luka.
(Nurani, Keintjem, & Losu, 2013), (Vianti, 2015), (Chen, Han, Wang, & Li, 2017), (Damayanti, Post, &
Caesarea, 2014), ( Puspitasari, H. A., Ummah, H. B. Al, Sumarsih., 2011), (Mahmudiono, 2018), (Rivai,
Koentjoro, & Utarini, 2013), (Setyawati, 2013), (Per-angin, Isnaniah, & Rizani, 2014), (Gelaw, Aweke, &
Astawesegn, 2017). mengemukanan hasil penelitian proses penyembuhan luka post sectio caesarea di
pengaruhi oleh usia, anemia, personal hygiene kemudian disusul oleh status gizi (konsumsi) dan penyakit
penyerta (DM). Penelitian juga mendapatkan hasil bahwa proses penyembuhan luka dan Infeksi Luka
Operasi (ILO) dipengaruhi oleh kebersihan pre operasi, pencukuran daerah operasi, pemberian antibiotik
profilaksis, penggunaan povidon iodine dan Nacl 0,9% untuk perawatan luka post operatif, lama rawat
prabedah dan lama rawat pascabedah. Petugas kesehata n menggunakan berbagai jenis cairan untuk irigasi
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luka intraoperative , luka operasi merupakan luka akut. Tujuan sistematik review ini adalah untuk
menganalisis berbagai jenis cairan yg digunakan untuk irigasi luka intraoperative . Irigasi luka
intraoperative sebelum penutupan kulit telah diusulkan untuk mengurangi kontaminasi luka akibat bakteri
dan resiko SSI. Namun, rekomendasi saat ini tentang penggunaan jenis cairan yang harus dipakai masih
bertentangan.
Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sistematik review untuk mengevaluasi jenis-jenis cairan
pada irigasi luka intraoperative. Strategi pencarian bertujuan untuk menemukan studi yang diterbitkan.
Pencarian data base yaitu PUBMED dan EBSCO di ikuti dengan analisis kata -kata teks yang terkandung
dalam judul dan abstrak, dari istilah indeks yang digunakan untuk gambaran artikel. Studi yang terbit dalam
bahasa indonesia dan inggris dari tahun 2004-2018 dipertimbangkan untuk dimasukan dalam ulasan artikel.
Daftar referensi untuk studi tambahan berikut 5 teksbook Manajemen Luka (Ekaputra, Efandi. 2013),
Medical Surgical Nursing (LeMone, P. Borke. 2008), , Buku- Ajar Ilmu Bedah (Sjamsuhidajat, R. & Jong,
V., 2010), Seri Pedoman Praktis Manajemen Luka (Morison J Moya. 2004), Mechanisms of delayed wound
healing by commonly used antiseptic, The J.Trauma, Awal kata kunci adalah Irrigation wound
intraoperative.
Peneliti mengambil pertimbangan akan mengevaluasi jenis cairan untuk irigasi luka intraoperative pada
operasai laparatomy. Tujuan mengevaluasi artikel yaitu untuk pemberian intervensi perawatan pada
intraoperative sehingga mengurangi terjadinya infeksi post operatif. Jenis penelitian dalam artikel yang
diambil yaitu Random control trial (RCT). Artikel di evaluasi mengguna kan Form JBI (Joanna Briggs
Institute). Data yang dikumpulkan meliputi demografi partisipan, pengaturan penelitian, jumlah dan alasan
untuk pembelajaran, jenis dan deskripsi intervensi, aplikasi dan tindak lanjut intervensi, ukuran hasil,
metode statistik dan deskripsi hasil penelitian. Semua jurnal dipilih untuk dimasukkan dalam penilaian yang
ketat dan independen untuk diidentifikasi dan siseleksi dengan kalitas jurnal terbaik dan meminimalkan
bias, serta memiliki validitas dan presisi yang baik menurut p endapat ahli berdasarkan penelitian atau
konsensus.
Pencarian literatur menghasilkan 20 studi melalui pencarian basis data, pasien dengan jumlah 755 yang
memenuhi kriteria Random Control Trial (RCT) sebanyak 20 artikel. Hasil tinjauan artikel berdasarkan
judul dan abstrak sebanyak 15 artikel, dari hasil telaah full texs yang diambil sebanyak 7 artikel.
EBSCO
(n=274)

Identification

PubMed
(n=471)

Included

Eligibility

Screening

Identifikasi artikel melalui pencarian database
(n=755)

Artikel berdasarkan judul
(n=20)

Artikel dikeluarkan berdasarkan
penilaian judul
(n=735)

Artikel dikeluarkan berdasarkan
penilaian judul dan abstrak
(n=5)

Artikel berdasarkan judul dan abstrak
(n=15)

Artikel Full Teks layak untuk dianalisis
(n= 15)

Artikel di analisis akhir
(n= 7 )

Gambar 1. Ringkasan proses hasil pencarian artikel

34 | S e m i n a r N a s i o n a l 2 0 1 9 U n p a d

Hasil JBI ada 8 artikel yang
tidak layak dipakai

Hasil
Hasil artikel akan dijelaskan dalam bentuk 2 tabel yaitu karakteristik umum artikel dan hasil meta
analisis.
Tabel 1. Karakteristik umum artikel penelitian
Design
Jumlah
Jenis Kelamin
Penulis
Tahun
Negara
Usia
Penelitian
Sample
(L/P)
Mahomed,
2016
Australia
RCT
3027
Perempuan
Rata-rata 28
Ibiebele, &
tahun
Buchanan
Singal et al
2016
India
RCT
240
Laki-laki dan
➢ 15 tahun
perempuan
Ghafouri, Zavareh,
2016
Iran
RCT
223
Tidak tercantum
➢ 18 Tahun
Jalili, & Cheraghi
Yildirim et al
2012
Turkey
RCT
670
Perempuan
➢ 18 Tahun
Keith M. At al
2003
Amerika
RCT
196
Perempuan
➢ 18 tahun
Fournel et al
2010
Tidak
RCT, meta
5004
Laki-laki dan
Semua
dicantumkan analisis
perempuan
umur
Weiss, Oldham,
2013
Tidak
RCT
662
Laki-laki dan
➢ 0 tahun
Lin, Foster, &
dicantumkan
perempuan
Quinn
.
Tabel 2. Hasil Meta Analisis
Penulis

Judul

Mahomed,
Ibiebele, &
Buchanan,
2016

Singal et
al., 2016

Ghafouri,
Zavareh,
Jalili, &
Cheraghi,
2016

The Betadine trial – antiseptic
wound irrigation prior to skin
closure at
caesarean section to prevent
surgical site infection: A
randomised
- controlled trial

Comparative Evaluation of
Intra -Operative Peritoneal
Lavage with Super Oxidized
Solution and Normal Saline in
Peritonitis Cases; Randomized
Controlled Trial
Is 1% Povidone-Iodine Solution
Superior to Normal Saline for
Simple Traumatic Wound
Irrigation

Hasil P value

Difference Between
Groups

0.793

Tidak Signifikan

0.040

Signifikan

0.86
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Tidak signifikan

Kesimpulan
Kelompok intervensi
Dan kontrol menunjukan tidak
ada
perbedaan
antara
penggunaan povidone iodine dan
non povidone iodine terhadap
peningkatan infeksi post Sesaria
caesaria
Intervensi:
Irigasi PVI setelah penutupan
fasia dan sebelum penutupan
kulit tidak bermanfaat dalam
pencegahan wanita SSI yang
menjalani SC. Karena ada
kemungkinan
bahwa
ada
peningkatan risiko penerimaan
kembali
untuk
antibiotik
intravena untuk SSI, kami
menyarankan bahwa irigasi PVI
tidak boleh digunakan dalam
keadaan ini.
Studi ini membuktikan bahwa
SOS aman dan efektif dalam
mengurangi komplikasi pasca
operasi seperti infeksi luka, nyeri
dan karenanya pemulihan dini.
Irigasi dengan Povidone-iodine
1% tidak meningkatkan atau
mengurangi tingkat infeksi pada
luka traumatis dibandingkan
dengan irigasi luka dengan
larutan saline 0,9%.

Penulis

Judul

Hasil P value

Difference Between
Groups

Yildirim et
al., 2012

Does vaginal preparation with
povidone–iodine prior to
caesarean delivery reduce the
risk of endometritis?
A randomized controlled trial

0.04

Signifikan

Keith M.
At al.,
2003

The Effect of Intraabdominal
Irrigation at Cesarean Delivery
on Maternal Morbidity: A
Randomized Trial

0.84

Tidak signifikan

Fournel et
al., 2010

Meta-analysis of intraoperative
povidone–iodine application
to prevent surgical-site
infection

0.003

Signifikan

(Weiss et
al., 2013)

Water is a safe and effective
alternative to sterile normal
saline for wound irrigation prior
to suturing: A prospective,
double-blind, randomised,
controlled clinical trial

Secara keseluruhan,
tingkat infeksi adalah
4,9% (95% CI 3,4%
hingga 7,0%). Insiden
infeksi luka adalah
6,4% pada kelompok
SS, dibandingkan
dengan 3,5% pada
kelompok TW. Ini
2,9% (95% CI -0,4%
menjadi 5,7%)
menurun

Signifikan
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Kesimpulan
Penelitian ini menunjukkan
bahwa persiapan vagina dengan
solusi povidone-iodine segera
sebelum
persalinan
sesar
mengurangi risiko endometritis
pasca operasi.
Intervensi:
Tindakan pencegahan ini hanya
ditemukan bermanfaat pada
wanita yang selaputnya telah
pecah dan mereka yang
melahirkan sebelum operasi
caesar.
Irigasi intra abdominal rutin
pada persalinan sesar pada
populasi berisiko rendah tidak
mengurangi morbiditas maternal
dan postpartum.
Intervensi:
Sehubungan dengan temuan ini,
sulit untuk merekomendasikan
irigasi
salin
intra -abdomen
normal rutin pada populasi risiko
rendah yang menerima antibiotik
intravena pofilaksis.
Hasil menunjukkan bahwa
penggunaan PVI intraoperative
mengurangi tingkat SSI.
Intervensi:
Analisis ini menunjukkan bahwa
penggunaan PVI intraoperative
dapat mengurangi tingkat SSI.
Karena ada beberapa studi barubaru ini dan praktik bedah
mungkin
telah
berubah,
sementara, uji klinis yang
dirancang dengan baik maka
dikelompokkan
berdasarkan
administrasi antibiotik dan
kontaminasi
luka,
dengan
definisi SSI yang diperbarui
serta standar, diperlukan untuk
mengkonfirmasi hasil ini.
Tidak ada perbedaan dalam
tingkat infeksi luka yang
diirigasi dengan solusi TW atau
SS, dengan kecenderungan klinis
terhadap infeksi luka yang lebih
sedikit pada kelompok TW,
menjadikannya alternatif yang
aman dan efektif biaya daripada
SS untuk irigasi luka.
Intervensi:
TW dari wastafel yang ditunjuk
dikultur
per
bulan sekali oleh Laboratorium
Referensi Mikrobiologi untuk

Penulis

Judul

Hasil P value

Difference Between
Groups

Kesimpulan
patogen, termasuk Legionella
dan Pseudomonas.

Pembahasan
7 (tujuh) artikel menjelaskan 4 (empat) jenis cairan yang berbeda untuk irigasi intraoperative. Perawatan
perioperative pada luka operasi sangat berpengaruh terhadap penyembuhan luka post operasi, Larutan yang
digunakan untuk pencucian luka operasi berpengaruh terhadap proses penyembuhan luka. Irigasi
menggunakan cairan povidon iodine mendapatkan ha sil bahwa povidon iodin tidak manfaat untuk irigasi
kemungkinan bahwa ada peningkatan risiko penerimaan kembali untuk antibiotik intravena pada post
operasi (Mahomed, Ibiebele, & Buchanan, 2016), namun ada yang mendapatkan hasil povidone iodine
bagus untuk antiseptik topikal dalam sayatan bedah dan dalam rongga peritoneum tampaknya memiliki
potensi untuk mengurangi komplikasi infeksi setelah operasi yang dilakukan dalam menghadapi
kontaminasi bakteri (Fournel et al., 2010). Povidone iodine juga bermanfaat untuk segera mengurangi risiko
endometritis pasca operasi Sesaria caesaria (Yildirim et al., 2012). (Ghafouri, Zavareh, Jalili, & Cheraghi,
2016) Irigasi dengan Povidone-iodine 1% tidak meningkatkan atau mengurangi tingkat infeksi pada luka
traumatis dibandingkan dengan irigasi luka dengan larutan saline 0,9%. Irigasi intra abdominal rutin pada
persalinan sesar pada populasi berisiko rendah tidak mengurangi morbiditas maternal dan postpartum,
sehingga sulit untuk merekomendasikan irigasi intra -abdomen salin normal rutin pada populasi risiko
rendah yang menerima antibiotik intravena pofilaksis (Keith M. At al., 2003). Tap water bisa digunakan
juga untuk dipakai irigasi luka intraoperative namun harus diperhatikan tingkat bakteri Legionella dan
Pseudomonas (Weiss et al., 2013). Irigasai luka intraoperative menggunakan super oxidized solution aman
dan efektif dalam mengurangi komplikasi pasca operasi seperti infeksi luka, nyeri dan pada saat mobilisasi
dini (Singal et al., 2016).
Penggunaan jenis cairan yang digunakan untuk irigasi luka pada intraoperative harus memperhatikan
Pertimbangan dalam beberapa agen irigasi luka umum seperti salin normal adalah cairan fisiologis yang
lebih aman untuk tubuh pada saat irigasi luka intraoperative salin normal mempunyai Toksisitas rendah,
Kemampuan terbatas untuk mengurangi beban bakteri, Pertumbuhan bakteri dapat terjadi dalam wadah
terbuka dalam waktu 24 jam. Sedangkan povidone iodine mengandung aktivitas antimikroba spektrum luas,
Sitotoksik ke sel-sel sehat dan jaringan granulasi dalam konsentrasi persentase yang lebih tinggi, dapat
mengiritasi kulit periwound. Tap water Dianjurkan bila air garam dan air steril tidak tersedia , Kemampuan
terbatas untuk mengurangi beban bakteri, Mikroba, khususnya P. aeuruginosa dapat menempel di keran
dan sebagai hasilnya dapat berakhir dengan luka yang diirigasi (Wolcott & Fletcher, 2014) . Super oxidized
solution memiliki aktivitas mikrobiosidal yang luas, termasuk bakteri, virus, jamur, dan spora. SOS ini juga
telah lulus uji biokompatibilitas berbeda yang diperlukan oleh lembaga internasional untuk produk
perawatan luka, termasuk toksisitas kulit, pernapasan, oral dan peritonium. Efek yang dihasilkan terhadap
kepekaan kulit, iritasi kulit dan mata, intrakutan reaktivitas dan bahkan genotoksisitas tes Gutierrez AA
(2006).
Jenis cairan yang digunakan pada irigasi luka intraoperative adalah suatu polemik bagi sebagian petugas
kesehatan dikarenakan banyak versi yang menunjukan bahwa salah satu cairan diatas bagus untuk irigasi
dan ada pula yang mendapatkan hasil penelitian tidak ada perbedaan namun hasil diatas adalah penelitian
yang dilakukan di luar negri sedangkan di indonesia terbatas yang meneliti atau jenis cairan apa saja yang
dapat digunakan untuk irigasi luka pada saat intraoperative sebelum penutupan kulit. Peneliti–peneliti yang
didapat dengan jenis operasi laparatomy yang berbeda-beda dan hanya sedikit yang meneliti irigasi
intraoperative.
Kesimpulan
Jenis cairan yang digunakan petugas kesehatan masih beragam, terbatas penelitian yang membandingkan
penggunaan cairan yang berbeda termasuk penelitian di indonesia. Membandingkan satu atau dua atau lebih
jenis cairan yang digunakan pada intraoperatve akan membantu mengidentifikasi cairan yg sesuai degan
kondisi luka post operasi. Pertimbangan medis sesuai dengan anatomis dan spesifik menjadi pertimbangan
untuk mengambil keputusan pada manajemen luka, sangat penting menerapkan pendekatan berbasis bukti
dan pertimbangan setiap luka secara individu untuk menciptakan kondisi penyembuhan luka yang optimal.
Intervensi menunjukan bahwa Jenis cairan yang digunakan untuk irigasi luka sebelum penutupan kulit pada
saat intraoperative laparatomy adalah povidone iodine, salin normal, Tap Water dan Super Oxidized
Solution. Pencarian terstruktur yang dilakukan mengenai manajemen luka pada saat intraoperative
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termasuk pedoman perawatan luka yang telah ditetapkan. Data yang diperoleh menyediakan kerangka kerja
untuk rekomenda si berbasis bukti dan praktik untuk perawatan luka pada saat intraoperative. Manajemen
luka akut bervariasi berdasarkan lokasi dan karakteristik luka. Tidak ada pendekatan tunggal yang dapat
diterapkan untuk semua luka, pendekatan sistematis untuk perawata n luka akut yang terintegrasi dengan
praktik yang baik akan membantu proses penyembuhan luka dengan maksimal.
Referensi
Chen, Y., Han, P., Wang, Y. J., & Li, Y. X. (2017). Risk factors for incomplete healing of the uterine
incision after cesarean section. Archives of Gynecology and Obstetrics, 296(2), 355–361.
https://doi.org/10.1007/s00404-017-4417-6
Clinical Experience with a New , Stable , Super-Oxidized Water in Wound Treatment Table of Contents.
(n.d.).
Damayanti, I. P., Post, L., & Caesarea, S. (2014). Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Penyembuhan
Luka Post Sectio Caesarea di RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Tahun 2013 Factors Associated
With Wound Healing Post Sectio Caesarea at Arifin Achma d General Hospital Riau Province in
2013. 2(05), 207–210.
Ekaputra, Efandi. (2013). Manajemen Luka. Jakarta. Trans Info Media
Fournel, I., Tiv, M., Soulias, M., Hua, C., Astruc, K., & Glélé, L. S. A. (2010). Meta -analysis of
intraoperative povidone-iodine application to prevent surgical-site infection. British Journal of
Surgery, 97(11), 1603–1613. https://doi.org/10.1002/bjs.7212
Gelaw, K. A., Aweke, A. M., & Astawesegn, F. H. (2017). Surgical site infection and its associated
factors following cesarean section : a cross sectional study from a public hospital in Ethiopia . 1–7.
https://doi.org/10.1186/s13037-017-0131-3
Ghafouri, H. B., Zavareh, M., Jalili, F., & Cheraghi, S. (2016). Is 1% povidone-iodine solution superior to
normal saline for simple traumatic wound irrigation? Wound Medicine, 15, 1–5.
https://doi.org/10.1016/j.wndm.2016.08.001
Gutierrez AA. The Science Behind Stable Super-Oxidized Water. WOUNDS2006;18:7-10.
Harrigill, K. M., Miller, H. S., & Haynes, D. E. (2003). The effect of intraabdominal irrigation at cesarean
delivery on maternal morbidity: A randomized trial. Obstetrics and Gynecology, 101(1), 80–85.
https://doi.org/10.1016/S0029-7844(02)02466-3
Kebidanan, J. (2013). luka (Sjam- suhidajat, 2010). 2(4), 1–9.
LeMone, P. Borke. (2008). Medical Surgical Nursing: Critical Thinking In Client Care. Pearson Prentice
Hall: New Jersey
Mahmudiono, T. (2018). Meta Analysis of Malnourished Children in Indonesia View project My Students
Research View project. (October 2017), 338–350. https://doi.org/10.20473/jbe.v5i3.2017
Mahomed, K., Ibiebele, I., & Buchanan, J. (2016). The Betadine trial - Antiseptic wound irrigation prior
to skin closure at caesarean section to prevent surgical site infection: A randomised controlled trial.
Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology , 56(3), 301–306.
https://doi.org/10.1111/ajo.12437
Morison J Moya. (2004). Seri Pedoman Praktis Manajemen Luka. EGC. Jakarta.
Operasi, P., Caesarea, S. E., Puspitasari, H. A., Ummah, H. B. Al, Sumarsih, T., Keperawatan, J., &
Muhammadiyah, S. (2011). Jurnal Ilmiah Kesehatan Keperawatan, Volume 7, No. 1, Februari
2011. 7(1), 50–59.
Per-angin, N., Isnaniah, H., & Rizani, A. (2014). CAESARIADI RSUD RATU ZALECHA MARTAPURA
TAHUN 2013. D(1).
Rivai, F., Koentjoro, T., & Utarini, A. (2013). Determinan Infeksi Luka Operasi Pascabedah Sesar.
Kesmas: National Public Health Journal, 8(5), 235. https://doi.org/10.21109/kesmas.v8i5.390
Sjamsuhidajat, R. & Jong, V., 2010, Buku- Ajar Ilmu Bedah Edisi 3, 757, Jakarta, EGC.
Vianti, R. A. (2015). Comorbidity : Apakah Merupakan Faktor Risiko Infeksi Luka Operasi Pasca Seksio
Sesarea ? Pena Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, 29(1), 21–30.
Weiss, E. A., Oldham, G., Lin, M., Foster, T., & Quinn, J. V. (2013). Water is a safe and effective
alternative to sterile normal saline for wound irrigation prior to suturing: A prospective , doubleblind, randomised, controlled clinical trial. BMJ Open, 3(1), 1–6. https://doi.org/10.1136/bmjopen2012-001504
Wolcott, R. D., & Fletcher, J. (2014). Technology update: Role of wound cleansing in the management of
wounds. Wounds UK, 10(2), 58–63.
Yildirim, G., Güngördük, K., Asicioglu, O., Basaran, T., Temizkan, O., Davas, I., & Gulkilik, A. (2012).
Does vaginal preparation with povidone-iodine prior to caesarean delivery reduce the risk of
endometritis A randomized controlled trial. Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine,
25(11), 2316–2321. https://doi.org/10.3109/14767058.2012.693994

38 | S e m i n a r N a s i o n a l 2 0 1 9 U n p a d

MANFAAT DAN TANTANGAN SURVEILANS HAIs BERBASIS TEKNOLOGI
INFORMASI: A LITERATURE REVIEW

Opik Abdul Ropik, F Sri Susilaningsih
Mahasiswa Magister Keperawatan, Fakultas Keperawatan, Universitas Padjadjaran
Departemen Keperawatan Dasar, Fakultas Keperawatan, Universitas Padjadjaran
Email Korespondensi: doel_rofiq@yahoo.com

ABSTRAK
Program pencegahan dan pengendalian infeksi merupakan salah satu pilar utama mutu layanan kesehatan,
surveilans infeksi merupakan salah satu kegiatan dalam program pencegahan dan pengendalian infeksi
(PPI) di Rumah Sakit. Surveilans HAIs merupakan suatu system yang aktif dan berkesinambungan dalam
mengamati peningkatan atau penurunan kejadian dan penyebaran penyakit. Dampak yang ditimbulkan dari
tidak optimalnya surveilans Health-care Associated Infection (HAIs) menghambat proses pencegahan dan
pengendalian infeksi. Tujuan literature ini untuk mengidentifikasi tingkat kebutuhan surveilans HAIs
berbasis teknologi informasi. Metode pencarian artikel dilakukan melalui beberapa data base elektronik
seperti Proques, PubMed dan Sinta dengan kata kunci Surveillance, HAIs, Teknologi Informasi dan
Telehealth. Kriteria inklusi meliputi artikel peer-reviewed dipublikasi tahun 2010 – 2019 dengan desain
penelitian observasi dan interview. Kriteria ekslusi meliputi artikel tidak berbahasa inggris, tidak full text,
judul dan abstrak tidak sesuai. Pencarian literature ini ditemukan 23 artikel terdap at 15 artikel sesuai kriteria
inklusi, Hasil dari penelaahan literature menunjukan perbedaan yang signifikan antara surveilans secara
manual menggunakan kertas dengan menggunakan informasi teknologi dalam melakukan surveilans HAIs,
dapat mengurangi beban kerja, memangkas pengeluaran dan kecepatan akurasi dalam pelaporan, analisis
dan desiminasi secara periodik kepada pihak terkait.
Kata Kunci: Surveillans, HAIs, Teknologi Informasi
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ABSTRAK
Stunting menjadi masalah gizi utama yang dihadapi banyak negara-negara berpenghasilan rendah dan
berpenghasilan menengah termasuk di Indonesia. Dampak yang ditimbulkan dari stunting dapat
mempengaruhi kualitas hidup anak, mempengaruhi fungsi neurokognitif, dan menghambat pertumbuhan
dan perkembangan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menurunkan prevalensi stunting yaitu program
makanan tambahan. Tujuan telaah literature ini adalah untuk mengidentifikasi intervensi bantuan makanan
untuk mengatasi stunting. Penelaahan artikel dilakukan melalui beberapa database elektronik meliputi
PubMed, EBSCOhost, dan Science Direct dengan kata kunci food intervention, food assist, stunting, dan
child. Kriteria inklusi meliputi artikel peer-reviewed , dipublikasi antara tahun 2009-2019, desain penelitian
Randomized Controlled Trial, Experiment, dan Quasi-Experiment. Kriteria Ekslusinya yaitu artikel tidak
berbahasa Inggris dan tidak full text. Pencarian literature ini menemukan 1819 artikel, kemudian didapatkan
33 sesuai kriteria inklusi, dan lebih lanjut 24 artikel dikeluarkan. Jadi, ada 9 artikel yang dimasukkan dalam
analisis. Hasil dari penelaahan literatur menunjukkan jika pemberian makanan berupa ransum dan
campuran karbohidrat-protein yang diberikan pada 1000 hari kehidupan pertama dengan menggunakan
metode konseling lebih baik dalam menurunkan persentase rata -rata kejadian stunting sebesar 9,97%.
Intervensi bantuan makanan kepada ibu dan anak dapat memberikan efek signifikan dalam menurunkan
stunting serta meningkatkan kualitas hidup ibu dan anak. Pertimbangan untuk penelitian selanjutnya untuk
mengkaji lebih jauh keterlibatan peran keluarga yaitu suami sebagai bagian dari civil society engagement
dalam intevensi makanan pada ibu dan anak.
Kata Kunci: Intervensi Ma kanan, Stunting, Anak.

SUPPLEMENTARY FOOD INTERVENTIONS FOR MOTHER AND
CHILDREN TO OVERCOME STUNTING: A LITERATURE REVIEW

ABSTRACT
Stunting is a major nutritional problem faced by many low-income and middle-income countries including
Indonesia. The impact of stunting can affect the quality of life of children, affect neurocognitive function,
and inhibit growth and development. One of the efforts to reduce the prevalence of stunting is
supplementary food programs. The purpose of this literature review is to identify food aid interventions to
overcome stunting. The review of articles was conducted on an electronic database including PubMed,
EBSCOhost, and Science Direct with the keywords food intervention, food assist, stunting, and child .
Inclusion criteria included peer-reviewed articles, published between 2009-2019, research designs
Randomized Controlled Trial, Experiment, and Quasi-Experiment. The exclusion criteria are that articles
are not in English and are not full text. This literature search found 1819 articles, then found 33 according
to inclusion criteria, and further 24 articles were excluded. So, there were 9 articles included in the analysis.
The results of the literature review show that feeding in the form of rations and ca rbohydrate-protein mixes
given in the first 1000 days of life by using counseling methods is better in reducing the average percentage
of stunting events by 9.97%. Food aid interventions for mothers and children can have a significant effect
in reducing stunting and improving the quality of life for mothers and children. Consideration for further
research to further examine the involvement of the family role of the husband as civil society engagement
in mother and child intervention.
Keyword : Food Intervention, Stunting, Child
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Pendahuluan
Stunting menjadi permasalahan gizi yang saat ini banyak dihadapi diseluruh dunia. Data yang didapatkan
dari World Health Organization (WHO) pada tahun 2018 diperkirakan ada 21,9 persen atau 149 juta anak
yang berusia dibawah 5 tahun mengalami stunting (UNICEF, WHO, & Group, 2019). Secara global
stunting banyak ditemukan pada negara berpenghasilan rendah dan berpenghasilan menengah, salah
satunya adalah Indonesia (R. E. Black et al., 2013; Fikadu, Assegid, & Dube, 2014).
Prevalensi stunting di Indonesia tercatat pada peringkat 108 dari 132 negara (Institute, 2016). Hasil Riset
Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada tahun 2018 ditemukan jika ada 30,8 persen anak mengalami stunting.
Meskipun stunting terjadi penurunan prevalensi di tingkat nasional sebesar 6,4 persen yaitu pada tahun
2013 sebesar 37,2 persen. Angka kejadian stunting terbilang masih tinggi dan menjadi permasalahan yang
dihadapi di Indonesia (Kemenkes, 2018).
Stunting yang terjadi pada anak balita disebabkan karena kura ngnya asupan gizi dalam jangka panjang,
sulitnya akses ke pelayanan kesehatan, kesehatan lingkungan yang tidak optimal, dan kurangnya dukungan
lingkungan sosial terutama pada 1000 hari pertama kehidupan (Institute, 2016). Oleh karena itu, pada 1000
hari kehidupan pertama harus dijadikan perhatian yang serius karena memberikan peluang yang sangat
berpengaruh dalam peningkatan kualitas hidup pada ibu hamil, menyusui, dan anak dengan optimal
(Martorell, 2017).
Dampak dari stunting dapat memberikan efek buruk pada kelangsungan hidup jangka panjang meliputi
perkembangan kesehatan, munculnya penyakit akut atau kronis, dan pen urunan produktivitas ekonomi
(M.M Black et al., 2017). Beberapa penelitian menunjukkan dampak yang negatif pada perkembangan anak
usia dini seperti penurunan prestasi belajar dan produktivitas yang rendah ketika mereka mencapai usia
kerja (M.M Black et al., 2017; Fink et al., 2016). Hal yang sama dijelaskan oleh de Onis and Branca (2016)
jika stunting dapat mempengaruhi fungsi neurokognitif dan menghambat pertumbu han dan perkembangan
pada anak. Maka dari itu, diperlukan strategi dan program penanganan yang komprehensif untuk mengatasi
stunting.
Pemerintah Indonesia telah mengembangkan strategi pelaksanaan intervensi penurunan stunting
terintegrasi melalui Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Perpres, 2013). Salah satu intervensi
yang diunggulkan yaitu intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Intervensi gizi spesifik
merupakan kegiatan langsung dalam mengatasi stunting seperti pemberian asupan makanan, infeksi, status
gizi ibu, dan kesehatan lingkungan. Sedangkan, intervensi gizi sensitif meliputi peningkatan sarana sanitasi,
peningkatan akses dan layanan kesehatan gizi, peningkatan kesadaran pengasuhan anak, dan kemudahan
akses pangan bergizi (Bappenas, 2018). Kondisi kekurangan asupan gizi yang optimal pada ibu dan anak
dapat mempengaruhi kualitas hidup pasien sehingga dapat menyebabkan terjadinya stunting pada anak.
Perawat sebagai bagian dari tenaga kesehatan profesional harus mampu memberikan dan menerapkan
intervensi berdasakan evidence yang ada dalam mengatasi stunting. Tinjauan literatur ini bertujuan untuk
mengidentifikasi intervensi makanan tambahan untuk mengatasi stunting
Metode Penelitian
Penelaahan artikel dilakukan melalui beberapa database elektronik meliputi PubMed, EBSCOhost, dan
Science Direct dengan kata kunci food intervention, food assist, stunting, dan child. Kriteria inklusi meliputi
artikel peer-reviewed , dipublikasi antara tahun 2009-2019, desain penelitian Randomized Controled Trial,
Experiment, dan Quasi-Experiment. Kriteria Ekslusinya yaitu artikel tidak berbahasa Inggris, tidak full text,
dan tidak memiliki struktur penulisan artikel yang baik.
EBSCOhost 115 artikel, PubMed
867 artikel, dan
Science Direct 837 artikel

1819 artikel didapatkan setelah
pencarian di data base

EBSCOhost 10 artikel, PubMed
17 artikel, dan
Science Direct 6 artikel

Skrening artikel dan
1786 artikel dikeluarkan

EBSCOhost 4 artikel,
9 artikel dipilih
PubMed 3 artikel, dan
Science Direct 2 artikel
Gambar 1. Diagram Alur Hasil Pencarian
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Pencarian literature ini menemukan 1819 artikel, setelah menyortir judul artikel didapatkan yang sesuai
dengan kriteria inklusi dari EBSCOhost 10 artikel, PubMed 17 artikel, dan Science Direct 6 artikel.
Kemudian, langkah selanjutnya adalah menyortir konten artikel yang memiliki struktur artike l yang baik
(meliputi abstrak, pendahuluan, metode, hasil, diskusi, kesimpulan, dan daftar pustaka), dan dilakukan
skimming dan scanning sehingga dari 33 artikel didapatkan 9 artikel yang akan dianalisis. Diagram alur
pencarian literatur secara lebih rinci dijelaskan dalam Gambar 1.
Hasil
Artikel yang telah dipilih sesuai dengan kriteria inklusi kemudian dibaca dan dirangkum. Penelitian tentang
intervensi makanan tambahan bagi ibu dan anak telah dilakukan diberbagai negara di seluruh benua
Amerika, Afrika, dan Asia. Artikel dalam ulasan ini berasal dari negara Guatemala, Burundi, Indonesia,
Bangladesh, Zimbabwe, Nigeria, Malawi, dan Madagaskar (Tabel 1). Desain penelitian terdiri dari metode
kuantitatif dengan berbagai desain seperti yang dijelaskan dalam Tabel 2.
Tabel 1. Distribusi Berdasarkan Tempat Penelitian
Tempat Penelitian
Guatemala (Amerika Tengah)
Burundi (Afrika Timur)
Indonesia (Asia Tenggara)
Bangladesh (Asia Selatan)
Zimbabwe (Afrika Selatan)
Nigeria (Afrika Barat)
Malawi (Afrika Timur)
Madagaskar (Afrika Timur)
Total

Jumlah artikel
1
1
1
2
1
1
1
1
9

Tabel 2. Desain Penelitian
Desain Penelitian
Double-Blind Randomized Controlled Trial
Cluster-Randomized Controlled Intervention Trial
Randomized Trial
Mixed Methods (RCT dan kualitatif)
Studi Prospektif
Crossover desain
Total

Jumlah artikel
1
4
1
1
1
1
9

Tabel 3. Target Intervensi
Target
Anak
Ibu
Ibu dan Anak

Hasil
5,17%
13%
10,01%

Berdasarkan tabel 3 dijelaskan jika target intervensi pada ibu dan anak memberikan hasil sebesar 10,01%
dalam menurunkan stunting.
Tabel 4. Metode Intervensi
Target
Konseling
Kunjungan Rumah

Hasil
8,8%
7,28%

Berdasarkan tabel 4 dijelaskan jika metode intervensi yang menggunakan konseling memberikan hasil
sebesar 8,71% dalam menurunkan stunting.
Tabel 5. Jenis Makanan
Target
Mikronutrien
Ransum + Campuran Karbohidrat dan Protein
Campuran Karbohidrat dan Protein + Mikronutrien
Mikronutrien + Sumber Makanan Hewani (protein)
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Hasil
8,91%
11,1%
10%
1,7%

Berdasarkan tabel 5 dijelaskan jika jenis makanan yang mengombinasikan antara ransum dan campuran
karbohidrat-protein memberikan hasil sebesar 11,1% dalam menurunkan stunting.
Pembahasan
• Target Intervensi
Berdasarkan penelitian Olney, Leroy, Bliznashka, and Ruel (2018) yang bertujuan untuk menurunkan
stunting dengan memberikan makanan tambahan pada ibu dan anak hingga berusia 24 bulan. Penelitian
yang dilakukan di Guatemala ini menemukan hasil jika adanya penurunan stunting pada anak saat berusia
24 bulan sebesar 11,1%. Penelitian yang dilakukan di Burundi oleh Leroy, Olney, and Ruel (2018) untuk
menurunkan stunting dengan memberikan makanan tambahan pada ibu dan anak hingga berusia 24 bulan
mendapatkan hasil jika adanya penurunan persentase stunting sebesar 10%.
Sejalan dengan penelitian di Madagaskar yang dilakukan oleh Galasso, Weber, Stewart,
Ratsifandrihamanana, and Fernald (2019) yang dilakukan pada ibu dan anak hingga berusia 18 bulan untuk
menurunkan stunting mendapatkan hasil bahwa terjadinya penurunan persentase stunting sebesar 8,9 -9%.
Hal yang paling penting untuk mengurangi stunting adalah pola makan anak yang baik dalam du a tahun
pertama kehidupan meliputi gizi yang baik pada ibu sebelum dan selama kehamilan (Aguayo & Menon,
2016). Bukti dalam penelitian pada ibu dan anak ini menunjukkan manfaat dari nutrisi yang terintegrasi
dalam intervensi pertumbuhan dan perkembangan anak. Penurunan kejadian stunting yang dapat
berpengaruh adalah selama 1000 hari pertama kehidupan (M. M. Black, Perez-Escamilla, & Rao, 2015).
Hasil dari analisa berdasarkan target intervensi seperti yang dijelaskan pada tabel 3 bahwa pemberian
intervensi pada ibu dan anak dapat menurunkan rata-rata kejadian stunting sebesar 10,01%. Berdasarkan
penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan jika pemberian intervensi makanan tambahan pada ibu dan
anak menunjukkan hasil yang lebih optimal dalam menurunkan stunting.
• Metode Intervensi
Berdasarkan hasil tinjauan literatur didapatkan ada dua metode yang digunakan dalam memberikan
intervensi yaitu konseling (Christian et al., 2015; J.H Humphrey et al., 2019; Leroy et al., 2018; Olney et
al., 2018) dan kunjungan rumah (Galasso et al., 2019; Khan et al., 2011; Prudhon et al., 2017; Sudargo et
al., 2018; Wang et al., 2016). Konseling yang digunakan pada penelitian Olney et a l. (2018) dan Leroy et
al. (2018) yaitu mempromosikan adopsi kesehatan yang optimal, nutrisi, praktik kebersihan, dan
memanfaatan pelayanan pencegahan penyakit melalui komunikasi perubahan perilaku yang diberikan
kepada ibu. Pemberian konseling dilakukan setiap bulan pada fasilitas pelayanan kesehatan primer. Ibu
dibagi kedalam 3 grup kecil meliputi ibu hamil, ibu dengan anak usia 0-5,9 bulan, dan ibu dengan anak usia
6-24 bulan.
Penelitian yang menggunakan metode konseling juga dilakukan oleh J.H Humphrey et al. (2019) yang
memberikan konseling pada ibu hamil saat memberikan mikronutrien per hari pada anak yang berusia 6 18 bulan. Konseling yang diberikan setiap bulan ini bertujuan untuk mengatasi hambatan -hambatan yang
ditemui ibu saat pemberian makan bayi agar dapat mendapatkan asupan yang optimal. Hal ini sejalan
dengan penelitian Christian et al. (2015) yang memberikan konseling nutrisi pada ibu yang jadwalnya
ditentukan bersama-sama dengan konselor setiap bulannya.
Berbeda dengan metode yang dilakukan oleh Wang et al. (2016) yang menggunakan metode kunjungan
rumah melalui petugas kesehatan yang datang untuk memberikan mikronutrien dan memastikan bahwa ibu
memberikannya dengan benar. Hal yang sama juga dilakukan oleh Sudargo et al. (2018) dan Prudhon et al.
(2017) dengan melakukan kunjungan rumah untuk memberikan mikronutrien dan pengukuran
antropometrik setiap tiap bulan. Kombinasi antara kunjungan rumah dan konseling dilakukan oleh Galasso
et al. (2019) melalui peran tenaga kesehatan komunitas untuk melakukan kunjungan rumah dan melakukan
konseling nutrisi pada ibu hamil dan ibu yang mempunyai anak berusia 0-24 bulan yang dilakukan setiap
bulan.
Hasil analisa yang dijelaskan dalam tabel 4 bahwa metode intervensi yang efektif dalam pemberian
makanan tambahan untuk ibu dan anak yaitu menggunakan metode konseling dengan persentase penurunan
rata-rata kejadian stunting sebesar 8,8%. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan jika
metode intervensi yang menunjukkan hasil yang optimal adalah menggunakan metode konseling.
Kekurangan dalam penelitian metode intervensi berdasarkan kajian literature yang peneliti telaah yaitu
kurangnya keterlibatan keluarga terdekat seperti suami dalam melakukan pemberian makan pada ibu dan
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anak. Pertimbangan untuk penelitian selanjutnya untuk mengkaji lebih jauh keterlibatan peran k eluarga
dalam mengatasi stunting.
•

Jenis Makanan
Mikronutrien
Berdasarkan hasil tinjauan literatur terdapat enam article yang memberikan intervensi berupa
mikronutrien untuk mengatasi stunting dari berbagai negara. Penelitian di Bangladesh yang dilakukan
oleh Khan et al. (2011) menggunakan suplemen multiple mikronutrien (setiap satu kapsul mengandung
potassium iodide 150 μg I, sulfat 15 mg, sodium selenite 65 μg, vitamin A 800 μg, vitamin B1 4 mg,
vitamin B2 1.4 mg, vitamin B3 18 mg, vitamin B6 1.9 mg, vit amin B12 2.6 μg, vitamin C 70 mg,
vitamin D 200 IU, vitamin E 10 μg, 30 mg zat besi dan 400 μg folat) yang dikonsumsi harian pada ibu
hamil. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya penurunan persentase stunting sebesar 13% hanya
pada bayi laki-laki selama 0-54 bulan.
Penelitian yang juga di dilakukan di Bangladesh oleh Christian et al. (2015) yaitu dengan memberikan
suplemen pumply doz® dan konseling pada anak yang mengalami stunting. Hasil penelitian ini
didapatkan jika adanya pertambahan panjang badan rata -rata dengan persentase penurunan 4-6%.
Efektivitas pemberian makanan tambahan pada anak juga didapatkan pada penelitian yang dilakukan
oleh Prudhon et al. (2017) di Negeria dilakukan pemberian suplemen siap saji berupa LNS-MQ (Lipid
Based Supplemen-Medium Quantity) yang mengandung potasium, magnesium, dan fosfor per 100 kcal
pada anak stunting dapat menurunkan kejadian stunting dengan persentase 5,5%.
Penurunan persentase stunting melalui pemberian mikronutrien juga didapatkan pada penelitian yang
dilakukan oleh J.H Humphrey et al. (2019) di Zimbabwe jika pemberian mikronutrien (20 gram lipid
based nutrient) per hari dan konseling dapat meningkatkan rata-rata panjang badan menurut usia
selama 12 bulan (mulai 6-18 bulan) dan menurunkan presentase stunting sebesar 8%.
Efek pemberian makanan tambahan di Madagaskar oleh Galasso et al. (2019) yang bertujuan utuk
mengatasi stunting juga dilakukan dengan memberikan suplemen nutrisi LNS (lipid-based nutrient
supplementation) pada ibu hamil, ibu menyusui, dan pada anak berusia 6 -18 bulan. Hasil yang
didapatkan dalam penelitian ini menunjukkan jika pemberian LNS signifikan dalam penambahan
panjang badan menurut usia hingga anak berusia 18 bulan dan prevalensi stunting sebesar 8,9 -9%.
Berbeda dengan temuan yang didapatkan oleh Wang et al. (2016) yang dilakukan pada anak-anak di
Malawi dengan memberikan suplemen mikronutrien (vitamin A 400 μg, vitamin C 300 mg, vitamin D
5 μg, vitamin E 5 μg, vitamin B1 0.5 mg, vitamin B2 0.5 mg, vitamin B6 0.5 mg, vitamin B12 0.9 5
μg, Asam folat 150 5 μg, Niacin 6 mg, zat besi 4.1 mg, zink 4.1 mg, iodine 90 5 μg, da n albendazole
200 mg didapatkan hasil jika tidak adak efek yang signifikan pada 3 bulan pertama hingga 6 bulan
pada anak berusia 12 hingga 24 bulan.
Berdasarkan penjelasan dari artikel diatas maka dapat simpulkan jika pemberian intervensi makanan
berupa mikronutrien dalam menurunkan stunting dapat menurunkan presentase rata -rata kejadian
stunting sebesar 8,91%.
Kombinasi Ransum dan Campuran Karbohidrat-Protein
Berdasarkan tinjauan literatur didapatkan jika intervensi makanan tambahan pada ibu dan anak
meliputi pemberian kombinasi ransum dan campuran karbohidrat-protein. Penelitian yang dilakukan
di Guatemala oleh Olney et al. (2018) untuk mengatasi stunting dengan memberikan makanan
tambahan berupa ransum (nasi, kacang-kacangan, dan minyak) dan campuran kedelai dan jagung yang
diberikan selama 1000 hari kehidupan pertama pada ibu hingga anak berusia 24 bulan (intervensi pada
anak dimulai saat berusia >6 bulan) yang dikonsumsi harian. Hasil pada penelitian ini menunjukkan
adanya peningkatkan rata -rata panjang badan menurut usia saat anak berusia 24 bulan dengan
persentase penurunan stunting sebesar 11.1%.
Kombinasi Campuran Karbohidrat-Protein dan Mikronutrien
Pelaksanaan pencegahan stunting melalui intervensi bantuan makanan selanjutnya dilakukan di
Burundi. Pemberian makan dimulai dari ibu hingga anak lahir dilakukan oleh Leroy et al. (2018)
dengan mengombinasikan campuran kedelai jagung dan mikronutrien (minyak sayur yang diperkaya
mikronutrien) diberikan pada ibu hamil sejak ≤ 6 bulan sebelum kelahiran dan pada anak dimulai sejak
berusia 6 bulan. Hasil yang didapatkan pada penelitian ini yaitu dapat menurunkan stunting hingga
anak berusia 24 bulan dengan poin persenta se sebesar 10%.
Kombinasi Sumber Makanan Hewani (Protein) dan Mikronutrien
Penambahan telur sebagai makanan tambahan pada anak yang di teliti di Indonesia dilakukan oleh
Sudargo et al. (2018) untuk mengatasi stunting pada anak dengan pemberian telur (±58 gram) yang
dikombinasikan dengan mikronutrien (dalam 1 gram mengandung vitamin A 417 mg, vitamin B1 0.5
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mg, vitamin B2 0.5 mg, vitamin B3 5 mg, vitamin B6 0.5 mg, vitamin B12 1 mg, asam folat 150 mg,
vitamin C 30 mg, vitamin B5 3 mg, vitamin D3 5 mg, vitamin E 6 mg, vitamin K 20 mg, 50 mg iodine,
zat besi 10 mg, zinc 5 mg and Se (sodium selenite) 20 mg dan maltodextrin) didapatkan hasil jika
dalam 3 bulan mempengaruhi tinggi badan menurut usia dengan menurunkan presentase stunting
sebesar 1,7%.
Dari penjela san diatas diketahui terdapat berbagai macam makanan tambahan yang dijadikan sebagai
intervensi pada ibu dan anak dalam mengatasi stunting dengan memberikan manfaat dan efek yang berbeda beda untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Program pemenuhan nutrisi dalam 1000 hari kehidupan
pertama menjadi faktor yang sangat mempengaruhi dalam periode perkembangan dan pertumbuhan yang
dimulai dari masa gestasi hingga dua tahun kehidupan anak (Martorell, 2017). Hal tersebut dapat dijadikan
pertimbangan dalam memberikan makanan tambahan yang efektif di negara -negara berkembang (Kureishy
et al., 2017).
Beberapa penelitian dari negara -negara lain terus mengembangkan intervensi yang lebih efektif untuk
mengatasi anak dengan stunting. Dengan demikian, muncul berbagai penelitian yang ditujukan ke pada ibu
sebelum kelahiran anak hingga anak lahir dengan pemberian intervensi makanan tambahan yang
komprehensif dengan harapan dapat memberikan hasil lebih optimal. Berdasarkan hasil dari analisa dalam
tabel 5 dapat disimpulkan bahwa jenis makanan berupa kombinasi ransum dan campuran karbohidratprotein dapat menurunkan presentase rata-rata kejadian stunting sebesar 11,1%.
Kesimpulan
Stunting menjadi permasalahan gizi yang saat ini banyak dihadapi diseluruh dunia. Dampak yang
ditimbulkan dari stunting dapat mempengaruhi fungsi neurokognitif dan menghambat pertumbuhan dan
perkembangan pada anak (de Onis & Branca, 2016; UNICEF et al., 2019). Berdasarkan tinjauan literatur
ini, pemberian intervensi diberikan di berbagai negara seperti Guatemala, Burundi, Indonesia, Bangladesh,
Zimbabwe, Nigeria, Malawi, da n Madagaskar dalam mengatasi stunting pada anak.
Berdasarkan tinjauan literatur yang dilakukan maka dapat simpulkan jika pemberian makanan berupa
ransum dan campuran karbohidrat-protein yang diberikan pada awal kehamilan ibu, ibu menyusui, dan
anak saat berusia 6-24 bulan (1000 hari kehidupan pertama) dengan menggunakan metode konseling lebih
baik dalam menurunkan persentase rata -rata kejadian stunting sebesar 9,97%. Pertimbangan untuk
penelitian selanjutnya untuk mengkaji lebih jauh keterlibatan peran k eluarga yaitu suami sebagai civil
society engagement dalam pemberian makanan pada ibu dan anak.
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ABSTRAK
Complementary Alternative Medicine (CAM) masih merupakan salah satu pilihan pengobatan pada pasien
penyakit Gagal Ginjal Terminal (GGT) selain metode konvensional, walaupun kemanjurannya masih
dipertanyakan. Beberapa jenis CAM masih belum jelas manfaatnya dalam mengobati atau mengontrol
gejala, namun belum ada tinjauan literatur yang membahas secara mendalam hasil penelitian baik
kuantitatif maupun kualitatif tentang pola penggunaan CAM pada pasien GGT yang menjalani
hemodialisis. Tujuan dari kajian literatur ini adalah untuk memberikan gambaran penggunaan, jenis CAM
yang sering digunakan dan komunikasi dengan tenaga kesehatan dalam penggunaan CAM pada pasien
GGT yang menjala ni hemodialisis. Pencarian literatur menggunakan database CINAHL, Science Direct
dan Google Scholar. Ditemukan 7 jurnal penelitian yang masuk kedalam kriteria tinjauan yaitu artikel
terkait topik CAM yang akan diteliti, jurnal dengan tahun terbit 2009-2019, original artikel. Hasil kajian
menunjukan tingkat kepercayaan dan penggunaan CAM pada pasien GGT bervariasi di beberapa negara,
jenis yang sering digunakan adalah Herbal, suplemen dan intervensi pikiran, sampai komunikasi dengan
tenaga kesehatan tentang penggunaan CAM masih rendah. Oleh karena itu penelitian perlu dilakukan untuk
mengeksplorasi fenomena ini dan menggali pola penggun aan CAM pada populasi pasien GGT yang
menjalani hemodialisis.
Kata kunci: Complementary Alternative Medicine, Hemodialysis, Gagal Ginjal Terminal
PENDAHULUAN
Gagal Ginjal Terminal (GGT) merupakan masalah kesehatan masyarakat global. Diperkirakan 2,6 juta
orang di seluruh dunia menerima perawatan dialisis untuk penyakit ginjal stadium akhir pada tahun 2010,
dan peningkatan dua kali lipat diperkirakan terjadi pada tahun 2030. (Ghimire, Castelino, Jose, & Zaidi,
2017). Peningkatan GGT tidak hanya terjadi didunia tetapi juga di Indonesia, sekitar 12,5% dari populasi
atau sebesar 25 juta penduduk Indonesia mengalami penurunan fungsi ginjal. (Kementerian Kesehatan RI,
2017).
Gagal ginjal kronik mempengaruhi status kesehatan pasien, baik fisik maupun psikologis sehingga
penatalaksanaan konservatif dapat dilakukan salah satunya dengan dialisis. Hemodialisis merupakan
perawatan yang sulit karena pasien perlu hadir di unit perawatan, menghasilkan banyak batasan seperti
dalam diet dan penggunaan obat, serta mengarah pada perubahan gaya hidup, b eberapa alasan itu mendasari
pasien mencari metode alternatif bersama dengan perawatan medis untuk mengobati GGT, mengelola
keluhan yang muncul akibat penyakit, mengatasi efek hemodialisis, meningkatkan kualitas hidup, memiliki
kontrol dan tanggung jawab yang lebih besar untuk perawatan mereka, memiliki harapan atau Sikap positif
terhadap suplemen herbal dan diet serta manfaat yang dirasakan. (Ceyhan Özlem; Göris Songul; Doğan
Nevin; Bayındır Korkut Sevda, 2017; Tangkiatkumjai, Boardman, Praditpornsilpa, & Walker, 2014)
Saat ini, metode yang umum digunakan di lapangan untuk memastikan kontrol gejala dan memperkuat
kesejahteraan baik fisik maupun psikologis selain terapi konvensional adalah terapi komplementer dan
alternatif atau lebih dikenal dengan istilah Complementary Alternative medicine (CAM). The National
Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM) telah mendefinisikan terapi komplementer
dan alternatif sebagai pendekatan nonmedis yang dikembangkan untuk kesejahteraan manusia. CAM
adalah bagian dari gerakan keperawatan holistik yang memandang klien sebagai makhluk bio -psiko-sosialspiritual dan percaya bahwa tubuh, pikiran, dan jiwa saling bergantung. (Xu, 2004).
Data penggunaan CAM pada pasien hemodialisis di Indonesia belum ada namun, penggunaan CAM secara
umum dilaporkan dalam Riskesdas tahun 2018, Jenis pelayanan kesehatan tradisional yang dimanfaatkan
oleh anggota rumah tangga di Indonesia terbanyak adalah ket erampilan manual seperti pijat, akupunture
(65,3%) dan ramuan jadi yang beredar di pasaran (48%). (Kementerian Kesehata n RI Badan Penelitian dan
Pengembangan Kesehatan, 2018). Beberapa penelitian di negara berkembang maupun negara maju telah
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memaparkan tingginya tingkat kepercayaan dan penggunaan CAM pada populasi GGT dan rendahnya
komunikasi dengan tenaga kesehatan tentang penggunaan CAM padahal beberapa jenis CAM masih belum
jelas manfaatnya dalam mengobati atau mengontrol gejala pada pasien GGT hemodialisis bahkan ada yang
dapat memperburuk fungsi ginjal, meskipun ada beberapa jenis CAM yang aman digunakan untuk pasien
GGT yang menjalani hemodialisis, namun belum ada literatur review yang membahas secara mendalam
hasil penelitian baik kuantitatif maupun kualitatif tentang pola penggunaan CAM pada pasien GGT yang
menjalani hemodialisis, review tersebut penting sebagai gambaran tentang penggunaan CAM bagi pasien
GGT juga sebagai informasi dan bahan telaahan bagi perawat dan dokter dalam mengendalikan penggunaan
CAM. Tujuan dari penulisan literatur ini adalah untuk memberikan gambaran penggunaan, jenis CAM yang
digunakan dan komunikasi dengan tenaga kesehatan dalam penggunaan CAM pada pasien GGT yang
menjalani hemodialisis.
METODE
Tinjauan literatur ini mengikuti metode tinjauan sistematis melalui pencarian sistematis pada literatur yang
relevan berdasarkan kriteria pem ilihan yang ditentukan sebelumnya. Langkah-langkah tinjauan literatur
meliputi : mengidentifikasi pertanyaan penelitian dan mencari penelitian yang relevan, memilih penelitian
berdasarkan kriteria seleksi yang ditentukan sebelumnya, memetakan data, menyusu n, meringkas, dan
melaporkan hasilnya
STRATEGI PENCARIAN
Tinjauan literatur ini meliputi pencarian elektronik menggunakan database CINAHL, Science Direct dan
Google Scholar, untuk mencari informasi tentang penggunaan CAM pada pasien hemodialisis, database
tersebut dipilih karena menyediakan akses full text yang tersedia di Perpustakaan Universitas. Pertanyaan
penelitian dari tinjauan ini adalah: “bagaimana pola penggunaa CAM pada pasien GGT hemodialisis.
Keyword yang digunakan meliputi “Complementary Alternative Medicine AND Hemodialysis”; dalam
bahasa Indonesia Penyakit Ginjal Kronik”.
KRITERIA INKLUSI DAN HASIL
Kriteria inklusi dalam tinjauan ini adalah buku dan jurnal penelitian yang dipublikasi tahun 2009-2019,
artikel original terkait penggunaan CAM pada pasien GGT
hemodialisis, dengan responden pasien penyakit ginjal kronis, Tipe penelitian yang disertakan adalah jenis
cross sectional, penelitian kualitatif atau mix metode. Pencarian literatur melalui database menemukan
CINAHL 25, Science Direct 359, Google Scholar 9.900, Pencarian literatur menghasilkan 284 artikel
melalui pencarian basis data, tidak termasuk duplikat. Dari angka di atas, kami mengecualikan studi yang
tidak sesuai tema penggunaan CAM (150). tidak termasuk pasien GGT (100), tidak memenuhi kriteria
design penelitian (20), untuk total teks lengkap tersisa 14 artikel. Dari jumlah tersebut, 7 artikel dieklusi
karena fokus pada salah satu jenis CAM sehingga total artikel yang layak dinilai adalah 7 artikel.

Gambar 1 Flow Diagram of Study Selection

Penggunaan Complementary Alternative Medicine pada Pasien Gagal Ginjal Terminal
Penelitian tentang penggunaan CAM pada populasi pasien penyakit ginjal, baik itu belum terdiagnosa
medis, sudah terdiagnosa dan sudah menjalani terapi pengganti ginjal di beberapa negara bervariasi
hasilnya, di wilayah Asia barat khususnya di Turki terdapat perbedaan yang signifikan pada pasien yang
menggunakan CAM sebelum dan setelah diagnosis GGT (P <0,001) dengan hasil penelitian menyebutkan
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87% pasien menggunakan CAM sebelum diagnosis dan 49,8% menggunakannya setelah d iagnosis GGT.
Di antara 338 pasien, 162 pasien memiliki keyakinan pada terapi CAM, dengan 76% dari pasien ini
menggunakan setidaknya satu jenis terapi atau aplikasi. (Özdemir, Erdal, & Haberal, 2018).
Sama hal nya dengan hasil penelitian di negara wilayah Afrika seperti Mesir Penggunaan CAM paling
banyak pada pasien GGT stadium 3-4 (64%) dan paling sedikit pada pasien hemodialisis (33%), 40,5%
pada pasien transplantasi. Alasan utama penggunaan CAM adala h 266 pasien (51%) percaya manfaatnya
sebagai obat, 156 (30%) menganggap biaya lebih rendah dibandingkan dengan obat modern dan pasien
yang frustrasi dengan kegagalan perawatan medis sebanyak 100 (19%). (Osman Noha A., Hassanein Safaa
M. , Leil, Marwa M., 2015)
Di wilayah Amerika khususnya Trinidad, prevalensi penggunaan CAM relatif rendah dari 101 pasien hanya
19 yang menggunakan CAM (18,8%), tiga pasien menggunakan CAM pada kunjungan pertama
hemodialisis, dua belas pasien yang tersisa mulai menggun akan CAM ketika mereka sudah menjalani
hemodialisis. (Bahall, 2017) Dua pasien dilaporkan menggunakan CAM karena pengobatan konvensional
terlalu beracun atau merusak, dan pasien lain mengklaim telah menggunakan CAM karena perawatan
konvensional terlalu mekanistik dan teknologi serta tidak memiliki sentuhan manusia.
Penelitian Kualitatif dilakukan di wilayah Asia tenggara seperti Thailand me ngungkap alasan penggunaan
CAM jenis herbal dan suplemen pada pasien GGT adalah Keinginan untuk meningkatkan, atau setidaknya
menstabilkan kondisi merupakan dorongan untuk mencari terapi alternatif, misalnya menghindari
menerima dialisis dan mampu menjalani kehidupan sehari-hari secara normal, akibatnya, beberapa pasien
secara aktif mencari informasi CAM, khususnya tentang manfaat, dan memutuskan untuk menggunakannya
sendiri. Pasien bereksperimen dengan CAM dan memantau efeknya. Sikap positif tentang persep si manfaat
dan keamanan dari menggunakan herbal dan suplemen adalah alasan utama untuk pengguna yang konsisten
(85%, n = 105) dan pengguna baru (65%, n = 11).
Alasan lain ingin mengintegrasikan CAM ke dalam pengobatan utama mereka untuk meningkatkan
kemanjuran pengobatan konvensional, kesediaan untuk mencoba dan efek samping dari obat konvensional
(CM). Selain itu, yang mempengaruhi penggunaan CAM adalah rekomendasi dari jejaring sosial pasien
dan media. Sementara itu, sikap negatif terhadap CAM atau penga laman negatif dari menggunakan CAM,
termasuk pengaruh dokter mempengaruhi pasien untuk tidak menggunakannya. (Tangkiatkumjai et al.,
2014)
Di Indonesia telah dilakukan penelitian coss sectional tentang analisis faktor hubungan pemilihan konsumsi
obat herbal terhadap peningkatan ureum dan kreatinin, dengan populasi 119 pasien GGT dan hemodialisis
didapatkan 19 responden yang memenuhi kriteria, didapatkan hasil, 57,9% pasien memiliki keyakinan yang
tinggi terhadap CAM dengan jenis yang digunakan adalah madu sebanyak 52,6% disusul oleh herba l cina
dan jamu. 73,7% penggunaan CAM memiliki kerentanan, bahaya, mafaat, hambatan, isyarat dan self
efikasi. Fasilitas untuk mendapatkan pelayanan obat herbal baik 78,9%. Ada hubungan antara keyakinan
dalam memilih obat herbal terhadap peningkatan ureum kreatinin (P value 0.006 α 0.05), ada hubungan
antara ekonomi terhadap pemilihan herbal (P value 0.006 α 0.05), ada hubungan antara kemudahan
mendapatkan obat herbal terhadap peningkatan ureum kreatinin, ada hubungan antara fasilitas sistem
pelayanan kesehatan pemerintah dengan peningkatan ureum keatinin (P value 0.006 α 0.05), analisi
multivariat regresi logistik ganda, fasilitas sistem pelayanan kesehatan pemerintah merupakan faktor yang
paling dominan. (Saherna, 2017)
Jenis dan efek Penggunaan Complementary Alternative Medicine pada Pasien gagal Ginjal Terminal
Empat puluh satu produk CAM yang berbeda telah dinamai, dengan suplemen mineral dan vitamin
peringkat pertama. Dari 441 catatan konsumsi CAM dan produk kesehatan terkait, 22% tidak cocok untuk
pasien ginjal karena mengandung konstituen yang menumpuk atau diketahui sebagai pemicu interaksi
dengan obat-obatan farmasi. Selain suplemen mineral dan vitamin, teh herbal dan jus buah banyak
dikonsumsi oleh pasien GGT di Jerman. (Nowack et al., 2009)
Di Mesir Secara keseluruhan, produk alam i adalah bentuk CAM yang paling umum digunakan oleh 407
pasien (78%). diikuti prosedur tubuh dan pikiran yang digunakan oleh 113 pasien (21,6%). Dua pasien
(0,4%) menggunakan sihir; mereka berasal dari kelompok GGT stadium 3 -4, 28 pasien melaporkan
penggunaan licorice (Glycyrrhiza glabra) baik untuk memperbaiki fungsi ginjal dan mengobati hipertensi,
15 pasien melaporkan minum beberapa cangkir cuka sulingan alami (dan / atau malt) setiap hari untuk
meningkatkan fungsi ginjal, dan 16 (termasuk 2 penerima transplantasi) melaporkan penggunaan permen
karet arab (Senegalia [Acacia] senegal dan Vachellia [Acacia] seyal) untuk indikasi yang sama. Empat
prosedur pikiran dan tubuh dilaporkan oleh pasien berupa kauterisasi, cupping basah hijama, akupunktur,
dan apitherapy dengan racun lebah yang disuntikkan dan sengatan lebah. Bentuk lain yang berbeda dari
CAM yang layak disebut adalah Konsumsi susu unta dan / atau urin sebagai terapi untuk diabetes dan GGT.
Indikasi – indikasi yang paling sering dilaporkan dalam menggunakan CAM adalah untuk mengatasi gejala
yang muncul dan penyebab penyakit seperti meningkatkan fungsi ginjal (49%) dan mengobati hipertensi
(23%). Indikasi lain yang umum dinyatakan adalah manajemen kelelahan (8%), mengobati batu saluran
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kemih (6%), kontrol diabetes (5%), gangguan mual dan GIT (5%), anoreksia (1%), dan disfungsi seksual
(1 %). Dua puluh dua (4,2%) pengguna CAM mengakui bahwa mereka mengganti perawatan medis
konvensional mereka dengan CAM. Ini termasuk 15 pasien GGT stadium 3 -4 dan 3 pasien hemodialisis,
pasien yang memodifikasi jadwal dialisis mereka dengan melewatkan sesi dialisis, 1 di antaranya
memberikan riwayat koma dan masuk ke ruang gawat darurat setelah dia memutuskan untuk meninggalkan
dialisis dan menjalani pengobatan herbal (Bahall, 2017; Nowack et al., 2009)
Di Turki 48,0% dari pasien yang menjalani HD menggunakan produk herbal, dan mereka lebih suka lemon
(76,6%), bawang putih (38,3%), dan peterseli (25,0%). Pasien menyatakan bahwa aplikasi dan pijat panasdingin efektif untuk kram dan rasa sakit, lebih suka berdoa dan berolahraga untuk bersantai dan
menenangkan diri. Sangat menarik bahwa pasien GGT Turki tampaknya lebih mengandalkan obat-obatan,
pikiran-tubuh dan manipulatif atau praktik berbasis tubuh daripada pada suplemen herbal. Mereka yang
menggunakan CAM menerapkannya karena nyeri berulang, insomnia, dan keluhan gastrointestinal. Pasien
lebih suka metode relaksasi tersebut, karena mereka tahu bahwa perawatan tidak memiliki efek samping
saat mereka meredakan gejala dan tidak berinteraksi dengan perawatan medis.(Ceyhan Özlem; Göris
Songul; Doğan Nevin; Bayındır Korkut Sevda, 2017)
Di wilayah Amerika Trinidad dan USA Modalitas paling sering dilaporkan yang digunakan oleh pasien
hemodialisis adalah praktik pikiran-tubuh (digunakan oleh 42%) dan manipulasi praktik berbasis tubuh
(digunakan oleh 34%). Praktek pikiran-tubuh yang paling umum dilaporkan adalah latihan pernapasan
dalam (27%), meditasi (26%), yoga (11%), relaksasi progresif (9%), dan tai chi (6%). Mayoritas pasien
melaporkan minat untuk mempelajari praktik pikiran tubuh (70%) dan berpartisipasi dalam studi praktik
pikiran tubuh intradialisis (74%). Selain itu studi di Trinidad menyebutkan penggunaan CAM dapat
meningkatkan kesejahteraan psikologis / emosional (n = 10; 52,6%), menghilangkan gejala / efek buruk
yang terkait dengan terapi konvensional (n = 8; 42,1%), pengobatan kuratif suatu kondisi (n = 2; 10,5%),
dan relaksasi / tidur (n = 1; 5,3%). (Bahall, 2017)
Di Thailand diantara 73 pasien yang terus menggunakan herbal dan su plemen karena manfaat yang
diperolehnya 31 pasien (42%) melaporkan bahwa mereka meredakan penyakit ringan, seperti kariyat atau
vitamin C untuk pilek biasa, curcumin untuk perut kembung, senna atau 'Ka Sai' sebagai pencahar, dan 'Ya
Hom' untuk pusing, Dua puluh lima pasien (34%) telah menggunakan suplemen makanan untuk
kesejahteraan, dan merasakan efek selama periode tindak lanjut. Contoh produk tersebut adalah ginseng,
saripati minuman ayam, minyak ikan, bee pollen, minyak kuman, minuman sarang burung walet, dan
ekstrak botani. (Tangkiatkumjai et al., 2014)
Komunikasi dalam Penggunaan Complementary Alternative Medicine Pasien Gagal Ginjal Terminal
Sebagian besar penelitian mengungkapkan belum optimalnya komunikasi yang dibangun oleh pasien GGT
dengan tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, ahli gizi dan apoteker terkait penggunaan CAM Di Jerman
50% pasien dialisis, 73% pasien transplantasi memberi tahu dokter mereka tentang konsumsi CAM (P =
0,005). Penyelidikan aktif tentang CAM oleh dokter juga rendah pada pasien dialisis dan transp lantasi.
Kesadaran tentang risiko interaksi terkait dengan CAM sangat rendah pada pasien dialisis bila
dibandingkan dengan pasien transplantasi (39% berbanding 78%, P, .0001) dan meningkat ketika dokter
secara rutin mempertanyakan pasien tentang konsumsi CAM mereka.
Pengetahuan pasien tentang potensi interaksi CAM dengan perawatan obat lebih sedikit pada pasien yang
tidak pernah ditanyai tentang risiko komplikasi daripada mereka yang secara teratur atau kadang-kadang
ditanya (30% vs 64%, masing-masing; P, .0001). (Nowack et al., 2009). Lebih dari sepertiga (36,8%) pasien
di Trinidad tidak memberi tahu penyedia CM mereka bahwa mereka juga memakai CAM. Tiga (15,8%)
dari 19 pengguna CAM memulai CAM pada saat konsultasi dengan praktisi pengobatan alternatif sebelum
pergi ke dokter medis mereka; Namun, tidak ada yang memberi tahu bahwa mereka sudah menggunakan
CAM pada kunjungan pertama mereka. (Bahall, 2017)
PEMBAHASAN
Beberapa penelitian di negara berkembang maupun negara maju telah memaparkan variasi tingkat
kepercayaan pasien GGT terhadap CAM di Turki (47,9%), Mesir (51%), Indonesia (57,9%). (Osman Noha
A., Hassanein Safaa M. , Leil, Marwa M., 2015; Özdemir et al., 2018; Saherna, 2017). Tingkat kepercayaan
ini dapat mendorong pasien untuk menggunakan CAM, hal ini sejalan dengan penelitian di Turki, ada
hubungan yang signifikan antara kepercayaan dengan penggun aan di antara 338 pasien, 162 pasien
memiliki keyakinan pada terapi CAM, dengan 76% dari pasien ini menggunakan setidaknya satu jenis
terapi atau aplikasi. (Özdemir et al., 2018) Pasien GGT lebih banyak menggunakan CAM sebelum
menjalani hemodialisis hal ini sejalan dengan alasan penggunaan CAM pada penelitian kualitatif yang
dilakukan di Thailand pasien menggunakan CAM dengan alasan menghindari menerima dialisis dan
mampu menjalani kehidupan sehari-hari secara normal.
Jenis CAM yang sering digunakan oleh pasien GGT adalah produk biologi berupa herbal dan suplemen,
serta praktik pikiran tubuh seperti relaksasi, pijat, meditasi, nafas dalam, dan te rapi spiritual. (Ceyhan

50 | S e m i n a r N a s i o n a l 2 0 1 9 U n p a d

Özlem; Göris Songul; Doğan Nevin; Bayındır Korkut Sevda, 2017; Nowack et al., 2009; Osman Noha A.,
Hassanein Safaa M. , Leil, Marwa M., 2015; Özdemir et al., 2018; Tangk iatkumjai et al., 2014). Herbal dan
suplemen masih banyak diminati oleh pasien-pasien penyakit kronis yang memerlukan terapi obat dalam
waktu yang lama sehingga terapi herbal yang berbau alami masih dianggap aman oleh pasien, disamping
itu jenis intervensi pikiran dan tubuh mulai diminati, seperti pasien GGT di Turki yang lebih lebih suka
metode relaksasi, karena mereka tahu bahwa metode ini tidak memiliki efek samping saat meredakan gejala
dan tidak berinteraksi dengan perawatan medis. (Ceyhan Özlem; Göris Songul; Doğan Nevin; Bayındır
Korkut Sevda, 2017). Rendahnya komunikasi dengan tenaga kesehatan tentang penggunaan CAM di
beberapa negara, padahal beberapa jenis CAM masih belum jelas manfaatnya dalam mengobati atau
mengontrol gejala pada pasien GGT hemodialisis bahkan ada yang dapat memperburuk fungsi ginjal,
meskipun ada beberapa jenis CAM yang aman untuk pasien GGT hemodialisis
SIMPULAN
Penyakit ginjal kronik merupakan masalah kesehatan masyarakat global, dimana pada populasi ini
ditemukan kepercayaan dan penggunaan metode pengobatan Complementary Alternave Medicine untuk
mengobati penyakit, mengelola keluhan yang muncul, mengatasi efek hemodialisis, meningkatkan kualitas
hidup, memiliki kontrol dan tanggung jawab yang lebih besar untuk perawatan, namun komunikasi dengan
tenaga kesehatan tentang penggunaan metode tersebut masih rendah, padahal beberapa jenis CAM masih
belum jelas manfaatnya dalam mengobati atau mengontrol gejala. Herbal dan suplemen masih banyak
digunakan, karena pasien m enganggap terapi herbal yang berbau alami masih dianggap aman, disamping
itu jenis intervensi pikiran dan tubuh mulai diminati, perawatan ini tidak memiliki efek samping saat mereka
meredakan gejala dan tidak berinteraksi dengan perawatan medis. Oleh karen a itu penelitian perlu
dilakukan untuk mengeksplorasi fenomena ini dan menggali pola penggunaan CAM pada populasi pasien
GGT hemodialisis.
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ABSTRAK
Perawatan mandiri (self-care) merupakan salah satu tantangan yang dihadapi orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
dalam pengelolaan gejala penyakit jangka panjang. Didapatkan beberapa penelitian tentang strategi self-care pada
pasien HIV/AIDS, namun sedikit yang mengungkap secara keseluru han terkait self-care pada ODHA dilihat dari
beberapa karakteristik seperti usia, gender, dan faktor risiko. Tujuan dari kajian literatur ini adalah untuk
mendapatkan gambaran pengetahuan terkini tentang strategi self -care pada ODHA dari literatur yang ada.
Pencarian dilakukan di database MEDLINE, CINAHL, AIDS Care, Google Scholar, dan sumber-sumber yang
dipublikasi seca ra daring dengan periode publikasi tahun 2010-2019 baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa
Inggris. Hasilnya, ditemukan 10 studi yang masuk kedalam kriteria inklusi. Hasil dari kajian literatur ini
menunjukkan bahwa self-care yang digunakan pada ODHA meliputi perawata n fisik, psikologi, sosial, dan
spiritual. Perawatan mandiri secara fisik meliputi nutrisi, olahraga, istirahat , pengobatan ARV, komplementer,
menahan diri dari perilaku beresiko, dan pemahaman tentang HIV/AIDS. Perawatan mandiri secara psikologi
meliputi optimis, afektif positif, manajemen stress melalui konseling, pengalaman stigma, relaksasi, dan refleksi
diri. Perawatan mandiri secara sosial meliputi dukungan dari keluarga, sosial, profesional kesehatan, budaya, dan
komunikasi. Perawatan m andiri secara spiritual dilakukan dengan berdoa , meditasi, membaca kitab suci, dan
menerima yang tidak dapat dirubah. Simpulan, self -care sangat penting ba gi orang dengan HIV/AIDS. Self-care
merupakan perawatan yang dilakukan oleh pasien sendiri, perawatan yang noninvasif, tidak memiliki efek
samping, dan dapat dengan mudah diaplikasikan sebagai tambahan untuk perawatan lain. Jika ODHA tidak mampu
melakukan perawatan mandiri, maka perkembangan penyakit bisa semakin berat, karena sistem kekebalan tubuh
menurun dan pasien rentan terhadap infeksi oportunistik.
Kata kunci: perawatan mandiri, self-care, HIV/AIDS
Pendahuluan
Penderita terinfeksi HIV cenderung meningkat dari tahun ke tahun, WHO memperkirakan 36.7 juta orang hidup
dengan HIV di dunia pada tahun 2016, kasus baru sekitar 1.8 juta orang yang terinfeksi terjadi setiap tahun, dan
penderita AIDS yang meninggal 1 juta orang (UNAIDS, 2017). Kasus HIV pertama kali di Negara Indonesia
ditemukan pada tahun 1987 berada di Bali. Sejak pertama kali hingga Maret 2016 tercatat penderita HIV sebanyak
242.699 orang dan AIDS sebanyak 87.453 orang. Prevalensi HIV/AIDS terus meningkat, di Jawa Barat merupakan
urutan ke 4 dari 10 besar provinsi di Indonesia untuk penderita HIV dan urutan ke 6 untuk penderita AIDS,
sebanyak 5.466 kasus HIV baru di Jawa Barat pada tahun 2016 (Ditjen P2P, 2017).
Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) membutuhkan kunjungan yang intens ke penyedia layanan kesehatan untuk
mendukung kepatuhan dalam pengobatan, mengidentifikasi tanda-tanda efek samping atau kegagalan pengobatan,
mengatasi komplikasi yang timbul akibat HIV, dan mengoba ti komorbiditas. Kompleksitas penyakit HIV dan
pengobatannya membuat perawatan diri sangat penting untuk kesehatan ODHA yang optimal (Reyes, 2016).
Salah satu pendekatan yang dapat memperbaiki dan meningkatkan kesehatan yaitu dengan melibatk an pasien itu
sendiri terhadap perawatan dirinya. Perawatan diri adalah kemampuan individu, keluarga dan masyarakat untuk
mempromosikan kesehatan, mencegah penyakit, dan menjaga kesehatan serta mengatasi penyakit dan kecacatan
dengan atau tanpa dukungan penyedia layanan kesehatan (WHO, 2009).
HIV telah menjadi penyakit kronis, banyak orang positif HIV juga memiliki kebutuhan belajar kesehatan dengan
potensi untuk mempengaruhi perilaku mereka, status kesehatan, dan biaya perawatan kesehatan (Mendias, Elnora;
Paar, 2014). Seperti penyakit kronis lainnya, perawatan diri merupakan aspek penting dari manajemen gejala orang
yang hidup dengan HIV/AIDS (John & Akpan, Samson; Etowa, J B; Akpabio; John, 2016), seperti pencegahan
penularan penyakit dan manajemen terkait risiko kesehatan, gejala, atau efek samping pengobatan pada orang
dengan HIV/AIDS (Mendias, Elnora; Paar, 2014).
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Beberapa penelitian di berbagai negara telah memaparkan mengenai strategi self-care pada orang dengan
HIV/AIDS, namun belum ada literatur review yang membahas secara mendalam hasil penelitian baik kuantitatif
maupun kualitatif tentang self-care pada orang dengan HIV/AIDS dalam beberapa karakteristik berdasarkan usia,
jenis kelamin, dan faktor resiko. Review tersebut penting sebagai gambaran tentang beberapa strategi self-care
yang digunakan oleh orang dengan HIV/AIDS sebagai informasi dan bahan telaahan bagi perawat dan dokter
dalam membantu dalam melibatkan pasien dalam perawatan dirinya.Tuju an dari penulisan literatur ini adalah
untuk memberikan gambaran strategi self-care pada orang dengan HIV/AIDS (ODHA).
Metode
Tinjauan literatur ini mengikuti metode tinjauan sistematis melalui pencarian sistematis pada literatur yang relevan
berdasarkan kriteria pemilihan yang ditentukan sebelumnya. Langkah -langkah tinjauan literatur meliputi:
mengidentifikasi pertanyaan penelitian dan mencari penelitian yang relevan, memilih penelitian berdasarkan
kriteria seleksi yang ditentukan sebelumnya, memetakan data, menyusun, meringkas, dan melaporkan hasilnya.
Strategi Pencarian
Tinjauan literatur ini meliputi pencarian elektronik menggunakan database CINAHL dan MEDLINE, untuk
mencari informasi tentang self-care pada ODHA, database tersebut dipilih karena menyediakan akses full text
yang tersedia di perpustakaan Universitas, juga kedua database tersebut dipilih dengan pertimbangan bahwa
keduanya merupakan database terbesar di bidang kesehatan dan kedokteran. Kemudian strategi pencarian lainnya
dilakukan pada database lain yaitu AIDS Care dan Google Scholar. Pertanyaan penelitian dari tinjauan ini adalah:
“bagaimana strategi self-care pada orang dengan HIV/AIDS?”. Strategi pencarian di fokuskan pada kata kunci
yang digunakan meliputi “perawatan mandiri”, “self-care”, dan “HIV/AIDS”.
Kriteria Inklusi
Kriteria inklusi dalam tinjauan ini adalah buku dan jurnal penelitian yang dipublikasi tahun 2010 -2019, artikel
original terkait strategi self-care, dengan responden pasien orang dengan HIV/AIDS, dan artikel yang
menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Tipe penelitian yang disertakan adalah jenis kuantitatif dan
kualitatif.
Ekstraksi data dan Penilaian kualitas metodologis
Ekstraksi data dan penilaian dari studi dibahas dengan para ahli di bidangnya. Judul dan abstrak dari artikel yang
relevan yang diidentifikasi dengan strategi pencarian sistematis digunakan untuk mengkategorikan artikel sebagai
"termasuk", "dikecualikan", atau "tidak yakin" oleh setiap pengulas secara mandiri berdasarkan k riteria seleksi.
Ketidaksepakatan dalam pemilihan studi antara para pengulas diselesaikan melalui diskusi.
Hasil
Pencarian literatur melalui database menemukan CINAHL 262 artikel, MEDLINE 425 artikel, Google Scholar
1040 artikel dan AIDS Care 90 artikel. Pencarian literatur menghasilkan 197 artikel melalui pencarian basis data,
tidak termasuk duplikat. Dari angka di atas, kami mengecualikan studi yang tidak sesuai dengan kriteria inklusi
kami (n=111) dan artikel yang outcome nya tidak sesuai (n=76), dengan total artikel yang layak dinilai berjumlah
10 artikel.

Perawatan Mandiri Fisik pada orang dengan HIV/AIDS
Perawatan diri fisik meliputi nutrisi yaitu diet sehat dengan gizi yang seimbang (Dodzo et al., 2016) agar tidak
menurun berat badan (Marie Modeste&Majeke, 2010;John et al, 2016), dan makan dengan baik (Mendias et al.,
2014). Olahraga (Dodzo et al., 2016; Mendias et al., 2014;John et al., 2016), istirahat (tidur 8 jam di malam hari)
(Dodzo et al., 2016;Marie Modeste &Majeke, 2010;John et al., 2016), pengobatan: konsumsi ARV, suplemen, dan
imunisasi dengan mencari bantuan ke dokter, klinik, RS (Dodzo et al., 2016; Mendias et al., 2014; Marie
Modeste&Majeke, 2010;Dale et al., 2018;John et al., 2016), pengobatan komplementer dengan minum obat
tradisional (Marie Modeste&Majeke, 2010), menahan diri dari perilaku yang beresiko misalnya seks yang tidak
aman, obat-obatan, alkohol, merokok, dan mencari bantuan ke penyedia fasilitas kesehatan (Dodzo et al.,
2016;Mendias et al., 2014;John et al., 2016;Raya,2014), dan pemahaman HIV/AIDS, yaitu memahami mengenai
viral load dan jumlah T-sel dan mengelola gejala dan efek samping pengobatan (Mendias et al., 2014:Marie
Modeste&Majeke, 2010).
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Gambar 1. Flow Diagram of Study

Selection
Perawatan Mandiri Psikologis pada orang dengan HIV/AIDS
Perawatan diri psikologis meliputi sikap positif (optimis), afektif positif (berusaha gembira walaupun di diagnosis
HIV), manajemen stress yang efektif melalui konseling, pengalaman stigma yang akan berpengaruh terhadap
perawatan diri lainnya, relaksasi, dan refleksi diri (John et al., 2016;Mendias et al., 2014;Marie Modeste & Majeke,
2010;Dale et al., 2018;Dodzo et al., 2016).
Perawatan Mandiri Sosial pada orang dengan HIV/AIDS
Penelitian yang dilakukan pada 19 remaja dan dewasa muda HIV (usia 15 -29 tahun) menunjukkan bahwa
perawatan diri sosial berupa hubungan sosial meliputi hubungan positif (mencari dukungan sosial dan
menghabiskan waktu dengan teman-teman); bertanya untuk meminta bantuan jika emosi tidak stabil (John et al.,
2016). Adapun penelitian yang dilakukan di Chicago pada 156 orang HIV/AIDS menunjukkan hasil bahwa
sebanyak 108 responden berkomunikasi dengan orang lain tentang HIV akan meningkatkan dalam belajar
perawatan mandirinya (Mendias et al., 2014). Penelitian lainnya mengungkap bahwa dukungan dari keluarga dan
sosial dengan cara pengungkapan status HIV, budaya, profesional kesehatan dapat meningkatkan perawatan
mandiri pada orang dengan HIV/AIDS (Dale et al., 2018: Filho et al., 2013).
Perawatan Mandiri Spiritual pada orang dengan HIV/AIDS
Penelitian pada 19 remaja dan dewasa muda HIV (usia 15-29 tahun) di Nigeria menunjukkan bahwa Perawatan
diri spiritual dengan berdoa, meditasi, membaca kitab suci, dan menerima yang tidak dapat dirubah(Marie Modeste
& Majeke, 2010;John et al., 2016).
Hambatan Perawatan Mandiri pada orang dengan HIV/AIDS
Hambatan yang paling sering dihadapi oleh ODHA yaitu prasangka dan rasa malu, kurangnya adaptasi, kurang
informasi, jarak ke klinik, biaya, kerahasiaan, waktu, transportasi, dan tidak merasa cukup baik untuk datang ke
pelayanan (Mendias et al., 2014 dan Filho et al., 2013). Modalitas belajar self-care menggunakan pamflet dan
selebaran, koran, TV, video di klinik, papan buletin di klinik, kelas penyuluhan di-klinik, dan intervensi CBT
untuk meningkatkan self-care tersebut. Hal lainnya yaitu lewat pengalaman ODHA itu sendiri, professional
kesehatan, selain itu, banyak responden menyatakan minatnya untuk belajar elektronik melalui buletin, sumb er
daya online, e-mail, dan ruang chat online, sedangkan metode yang paling tidak disukai adalah kunjungan rumah
(Mendias et al., 2014;Reyes, 2016;Blashill et al., 2017;Schnall et al., 2018).
Kesimpulan
Self-care pada orang dengan HIV/AIDS (ODHA) merupakan perawatan diri yang noninva sif, tidak memiliki efek
samping, dan dapat dengan mudah diaplikasikan sebagai tambahan untuk bentuk lain dari perawatan. Perawat
diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam menerapkan promosi kesehatan dengan
perawatan diri (self-care).Ketidakmampuan untuk memberikan perawatan diri dapat menyebabkan pengembangan
AIDS, dimana tahap akhir penyakit HIV ketika sel CD4 jatuh di bawah 200 sel/mm³ dan sistem kekebalan menjadi
rentan terhadap infeksi oportunistik.
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ABSTRAK
Setelah operasi sectio caesarea mungkin akan menimbulkan nyeri karena proses pembedahan pada dinding
abdomen dan dinding rahim. Dampak yang paling sering muncul dirasakan oleh klien post operasi sectio
caesarea adalah nyeri. Nyeri akan menyebabkan bounding attachment terganggu, mobilisa si terbatas, Activity
Daily Living (ADL) terganggu dan berpengaruh terhadap proses menyusui. Salah satu penatalaksanaan non
farmakologi terhadap nyeri post operasi sectio caesarea adalah foot massage. Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui pengaruh foot massage terhadap tingkat nyeri pada klien post operasi sectio caesarea. Penelitian ini
merupakan penelitian pre eksperimen. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 27 orang
yang ditentukan dengan teknik purposive sampling. Instrumen yang digunakan adalah Numeric Rating Scale
(NRS) dan prosedur kerja foot massage. Pre test dilakukan pada hari kedua post operasi, kemudian dilakukan
foot massage selama 20 menit selama 2 hari dan dikur post test nya. Data dianalisis dengan menggunakan uji
wilcoxon. Hasil penelitian menunjukkan lebih dari setengah klien post operasi sectio caesarea berada di tingkat
nyeri sedang (skala 6) sebelum dilakukan foot massage dan hampir setengah memiliki tingkat nyeri ringan (skala
3) sesudah dilakukan foot massage dan didapatkan nilai p value = 0.000, sehingga disimpulkan ada pengaruh
foot massage terhadap tingkat nyeri pada klien post operasi sectio caesarea. Diharapkan rumah sakit dapat
menjadikan foot massage sebagai salah satu alternatife manajemen non farmakologi dalam penanganan nyeri
Kata Kunci: Foot massage, Nyeri, Sectio Caesarea

THE EFFECT OF FOOT MASSAGE ON PAIN LEVEL ON CLIENTS
POSTOPERATIVE SECTIO CAESAREA
ABSTRACT
After surgery cesarean section will cause pain due to the surgical process on the abdominal wall and uterine wall.
The most frequent impact felt by clients postoperative Sectio Caesarea is pain. Pain will affect disturbed bounding
attachment, limited mobilization, Activity Daily Living (ADL) is disrupted and affects the Breastfeeding. One of
non-pharmacological management of postoperative Sectio Caesarea pain is foot massage. The purpose of this
study was to determine the effect of foot massage on pain level on clients postoperative Sectio Caesarea. The study
is a pre-experimental study. The number of samples in this study is 27 persons selected in purposive sampling
technique. The applied instrument is Numeric Rating Scale (NRS) and work procedure of foot m assage. Foot
massage is done to the respondent within 20 minutes in 2 days. The data is then analyzed by Wilcoxon test. The
results showed that half of the clients of post operation Sectio Caesarea were in moderate pain (scale 6) before
foot massage was done and almost half of them were in mild pain (scale 3) after foot massage was done with p
value = 0.000, and therefore it can be concluded that there is the impact of foot massage towards the pain level on
the client of post operation sectio caesarea. Based on this, the hospital is expected able to apply foot massage as
an alternative non pharmacological management in pain handling.
Key words: Pain, foot massage, Sectio Casarea
Pendahuluan
Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat kemajuan kesehatan suatu negara,
khususnya yang berkaitan dengan masalah kesehatan ibu dan anak. Angka Kematian Ibu (AKI) juga merupakan
salah satu target yang telah ditentukan dalam Sustainable Development Goals (SDGs). (BPS, 2015). Salah satu
upaya untuk menekan angka morbilitas dan mortalitas ibu dan anak adalah dengan pemberian asuhan keperawatan
yang berkualitas pada saat sebelum persalinan, saat persalinan dan sesudah persalinan. Proses persalinan kadang
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tidak dapat berjalan semestinya dan janin tidak dapat lahir secara normal sehingga tindakan sectio caesarea (SC)
merupakan pilihan utama bagi tenaga medis untuk menyelamatkan ibu dan janin. Persalinan secara sectio caesarea
memberikan dampak bagi ibu dan bayi. Post SC, ibu akan mengalami rasa nyeri, biasanya muncul 2 jam setelah
proses persalinan selesai. Hal ini disebabkan karena pengaruh pemberian obat anastesi pada saat persalinan. Nyeri
pada proses persalinan normal adalah nyeri fisiologis saat persalinan, sedangkan nyeri post SC bukan merupakan
nyeri fisiologis. Nyeri post SC diakibatkan karena proses pembedahan pada dinding abdomen dan dinding Rahim
yang tidak hilang dalam satu hari dengan intensitas nyeri dari nyeri ringan sampai berat (Afifah, 2009).
Nyeri post SC akan memberi dampak seperti mobilisasi terbatas, bounding attachment (ikatan kasih sayang)
terganggu/tidak terpenuhi, Activity of daily Living (ADL) terganggu pada ibu yang akibatnya nutrisi bayi
berkurang sebab tertundanya pemberian Air Susu Ibu (ASI) sejak awal, selain itu juga mempengaruhi Inisiasi
Menyusui Dini (IMD) yang akan mempengaruhi daya tahan bayi yang dilahirkan secara SC (Afifah, 2009).
Dengan adanya masalah nyeri post SC maka diperlukan p enatalaksanaan manajemen nyeri. Komite Akreditasi
Rumah Sakit (KARS) mempersyaratkan semua pasien yang masuk ke rumah sakit di assessment nyeri dan
diberikan penanganan nyeri bagi pasien yang mengalami nyeri agar pasien terbebas dari rasa nyeri.
Penatalaksanaan manajemen nyeri di rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan saat ini mulai bergeser yang
sebelumnya fokus pada pemberian farmakologi sekarang mulai dikembangkan pemberian manajemen nyeri non
farmakalogi. Walaupun tindakan farmakologi dinilai efektif untuk menghilangkan nyeri pasien, tetapi tindakan ini
mempunyai nilai ekonomis yang cukup mahal yaitu harga obat yang cukup mahal, dan kemungkinan terjadinya
efek samping dari obat pada pasien mulai dari yang ringan sampai berat. Efek samping dari obat analgetik dapat
berupa, mual pusing, konstipasi, gangguan ginjal, gangguan fungsi jantung gangguan fungsi hati, reaksi alergi obat
dan sebagainya (Potter & Perry, 2010). Sebagai alternative, maka sekarang dikembangkanlah berbagai tindakan
non farmakologi atau kom plementer untuk penanganan nyeri, yang salah satunya adalah (massage) tindakan
pemijatan.
Teknik massage merupakan salah satu alternatif pilihan penanganan nyeri non farmakologi karena pemijatan
efektif mengurangi atau menghilangkan rasa tidak nyaman, tindakannya cukup sederhana dan dapat dilakukan
oleh diri sendiri atau dengan bantuan orang lain. Teknik massage ini efektif untuk mengurangi rasa nyeri akut post
operatif. Massage merupakan teknik sentuhan serta pemijatan ringan yang dapat meningkatkan kondisi rileks
dalam tubuh dengan memicu perasaan nyaman melalui permukaan kulit dan mengurangi rasa sakit, hal ini
disebabkan karena pijatan merangsang tubuh untuk melepaskan senyawa endorfin (Kuswandi, 2011 dalam
Nurrochmi, 2014). Teknik non farmakologis Pijatan (massage) dapat memberikan relaksasi fisik dan mental,
mengurangi nyeri dan meningkatkan keefektifan dalam pengobatan. Massage pada daerah yang diinginkan selama
20 menit da pat merelaksasikan otot dan memberikan istirahat yang tenang dan kenyamanan (Potter & Perry, 2010).
Rasa nyaman yang dirasakan dari tindakan massage juga dapat mendistraksi rasa nyeri yang dirasakan oleh
seseorang, hal ini sesuai dengan teori distraksi yang menyatakan jika seseorang mendapatkan dua rangsangan atau
stimulus secara bersamaan maka otak manusia tidak dapat mempersepsikan rangsangan tersebut secara bersamaan,
melainkan rangsangan yang lebih kuat dan yang dirasakan paling menyenangkanlah yang aka n dipersepsikan oleh
otak (Yuliatun, 2008).
Manajemen nyeri dengan tindakan massage terdiri dari hand massage, effleurage, deep back massage, foot
massage dan lain-lain (Degimen, Ozerdogan, Sayiner, Kosgeroglu, & Ayranci, 2010). Untuk penanganan non
farmakologi nyeri post operasi abdomen, foot massage merupakan salah satu pilihan, karena di daerah kaki banyak
terdapat saraf-saraf yang terhubung ke organ dalam, tindakan dapat diberikan saat pasien terlentang dan minimal
melakukan pergerakan daerah abdomen untuk mengurangi rasa nyeri. Pelaksanaan foot massage dapat dilakukan
pada 24-48 jam post operasi, dan setelah 5 jam pemberian injeksi ketorolac, di mana pada saat itu pasien
kemungkinan mengalami nyeri terkait dengan waktu paruh obat ketorolac 5 jam dari waktu pemberian (Chanif,
2013). Foot massage menjadi salah satu tindakan massage yang dikembangkan dan diimplementasikan di rumah
sakit dalam manajemen nyeri non farmakologi (Chanif, 2013). Nosireseptor adalah saraf yang memulai sensasi
nyeri di mana reseptor ini yang mengirim sinyal nyeri dan terletak di permukaan jaringan internal dan dibawah
kulit padat kaki, sehingga foot massage dianggap menjadi metode yang sangat tepat untuk mengurangi nyeri
(Abbaspoor, M, & S, 2014). Kelebihan lain foot massage dari tindakan manajemen nyeri non farmakologi lainya
adalah tindakannya sederhana, dapat dipelajari dengan pelatihan singkat, tidak memerlukan alat khusus seperti
pada tindakan TENS, tidak memerlukan bahan-bahan terapi atau persiapan khusus seperti pada aroma terapi, tidak
memerlukan ruang khusus seperti pada tindakan relaksasi, distraksi, guide imagery, tidak memerlukan keahlian
khusus seperti pada tindakan hipno terapi yang perlu adanya bukti sertifikasi kewenangan melakukan hipnoterapy.
Menurut Chanif (2013) dan Kemendikbud (2015) ada lima teknik foot massage, yaitu: effleurage, petrissage,
tapotement, vibration dan friction. Kelima teknik ini mampu menstimulasi nervus (A-Beta) di kaki dan lapisan
kulit yang berisi tactile dan reseptor. Kemudian reseptor mengirimkan impuls nervus ke pusat nervus. Sistem gate
control diaktivasi melalui inhibitor inteurneuron di mana rangsangan interneuron dihambat, hasilnya fungsi
inhibisi dari T-cell menutup gerbang. Pesan nyeri tidak ditransmisikan ke nervus sistem pusat. Oleh karena itu,
otak tidak menerima pesan nyeri, sehingga nyeri tidak diinterpretasikan.
Teknik foot massage akan efektif bila dilakukan dengan durasi waktu pemberian 5 -20 menit dengan frekuensi
pemberian 1 sampai 2 kali (Chanif 2013) hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
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Hariyanto,Hadisaputro dan Supriyadi (2013) yang menyatakan bahwa foot hand massage yang diberikan 4 kali
selama 20 menit dalam 2 hari dapat menurunkan intensitas nyeri pada klien dengan Infark Miokard.
RS AMC merupakan rumah sakit yang berada di gerbang Timur kota Bandung. Berdasarkan laporan SIMRS di
RS AMC didapatkan hasil bahwa pasien yang menjalani operasi sectio caesarea tahun 2017 sebanyak 408 orang
dan bulan Maret-Mei 2018 sebanyak 111 orang. Sedangkan ibu dengan post partum spontan pada bulan Maret
2018 sebanyak 32 orang, April sebanyak 26 orang dan Mei sebanyak 30 orang. Banyaknya pasien post operasi
membutuhkan perawatan maksimal untuk mendapatkan kenyamanan selama perawatan, sehingga perawat dapat
mengaplikasikan intervensi mandiri keperawatan untuk memenuhi kenyamanan pasien dan tidak melakukan
kolaborasi saja dengan pemberian analgetik. Dari hasil wawancara dengan 10 pasien post Sectio caesarea di RS
AMC, mereka mengatakan mulai merasakan nyeri setelah 3 -4 jam post operasi, meskipun pasien sudah
mendapatkan terapi farmakologis untuk mengurangi nyeri. Untuk mengurangi rasa nyeri, dari 10 pasien hanya 3
pasien yang melakukan teknik mengurangi nyeri non farmakologi yaitu dengan tarik napas dalam sedangkan
sisanya hanya mengandalkan dari obat analgetik. Keluhan diarasakan klien hingga menggigil bahkan sampai tidak
mau bergerak karena nyeri. Nyeri yang dirasakan membuat pasien tidak mau mobilisasi dini atau beraktivitas
sebanyak 4 orang, menunda untuk rawat gabung dengan bayi sebanyak 2 orang, bahkan tidak mau memberikan
ASI kepada bayinya karena nyeri bila bergerak sebanyak 4 orang. Hasil wawancara peneliti dengan perawat di RS
AMC didapatkan bahwa manajemen nyeri non farmakologis yang biasa dilakukan untuk mengurangi nyeri pada
pasien post operasi sectio caesarea adalah relaksasi nafas dalam namun tidak ada standar prosedur operasional
untuk teknik tersebut dan penatalaksanaan nyeri pasca opera si sectio caesarea lebih banyak menggunakan obat
anti nyeri dibandingkan dengan intervensi non farmakologis.
Berdasarkan fenoma di atas, peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh pengaruh foot massage terhadap skala nyeri
pada klien post operasi sectio caesarea di RS AMC Cileunyi Bandung.
Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah pre eksperimen dengan pendekatan one group pre -post test design. Sampel dalam
penelitian ini adalah pasien post partum dengan sectio caesarea yang menjalani rawat inap di RS AMC sebanyak
27 orang yang ditentukan dengan teknik purposive sampling. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini adalah
pasien post sectio caesaera dengan anastesi spinal yang memiliki kesadaran penuh, post operasi hari kedua,
mengalami nyeri ringan – sedang. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah NRS (Numeric Rating
Scale) untuk mengukur tingkat nyeri sebelum dan sesudah dilakukan foot massage, dan prosedur kerja foot
massage. Pengumpulan data dilakukan dengan mengukur skala nyeri sebelum dilakukan perlakuan (pe test),
kemudian responden diberikan perlakuan berupa foot massage yang dilakukan 1 kali setiap hari dengan durasi
waktu 20 menit selama 2 hari. Pada hari kedua, 1-2 jam setelah pemberian foot massage diukur kembali skala
nyeri responden (post test). Data dianalisis dengan uji Wilcoxon.
Hasil Penelitian
1. Tingkat Nyeri Sebelum dan Sesudah Dilakukan Foot Massage
Penelitian pengaruh foot massage terhadap nyeri pada klien post operasi sectio caesarea di RS AMC,
didapatkan distribusi frekuensi skala nyeri sebelum dan sesudah pemberian foot massage yang ditunjukkan pada
tabel berikut :
Tabel 1
Tingkat nyeri Klien Post operasi Sectio Caesarea Sebelum
diberikan foot massage di RS AMC
No
Skala Nyeri
F
%
1
1
0
0
2
2
0
0
3
3
0
0
4
4
3
11
5
5
10
37
6
6
14
52
7
7
0
0
8
8
0
0
9
9
0
0
10
10
0
0
Jumlah
27
100
Berdasarkan tabel 1 skala nyeri sebelum dilakukan foot massage lebih dari setengahnya (52%) berada
pada skala nyeri 6, dimana skala ini termasuk ke dalam nyeri sedang.
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Tabel 2
Tingkat nyeri Klien Post operasi Sectio Caesarea Sesudah
diberikan foot massage di RS AMC
No
Skala Nyeri
f
%
1
0
1
4
2
1
0
0
3
2
6
22
4
3
10
37
5
4
6
22
6
5
4
15
7
6
0
0
8
7
0
0
9
8
0
0
10
9
0
0
11
10
0
0
Jumlah
27
100
Berdasarkan tabel 2, skala nyeri klien post operasi sectio caesaria sesudah dilakukan foot massage hampir
setengahnya (37%) pada skala 3, dimana skala ini termasuk ke dalam nyeri ringan
2. Pengaruh foot massage Terhadap tingkat Nyeri Post Operasi Sectio Caesarea di RS AMC
Penelitian pengaruh foot massage terhadap skala nyeri pada klien post operasi sectio caesarea di RS AMC
ditunjukkan pada tabel berikut ini :
Tabel 3
Pengaruh foot massage terhadap tingkat nyeri pada klien post operasi
sectio caesarea di RS AMC
Pengukuran
Median
SD
Min-Maks
p-value
Z
Pre test
6
0. 694
4-6
0. 000
-4. 597
Post test
3
1. 178
0-5
Berdasarkan tabel 3, didapatkan nilai p–value 0. 000 (nilai p < nilai alpha 0. 05) yang menunjukkan adanya
pengaruh yang bermakna pemberian foot massage terhadap nyeri pada klien post operasi sectio caesarea di RS
AMC Kabupaten Bandung.
Pembahasan
1. Tingkat Nyeri Klien Post Operasi Sectio Caesarea Sebelum Dilakukan Foot Massage
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sebelum dilakukan intervensi skala nyeri yang dirasakan oleh
responden berada pada nyeri sedang dimana 3 orang responden berada pada skala nyeri 4, 10 orang berada pada
skala nyeri 5 dan 14 orang berada pada skala nyeri 6. Hasil penelitian menunjukan bahwa skala nyeri yang
dirasakan oleh klien post operasi sectio caesarea hari kedua bera da direntang 4 - 6 yang tergolong kedalam nyeri
sedang. Nyeri sedang ini rasa nyeri yang menggangu, tidak nyaman, merepotkan, dapat melakukan sebagian
aktivitas dengan waktu istirahat (Aziato, Dedey, Marfo, Asmani, & Clamptey, 2015). Nyeri post operasi sectio
caesarea disebabkan oleh kerusakan jaringan yang akan merangsang pengeluaran mediator kimia (prostaglandin,
proton, serotonin, histamine, bradikinin, sitokin dan nueropeptida) yang akan menghasilkan sensasi nyeri local.
Sensasi nyeri local memiliki efek sistemik pada reseptor nyeri impuls saraf yang akan di salurkan melalui serabut
saraf Delta A dan C ke sistem saraf pusat yang memiliki gate control system. Selanjutnya akan mengaktifkan T cell yang akan membuka gerbang ke sistem saraf pusat sehingga n yeri dipersepsikan (Potter & Perry, 2010). Nyeri
post operasi sectio caesarea termasuk kedalam nyeri akut (Judha, Sudarti, & Fauziah, 2012). Hasil penelitian
menunjukan tidak ada klien yang mengalami nyeri berat, hal ini dikarenakan pengumpulan data pada post operasi
hari kedua, di mana pada post operasi hari kedua sudah mulai terjadi perbaikan luka post operasi. Hal ini sesuai
teori yang mengatakan nyeri akut akan hilang seiring dengan perbaikan kerusakan jaringan (Potter & Perry, 2010).
Tiap individu mempunyai tingkat nyeri yang berbeda -beda dikarenakan nyeri merupakan sesuatu hal yang bersifat
subjektif (Potter & Perry, 2010). Respon individu terhadap nyeri yang dirasakan pun berbeda-beda sehingga perlu
dilakukan eksplorasi untuk menentukan nilai nyeri tersebut. Perbedaan skala nyeri yang dipersepsikan oleh
seseorang disebabkan oleh kemampuan sikap individu dalam merespon dan mempersepsikan nyeri yang dialami.
Kemampuan mempersepsikan nyeri dipengaruhi oleh beberapa faktor dan berbeda dia ntara individu, antara lain
faktor fisiologis yang terdiri dari faktor usia, kelelahan, faktor genetik, fungsi neurologis dan faktor sosial yang
terdiri dari faktor perhatian, pengalaman sebelumnya, dukungan keluarga dan faktor psikologis yang terdiri dari
faktor kecemasan, dan pola koping, serta faktor budaya (Potter & Perry, 2010). Persepsi yang berbeda -beda
dikarenakan adanya perbedaan usia, dan pengalaman sectio caesarea sebelumnya, banyaknya yang mengalami
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nyeri sectio caesarea dengan skala tinggi dika renakan usia ibu banyak dengan usia 26-35 tahun, pada usia tersebut
maka termasuk dewasa awal sehingga lebih mempersepsikan dalam rasa nyeri dan dengan adanya pengalaman
sectio caesarea, hal ini dikarenakan masih traumanya ibu pada bekas luka sectio caesarea sehingga ibu mengalami
nyeri lebih terasa dibandingkan sectio caesarea sebelumnya.
2. Tingkat Nyeri Klien Post Sectio Caesarea Sesudah Dilakukan Foot Massage
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sesudah dilakukan intervensi, skala nyeri yang diras akan oleh
responden berada pada rentang tidak nyeri sampai nyeri sedang, dimana 1 orang responden berada pada skala nyeri
0, 6 orang berada pada skala nyeri 2, 10 orang berada pada skala nyeri 3, 6 orang pada skala nyeri 4, dan 4 orang
pada skala nyeri 5. Penurunan skala nyeri pada klien setelah diberikan foot massage sebagian besar mengalami
penurunan skala nyeri 2. Foot massage adalah Penekanan pada area spesifik kaki yang membuat energi mengalir
melalui bagian tubuh tersebut sehingga pada titik kaki yang tepat yang di massage dapat mengatasi gejala yang
terjadi pada organ tersebut (Stillwell, 2011). Manfaat dari foot massage dapat melancarkan sirkulasi darah di dalam
seluruh tubuh, membantu mengurangi rasa sakit dan kelelahan dan merangsang produksi hormo n endorphin yang
berfungsi untuk merelaksasikan tubuh.
Kelompok otot yang terkena ketika dilakukan pemijatan pada saat foot massage adalah semua otot yang berada di
sekitar tungkai bawah dan telapak kaki musculus tesebut adalah m. tibialis anterior, m. tibialis posterior, m.
gastrocnemius, m. soleus, m. ekstensor digitorum longus, m. peronousbrevis, m. perinous longus. Foot massage
melibatken empat teknik pijatan yaitu effleurage, petrissage, tapotement dan vibration. Semua teknik ini mampu
menstimulasi nervus (A-Beta) di kaki dan lapisan kulit yang berisi tactile dan reseptor. Kemudian reseptor
mengirimkan impuls nervus ke pusat nervus sistem. Sistem gate control diaktivasi melalui inhibitor inteurneuron
dimana rangsangan interneuron di hambat. Hasilnya fungsi inhibis dari T-cell menutup gerbang. Pesan nyeri tidak
ditransmisikan ke nervus sistem pusat. Oleh karena itu, otak tidak menerima pesan nyeri sehingga nyeri tidak
diinterpretasikan (Chanif, 2013).
Pada penelitian terdapat klien yang mengalami penurunan berbeda-beda seperti ada yang mengalami penurunan
skala nyeri hanya 1. Hal ini disebabkan karena klien sudah melakukan mobilisasi. Mobilisasi menyebabkan
bertambahnya rasa nyeri ketika bergerak, selain itu responden juga mengeluh nyeri karena ada bengkak pada
payudara sehingga membiaskan rasa nyeri pada daerah operasi. Hal ini sesuai dengan wawancara bahwa ada 5
orang yang mengatakan nyeri luka bertambah karena ada nyeri dari daerah lain (payudara bengkak). Selain dari
itu ada ibu yang mengalami penurunan skala nyeri 4, hal ini dikarenakan ibu merasa baru pertama kali dilakukan
sectio caesarea, dengan usia 38 tahun, anak ke-2 dan pekerjaan ibu IRT dan kadang membantu pekerjaan suami
sebagai pemulung sehingga secara tidak langsung ibu dituntut lebih mandiri.
3. Pengaruh foot massage terhadap tingkat nyeri pada klien post operasi sectio caesarea
Berdasarkan hasil penelitian diketahui ba hwa pemberian foot massage mempengaruhi penurunan skala nyeri pada
klien post operasi sectio caesarea di RS AMC. Penurunan skala nyeri ini menurut beberapa penelitian dapat
disebabkan karena massage dapat menyebabkan pelepasan neurotransmitter tertentu sep erti serotonin dan dopamin
yang dapat membuat pasien relaksasi sehingga nyeri berkurang (Afianti & mardhiyah, 2017). Foot massage
memiliki beberapa gerakan yaitu effleurage, prestissage, tapotement, friction dan vibration yang merangsang
serabut saraf (A-beta fibers) pada kaki dan lapisan dermatom yang mengandung reseptor taktil dan tekanan
permukaan kaki juga merupakan area yang paling banyak dipersyarafi dengan 7000 ujung saraf. Reseptor
kemudian mengirimkan impuls saraf ke sistem saraf pusat. Gate control system diaktifkan melalui penghambatan
interneuron rangsang sehingga mengakibatkan penghambatan fungsi T-cell yang akan menutup gerbang. Sehingga
pesan nyeri tidak ditransmisikan ke sistem saraf pusat, karena itu otak tidak menerima pesan nyeri. Foot massage
selain dapat menghambat pesan nyeri ke sistem saraf pusat juga dapat membuat tubuh bereaksi dengan
mengeluarkan endorfin karena pemijatan. Endorfin adalah zat yang diproduksi secara alamiah oleh tubuh, bekerja,
serta memiliki efek seperti morfin. Endorfin bersifat menenangkan, memberi efek nyaman, dan sangat berperan
dalam regenerasi sel-sel guna memperbaiki bagian tubuh yang sudah usang atau rusak.
Foot massage yang dilakukan selama 20 menit 1-2 kali dapat menurunkan skala nyeri yang dirasakan oleh pasien,
hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Shehata, Elhy dan Elsalam (2016) pada pasien post operasi
bedah abdomen yang menyatakan bahwa setelah dilakukan pijat kaki skala nyeri masih diatas 3 sehingga dilakukan
pijat kaki yang kedua oleh peneliti, sedangkan penelitian Hariyanto, Hadisaputro dan Supriyadi (2013) yang
menyatakan bahwa foot hand massage yang diberikan 4 kali selama 20 menit dalam 2 hari dapat menurunkan
intensitas nyeri pada klien dengan Infark Miokard.
Pasien post operasi sectio caesarea yang dilakukan foot massage mengalami penurunan skala nyeri tetapi tidak
menghilangkan nyeri tersebut karena luka dari operasi sectio caesarea tersebut merupakan luka yang dibuat mulai
dari lapisan perut sa mpai ke lapisan uterus yang penyembuhannya bertahap sehingga masih merasakan nyeri.
Reaksi lokal adanya nyeri itu juga mengaktifkan syaraf-syaraf simpati berupa keluarnya keringat yang berlebihan,
respon metabolism yang meningkat, peningkatan kardiovaskuler. Nyeri akan menimbulkan perasaan sensori dan
emosional yang tidak menyenangkan akibat dari kerusakan jaringan. Nyeri yang dirasakan ibu post operasi sectio
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caesarea dapat dikendalikan dengan metode penatalaksanaan nyeri seperti yang dilakukan oleh peneliti pada
penelitiannya saat ini.
Foot massage merupakan terapi tambahan pada pasien yang telah menjalani operasi untuk meminimalkan tingkat
rasa nyeri post operasi. Foot Massage menjadi salah satu metode non farmakologis dan non invasive, tanpa biaya
dan tidak memerlukan peralatan yang berlebihan. Foot massage membantu pasien dalam mengatasi nyeri dan
cemas serta meningkatkan kualitas hidup pasien. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Abbaspoor
(2011) di RS. Mustafa Khomeini Iran terhadap 80 ibu post operasi caesarea elektif didapatkan hasil terdapat
perbedaan penurunan intensitas nyeri yang signifikan.
Simpulan dan Saran
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan:
1. Lebih dari setengah klien post operasi sectio caesarea berada pada nyeri sedang (skala 6) sebelum dilakukan
foot massage
2. Hampir setengah klien post operasi sectio caesarea berada pada nyeri ringan (skala 3) sesudah dilakukan foot
massage
3. Terdapat pengaruh foot massage terhadap nyeri pada klien post operasi sectio caesarea dengan p-value 0,000
< 0,05.
Diharapkan rumah sakit dapat menjadikan foot massage sebagai salah satu alternatife manajemen non farmakologi
dalam penanganan nyeri, selain itu peneliti bekerja sama dengan pihak rumah sakit untuk membuat video
mengenai cara -cara foot massage agar setiap pasien dan keluarga dapat melihat tahap-tahap foot massage.
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ABSTRAK
Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang masih terdapat masalah gizi pada ibu hamil, ibu menyusui
dan bayi usia nol hingga dua tahun. Seribu Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) merupakan gerakan perbaikan
gizi dengan sasaran ibu hamil, ibu menyusui serta bayi usia nol hingga dua tahun. Bidan merupakan tenaga
kesehatan bertugas untuk melaksanakan 1000 HPK. Dampak tidak dilaksanakannya 1000 HPK oleh bidan pada
ibu hamil dan balita salah satunya terjadi anemia dalam kehamilan, kekurangan energi kronik (KEK) pada ibu
hamil dan melahirkan bayi stunting. Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan motivasi bidan dengan
pelaksanaan 1000 HPK di Wilayah Kerja Puskesmas Jatinangor dan Puskesmas Cisempur. Metode penelitian
adalah kuantitatif dengan desain cross-sectional. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling dengan
besar sampel 41 bidan. Analisis data menggunakan uji chi-square. Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja
Puskesmas Jatinangor dan Puskesmas Cisempur pada bulan Agustus 20 18. Hasil penelitian menunjukkan terdapat
hubungan yang signifikan antara motivasi bidan dengan pelaksanaan 1000 hari pertama kehidupan (p < 0,05) .
Simpulan pada penelitian ini bahwa motivasi bidan berhubungan dengan pelaksanaan 1000 HPK. Dari hasil ini,
diharapkan bidan berkolaborasi dengan petugas gizi, dan lintas sektor dalam pelaksanaan 1000 HPK terkait
intervensi program spesifik.
Kata kunci: 1000 Hari Pertama Kehidupan, Motivasi Bidan, Pelaksanaan 1000 HPK

RELATIONSHIP BETWEEN MIDWIFE MOTIVATION AND FIRST 1000 DAYS OF
LIFE IN JATINANGOR HEALTH CENTER AND CISEMPUR HEALTH CENTER
IN SUMEDANG DISTRICT
ABSTRACT
Indonesia is a developing country that still has nutritional problems in pregnant women, breastfeeding mothers
and infants aged zero to two years. The First Thousand Days of Life (1000 HPK) is a nutrition improvement
movement targeting pregnant women breastfeeding mothers and infants aged zero to two years. Midwives are
health workers assigned to carry out 1,000 HPK. The impact of not implemen ting 1000 HPK by midwives on
pregnant women and toddlers one of which is anemia in pregnancy, chronic lack of energy (KEK) in pregnant
women and stunting babies. The purpose of this study was to determine the relationship of midwife motivation
with the implementation of 1000 HPK in the Jatinangor Health Center and Cisempur Health Center. The research
method is quantitative with cross-sectional design. The sampling technique uses total sampling with a sample size
of 41 midwives. Data analysis using chi-square test. This research was conducted in the working area of Jatinangor
Health Center and Cisempur Health Center in August 2018. The results showed a significant relationship between
midwife motivation and the implementation of the first 1000 days of life (p <0.05). The conclusion of this study
is that midwife motivation is related to the implementation of 1000 HPK. From these results, it is hoped that
midwives could collaborate with nutritional officers and inter-sectors in implementing 1000 HPK regarding
specific programs interventions.
Keywords: First 1000 Days of Life, Midwife Motivation, Implementation of 1000 HPK.
PENDAHULUAN
Hasil penelitian mengemukakan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Anak
0-23 bulan. Seribu HPK meliputi 270 hari selama kehamilan dan 730 hari pertama setelah bayi yang dilahirkan
merupakan periode yang menentukan kualitas kehidupan sebagai "periode emas", "periode kritis", dan Bank Dunia
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(2006) menyebutnya sebagai "window of opportunity". Dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh masalah gizi
pada periode tersebut, dalam jangka pendek adalah terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan
pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme dalam tubuh. Sedangkan dalam jangka panjang akibat buruk yang
dapat ditimbulkan adalah menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh
sehingga mudah sakit, dan risiko tinggi untuk munculn ya penyakit diabetes, kegemukan, penyakit jantung dan
pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas pada usia tua, serta kualitas kerja yang tidak kompetitif yang
berakibat pada rendahnya produktivitas ekonomi (Kemenkes, 2016).
Gizi yang tepat selama 1000 HPK memiliki dampak besar pada kemampuan seorang anak untuk tumbuh dan
bangkit dari kemiskinan, sedangkan dampak malnutrisi pada periode ini bersifat permanen dan berjangka panjang
(Mirza, 2016). Berat bayi lahir rendah dan anemia memberikan sebuah indikasi gizi ibu, bahwa berat bayi saat
lahir merupakan akibat langsung dari status kesehatan ibu dan gizi ibu sebelum dan selama hamil (Unicef, 2012).
Seribu Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) merupakan gerakan perbaikan gizi dengan sasaran ibu hamil, ibu
menyusui serta bayi usia nol hingga dua tahun. Istilah 1000 HPK mulai dikenal sejak diluncurkannya gerakan
perbaikan gizi 1000 hari dimulai dari masa kehamilan hingga anak usia dua tahun di tingkat global yaitu ScallingUp Nutrition (SUN) yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa -bangsa (PBB) pada tahun 2010. Scalling-Up
Nutrition (SUN) dari berbagai negara di dunia memberikan respon positif terhadap kondisi permasalahan gizi di
sebagian besar negara berkembang. Indonesia salah salah satu negara berkembang masih terjadi kondisi
permasalahan gizi pada ibu hamil, ibu menyusui serta bayi usia nol hingga dua tahun (Kementrian Koordinator
Bidang Kesejahteraan Rakyat RI, 2013)
Seribu Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) dilatarbelakangi oleh adanya masalah gizi pada 100 0 HPK. Penyebab
masalah gizi di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai macam faktor seperti konsumsi makanan yang tidak sesuai
kebutuhan, khususnya untuk bayi usia nol hingga enam bulan tidak diberikan ASI Eksklusif dan tidak diberikannya
Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) pada bayi usia enam bulan hingga dua tahun serta tidak tersedianya pangan
gizi seimbang untuk ibu hamil.
Penyebab masalah gizi lainnya yaitu konsumsi makanan yang tidak bersih dan aman untuk dikonsumsi sehingga
dapat menimbulkan penyakit infeksi seperti penyakit diare dan cacingan. Penyakit tersebut juga dapat terjadi
apabila kualitas lingkungan hidup tidak sehat seperti tidak adanya ketersediaan air bersih dan perilaku hidup yang
tidak sehat yaitu kebiasaan mencuci tangan tidak menggunakan sab un, buang air besar tidak di jamban, perilaku
merokok, serta tidak adanya ventilasi di dalam rumah. Masalah gizi sendiri merupakan akibat dari berbagai faktor
yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya diantaranya kemiskinan atau masalah ekonomi.
Pemerintah juga mengajak tenaga kesehatan untuk ikut melaksanakan 1000 HPK. Peran tenaga kesehatan di dalam
pelaksanaan 1000 HPK adalah Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Gizi (KIE Gizi) yang tepat dan berbasis
masyarakat. Tenaga kesehatan sebagai anggota masyarakat ikut melaksanakan 1000 HPK serta memberikan
pelayanan serta dukungan kepada masyarakat dengan cara komunikasi terkait informasi dan edukasi mengenai
gizi dalam 1000 HPK yaitu terfokus pada kebutuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, dan bayi usia no l hingga usia
dua tahun. Hal ini selain dilandasi Peraturan Presiden Republik Indonesia No.42 tahun 2013 tentang Gerakan
Nasional Percepatan Perbaikan Gizi juga dilandasi dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.41
tahun 2014 tentang Pedoma n Gizi Seimbang yang dikemukakan di dalam Kerangka Kebijakan Gerakan Nasional
Percepatan Perbaikan Gizi dalam rangka 1000 HPK. (Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI,
2013)
Dampak tidak dilaksanakannya 1000 HPK oleh tenaga kesehatan pada ib u hamil dan balita salah satunya terjadi
anemia dalam kehamilan, kekurangan energi kronik (KEK) pada ibu hamil dan melahirkan bayi stunting. Hal ini
sejalan dengan penelitian kohort yang dilakukan oleh Deepthi Kattula, Rajiv Sarkar, dkk tahun 2014 di daera h
kumuh India Selatan bahwa terdapat 561 ibu hamil mengalami anemia dalam kehamilan akibat tidak
dilaksanakannya 1000 HPK oleh tenaga kesehatan. (Kattula Deepthi dkk, 2014). Stunting menurut Kementerian
Kesehatan (Kemenkes) tahun 2012 adalah kondisi diman a gagalnya pertumbuhan pada balita dengan nilai Z-Score
atau ambang batas < -2SD atau standar deviasi dengan cara pengukuran tinggi badan / umur (TB/U) atau panjang
badan / umur (PB/U).
Masalah stunting atau perawakan pendek pada balita ini masih terdapat di berbagai negara. Data Riset Kesehatan
Dasar (Riskesdas) tahun 2013 tentang status gizi balita pendek (pendek dan sangat pendek) di Indonesia Tahun
2013 adalah 37,2%, jika dibandingkan tahun 2010 (35,6%) dan tahun 2007 (36,8%) tidak menunjukkan penuruna n/
perbaikan yang signifikan. Kemenkes melaksanakan pemantauan status gizi (PSG) tahun 2015 terdapat sebesar
29% balita Indonesia termasuk kategori pendek. Persentase anak lahir pendek tertinggi pada anak balita dengan
kepala rumah tangga yang tidak bekerja (22,3%), sedangkan persentase terendah pada kelompok pekerjaan
pegawai (18,1%). Persentase anak lahir pendek di perdesaan (21,9%) lebih tinggi daripada di perkotaan (19,1%).
Di Jawa Barat stunting (33.7%), data stunting tertinggi (2013) di Kabupaten Bandung Barat (52,55%), Kabupaten
Cirebon (42,47%) dan Kabupaten Sumedang (41,08%). Data hasil PSG Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang
tahun 2017 terdapat 28,1 % balita stunting. Di Wilayah kecamatan jatinangor angka kejadian stunting sebesar
19,23%
Bidan adalah profesional dalam memberikan asuhan kebidanan dan mempunyai posisi yang unik untuk
mengedukasi ibu hamil saat pemeriksaan kehamilan. Peran bidan seba gai tenaga kesehatan dalam pelaksanaan

63 | S e m i n a r N a s i o n a l 2 0 1 9 U n p a d

1000 HPK adalah memberikan asuhan antenatal untuk mengoptimalkan kesehatan selama kehamilan berupa
deteksi dini serta memberikan konseling berupa dukungan serta melaksanakan 1000 HPK. Promosi kesehatan dan
pendidika n (KIE) yang dilakukan bidan sangat penting dalam pelaksanaan 1000 HPK
Puskesmas Jatinangor sendiri telah melaksanakan 1000 HPK hal ini berdasar wawancara studi pendahuluan
dengan bidan desa Cipacing kecamatan Jatinangor bahwa bidan telah melaksanakan dua program yang ada pada
1000 HPK yaitu program spesifik dan program sensitif. Program spesifik terkait pemberian tablet fe untuk
mencegah anemia, pemberian makanan tambahan (PMT) untuk mencegah kekurangan energi kronik (KEK)
melalui konseling, dan pemberian kelambu berinteksida untuk mecegah malaria. Program sensitif yaitu penyediaan
air bersih, ketahanan pangan dan gizi, keluarga berencana, jaminan persalinan universal, jaminan kesehatan
masyarakat, fortifikasi pangan, pendidikan gizi masyarakat atau KIE gizi, remaja perempuan, dan pengentasan
kemiskinan.
Berdasar latar belakang yang telah diuraikan di atas kami melakukan penelitian mengenai hubungan motivasi
bidan dengan pelaksanaan 1000 HPK di wilayah kerja Puskesmas Jatinangor dan Puskesmas Cisempur.
METODE PENELITIAN
Metode penelitian adalah kuantitatif dengan desain cross-sectional. Populasi dan sampel pada penelitian ini adalah
seluruh bidan di wilayah kerja Puskesmas Jatinangor dan Puskesmas Cisempur dengan kriteria inklusi bekerja
minimal satu bula n di wilayah kerja Puskesmas Jatinangor dan Puskesmas Cisempur dan bersedia untuk dijadikan
sampel penelitian. Sedangkan kriteria eksklusi adalah bidan yang sedang cuti. Teknik pengambilan sampel yang
dilakukan pada penelitian ini adalah total sampling sebanyak 41 orang. Penelitian dilakukan pada bulan Agustus
2018. Analisis data pada penelitian ini adalah analisis bivariat untuk mengetahui hubungan motivasi bidan dengan
pelaksanaan 1000 HPK dengan menggunakan Uji Statistik chi-square. Hasil uji ditentukan berdasarkan nilai p <
0,05.
HASIL PENELITIAN
Tabel 1 Hubungan Motivasi Bidan dengan Pelaksanaan 1000 Hari Pertama Kehidupan
di Wilayah Kerja Puskesmas Jatinangor dan Puskesmas Cisempur Tahun 2018

Motivasi
Tinggi

n
%

Rendah
Total

Pelaksanaan
Tidak
Dilaksanakan Dilaksanakan
20
9
69,0

31,0

Total

Nilai
p

29

0,000

100,0

n

1

11

12

%

8,3

91,7

100,0

n

21

20

41

%
51,2
48,8
100,0
Berdasarkan tabel 1, didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi dengan
pelaksanaan 1000 hari pertama kehidupan (p < 0,05). dua variabel dikatakan memiliki hubungan signifikan jika
(p < 0,05).
PEMBAHASAN
Pada penelitian ini terdapat hubungan antara motivasi bida n dengan pelaksanaan 1000 HPK, selain itu hasil
penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anisa Mufti tahun 2017 di wilayah kerja
Puskesmas Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya yang menunjukkan terdapat hubungan antara motivasi bidan
dengan pelaksanaan 1000 HPK (Anisa, 2017).
Sebagian besar (51.2%) bidan melaksanakan 1000 HPK dan 48.8% bidan tidak melaksanakan 1000 HPK.
Pelaksanaan 1000 HPK oleh bidan banyak dilaksanakan dalam hal promosi kesehatan terkait 1000 HPK, KIE Gizi,
penjelasan terkait keluarga berencana, dan pengembangan program MP-ASI bagi kader dan ibu yang memiliki
bayi usia 6 bulan. Bidan membutuhkan kolaborasi dalam pelaksanaan 1000 HPK dengan lintas program seperti
petugas gizi, dan sektor seperti Kepala desa, ka der kesehatan dan lainnya. Selain itu tidak dilaksanakannya 1000
HPK oleh bidan dalam hal memfasilitasi penyaluran beras miskin bagi masyarakat yang tidak mampu,
memfasilitasi pemberian iodium pada ibu hamil, memfasilitasi pemakaian kelambu berinteksida ba gi semua ibu
hamil untuk mencegah malaria, kunjungan rumah ke setiap ibu hamil yang tidak bisa melakukan pemeriksaan rutin
ke fasilitas pelayanan kesehatan, family planning kepada calon pengantin dalam perencanaan kehamilan, gizi serta
rencana ingin memiliki berapa anak dan pembuatan catatan pendokumentasian seperti angka kejadian stunting.
Penyaluran beras bagi masyarakat miskin ini bertujuan memenuhi kebutuhan pangan yang termasuk kedalam
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program sensitif 1000 HPK. Dampak dari tidak dilaksanakannya kegiatan ini adalah tidak terpenuhinya kebutuhan
pangan bagi masyarakat miskin. Selain itu bidan tidak memfasilitasi pemberian iodium dan kelambu berinteksida.
Pemberian iodium dan kelambu berinteksida merupakan program spesifik 1000 HPK untuk ibu hamil. Dampak
dari tidak terlaksanakannya program ini mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan fisik dan perkembangan otak
janin dan kejadian stunting pada saat balita serta akan meningkatkan kejadian mala ria. Berdasar hasil wawancara
bidan koordinator Puskesmas Jatinangor dan Puskesmas Cisempur pada saat pengumpulan kuesioner bahwa kedua
wilayah Puskesmas tersebut rendah akan kejadian malaria sehingga puskesmas sendiri tidak memberikan fasilitas
kelambu berinteksida kepada ibu hamil.
Pelaksanaan 1000 HPK lainnya yang tidak dilaksanakan oleh bidan yaitu tidak dilakukannya kunjungan rumah ke
setiap ibu hamil yang tidak bisa melakukan pemeriksaan rutin ke fasilitas pelayanan kesehatan hal ini akan
berdampak pa da tidak terdeteksi dini masalah yang ada pada ibu hamil. Program spesifik 1000 HPK lainnya yang
tidak dilaksanakan bidan adalah family planning kepada calon pengantin dalam perencanaan kehamilan, gizi serta
rencana ingin memiliki berapa anak. Apabila ini tidak dilakukan calon pengantin tidak akan mengetahui informasi
terkait kehamilan dan gizi pada ibu hamil, ibu menyusi, bayi dan balita. Selain itu bidan tidak melakukan
pembuatan catatan pendokumentasian seperti jumlah kejadian stunting di wilayah kerja puskesmas sehingga bidan
belum mengetahui berapa total jumlah balita yang mengalami stunting di kedua wilayah kerja puskesmas. Upaya
yang harus dilakukan agar pelaksanaan 1000 HPK berjalan dengan optimal adalah pihak puskesmas ikut
memfasilitasi, mengarahkan dan membina tenaga kesehatan dalam melaksanakan 1000 HPK.
Pelaksanaan yang telah diuraikan di atas merupakan program dari 1000 HPK yang wajib untuk dilaksanakan oleh
tenaga kesehatan dan diatur dalam kerangka kebijakan gerakan nasional percepatan perbaikan gizi dalam rangka
1000 HPK yang dilandasi dengan peraturan presiden RI no.42 tahun 2013. Apabila salah satu program 1000 HPK
tidak terlaksanakan maka masalah gizi di tingkat Indonesia tidak akan menurun meliputi stunting pada balita,
BBLR, KEK pada ibu hamil dan anemia dalam kehamilan.
Pada penelitian ini sebagian besar bidan telah melaksanakan 1000 HPK sesuai dengan pedoman dan masih terdapat
beberapa bidan yang belum melaksanakan 1000 HPK. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Erna Kusuma Wati tahun 2016 di Kabupaten Banyumas bahwa terdapat 74% responden yang melaksanakan 1000
HPK. Akan tetapi hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kattula
Deepthi tahun 2014 di daerah kumuh India bahwa tenaga kesehatan disana tidak melaksanakan 1000 HPK
sehingga mengakibatkan 561 wanita hamil yang diteliti selama dua tahun dengan studi kohort terdapat wanita
hamil yang mengalami anemia selama kehamilan (Kattula Deeepthi, 2014).
Simpulan pada penelitian ini bahwa motivasi bidan berhubungan dengan pelaksanaan 1000 HPK.
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ABSTRAK
Latar Belakang: Hipertensi merupakan penyakit kronik yang menyebabkan kematian terbanyak di dunia.
Prevalensi hipertensi di Indonesia terus mengalami kenaikan, sehingga PROLANIS hadir sebagai program dan
pengelolaan hipertensi, namun dalam pelaksanaannya dinilai belum optimal dan terdapat banyak evaluasi.
Tujuan: Mengatasi permasalah hipertensi di Indonesia melalui inovasi PROLANIS yang di integrasikan dengan
telemonitoring dalam mencegah dan mengelola hipertensi. Metode: Literature review dengan kata kunci
hipertensi, prolanis, dan telemonitoring menggunakan data base elektronik EBSCO, Google Scholar, dan Proquest.
Kriteria inkulusi yaitu a rtikel full paper hasil penelitian berbahasa Inggris atau Indonesia dengan rentan tahun
2009-2019. Terkumpul sebanyak 10.077 artikel berdasarkan pencarian kata kunci dan terpilih 6 artikel yang sesuai
kriteria inkulsi. Hasil: Telemonitoring terbukti menunjukan efektif meningkatkan kepatuhan dalam mengontrol
tekanan darah, memperbaiki regimen pengobatan, mengurangi biaya pengobatan, dan meningkatkan kualitas
hidup. Simpulan: Telemonitoring On Prolanis menjadi gagasan kreatif yang menunjang PROLANIS dengan
memanfaatkan konsep telemonitoring sehingga PROLANIS dapat menjadi lebih efektif dan efisien dalam
pencegahan dan pengelolaan hipertensi.
Kata kunci: Hipertensi, PROLANIS, telemonitoring.

TELEMONITORING ON PROLANIS: POTENTIAL TO BE THE SOLUTION TO
INCREASING COMPLIANCE IN THE PREVENTION AND MANAGEMENT OF
HYPERTENSION
ABSTRACT
Background: Hypertension is a chronic disease that most causes of death in the world. The prevalence of
hypertension in Indonesia continues to increase, so PROLANIS is present as a program and management of
hypertension, but in its implementation it is considered not optimal and there are many evaluations. Objective:
To overcome hypertension problems in Indonesia through innovative PROLANIS which is combined with
telemonitoring in the effort and management of hypertension. Method: A literature review with keyword
'hypertension, prolanis, and telemonitoring. using an electronic data base such as EBSCO, Google Scholar, and
Proquest. Inclusion criteria are articles on complete papers from research results from English or Indonesia with
vulnerability in 2009-2019. Collected as many as 10,077. articles based on keywords and selected 6 articles that
match the inclusion criteria. Results: Telemonitoring has been shown to show increased effectiveness in
controlling blood pressure, improving treatment, reducing maintenance costs, and improving quality of life.
Conclusion: Telemonitoring In Prolanis becomes a creative success that supports PROLANIS by using the
concept of telemonitoring so that PROLANIS can be more effective and efficient in improving and managing
hypertension.
Keywords: Hypertension, PROLANIS, telemonitoring.
Pendahuluan
Hipertensi atau disebut dengan tekanan darah tinggi merupakan peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140
mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg (RI, 2018). pada populasi lansia, hipertensi di definisikan
sebagai peningkatan tekanan darah sistolik sekitar 160mmHg dan peningkatan tekanan diastolik sekitar 90mmHg
(Brunner & Suddarth, 2013). Peningkatan tekanan darah yang berlangsung dalam jangka waktu lama (persisten)
dapat mengakibatkan kerusakan organ lain seperti rusaknya ginjal, penyakit jantung dan otak yang menyebabkan
stroke. Hipertensi dibagi menjadi 2, yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer dikaitkan
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dengan adanya faktor gaya hidup yang tidak baik, kurang gerak dan pola makan, terjadi sekitar 90% penderita
hipertensi. hipertensi sekunder merupakan kondisi yang disebabkan akibat kom plikasi penyakit tertentu. Seperti
penyakit ginjal, diabetes melitus, dan sebagian kecil diakibatkan kelainan hormonal atau pemakaian obat tertentu
(misalnya pil KB) (RI, 2018).
Hipertensi menjadi prevalensi terbanyak penyakit kronik terbanyak di dunia. Word Health Organization (WHO)
diperkirakan angka kejadian hipertensi 40% populasi dunia berumur 25 tahun mengalami hipertensi (Pan et al.,
2018). Di indonesia, sebanyak 25,8% dari total penduduk terdiagnosis hipertensi (RI, 2018). Hipertensi menjadi
faktor terjadinya penyakit stroke dan kardiovaskular. Efektivitas penurunan tekanan darah dapat menurunkan
angka morbiditas dan mortalitas stroke dan penyakit kardiovaskular. Tetapi kesadaran masyarakat m engenai
pentingnya kontrol tekanan darah masih rendah dan kejadian hipertensi akan terus meningkat 4 . Masalah lainya
dalam upaya pencegahan dan pengelolaan hipertensi adalah ketidakpatuhan pasien terhadap regimen pengobatan
(Neumann et al., 2011).
Berdasarkan permasalahan tersebut, Salah satu program pem erintah yang berupaya dalam pengelolaan hipertensi
adalah PROLANIS. PROLANIS atau Program Pelayanan Penyakit Kronis merupakan suatu sistem pelayanan
kesehatan dengan pendekatan proaktif yang dilaksanakan secara integratif melibatkan fasilitas kesehatan tin gkat
pertama dan BPJS Kesehatan dengan sasaran mencegah pasien dengan penyakit hipertensi dan diabetes militus
tipe 2 serta mencegah komplikasi yang berbahaya. Kegiatan utama dalam PROLANIS meliputi sms
gateway/reminder, konsultasi medis/edukasi, home visit, aktivitas klub, dan pemantauan status kegiatan (BPJS,
2014). Dalam pelaksananaannya, PROLANIS dinilai belum optimal dan masih terdapat beberapa evaluasi seperti
sering terjadinya kekosongan obat, belum optimalnya program rujuk balik, home visit, dan rimender disebabkan
masih sedikitnya dokter yang menggunakan sms gateway (Sitompul, Suryawati, & Wigati, 2016). Masalah lainnya,
masih terdapat beberapa dokter yang belum memiliki klub yang dibina sehingga aktivitas klub sepe rti pemberiaan
edukasi tidak berjalan, dengan alasan tidak terdapatnya lokasi untuk kegiatan klub, kesibukan dokter, dan jumlah
peserta yang masih sedikit (Assupina & Rahmiwati, 2013).
Di era modern ini, kemajuan teknologi adalah suatu hal yang tidak bisa dihindari. Teknologi dapat menjadi solusi
yang dapat memecahkan berbagai permasalahan salah satunya permasalahan di dunia kesehatan yaitu terkait
pengelolaan hipertensi. Salah satunya adalah telomonitoring. Telemonitoring didefinisikan sebagai penggunaan
teknologi informasi dan komunikasi untuk memantau dan mengirimkan item yang berkaitan dengan status
kesehatan pasien antara individu yang terpisah secara geografis, sehingga memungkinkan pemantauan di rumah
pasien menggunakan perangkat elektronik eksternal bersama -sama dengan sistem telekomunikasi (telepon rumah
atau ponsel, jaringan kabel atau teknologi broadband). Telemonitoring memungkinkan penilaian terus menerus
dari tanda -tanda dan gejala gagal jantung yang diukur oleh pasien atau keluarga dan memungkinkan pasien untuk
tetap berada di bawah pengawasan ketat. Gejala yang dilaporkan oleh pasien dapat ditinjau dari jarak jauh oleh
profesional perawatan kesehatan dan tindakan yang sesuai dapat diinisiasikan (Pandor et al., 2013). Salah satu
penelitian terkait pengelolaan hipertensi menggunakan telemonitoring adalah penelitian yang dilakukan di Beijing,
China. Penelitian ini berbentuk randomised control trial dengan total sampel adalah 110 orang yang dilakukan
selama 180 hari. Pengontrolan tekanan darah menggunakan spygnomomanometer otomatis dan aplikasi sistem
informasi yang menghubungkan pasien dan tim manajemen dari pusat kesehatan komunitas, kemudian data
ditransmisikan ke dalam aplikasi, lalu sistem melakukan pembacaan data dan menentukan regimen pengobatan.
Sistem ini juga memfasilitasi pengiriman materi edukasi dan percakapan langsung antara pasien dengan tim
kesehatan. Berdasarkan hasil penelitian, Terdapat perubahan yang signifikan pada tekanan sistolik dengan nilai
P=0,029. Terdapat perubahan regimen pegobatan 48,7% pada telemonitoring dibandingkan dengan perawatan
biasa 12,3% (Pan et al., 2018). Penggunaan telemonitoring untuk menunjang program pengelolaan hipertensi
sangat mungkin dilakukan karena didukung dengan perkembangan teknologi, tercatat bahwa penetrasi penggunaan
internet di Indonesia berdasarkan data statistik dunia digital dan internet dari APJII (Asosiasi Penyelengga ra
Jasa Internet Indonesia) mencapai 56% atau 150 juta penduduk pada bulan januari 2019 dan 60% dari pengguna
tersebut mengakses internet menggunakan smarthphone. Sementara menurut survey tahun 2017, terkait dengan
pemanfaatan internet di bidang kesehatan didapatkan data 51,06% digunakan untuk mencari informasi kesehatan
dan 14,05% untuk konsultasi dengan tenaga kesehatan (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2019).
Oleh sebab itu, kami menawarkan telemonitoring sebagai suatu inovasi untuk meningkatkan kefektifan dan
keefisienan PROLANIS sehingga masyarakat akan merasakan hasil yang lebih optimal dalam rangka
meningkatkan kualitas hidup. Dari sana maka dibuat gagasan telemonitoring On PROLANIS: Solusi Peningkatan
Kepatuhan dalam Upaya Pencegahan dan Pengelolaan Hipertensi. Dengan tujuan literature review adalah (1)
mengetahui keefektifan telemonitoring dalam meningkatkan kepatuhan dalam upaya pencegahan dan pengelolaan
hipertensi (2) membuat inovasi gagasan kreatif gagasan dengan pemanfaatan telemonitoring untuk menunjang
PROLANIS (3) menjadi dasar selanjutnya dalam mengukur keefektifan telemonitoring dalam PROLANIS (4)
memberi masukan kepada Pemerintah atau BPJS dalam pengembangan PROLANIS.
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Metode Penelitian
Metode penulisan yang digunakan adalah literature review menggunakan kata kunci Hipertensi, PROLANIS, dan
Telemonitoring. Artikel didapatkan dari data base elektronik seperti EBSCO dan Google Scholar. Kriteria inklusi
yang digunakan yaitu artikel full paper hasil penelitian berbahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan rentan
tahun 2009-2019. Literature yang terkumpul sesuai kriteria inklusi selanjutnya dianalis dan disentesis
menghasilkan gagasan kreatif dan solutif. Kerangka pemikiran dalam literature review ini terdapat dalam grafik
1.
Grafik 1. Kerangka Pemikiran Literature Review
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Hasil Penelitian
Dari 6 artikel yang terkumpul, semuanya berbahasa inggris. Jenis penelitian yang digunakan pada artikel yang
terkumpul seluruhnya adalah a randomized control trial (Logan et al., 2012; McKinstry et al., 2013; McManus et
al., 2018; Neumann et al., 2011; Pan et al., 2018; Parati et al., 2009) dan diantara artikel yang terkumpul ada yang
menggunakan multi centre (Pan et al., 2018)dan unmasked (McManus et al., 2018). Lokasi dari penelitian dari
artikel yang terkumpul dilakukan di Beijing China (Pan et al., 2018), Milan Italia (Parati et al., 2009), South east
Scotland (McKinstry et al., 2013), Jerman (Neumann et al., 2011), Toronto Ontorio Kanada (Logan et al., 2012),
Lancet London (McManus et al., 2018). Usia menjadi sampel penelitian di semua artikel dengan usia yang
termuda 18 tahun (Parati et al., 2009) dan sampel usia tertua 95 tahun (McKinstry et al., 2013). Metode pengukuran
yang dilakukan pada penelitian di kelompokan menjadi primer dan sekunder. Primer terdiri dari pengukuran
tekanan darah (Logan et al., 2012; McKinstry et al., 2013; McManus et al., 2018; Neumann et al., 2011; Pan et al.,
2018; Parati et al., 2009). Sekunder terdiri dari pengukuran pada regimen obat, perubahan pengobatan, ku alitas
hidup, biaya perawatan, pengunaan sumber daya dan uji diagnosis tambahan (McKinstry et al., 2013; Pan et al.,
2018; Parati et al., 2009). Pada keseluruhan artikel yang terkumpul bahwa didalam penelitian dilakukan
pengukuran terhadap kelompok biasa atau kelompok yang tidak menerima telemonitoring dan kelompok intervensi
atau kelompok yang menerima telemonitoring untuk membandingkan efektifitas telemonitoring untuk pasien
hipertensi. Kemudian didapatkan kesimpulan bahwa telemonitoring efektif pada pasien hipertensi sebagai
peningkatan kepatuhan terhadap kontrol tekanan darah. Rata- rata penelitian dalam artikel dilakukan lebih dari
satu bulan bahkan yang paling lama penelitian dilaksanakan hingga mencapai satu tahun. Secara garis besar dari
6 artikel dapat dilihat pada tabel. Rangkuman hasil literature review secara deskriptif sebagai berikut tabel 1.
Tabel 1. Hasil Literature Review
Penulis,
tahun

Desain

Sampel

Intervensi

Pengukuran

Jangka
waktu

Hasil

(Pan et
al.,
2018)

RCT

Ukuran
sampel
:
110 ( L=
50, P = 60)

Pengontrolan tekanan darah
menggunakan
spygnomomanometer
otomatis dan aplikasi

Primer
:
Tekanan darah

180 hari, (0,
30, 90 ,
180)

terdapat
pengaruh
yang
signifikan Penurunan Sistolik
kelompok
intervensi
(KI)
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Umur : 3575 tahun
(mean
=
57)
Lokasi
Beijing,
China

(Parati
et al.,
2009)

(McKin
stry et
al.,
2013)

RCT

RCT

:

Ukuran
sampel
:
288
(L=
162, P =
126)
Umur : 1875 tahun
Lokasi
:
Italia

Ukuran
sampel: 401
( L = 237, P
= 164)
Umur : 2995
tahun
(Mean
:
60,5 - 60,8)
Lokasi
:
South east
Scotland

sistem informasi yang
menghubungkan pasien dan
tim manajemen dari pusat
kesehatan
komunitas,
kemudian
data
ditransmisikan ke dalam
aplikasi,
lalu
sistem
melakukan pembacaan data
dan mennetukan regimen
pengobatan. Sistem ini juga
memfasilitasi pengiriman
materi
edukasi
dan
percakapan langsung antara
pasien dengan petugas
kesehatan.
Pengontrolan tekanan darah
menggunakan oscillometric
dengan
remote
pemograman jarak jauh,
serta terdapat bunyi untuk
menstimulasi
kepatuhan
pada jadwal pengukuran.
Nilai tekanan darah yang
dipantau ditransmisikan ke
pusat rujukan tempat data
diperiksa dan disimpan
dalam data base. Jika nilai
pengukuran
melebihi
ambang
batas
dapat
memicu alarm, lalu perawat
memanggil pasien untuk
diperiksa status klinisnya
dan
dokter
yang
bertanggung jawab segera
diberi tahu dan kunjungan
tambahan.
Sebuah sistem yang terdiri
atas sebuah validasi :
elektronik monitor tekanan
darah dan teknologi mobile
phone
yang
dapat
mentransfer
pembacaan
melalui pesan singkat ke
website yang dapat diakses
oleh pasien dan dokter atau
perawat meskipun dalam
keadaan offline pembacaan
akan tersimpan secara
otomatis
dalam
penyimpanan dan akan dan
transmisikan
ketika
kembali
online.
juga
memberikan umpan balik
berupa pesan terhadap
pasien yang berisi status
terbaru pasien. Sharing
pembacaan dengan tim
kesehatan
yang
memungkinkan
tim
kesehatan
melihat

Sekunder
Regimen
pengobatan

:

Primer
:
tekanan darah

dibanding kelompok kontrol
(KK), P=0,029.
Penurunan diastolik KI lebih
tinggi dibanding kelompok KK
P=0,184,
Pengaruh
tidak
signifikan
Terdapat perubahan regimen
pegobatan
48,7%
pada
telemonitoring
dibandingkan
dengan perawatan biasa 12,3%.

24 minggu

terdapat
pengaruh
yang
signifikan Penurunan sistolik KI
terhadap KK, P< 0,05.
Penurunan diastolik lebih tinggi
KI terhadap KK, P > 0,05, tidak
ada pengaruh yang signifikan.
Pasien lebih patuh terhadap
pengobatan , kualitas hidup
meningkat, biaya perawatan
lebih kecil dan uji diagnosa
tambahan lebih jarang terjadi. P>
0,05 tidak signifikan.

6 bulan

Terdapat
pengaruh
yang
signifikan penurunan Sistolik
dan diastolic KI terhadap KK,
P<0,05.
Peserta telemonitoring kebih
banyak mengambil dua atau
lebih
obat
antihipertensi
dibanding sebelumnya, p<0,001.
Terdapat
pengaruh
yang
signifikan.
Pengunaan sumberdaya pada
Telemonitoring
secara
signifikan
lebih
rendah
dibandingkan dengan kelompok
biasa
tanpa
intervensi
telemonitoring.

Sekunder :
Perubahan
pengobatan,
kualitas hidup,
biaya
perawatan dan
uji diagnosis
tambahan.

Primer:
Tekanan
sistolik
Sekunder:
Tekanan
diastolik,
jumlah dosis
harian
antihipertensi,
pengunaan
sumber daya.
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(Neuma
nn et al.,
2011)

RCT
.

(Logan
et al.,
2012)

RCT

(McMa
nus et
al.,
2018)

RCT,

Ukuran
sampel : 57
( L= 27, P =
30)
Umur :
Kelempok
intervensi
telemonitor
ing : 55,9 
15,6 tahun
Kelompok
kontrol
:
56,2  17,4
tahun
Lokasi:
Jerman
Ukuran
sampel
:
110 (L = 62
% , P =
49%)
Umur :
Self control
group : 63,1
 9,0 tahun
Control
group : 62,7

7,8
tahun
Lokasi
:
Toronto,
Ontario,
Kanada
Ukuran
sampel
:
1003 ( L =
628, P =
545)
Umur : > 35
tahun
Lokasi
:
London

ringkasan pembacaan dan
mengontrol
perubahan
pengobatan
sehingga
dengan
menghubungi
pasien.
Kelompok
intervensi
telemonitoring dilengkapi
oleh stabil O- graph dari
IEML td corporation yang
merupakan alat otomatis
yang telah divalidasi pada
manset
lengan
atas,
dilengkapi
dengan
bluetooth yang kompatibel
pada hp. Data yang masuk
akan dikirim melalui sistem
operasi jarak jauh dengan
layanan pesan singkat.
(alarm, email) kemudian
pasien akan di telpon.
Dokter memiliki hak akses
total.
Pengukuran menggunakan
oscillometric
spacelabs
(dilengkapi
dengan
bluetooth). Hasil akan
dikirm melalui sms ke hp.
Lalu apabila tekanan darah
berada di luar target, pesan
akan dikirim melalui fax ke
dokter/ melalui server.
Pasien menghubungi dokter
melalui web/app untuk
meminta
saran
atau
mengunjungi
dokter
berdasarkan
kunjungan
yang telah ditentukan.
(apabila pasien tidak patuh
maka akan dikirimkan
pesan/voice mail ke telpon
rumah pasien)
Pengukuran menggunakan
sphygmomanometer
otomatis elektronik (Omron
M10-IT) . Jika hasil
pengukuran diatas target
pasien harus menemui
dokter antarmuka atau
melalui web. Halaman web
ini otomatis menghitung
tekanan darah rata -rata
setiap
minggu
dan
membentuk grafik, dimana
grafik ini sangat menyoroti
tekanan darah yang tinggi
dan rendah. Dokter akan
memberikan intervensi obat
yang sesuai.

Tekanan darah
sistolik
dan
diastolik
sebagai
parameter.
Serta
pulse
pressure/
tekanan nadi
(sistolik
diastolik).

3 bulan

Tekanan darah
sistolik pasien
diabetes.

12 bulan

Tekanan darah
sistolik pasien.

12 bulan
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Tekanan
darah
sistolik
menunjukan penurunan yang
lebih intensif pada KI dimana
turun sekitar 17,0  11,1 mmHg
sedangkan
KI
mengalami
penurunan 9,8  13,7 mmHg , P
1/4 0,032.
Tekanan
nadi
mengalami
penurunan yang lebih tinggi
pada KI yaitu :
8,1  5,9 mmHg Vs 2,8 
7,4mmHg,
P 1/4 0,004.
Terjadi
perubahan
yang
signifikan pada tekanan sitolik
maupun diastolik (mencapai
tekanan darah target)
terdapat pengaruh signifikan.
Penurunan tekanan Sistolik, KI
dibandingkan KK, P=0,0001.

terdapat
pengaruh
yang
signifikan penurunan tekanan
sistolik KI dibandingkan KK, P
< 0,001.

Pembahasan
Jenis Intervensi Telemonitoring
Jenis telemonitoring yang digunakan adalah berbasis aplikasi dan website. Pengukuran tekanan darah
menggunakan spygnomomanometer otomatis/oscillometrics adalah sebuah alat otomatis yang telah divalidasi oleh
protokol internasional. Pada manset lengan atas, dilengkapi dengan b luetooth yang kompatibel pada handphone.
Nilai tekanan darah yang dipantau akan ditransmisikan ke pusat rujukan tempat data diperiksa dan disimpan dalam
data base. Jika nilai pengukuran melebihi ambang batas dapat memicu alarm berbunyi, lalu perawat akan
menelpon pasien agar datang ke fasilitas kesehatan sehingga dokter dapat memeriksa status klinis pasien sesuai
dengan kunjungan yang telah ditentukan. Pada kunjungan ini, dokter akan menentukan regimen pengobatan
kepada pasien (Logan et al., 2012; McKinstry et al., 2013; McManus et al., 2018; Neumann et al., 2011; Pan et
al., 2018; Parati et al., 2009). Selain itu, apabila pasien tidak patuh dalam melakukan pemeriksaan darah maka
pesan/voice mail akan dikirim ke telpon rumah pasien sebagai warning (Logan et al., 2012; Parati et al., 2009).
Sistem ini juga memfasilitasi pengiriman materi edukasi dan percakapan langsung antara pasien dengan petugas
kesehatan (Pan et al., 2018).
Kontrol Tekanan Darah
Hipertensi merupakan pembawa faktor morbiditas dan mortalitas yang meningkat bersama peningkatan tekanan
sistolik dan tekanan diastolik (Brunner & Suddarth, 2013). Kontrol tekanan darah pada pasien hipertensi sangat
penting dan perlu dikelola menggunakan terapi obat antihipertensi dan pola hidup sehat. Dari semua artikel
membuktikan bahwa pengunaan telemonitoring terbukti membantu menurunkan teka nan darah sistolik yang
signifikan (Logan et al., 2012; McKinstry et al., 2013; McManus et al., 2018; Neumann et al., 2011; Pan et al.,
2018; Parati et al., 2009). Dan dua artikel yang membuktikan penurunan tekanan diastolik yang signifikan
(McKinstry et al., 2013; Neumann et al., 2011). Serta dua artikel membuktikan penurunan tekanan diastolik namun
tidak signifikan (Pan et al., 2018; Parati et al., 2009), faktor yang menyebabkan pengaruh tidak signifikan karena
jumlah sampel yang sedikit (Parati et al., 2009).
Perubahan Pengobatan dan Diagnosis Tambahan
Seperti yang sudah dipaparkan pada bagian hasil, pemantauan tekanan darah menggunakan telemonitoring
menunjukan adanya keuntungan, bahkan lebih jelas dapat dilihat pada subkelompok pasien diabetes dan / atau
insufisiensi ginjal yang memiliki target tekanan darah lebih ketat. Bukti dari beberapa uji klinis ,menunjukkan
bahwa kontrol tekanan yang lebih cepat dan lebih baik akan menunjukan pengurangan kejadian kardiovaskular
dan ginjal. Dimana dalam 3 bulan pertama, tingkat kejadian kardiovaskular mengalami penurunan yang lebih
rendah. Selain itu, terdapat kepatuhan yang lebih baik pada kelomp ok intervensi mengenai pemeriksaan tekanan
darah maupun konsumsi obat-obatan dibandingkan kelompok kontrol (Neumann et al., 2011). Namun pada satu
penelitian lainya, menunjukan bahwa mesikpun ada penurunan tetapi tidak begitu signifikan terkait timbulnya
diagnosis tambahan pada pasien (Parati et al., 2009).
Biaya Pengobatan
Biaya pengobatan merupakan hal yang penting, mengingat hipertensi merupakan kondisi yang memerlukan
perawatan yang lama dan tingkat kepatuhan yang tinggi dalam pengelolaannya. Pasien yang menggunakan
telemonitoring secara signifikan memerlukan lebih sedikit sumber daya dibandingka n dengan pasien biasa tanpa
menggunakan telemonitoring, sehingga mengurangi biaya dalam proses pengobatannya (McKinstry et al., 2013).
Pengunaan telemonitoring juga mengurangi biaya pemeriksaan dan biaya kesuluruhan manajemen pasien,
walaupun tidak signifikan (Parati et al., 2009).
QOL
Quality of life (QOL) pada kelompok intervensi atau telemonitoring dalam 2 penelitian dinyatakan mengalami
peningkatan dibandingan kelompok kontrol (McKinstry et al., 2013; Pan et a l., 2018). Namun pada satu penelitian
lain menunjukkan perbedaan yang tidak signifikan terkait kualitas hidup pasien (McManus et al., 2018).
Gagasan Kreatif - Telemonitoring on Prolanis
Penggunaan aplikasi menunjukkan lebih efektif dibandingkan dengan menggunakan website, maka PROLANIS
dapat ditingkatkan dengan ditunjang melalui penggunaan aplikasi telemonitoring yang memungkinkan peserta
PROLANIS dapat patuh melakukan kontrol tekanan darah melalui manset yang difibrasi dengan aplikasi,
kemudian disimpan sebagai data yang secara otomatis akan di transmisikan dari peserta PROLANIS ke tim
kesehatan. Monitoring dan konsultasi juga dapat dilakukan secara jarak jauh sehingga memperluas layanan tanpa
ada hambatan fisik ke fasilitas kesehatan dan meningkatkan kapasitas layanan. Clinic-visit dilakukan ketika
tekanan darah yang diukur tidak menurun sesuai target dalam empat kali pembacaan atau sepuluh k ali tidak
melakukan pembacaan yang terbaca sebagai tanda peringatan dari server dan mengaktifkan alarm bagi peserta
PROLANIS. Sedangkan home visit dilakukan dalam keadaan mendesak yang memungkinkan home visit harus
dilakukan.
Aplikasi ditambahkan fitur Reminder melalui sms gathway untuk memastikan peserta PROLANIS patuh
melakukan kontrol tekanan darah untuk memastikan tim kesehatan memberikan regimen pengobatan yang tepat.
serta mengingatkan peserta PROLANIS terkait pengobatan dan perawatan dirumah untuk meningkatkan
kepatuhan pasien terhadap pengelolaan hipertensinya.
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Edukasi dalam kegiatan grup dilakukan melalui aplikasi yang mendukung adanya fitur grup sehingga pemberian
edukasi dan perencanaan kegiatan grup dapat direncanakan didalamnya. Fitur grup juga dapat memiliki fungsi
sebagai media peer-support sesama penderita hipertensi.
Penyediaan informasi penting sebagai faktor yang berhubungan dengan diagnosis keperawatan, ketidakpatuhan
dalam regimen pengobatan dan defisit pengetahuan, dimasukan dalam aplikasi untuk menyediakan sumber
informasi tentang pencegahan, manajemen, dan informasi lainnya yang dapat diakses oleh peserta PROLANIS
maupun masyarakat luas sehingga PROLANIS menjadi media terdepan dalam upaya pencegahan dan pengelolaan
hipertensi.
Fitur live-chat menyerupai email dalam sebuah aplikasi dapat ditambahkan untuk memfasilitasi peserta
PROLANIS untuk melakukan Tanya-jawab dengan tim kesehatan. Sehingga memfasilitasi keingintahuan dan
ketidaktahuan masyarakat terhadap hal yang belum dipahami.
Fitur call juga dapat ditambahkan untuk mempermudah peserta PROLANIS untuk menghubungi tim kesehatan
jika terjadi hal yang mengkhawatirkan pasien.
Dengan pemanfaatan telemonitoring, monitor dan kegiatan konsultasi dapat dilakukan secara efisien dirumah
sehingga mengurangi pengeluaran waktu, jarak tempuh , dan keuangan. kegiatan edukasi dan konsultasi juga
menjadi lebih fleksibel yang dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Manfaat lainnya mampu menurunkan
antrian di pelayanan kesehatan sehingga kegiatan di pelayanan kesehatan juga dapat dilakukan secara efektif dan
kondusif. Maka dari itu, Telemonitoring on PROLANIS menjadi gagasan yang inovatif untuk menunjang
PROLANIS supaya lebih efektif dalam upaya meningkatkan kepatuhan, pencegahan, dan pengelolaan hipertensi.
Simpulan
Telemonitoring on PROLANIS merupakan solusi dalam meningkatkan kepatuhan dalam upa ya pencegahan dan
pengelolaan hipertensi melalui telemonitoring, terbukti dapat mengontrol tekanan darah, menurunkan biaya
pengobatan, meningkatkan kepatuhan dalam regimen pengobatan, dan meningkatkan kualitas hidup.
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PENCEGAHAN RESIKO PENYAKIT JANTUNG KORONER PADA PASIEN
HIPERTENSI DAN DIABETES MELITUS MELALUI PROLANIS TERINTEGRASI
TELEHEALTH: STUDI LITERATURE REVIEW
Faizal Musthofa 1, Sidik Maulana 2 , Hesti Platini3
Mahasiswa S1 Keperawatan Fakultas Keperawatan Unpad 1,2, Departemen Keperawatan Medikal Bedah
Fakultas Keperawatan Unpad 3
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ABSTRAK
Latar Belakang: Saat ini Penyakit Jantung Koroner (PJK) menjadi penyebab utama kematian di seluruh dunia.
Faktor dominan yang menyebabkan terjadinya PJK beberapa diantaranya disebabkan hipertensi dan penyakit
diabetes melitus (DM). PROLANIS hadir dalam mencegah pasien hipertensi dan DM tipe 2 serta mencegah
komplikasi yang berbahaya termasuk PJK. Tujuan: Mengatasi permasalah PJK di Indonesia melalui inovasi
PROLANIS yang diintegrasikan dengan telehealth dalam mencegah komplikasi PJK pada pasien hipertensi dan
Diabetes Melitus. Metode: Literature review dengan kata kunci diabetes melitus, hipertensi, prolanis, dan
telehealth menggunakan data base elektronik EBSCO, Google Scholar, dan Proquest. Kriteria inkulusi yaitu artikel
full paper hasil penelitian berbahasa Inggris atau Indonesia dengan rentan tahun 2009 -2019. Hasil: Telehealth
terbukti menunjukan efektif meningkatkan kepatuhan dalam mengontrol tekanan darah dan kontrol glikemik,
memperbaiki regimen pengobatan, mengurangi biaya pengobatan dan kunjungan tatap muka, memperbaiki health
behavior, serta meningkatkan kualitas hidup. Simpulan: PROLANIS yang diintegrasikan dengan telehealth
menjadi gagasan kreatif yang menunjang PROLANIS dengan memanfaatkan konsep telehealth sehingga
PROLANIS dapat menjadi lebih efektif dan efisien dalam pencegahan resiko PJK.
Kata kunci : Diabetes Melitus, Hipertensi, PROLANIS, telehealth.
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PENATALAKSANAAN NYERI DISMENORHOE DENGAN CAT STRETCH
EXERSICE DI SMUN KOTA TASIKMALAYA
1)Neni Nuraeni, 2)Yuyun Solihatin, 3) Rena
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I, 4) Haifa N, 5) Marisa L, 6) Zakiyyah
Prodi Sarjana Keperawatan FIKes Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya
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ABSTRAK
Dismenorhea (nyeri haid) adalah suatu keadaan nyeri pada pelvis dan bagian bawah abdomen (supra pubis) yang
terjadi sebelum atau selama menstruasi. Nyeri yang dirasakan bersifat individual dan subjektif bahkan bersifat
kolik, tidak terkecuali pada siswi SMU. Gangguan yang dirasakan lebih sering, diantaranya haid tidak teratur, haid
yang lebih sedikit dan sangat banyak, nyeri haid serta haid yang lebih sering. Gangguan tersebut berdampak pada
pelaksanaan proses belajar mengajar karena nyeri yang dirasakan cukup berkepanjangan menyebabkan angka
absensi di sekolah tinggi. Cat stretch exercise salah satu penatalaksanaan non farmakologis untuk mengurangi
nyeri haid. Tujuan ingin mengetahui penurunan nyeri dismenorrhoe dengan cat stretch exercise di SMUN Kota
Tasikmalaya. Metode yang digunakan kuantitatif dengan pendekatan one group pretest-postest design. Jumlah
sampel sebanyak 20 orang dengan tehnik purposive sampling, dimana responden siswi yang sedang mengalami
nyeri haid. Pengumpulan data menggunakan skala nyeri Numeric Rating Scale (NRS) yang dilakukan sebelum dan
setelah dilakukan intervensi. Hasil didapatkan rata-rata skala nyeri sebelum intervensi 2,10 dan sesudah intervensi
1,70. Hasil uji T dependen menunjukkan hasil ρ 0,002 artinya c at stretch exercise dapat menurunkan nyeri
dismenorhoe. Disarankan untuk remaja putri menerapkan latihan ini bila mengalami dismenorhoe.
Kata Kunci : Cat stretch exercise, Dismenorrhoe, Penatalaksanaan,
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FAKTOR – FAKTOR YANG MEMENGARUHI MANAJEMEN DIRI PADA KLIEN
HIPERTENSI : A SCOPING REVIEW
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ABSTRAK
Hipertensi masih menjadi masalah kesehatan yang mengancam jiwa pada banyak negara di dunia dan di Indonesia.
Salah satu program yang penting dalam keberhasilan pengelolaan dan pencegahan terjadinya komplikasi hipertensi
dengan menerapkan manajemen diri yang baik. Manajemen diri adalah kemampuan individu dalam mengatur
kehidupan sehari-hari, mengelola dan mengurangi dampak penyakit yang dideritanaya. Tujuan tinjauan literature
ini untuk menganalisis faktor–faktor yang memengaruhi manajemen diri pada klien hipertensi. Pencarian literatur
dilakukan menggunakan Google Scholar, Pubmed dan Science Direct dengan kata kunci Hypertension, self
management dan factor affecting. Kriteria inklusi : artikel dengan level evidence 1-5, artikel berbahasa Inggris,
artikel full text dan diterbitkan tahun 2009-2019. Kriteria eksklusi antara lain subyek penelitian buka n klien
hipertensi, manajemen diri bukan sebagai variabel utama dalam penelitian. Hasil : Sebanyak 1.170 artikel, hanya
10 yang memenuhi kriteria inklusi. Artikel penelitian dianalisis menggunakan pendekatan scoping review. Temuan
menunjukan manajemen diri pasien hipertensi rata -rata masih ditingkat rendah dan sedang. Manajemen diri
dipengaruhi oleh 6 faktor utama yaitu faktor biologis, faktor pendidikan kesehatan dengan modifikasi, faktor
keyakinan, lamanya terdia gnosa, hambatan yang dirasakan dan literasi kesehatan. Dari keenam faktor tersebut
faktor pendidikan kesehatan dengan modifikasi merupakan faktor yang paling banyak diungkapkan sebagai faktor
yang memengaruhi manajemen diri. Sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh strategi
pendidikan kesehatan yang inovatif terhadap peningkatan manajemen diri pasien hipertensi.
Kata Kunci: Factor Affecting, Hypertension, self management
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PROGRAM MENTORSHIP DAN PENGARUHNYA TERHADAP OUTCOME
PASIEN: A SCOPING REVIEW
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ABSTRAK
Mentorship di keperawatan banyak dilakukan dalam proses pendidikan siswa perawat dan pengembangan karir
perawat di institusi kesehatan. Meskipun secara teori mentorship dapat digunakan perawat sebagai salah satu
pendekatan intervensi, namun saat ini belum banyak informasi yang diketahui tentang mentorship sebagai
intervensi kepada pasien. Review ini dilakukan untuk mengetahui sifat, ruang lingkup dan temuan penelitian
tentang mentorship kepada pasien, serta untuk mengetahuai implikasi atau arah penelitian y ang akan datang.
Pencarian artikel menggunakan 3 data base yaitu EBSCO, Pubmed dan Science Direct. Kata kunci yang digunakan
adalah mentorship OR mentoring AND nurse OR nursing AND self management OR quality of life didapatkan
1.394 artikel. Setelah melalui proses seleksi, maka didapatkan 8 artikel yang memenuhi kriteria untuk dilakukan
analisis menggunakan pendekatan scoping review. Hasil review menunjukkan penelitian mentorship dilakukan
pada pasien kanker payudara (n = 1), promosi kesehatan seksual (n = 1), pasien COPD (n=2), serta 4 artikel pada
pasien masalah kesehatan jiwa Sebanyak 6 penelitian menggunakan peer mentoring dan 2 penelitian perawat
berperan sebagai mentor. Lamanya intervensi mentorship sangat bervariasi dari beberapa minggu sampai 12 bulan.
Frekuensi mentorship antara dua kali sehari sampai sebulan sekali. Mentorship dapat meningkatkan kualitas hidup
pasien, kemampuan self management, dan membantu proses recovery. Dapat ditarik kesimpulan bahwa
mentorship mempengaruhi outcome kesehatan pasien, namun belum ada penelitian yang mengungkapkan proses
yang terjadi pada pasien yang dilakukan mentorship sehingga mengalami perubahan outcome kesehatannya. Untuk
mendapatkan evidence based tentang bagaimana proses mentorship mempengaruhi outcome pasien, maka perlu
dilakukan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif seperti studi kasus.
Kata Kunci: mentorship, peer mentoring, perawat, recovery
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ABSTRAK
Masalah kesehatan yang terjadi dalam keluarga dipengaruhi oleh kemampuan keluarga melaksanakan peran dan
tugas perawatan kesehatan keluarga. Keperawatan keluarga berkembang di berbagai negara sebagai solusi untuk
menyelesaikan masalah kesehatan pada individu, keluarga, dan komunitas pada suatu wilayah. Status kesehatan
keluarga di Indonesia diukur dengan nilai Indeks Keluarga Sehat yang terdiri dari keluarga tidak sehat (nilai IKS
< 0,50), keluarga prasehat (nilai IKS 0,50 – 0,80), dan keluarga sehat (nilai IKS > 0,8). Studi dengan metode
literature review ini bertujuan menghasilkan kajian pustaka tentang strategi yang dapat digunakan untuk
peningkatan Indeks Keluarga Sehat. Database pencarian adalah CINAHL, MEDLINE, dan Google Scholar dengan
kata kunci keperawatan keluarga, kesehatan keluarga, dan status k esehatan keluarga. Didapatkan 102 artikel yang
dipublikasi sejak tahun 2000 sampai dengan 2019. Hasil kajian pustaka menunjukkan keperawatan keluarga
merupakan strategi inovatif dan efisien untuk mencapai status kesehatan dan kualitas hidup manusia yang le bih
baik. Keperawatan keluarga memiliki korelasi positif terhadap peningkatan kemampuan keluarga melaksanakan
tugas untuk mempertahankan, mencegah, dan mengatasi masalah kesehatan keluarga secara mandiri. Penelitian
kemampuan keluarga melaksanakan tugas perawatan kesehatan untuk meningkatkan status kesehatan dengan
mengukur IKS belum pernah dilakukan. Perlu dilakukan penelitian tentang hubungan kemampuan keluarga
melaksanakan lima tugas perawatan kesehatan untuk meningkatkan IKS secara mandiri di Indonesia.
Kata kunci: Keperawatan Kesehatan Keluarga, Indeks Keluarga Sehat, Status Kesehatan Keluarga.

FAMILY NURSING AS AN IMPROVEMENT STRATEGY OF FAMILY HEALTH
INDEX IN INDONESIA: A LITERATURE REVIEW
ABSTRACT
The occurrence of health issues in the family affected by the ability of the family itself to carry out the role and
task of family health care. Family nursing has been developed in various countries as a solution to solve individual,
family, and community health issues in a region. The family health status in Indonesia is measured by the Family
Health Index (FHI) value, comprising the category of unhealthy families (FHI < 0.50), pre -healthy families (FHI
value of 0.50 to 0.80), and healthy families (FHI > 0.8). This study aims to generate a lit erature review on strategies
that can be used to improve the Family Health Index. The search database includes CINAHL, MEDLINE, and
Google Scholar with several keywords: 'family nursing', 'family health', and 'family health status'. 102 articles
published between the year of 2000 until 2019 have been obtained. The results of the literature review indicate
that family nursing is an innovative and efficient strategy to achieve a preferable health status as well as a better
quality of human life. Family nursing has a positive correlation with the increased ability of families to carry out
their task in maintaining, preventing and overcoming family health issues independently. Research on the families'
ability to carry out health care tasks to improve the health status by measuring FHI has never been done previously.
Future research is required to discuss the relationship of families' ability in carrying out the five health care tasks
to improve FHI independently in Indonesia .
Keywords: Family Health Nursing, Fa mily Health Index, Family Health Status
PENDAHULUAN
Seiring meningkatnya populasi, kebutuhan ekonomi, kemajuan teknologi, kebutuhan dan perubahan pelayanan
kesehatan, mendorong pemerintah di beberapa negara maju dan berkembang mencari inovasi hemat biaya u ntuk
perawatan kesehatan berbasis keluarga di seluruh dunia. Pemberian layanan kesehatan secara kuratif di unit
layanan kesehatan saat ini tidak cukup untuk memenuhi tuntutan kesehatan di masa depan. Sehingga WHO di
Eropa merekomendasikan program kesehatan berorientasi pada keluarga sejak tahun 1998 dengan menyediakan
perawat kesehatan keluarga. Melalui keperawatan keluarga tersebut, kegiatan multidimensi dilakukan dengan
tidak hanya berorientasi pada individu, tetapi juga keluarga, kelompok dan populasi. Kegiatan inovasi keperawatan
keluarga memiliki tujuan untuk mempromosikan kesehatan, melindungi manusia sepanjang hidup, dan proaktif
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mencegahan penyakit dan kecacatan untuk mempertahankan status kesehatan individu dalam susunan keluarga
dan komunitasnya (Obbia, 2014).
Keperawatan dengan berorientasi pada keluarga menjadi solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah
kesehatan. Keperawatan keluarga di Eropa mulai diterapkan di beberapa negara maju dan berkembang dengan
memaksimalkan upaya promotif dan preventif melalui p emberdayaan keluarga. Program keperawatan keluarga
merupakan satu kesatuan utuh secara timbal balik antara keluarga dan perawat agar dapat menjalin hubungan
melalui prinsip komunikasi yang baik dalam mencapai status kesehatan keluarga (Dorell, Östlund, & Sundin,
2016). Keperawatan keluarga juga diterapkan di beberapa negara b agian di Amerika sebagai solusi efektif dalam
masalah kesehatan. Tujuannya agar keluarga mampu menjadi mitra dalam perencanaan, layanan dan
pengembangan sistem, meningkatkan penelitian keefektifan keperawatan dan memberikan umpan balik kebijakan
praktik keperawatan kesehatan keluarga (Spencer, Blau, & Mallery, 2010).
Melalui keperawatan keluarga, keberadaan keluarga menjadi sangat penting untuk mengelola kejadian penyakit
dan menjaga status kesehatanya. Hal ini dikarenakan setiap m asalah kesehatan keluarga dapat mempengaruhi
peran anggota keluarga lainnya (Effendy, 1998). Pendekatan keperawatan keluarga juga dapat diterapkan dalam
upaya menyelesaikan masalah kesehatan pada tingkat komunitas (Dorell et al., 2016). Hal ini seriring dengan
sasaran utama program kesehatan yang dilaksanakan, yaitu keluarga itu sendiri. Dimana k eluarga merupakan unit
organisasi terkecil masyarakat terdiri atas kepala dan anggota keluarga yang berkumpul dan tinggal dalam satu
atap serta memiliki saling ketergantungan satu sama lainnya (Kemenkumham, 2009). Selain itu, keluarga juga
memiliki peran penting sebagai penyedia sumber daya manusia, materi, keuangan dan tujuan sosial, serta
pemeliharaan kesehatan anggota keluarganya (Irinoye, Ogunfowokan, & Olaogun, 2006). Dengan demikian dapat
disimpulkan jika dalam suatu komunitas terkumpul keluarga dengan status kesehatan yang baik, maka akan
menjadi pendukung terwujudnya komunitas masyarakat dengan status kesehatan yang baik pula.
Keperawatan keluarga juga merupakan bagian penting program perawatan kesehatan masyarakat (Perkesmas) di
fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) terlebih dengan adanya Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan
Keluarga (PIS-PK). PIS-PK merupakan inovasi di bidang kesehatan yang menjadi agenda Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJPN) bidang kesehatan tahun 2005-2025 dalam rangka mewujudkan peningkatan
kualitas hidup manusia Indonesia yang lebih baik. Tujuan program keperawatan keluarga secara terintegrasi dalam
PIS-PK adalah untuk meningkatkan kemampuan keluarga menjalankan tugasnya menyelesaikan masalah
kesehatan yang dihadapi secara mandiri (Siti, Nursalam, Adriani, Ahsan, & Tantut, 2018). Sehingga dengan
adanya PIS-PK diharapkan kemampuan keluarga menghadapi dan menyelesaikan masalah kesehatan keluarga
dapat diselesaikan secara mandiri dengan memberdayakan kemampuan keluarga tersebut.
Kemampuan keluarga melakukan tugas perawatan keluarga dalam menyelesaikan masalah kesehatan secara
mandiri merupakan faktor penting untuk mencapai status kesehatan keluarga. Tugas perawatan keluarga terdiri
dari lima tugas pokok yang saling berhubungan, yaitu: 1) mengenal masalah kesehatan, 2) memutuskan t indakan
kesehatan, 3) melakukan perawatan, 4) memodifikasi lingkungan, dan 5) mengakses fasilitas kesehatan
(Ratnawati, 2018). Kemampuan keluarga menjalankan lima tugas keluarga tersebut menggambarkan peran dan
fungsi keluarga dalam perawatan kesehatan melalui pembinaan dan pembimbingan oleh perawat (Agrina &
Zulfitri, 2013). Dengan dilaksanakan pembinaan dan pembimbingan keluarga di unit pelayanan kesehatan maupun
dengan kunjungan rumah (home visite), diharapkan keluarga menjadi lebih kooperatif serta mampu mencegah dan
mengatasi masalah kesehatan yang dihadapi secara mandiri (Siti et al., 2018). Sehingga, dengan pembinaan dan
pembimbingan dalam perawatan kesehatan, keluarga dapat meningkatkan kemampuannya secara mandiri un tuk
mempertahankan, mengatasi dan mencegah masalah kesehatan keluarganya.
Proses pencapaian status kesehatan keluarga melalui program PIS-PK yang dilaksanakan pada setiap puskesmas
diawali dengan perencanaan dan persiapan di setiap wilayah kerjanya. Tujua n akhir pendataan program ini adalah
memperoleh data kesehatan keluarga berdasarkan 12 indikator kesehatan keluarga. Pendataan dan pelaksanaan
program dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dan dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan
petunjuk teknisnya dengan output data berupa Indeks Keluarga Sehat (IKS) sebagai gambaran status kesehatan
keluarga. IKS terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu: 1) nilai IKS < 50,00 % = tidak sehat, 2) nilai IKS 50,00 5 s/d
80,00 % = pra sehat, dan 3) nilai IKS > 80% = sehat (Kemenkes, 2016a). IKS juga dapat digunakan dalam penilaian
indeks kesehatan pada tingkat berjenjang mulai dari tingkat keluarga, tingkat komunitas (RT, RW, Kam pung,
Kelurahan, Kecamatan, Daerah), hingga pada tingkat nasional untuk menggambarkan Indeks Kesehatan Indonesia.
Sebagaimana penjelasan latar belakang yang telah disebutkan, maka perlu dilakukan tinjauan pustaka (literature
review) tentang strategi kepera watan keluarga untuk meningkatkan status kesehatan yang dapat diterapkan sesuai
dengan keadaan di Indonesia. Tinjauan pustaka (literature review) ini bertujuan untuk mengidentifikasi sistem
pelaksanaan keperawatan keluarga untuk mempertahankan, meningkatka n status kesehatan, dan menyelesaikan
masalah kesehatan yang terjadi pada keluarga secara mandiri dengan penilaian IKS.
METODE
Metode dalam penulisan artikel ini adalah kajian pustaka (literature review). Pencarian artikel pendukung
dilakukan melalui database CINAHL, MEDLINE, dan Google Scholar. Literature review ini menggunakan kata
kunci dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris (bilingual). Dalam Bahasa Indonesia digunakan kata kunci
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pendekatan keluarga, keperawatan keluarga, dan kesehatan keluarga. Dalam Bahasa Inggris digunakan kata kunci
Family Health Approach, Family Nursing, dan Family Health. Terdapat total 102 artikel yang sesuai ditemukan
dengan menggunakan kata kunci tersebut dengan total sintesa 9 artikel yang dipublikasikan mulai pada tahun 2000
sampai dengan tahun 2019. Artikel kemudian dievaluasi sesuai dengan kriteria tentang pelaksanaan konsep
keperawatan dengan pendekatan keluarga untuk mencapai status kesehatan keluarga kemudian dilakuka n telaah
dan review. Selain itu, teori dan kebijakan pemerintah juga digunakan dalam literatur review ini untuk
menganalisis secara perbandingan dan memperkuat alasan literatur yang dikaji.
HASIL KAJIAN PUSTAKA
Sembilan artikel disintesis untuk dilakukan analisis dengan orientasi utama keperawatan keluarga pada masalah
kesehatan keluarga yang bersifat umum. Penelitian yang telah dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif pada
ranah pendidikan dan praktik keperawatan kesehatan keluarga dengan orientasi peran tenaga keperawatan dalam
mewujudkan asuhan keperawatan keluarga yang baik beserta dampak yang ditimbulkan terhadap keluarga yang
mendapatkan intervensinya.
Tabel 1: Pelaksanaan Keperawatan Keluarga Untuk Meningkatkan Status Kesehatan Keluarga
Penulis dan Judul
Tahun
Hasil Penelitian
Ian Murray
2004
Program keperawatan keluarga merupakan solusi bagi
keluarga mengatasi masalah kesehatan yang dihadapinya.
Family Health Nursing: the education
Perawat keluarga harus melaksanakan peran dan fungsinya
programme for the WHO European Scottish
sesuai dengan kurikulum pendidikan dengan bekerjasama
Pilot
bersama tim perawatan kesehatan masyarakat lainnya. Peran
terpenting seorang perawat dalam keperawatan keluarga
adalah menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga.
Omolola Irinoye, RN, PhD
Adesola Ogunfowokan, RN, BNSc
Adenike Olaogun, RN, PhD
Obafemi Awolowo University

2006

Berdasarkan kurikulum pendidikan pascasarjana keperawatan
di Nigeria menunjukkan bahwa perawat master dan doktor
dengan gelar spesialis keperawatan komunitas telah memiliki
teori dasar tentang keperawatan keluarga. Namun, banyak
perawat di Nigeria dengan gelar tersebut tidak terlibat secara
langsung dalam praktik klinis keperawatan keluarga. Mereka
lebih berupaya pada arah pengembangan spesialisasi dan
memandang bahwa keperawatan dengan orientasi keluarga
memiliki lingkup lebih jauh daripada keperawatan kesehatan
masyarakat.

2007

Meskipun pada awalnya perawat dianggap lebih rendah
daripada dokter, dalam penelitian ini perawat keluarga
dianggap memiliki tanggung jawab klinis lebih besar daripada
dokter karena perawat berkomunikasi secara langsung dengan
keluarga dengan bertanggung jawab pada pencegahan dan
perawatan penyakit, mengambil keputusan independent serta
bekerja sama dengan tim dokter dan seluruh anggota keluarga
yang dirawatnya.

Family Nursing Education and Family
Nursing Practice in Nigeria

Barbara Ann Parfitt
Flora Cornish
Implementing Family Health Nursing in
Tajikistan: From policy to practice in
primary health care reform

Faktor penghambat pokok bagi perawat keluarga adalah
adanya gesekan perbedaan gaji perawat dengan tenaga
kesehatan lainnya, sehingga keberhasilan perawatan kesehatan
keluarga kurang terpenuhi akibat sistem pembiayaan yang
tidak merata. Dengan kata lain, permasalah gaji perawat
menyebabkan masalah serius pada perawat sebagai tenaga
kerja kesehatan, hal ini disebabkan warisan budaya dari pada
negara bekas jajahan Uni Soviet.
Faktor penentu suksesnya program keperawatan keluarga ini
adalah antusiasme perawat itu sendiri dan penerimaan
keberadaan perawat oleh pengguna layanan.
Sandra A. Spencer
Gary M. Blau
Coretta J. Mallery

2010

Perawat sebagai pelaksana keperawatan keluarga diharapkan
memfasilitasi kemampuan keluarga sebagai mitra dalam
perencanaan, pengembangan layanan dan sistem perawatan,
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Penulis dan Judul

Tahun

Hasil Penelitian
pelaksanaan dan meningkatkan penelitian perawatan, serta
umpan balik kebijakan dan praktik keperawatan.

2010

Pengetahuan empiris tentang kinerja perawat terhadap
keperawatan keluarga masih sangatlah minim terkait metode,
hubungan timbal balik, dan peningkatan sumber daya keluarga
yang dapat mempengaruhi status kesehatan keluarga. Perawat
keluarga diperlukan untuk mendukung keluarga dalam
meningkatkan: 1) peran sebagai orang tua, 2) memperkuat
hubungan socia l keluarga, dan 3) meningkatkan sumber daya
keluarga untuk mengelola tugas-tugas keluarga terhadap
anggota keluarga terutama anak.

2013

Terdapat pengaruh signifikan pemberian asuhan keperawatan
keluarga terhadap tingkat kemandirian keluarga mengatasi
masalah kesehatan (p value = 0,00).

2014

Keperawatan Kesehatan
Keluarga
program
yang
direkomendasikan WHO-EU dengan target pelayanan
perawatan paliatif, manajemen kasus, kemitraan perawat
keluarga, klinik perawatan, keperawatan komunitas,
kunjungan rumah, dll. Perlunya pengakuan Keperawatan
Kesehatan Keluarga sebagai bentuk keperawatan terintegrasi.

2018

Sasaran PIS-PK adalah meningkatnya derajat kesehatan
melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
dengan pendekatan keluarga.

2018

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Kinerja Perawat dan
Kemandirian Keluarga diantaranya adalah 1) modal structural
keperawatan, 2) sumber daya manusia keperawatan, 3) faktor
klien, 4) faktor keluarga, 5) faktor hubungan keperawatan.

Family-Driven Care in America: More Than
a Good Idea
Arja Haggman-Laitila
Hanna -Mari Tanninen
Anna -Maija Pietila
Effectiveness of resource-enhancing familyoriented intervention

Agrina
Reni Zulfitri
Efektifitas Asuhan Keperawatan Keluarga
Terhadap Tingkat Kemandirian Keluarga
Mengatasi Masalah Kesehatan di Keluarga
Paola Obbia
Introducing the family health nurse in Italy

Triani Marwati
Irnafa Ratri Aisya
Aulia Alifariani
Promkes untuk Mendukung PIS-PK Indikator
Hipertensi dan KB di Desa Combongan
Siti Nur Kholifah
Nursalam
Merryana Adriani
Ahsan
Tantut Susanto

Kinerja perawat yang baik dalam asuhan keperawatan
Structural Model for Public Health Nurses’
keluarga dapat meningkatkan kemandirian keluarga dalam
Performance in the Implementation of Family
merawat anggota keluarga yang sakit.
Nursing Based on Nursing Relational Capital
Dalam kurikulum pendidikan keperawatan di Eropa, program keperawatan keluarga menuntut peran setiap tenaga
perawat dapat memberikan solusi dalam penyelesaian masalah kesehatan keluarga. Perawat harus bisa
melaksanakan peran dan fungsinya sesuai dengan kurikulum pendidikan yang pernah ditempuhnya dan
bekerjasama dengan tim perawatan kesehatan masyarakat lainnya. Peran terpenting perawat dalam keperawatan
keluarga adalah menjalin komunikasi yang baik dengan sasaran kinerjanya untuk meningkatkan status kesehatan
keluarga tersebut (Murray, 2004). Perawat dengan gelar akademik master dan doktor atau spesialis keperawatan
komunitas dianggap telah memiliki teori dasar yang kuat tentang keperawatan keluarga, namun banyak perawat
di Nigeria dengan gelar tersebut tidak terlibat secara langsung dalam praktik klinis keperawatan keluarga. Mereka
lebih berupaya pada arah pengembangan spesialisasi dan memandang bahwa keperawatan dengan orientasi
keluarga memiliki lingkup lebih jauh daripada keperawatan kesehatan masyarakat (Irinoye et al., 2006).
Penelitian kualitatif yang dilakukan oleh Häggman‐Laitila, Tanninen, and Pietilä (2010) dijelaskan bahwa
pengetahuan empiris tentang kinerja perawat terhadap keperawatan keluarga masih sangatlah minim terkait
metode, hubungan timbal balik, dan peningkatan sumber daya keluarga yang dapat mempengaruhi status kesehatan
keluarga. Hasil dari penelitian tersebut dinyatakan bahwa keberadaan perawat diperlukan untuk mendukung
keluarga dalam meningkatkan: 1) peran sebagai orang tua, 2) memperkuat hubungan social keluarga, dan 3)
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meningkatkan sumber daya keluarga untuk mengelola tugas-tugas keluarga terhadap anggota keluarga terutama
kepada anak. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Agrina dan Zulfitri (2014) menyatakan bahwa terdapat
pengaruh yang signifikan pada pemberian asuhan keperawatan keluarga terhadap peningkatan tingkat kemandirian
keluarga untuk mengatasi masalah kesehatan yang dialami. Dimana dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa
tingkat kemandirian keluarga meningkat setelah dilakukan asuhan keperawatan keluarga yang baik sesuai dengan
petunjuk yang ditentukan.
Tingkat kemandirian keluarga dapat tercapai dengan baik dilihat dari kemampuan keluarga memahami dan
melaksanakan lima tugas perawatan kesehatan keluarga. Kemampuan memahami dan melaksanakan tugas tersebut
sangat tergantung pada peran perawat dalam memberikan asuhan keperawatan. Sebagaimana dijelaskan pada hasil
penelitian yang dilakukan oleh Agrina and Zulfitri (2013) sebelumnya, dengan desain one group pretest-posttest
dihasil nilai p value= 0,000 yang disimpulkan bahwa asuhan keperawatan keluarga dapat meningkatkan
kemandirian keluarga untuk mengatasi masalah kesehatan. Dalam pelaksanaan program keperawatan keluarga
sebagaimana dimaksud, diharapkan keluarga mendapatkan upaya pembinaan dan bimbingan untuk menjalankan
lima tugas perawatan kesehatan keluarga oleh perawat dalam penyelesaian masalah kesehatan yang dialami oleh
keluarga secara mandiri (Agrina & Zulfitri, 2013).
Di Italia, keperawatan keluarga juga merupakan program yang direkomendasikan oleh WHO-Eropa dengan target
perawatan paliatif, manajemen kasus, kemitraan perawat keluarga, klinik perawatan, keperawatan komunitas,
kunjunga n rumah, dan lain-lain yang langsung dilakukan oleh perawat (Obbia, 2014). Pelaksanaan program ini
menuntut perawat lebih banyak aktif dalam mengelola keluarga yang menjadi sasaran kinerjanya. Meskipun pada
awalnya perawat dianggap lebih rendah daripada dokter, da lam penelitian yang dilakukan oleh Parfitt and Cornish
(2007) menilai bahwa perawat memiliki tanggung jawab klinis yang lebih besar daripada dokter. Hal ini
disebabkan perawat melakukan kontak secara langsung kepada keluarga serta bertanggung jawab penuh terhadap
pencegahan dan perawatan penyakit, mengambil keputusan independent, serta bekerja sama dengan tim dokter
dan anggota keluarganya secara menyeluruh. Sehingga dokter memiliki penilaian dan menganggap bahwa perawat
memiliki dampak positif secara langsung terhadap peningkatan kesehatan pada keluarga (Obbia, 2014).
Faktor-faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan program keperawatan keluarga perlu diketahui dan
ditindak lanjuti oleh setiap pengambil kebijakan di suatu Negara. Faktor penghambat paling utama bagi perawat
keluarga dalam melaksanakan keperawatan keluarga sebagaimana penelitian yang dilakukan Parfitt and Cornish
(2007) di Tajikistan adalah berbedaan gaji perawat dengan tenaga kesehatan lainnya. Hal ini dinilai dapat
menjadikan keberhasilan program perawatan keluarga tidak tercapai dengan baik akibat sistem pembiayaan
operasional yang tidak merata. Permasalahan gaji perawat menjadi sebuah isu serius sebagai tenaga kesehatan
dimana factor penyebabnya adalah adanya budaya yang berpandangan negatif terhadap kperawat sebagai warisan
bagi negara bekas jajahan Uni Soviet. Sehingga, factor pendukung keberhasilan dari keperawatan keluarga ini
adalah antusiasme perawat itu sendiri dan eksistensi perawat di mata pengguna layanan keperawatan sebagai
subyek yang saling berhubungan selama proses perawatan keluarga (Parfitt & Cornish, 2007).
Keterkaitan hubungan timbal balik antara perawat dan keluarga merupakan faktor yang dapat dikembangkan untuk
mendukung suksesnya program keperawatan keluarga. Dalam penelitian keperawatan keluarga dengan judul
“Family-Driven Care in America: More Than a Good Idea” mengemukakan bahwa kemampuan keluarga perlu
dikembangkan sebagai mitra dalam perencanaan, pengembangan layanan dan sistem perawatan, pelaksanaan dan
meningkatkan penelitian perawatan, serta umpan balik kebijakan dan praktik keperawatan (Spencer et al., 2010).
Sebagaimana hal tersebut, maka hubungan timbal balik antara perawat dan keluarga dapat dijadik an sebuah
pendukung untuk memperkuat pandangan keluarga terhadap kebijakan pada sudut pandang keluarga itu sendiri
maupun sudut pandang pemerintah terkait keperawatan keluarga yang dijalankan untuk mewujudkan status
kesehatan yang lebih baik.
Sesuai denga n yang tertuang dalam undang-undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan bab II pasal 3 yang
menyatakan bahwa tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya
(SekretarisNegara, 2009). Pencapaian status kesehatan sebagaimana hasil penelitian oleh Marwati, Aisya, and
Alifariani (2018) tentang kesehatan masyarakat menyatakan bahwa sasaran PIS-PK adalah meningkatnya derajat
kesehatan melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dengan orientasi keluarga. Puskesmas menjadi
ujung tombak penentu keberhasilan program ini di setiap wilayah kerjanya. Upaya yang dapat dimaksimalkan
adalah upaya promotif melalui penyuluhan kesehatan kepada masyarakat untuk memperkuat perwujudan
pembangunan kesehatan (Marwati et al., 2018). Secara praktis dalam profil kesehatan Indonesia 2018 dituangkan
bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan 4,86 poin, yaitu dari tahun 2010 sebesar
66,53 meningkat pada tahun 2018 menjadi 71,39. Namun bila dilihat dari data IKS yang dapat diakses melalui
website keluargasehat.kemkes.go.id menyatakan bahwa IKS nasional masih dalam nilai 0,18 atau pada rentang
tidak sehat. Nilai IKS paling rendah adalah pada indikator ke tujuh, yaitu pe nderita hipertensi melakukan
pengobatan secara teratur sebesar 24,39 % dari target nasional (Kemenkes, 2019).
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PEMBAHASAN
Konsep keperawatan keluarga muncul dari inisiatif Word Health Organization untuk mengembangkan kompetensi
praktisi kesehatan dengan sasaran keluarga sebagai fokus pengorganisasian praktiknya (WHO, 2000). Obyek
utama dari keperawatan keluarga adalah keluarga itu sendiri dan sejalan dengan PIS-PK untuk meningkatkan
kemampuan keluarga menjalankan tugas perawatan keluarga dalam rangka menciptakan status kesehatan yang
baik (Kemenkes, 2017a). Prinsip pendekatan keluarga pada PIS-PK juga sejalan dengan kurikulum pendidikan
keperawatan keluarga untuk mendorong perawat berperan sebagai penyedia layanan keperawatan, pengambil
keputusan kasus, komunikator, dan manager (Murray, 2004). Hal ini didukung dengan perawat dapat menjalankan
perannya di setiap tahap kegiatan PIS-PK sebagai manager bagi sasaran kerja dan tim lainnya pada saat persiapan
kegiatan, penyedia layanan keperawatan (care giver) dan case finding (penemu kasus) pada saat pendataan dan
intervensi, dan communicator and educator (penghubung dan pemberi edukasi) pada saat pelaksanaan tindak
lanjut kegiatan (Virdasari, Arso, & Fatmasari, 2018).
PIS-PK mendorong keluarga agar mampu meningkatkan dan mempertahankan status kesehatannya secara mandiri.
Peningkatan status kesehatan keluarga dilakukan melalui pelaksanaan tugas perawatan keluarga dengan
meningkatkan: 1) kemampuan keluarga mengenal masala h, 2) kemampuan keluarga mengambil keputusan, 3)
kemampuan keluarga melakukan perawatan, 4) kemampuan keluarga memodifikasi lingkungan, dan 5)
kemampuan keluarga untuk mengakses fasilitas kesehatan (Andi, 2012). Melalui 5 tugas perawatan kesehatan
keluarga tersebut, kemandirian keluarga untuk menyelesaikan masalah dan menciptakan status kesehatan yang
baik dapat ditingkatkan dengan cara pelaksanaan asuhan keperawatan keluarga (Agrina & Zulfitri, 2013). Hal ini
menunjukkan bahwa semakin baik pelaksanaan asuhan keperawatan keluarga memiliki implikasi positif terhadap
peningkatan kemandirian keluarga untuk menyelesaikan masalah dan mempertahankan status kesehatannya secara
mandiri.
Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang juga seiring
dengan undang-undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dinyatakan bahwa pembangunan keluarga merupakan
upaya dalam rangka mewujudkan keluarga yang memiliki kualitas hidup dalam lingkungan yang sehat
(SekretarisNegara, 2014). Upaya tersebut dapat dimaksimalkan dengan cara melakukan pemberdayaan melalui
pelaksanaan fungsi keperawatan kesehatan keluarga. Terdapat lima fungsi keluarga (the health care function)
terutama dalam fungsi pemeliharaan atau keperawatan kesehatan keluarga. Fungsi keluarga tersebut bertujuan
untuk mempertahankan keadaan kesehatan pada seluruh anggota keluarga agar memiliki produktifitas yang tinggi
secara terus-menerus. Fungsi kesehatan keluarga sebagaimana dimaksud dikembangkan menjadi tugas keluarga
di bidang kesehatan (Friedman, Bowden, & Jones, 2003) dengan peran serta setiap anggota keluarganya untuk
mempertahankan kondisi kesehatan di dalam keluarga.
Peran keluarga dalam mencapai tugas perawatan keluarga yang optimal merupakan solusi permasalahan kesehatan
keluarga secara komprehensif dan mandiri (Murray, 2004). Hal ini menunjukkan bahwa keterkaitan perawat dan
anggota keluarga satu dengan yang lainnya sangat berpengaruh pada setiap masalah kesehatan yang dihadapi.
Dalam pelaksanaan tugas perawatan keluarga perlu sebuah model keperawatan yang komprehensif dengan
kurikulum berorientasi pada keluarga (Irinoye et al., 2006). Hal ini bertujuan untuk menciptakan timbal balik
positif sebagai kekuatan bagi perawat untuk menciptakan status kesehatan keluarga dan eksistensi keperawatan
keluarga sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan status kesehatan keluarga yang lebih baik.
Selain peran keluarga sebagai pendukung utama untuk mencapai status kesehatan yang baik, ju ga diperlukan peran
perawat untuk memfasilitasi peran keluarga tersebut. Peran perawat sebagai pemberi layanan keperawatan
dilaksanakan oleh seorang perawat terutama dalam pengkajian dan pemeriksaan riwayat penyakit yang dapat
terjadi pada kasus kesehatan ibu dan anak, hipertensi (pengukuran tekanan darah), tuberkulosis, gangguan jiwa,
dan riwayat perokok dalam keluarga. Peran perawat sebagai communicator and educator dan leader community
dalam kegiatan pendataan adalah melakukan konseling, penyuluhan keseh atan, dan memberikan umpan balik
positif ketika ditemukan masalah kesehatan sesuai dengan indikator yang dinilai. Peran sebagai pengambil
keputusan dan case finding (penemu kasus) bagi perawat adalah perawat dapat menentukan penilaian indeks
keluarga sehat serta memberikan saran dan solusi terkait masalah kesehatan keluarga menggunakan paket
informasi pinkesga (Kemenkes, 2016b).
Disamping peran tersebut, perawat juga memiliki kemampuan dan jumlah sumberdaya manusia yang dapat
diandalkan dalam kegiatan peningkatan status kesehatan dengan beroirientasi pada keluarga . Misalnya sebagai
pelaksana PIS-PK, perawat dapat melakukan pendataan, mengelola data, menganalisis data, merumuskan
intervensi, melaksanakan intervensi dengan melakukan pelayanan keperawatan, dan membuat laporan sistem
informasi puskesmas (Kemenkes, 2016b). Selain itu, komposisi perawat merupakan tenaga kesehatan paling
mendominasi di FKTP seluruh Indonesia yaitu sebesar 49 % dari total 1.000.780 orang tenaga kesehatan
(Kemenkes, 2017b). Hal ini menggambarkan bahwa perawat menjadi bagian penting dalam mensukseskan
peningkatan status kesehatan dengan pendekatan keluarga.
Pendekatan keluarga untuk mewujudkan Indonesia Sehat mutlak harus dilakukan disertai dengan pemberdayaan
keluarga dan masyarakat dalam pembangunan kesehatan (Kemenkes, 2016a). Hal ini terbukti dengan perubahan
positif data riskesdas sejak 2013. Data menunjukkan proporsi bayi lahir stunting (panjang badan < 48 cm) saat itu
adalah sebesar 20,2 %, dan kelompok balita juga didapatkan data 37,2 % menderita stunting. Untuk menanggulangi
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stunting harus dilakukan deteksi dan intervensi kesehatan sedini mungkin dengan pemantauan pertu mbuhan bayi
dan balita melalui penimbangan berat badan di posyandu secara rutin. Pada tahun 2007 proporsi balita yang
berkunjung ke posyandu pada enam bulan terakhir hanya sebesar 25,5 % dan meningkat pada tahun 2013 menjadi
34,3 % (Riskesdas, 2013). Bila pemantauan pertumbuhan merupakan hal penting untuk dilakukan pada bayi dan
balita di posyandu, maka bayi dan balita yang tidak datang harus dilakukan kunjungan rumah (home visite) untuk
tindak lanjut terhadap masalah yang ditemukan. Untuk datang ke posyandu maupun kunjungan rumah pada kasus
tersebut, memerlukan kerjasama antara tenaga kesehatan, kader kesehatan dan keluarga yang baik. Hal ini
menunjukkan bahwa pendekatan keluarga dan pemberdayaan masyarakat merupakan hal yang mutlak untuk
dilakukan dalam mewujudkan pencegahan terhadap stunting sebagai masalah kesehatan dalam keluarga.
Selain itu, pemantauan kesehatan keluarga juga dapat dilakukan pada keluarga dengan masalah penyakit tidak
menular seperti hipertensi. Diketahui bahwa prevalensi penderita hipertensi pada tahun 2013 sebesar 25,8 % atau
sejumlah 42,1 juta jiwa. Dari jumlah tersebut hanya 36,8 % penderita hipertensi melakukan kontak dengan petugas
kesehatan, sisanya sekitar 2/3 dari kasus hipertensi tidak menyadari bahwa dirinya menderita hipertensi
(Riskesdas, 2013). Dari data tersebut menunjukkan bahwa bila tidak dilakukan pendekatan keluarga dengan cara
kunjungan rumah (home visite), maka 2/3 bagian atau sejumlah 28 juta jiwa penderita hipertensi tidak akan pernah
terpantau dan tertangani. Untuk datang ke posybindu atau puskesmas maupun kunjungan rumah pada kasus
tersebut, juga memerlukan koordinasi antara tenaga kesehatan, kader kesehatan dan keluarga yang baik. Hal in i
juga memperkuat bahwa pendekatan keluarga mutlak untuk dilakukan dalam pengendalian penyakit tidak menular.
Berdasarkan data IKS yang dapat diakses melalui website keluargasehat.kemkes.go.id diketahui bahwa IKS
nasional adalah 0,18 atau pada rentang tida k sehat (Kemenkes, 2019). Hal ini menggambarkan bahwa program
kesehatan dengan pendekatan keluarga di Indonesia belum terlaksana dengan baik. Jika dilihat dari sudut pandang
keperawatan keluarga, strategi pendekatan keluarga yang saat ini dilakukan kurang memaksimalkan peran
perawat. Sehingga advokasi kesehatan saat pendataan dan peran sebagai case finding (penemu kasus), dan
communicator and educator (penghubung dan pemberi edukasi) tidak dilakukan dengan baik karena pelaksana
pendataan bukan dari profesi perawat. Seharusnya sesaat setelah pendataan, masalah dan rencana kesehatan sudah
tercatat dan keluarga memiliki motivasi untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah secara mandiri.
Selain itu, resurvey IKS masih jarang dilakukan untuk menilai ulang perubahan IKS dan dilakukan perbaikan data
keluarga di wilayah kerja setiap puskesmas.
Gambaran indikator penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur yang juga masih rendah sebesar
24,39 % dari target nasional (Kemenkes, 2019), juga memberikan makna bahwa pendekatan keluarga kurang
berjalan dengan baik. Tenaga kesehatan harusnya melakukan kunjungan rumah untuk memantau keluarga dengan
masalah kesehatan hipertensi. Namun karena pendataan tidak dilakukan oleh nakes yang berkompeten, maka
tekanan darah biasanya diperoleh melalui informasi wawancara tanpa dilakukan pengukuran. Sehingga tindak
lanjut dari program perkesmas juga tidak terlaksana dengan baik akibat informasi yang tidak lengkap. Hal inilah
yang menjadi inti pokok bahwa keperawatan keluarga merupakan strategi yang dapat dilaksanakan di Indonesia.
Mengingat kurikulum keperawatan keluarga dan dominasi jumlah perawat di Indonesia adalah 49 % dari total
1.000.780 orang tenaga kesehatan (Kemenkes, 2017b), maka perawat sangat mungkin menjadi pelaksana utama
dan pilot project dari strategi peningkatan IKS di Indonesia.
Bagan 1.1. Alur pelaksanaan keperawatan untuk meningkatkan status kesehatan dengan pendekatan keluarga
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Bagan 1.1. tentang alur pelaksanaan keperawatan untuk meningkatkan status kesehatan dengan pendekatan
keluarga merupakan gambaran umum strategi keperawatan untuk meningkatkan IKS di Indonesia. Pemerintah
memiliki peran penting untuk menyediakan sumber day a manusia, sumber daya kesehatan dan sarana prasarana
yang merupakan modal utama untuk mewujudkan status kesehatan dan kualitas hidup manusia yang lebih baik.
Selain itu perlu adanya dukungan kebijakan pemerintah pada lingkup akademik maupun klinik serta p emberdayaan
masyarakat sebagai dasar regulasi untuk mewujudkan program tersebut. Dengan demikian, faktor penghambat
perawat dalam keperawatan keluarga terkait berbedaan gaji perawat atau pembiayaan operasional yang menjadi
isu utama tidak perlu terjadi. Ha l ini akan meningkatkan antusiasme perawat untuk meningkatkan eksistensinya di
mata pengguna layanan keperawatan sehingga akan meningkatkan factor pendukung untuk mencapai tujuan akhir
dari keperawatan keluarga (Parfitt & Cornish, 2007).
Sebagai bentuk pelaksana pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kemampuan perawatan keluarga secara
mandiri, perawat harus menjalankan perannya dengan tujuan memaksimalkan lima tugas perawatan keluarga.
Peran perawat yang dimaksud diantaranya adalah sebagai penemu kasus, pemberi layanan keperawatan,
komunikator, pemberi informasi kesehatan, perencana/koordinator kelompok, dan pengambil keputusan. P eran
tersebut bertujuan memberikan perubahan positif pada kemandirian keluarga melaksanakan lima tugas perawatan
keluarga sebagai penentu status kesehatan keluarga yang dapat dinilai dengan IKS. Sehingga tujuan akhir berupa
status kesehatan keluarga yang baik dapat dicapai secara mandiri.
Sebagaimana kajian artikel ilmiah yang dijelaskan sebelumnya, disimpulkan bahwa untuk mencapai status
kesehatan keluarga yang baik dibutuhkan lima unsur pokok. Kelima unsur tersebut adalah: 1) sumber daya manusia
sebagai sasaran, 2) sumber daya tenaga kesehatan sebagai pelaksana, 3) sarana dan prasarana sebagai pendukung,
4) kebijakan pemerintah sebagai regulasi, dan 5) peran serta keluarga / masyarakat dalam pelayanan kesehatan.
Kelima hal pokok tersebut menjadi dasar pera n perawat secara dependen, indepeneden maupun interdependen
yang berdampak langsung terhadap kemandirian keluarga melaksanakan lima tugas perawatan keluarga mencapai
status kesehatan secara mandiri dengan penilaian IKS. Nilai IKS yang baik secara langsung diharapkan akan
memberikan dampak positif terhadap status kesehatan keluarga dan kualitas hidup manusia (Bagan 1.1).
Sebagai strategi peningkatan IKS, keperawatan keluarga harus menempatkan posisi di setiap unsur pendukung
status kesehatan keluarga. Unsur pertama adalah sumberdaya manusia / tenaga kesehatan sebagai sasaran dan
pelaksana program sesuai dengan konsep keperawatan, yaitu keluarga sasaran dengan memaksimalkan peran
perawat keluarga. Kedua, sarana dan prasarana sebagai pendukung program dapat dipenuhi melalui elemen
penilaian akreditasi puskesmas dengan memenuhi standart pelayanan dan sarana prasarana yang ada di puskesmas
(Kemenkes, 2014). Unsur keempat adalah kebijakan pemerintah yang menjadi dasar dari pelaksanaan program
peningkatan status kesehatan keluarga yaitu adanya regulasi tentang keperawatan dan Program Indonesia Sehat
dengan Pendekatan Keluarga (Kemenkes, 2016b). Unsur kelima adalah bentuk pemberdayaan masayarakat dan
keluarga berdasarkan budaya gotong royong Indonesia dan program pemberdayaan yang dapat di maksimalkan
melalui fungsi puskesmas. Maka dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keperawatan keluarga berpotensi
diterapkan sebagai strategi peningkatan IKS di Indonesia.
SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa keperawatan keluarga merupakan
bentuk pendekatan hoslitik yang memandang keluarga sebagai satu kesatuan yang saling memberikan timbal balik
antara perawat dan seluruh anggota keluarganya untuk mencapai status kesehatan keluarga yang optimal.
Pelaksanaan keperawatan keluarga dengan menjalankan peran perawat memiliki implikasi positif untuk
meningkatkan kemandirian keluarga mencapai status kesehatannya. Keperawatan keluarga dapat dijadikan sebuah
strategi peningkatan IKS di Indonesia. Namun dalam kaitan tinjauan pustaka, belum ditemukan artikel kualitatif
maupun kuantitatif yang menggambarkan hubungan maupun pengaru h secara langsung dari kemampuan keluarga
melaksanakan lima tugas perawatan keluarga terhadap IKS sebagai gambaran status kesehatan keluarga.
Berdasarkan simpulan tersebut, perawat perlu melakukan penelitian lebih lanjut tentang kemampuan keluarga
melakuka n lima tugas perawatan keluarga sebagai penyebab langsung pencapaian IKS yang baik, dimana
keduanya berorientasi langsung pada keluarga. Tujuan dari penjelasan korelasi lima tugas keluarga dengan IKS
tersebut diharapkan dapat mempermudah strategi pelaksana an asuhan keperawatan keluarga dengan
memaksimalkan peran perawat secara tepat.
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ABSTRAK
Angka kejadian bayi BBLR/prematur terus meningkat di seluruh dunia dan masih menjadi penyebab tunggal dan
terbesar kematian neonatal. Lebih dari satu juta meninggal karena berbagai komplikasi dan bayi yang selamat pun
banyak mengalami masalah jangka panjang seperti gangguan perkembangan, kerusakan sensoris dan gangguan
pertumbuhan. Untuk meminimalkan dampak dari proses perawatan dikembangkan metode asuhan keperawatan
yang dikenal dengan developmental care.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengetahuan dan sikap perawat berdasarkan karakteristik
perawat tentang pelaksanaan Developmental care pada bayi BBLR.
Metode penelitian menggunakan adalah kuantitatif non eksperimen dengan rancangan penelitian deskriptif,
populasi penelitian adalah perawa t yang bertugas di ruang perawatan bayi, tehnik pengambilan sampel adalah
purposive sampling dengan kriteria inklusi dan eksklusi didapatkan sebanyak 57 orang. Instrumen berupa
kuesioner terdiri dari pertanyaan pilihan ganda untuk variabel pengetahuan dan pernyataan dengan menggunakan
skala Likert untuk variabel sikap, sebelum dipergunakan instrumen dilakukan uji validitas dan reabilitas terlebih
dahulu. Analisa yang digunakan adalah analisa deskriptif.
Hasil penelitian menunjukan pengetahuan perawat tentang pelaksanaan developmental care lebih dari setengahnya
memiliki pengetahuan cukup sebanyak 31 orang (54,4 %) berusia 25 -40 tahun, tingkat pendidikan DIII, dan lama
kerja 1-5 tahun. Berdasarkan sikap perawat dalam pelaksanaan developmental care didapatkan hasil lebih dari
setengah perawat tidak mendukung sebanyak 32 orang (56,1 %) berusia 25 -40 tahun, tingkat pendidkan D III
Keperawatan, dan lama kerja 1-5 tahun. Dengan demikian, diperlukan pendidikan dan pelatihan tentang
developmental care guna meningkatkan pengetahuan dan sikap perawat, serta SOP dalam pelaksanaannya.
Kata Kunci: BBLR, Developmental care, Pengetahuan, Sikap.

KNOWLEDGE AND NURSE ATTITUDE BASED ON NURSING CHARACTERISC
ABOUT THE IMPLEMENTATION OF DEVELOPMENTAL CARE
IN LOW BIRTH WEIGHT BABY IN RSUD KOTA BANDUNG
ABSTRACT
The incidence of LBW / premature babies continues to increase throughout the world and is still the single and
largest cause of neonatal death. More than one million died due to various complications and many babies who
survived suffered long-term problems such as developmental disorders, sensory damage and growth disorders. To
minimize the impact of the nursing process, a nursing care method, known as developmental care, was developed.
This study aims to determine the description of nurses' knowledge and attitudes based on the characteristics of
nurses about implementing of Developmental care in LBW infants.
The research method used was non-experimental quantitative with a descriptive research design, the study
population was nurses who served in the nursery, the sampling technique was purposive sampling with inclusion
and exclusion criteria as many as 57 people. The instrument in the form of a questionnaire consisted of multiple
choice questions for knowledge variables and statements using a Likert scale for attitude variables, before the
instrument was used the validity and reliability tests were conducted first. The analysis used is descriptive analysis.
The results showed nurses knowledge about the implementation of developmental care more than half had enough
knowledge as many as 31 people (54.4%) aged 25-40 years, DIII education level, and length of work 1-5 years.
Based on nurses' attitudes in the implementation of developmental care, it was found that more than half of nurses
did not support as many as 32 people (56.1%) aged 25 -40 years, D III level of Nursing, and work period of 1-5
years. Thus, education and training on developmental care is needed t o improve nurses' knowledge and attitudes,
and SOPs in their implementation
Keywords: Attitudes, Developmental Care, Knowledge.
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Pendahuluan
Berat badan merupakan salah satu indikator kesehatan bayi baru lahir, berat badan lahir rendah besar resikonya
untuk mengalami masalah. Angka kelahiran bayi berat badan lahir rendah/prematur terus meningkat di seluruh
dunia. Pada tahun 2013 terdapat 15% bayi lahir dengan berat badan lahir rendah (UNICEF, 2013). Di seluruh
dunia, kelahiran prematur masih m enjadi penyebab tunggal dan terbesar kematian neonatal. Bayi yang hidup
selamat pun banyak yang mengalami masalah jangka panjang seperti gangguan perkembangan, kerusakan sensoris
(kehilangan pendengaran dan kerusakan penglihatan), dan gangguan pertumbuhan (Cloherty et al, 2012).
Di Indonesia kelahiran bayi dengan berat badan lahir rendah masih tinggi, hasil Riset Kesehatan Dasar
tahun 2013 menyatakan bahwa presentase balita (0-59 bulan) dengan BBLR sebesar10,2% dari keseluruhan balita
di Indonesia. Di RSUD Kota Bandung tercatat jumlah bayi BBLR selama 3 tahun terakhir terus mengalami
peningkatan. Bayi BBLR merupakan bayi dengan berat badan < 2500 gram dan sangat rentan terhadap berbagi
masalah sehingga pada umumnya memerlukan perawatan secara intensif. Berb agai macam tindakan dan peralatan
di ruang intensif dapat menjadi sumber stressor. Tingkat kebisingan seperti alarm yang dihasilkan oleh alat
pemantau/monitor berhubungan dengan insiden perdarahan intracranial (Wong, 2009) oleh karena itu diperlukan
asuhan keperawatan yang tepat untuk mengatasi masalah – masalah pada bayi BBLR dan mencegah efek negatif
pada pertumbuhan dan perkembangan.
Developmental Care pertama kali diperkenalkan oleh ALs et, al pada tahun 1996, merupakan intervensi
yang dirancang untuk meminimalkan stress pada bayi yang dirawat di ruang intensif dengan mengontrol rangsang
eksternal, pengelompokan tindakan, pengaturan posisi dan melibatkan peran serta orang tua dalam perawatan.
Beberapa penelitian menunjukan manfaat yang besar dari Developmental Care. Browne dalam Zubaedah (2014)
menyatakan bahwa developmental Care dapat mengurangi lama rawat dan meningkatkan berat badan bayi,
meningkatkan perkembangan otak, mengurangi stress, meningkatkan kepuasan keluarga dan perawat.
Developmental Care dapat memfasilitasi perkembangan bayi BBLR melalui keteraturan fungsi fisiologis dan
pencapaian tidur tenang (Indriansari, 2011). Developmental Care penting diterapkan untuk mencapai tumbuh
kembang bayi optimal.
Perawat memegang peranan penting dalam pemberian asuhan keperawatan sehingga diperlukan
pengetahuan dan sikap yang baik sehingga asuhan keperawatan dapat terlaksana dengan baik pula. Hasil penelitian
Zubaedah, 2014 tentang hubungan pengetahuan dengan sikap perawat dalam merawat bayi BBLR menunjukan
59,1% perawat memiliki pengetahuan yang baik mengenai tumbuh kembang dan 50% memiliki sikap positif dalam
merawat bayi BBLR. Di Indonesia penerapan Developmental Care telah diterapkan di beberapa rumah sakit seperti
penelitian yang dilakukan oleh Herliana (2011) dan Indriansari (2011).
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung merupakan rumah sakit yang berada di wilayah timur kota
Bandung yang seringkali menjadi rujukan bayi dengan resiko tinggi. Berdasarkan wawancara terhadap 5 perawat
yang bertugas di ruang perawatan bayi menyatakan bahwa mereka belum mengetahui tentang developmental Care,
namun sebenarnya beberapa tindakan dalam Developmental Care telah dilakukan di ruangan. Berdasarkan hal
tersebut penting untuk mengetahui gambaran pengetahuan dan sikap perawat tentang pelaksanaan Developmental
care pada BBLR agar dapat memberikan pelayanan yang bermutu dan meminimalkan dampak negatif terhadap
bayi.
Metode Penelitian
Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah kuantitatif non eksperimen dengan rancangan
penelitian deskriptif, dengan teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling. Penelitian dilakukan di 3
ruang perawatan bayi RSUD Kota Bandung dengan sampel sebanyak 57 orang. Instrumen menggunakan kuesioner
berbentuk pertanyaan pilihan ganda sebanyak 25 dan daftar ceklist dengan skala Likert sebanyak 18 pernyataan
yang telah dilakukan uji validitas dan reabilitas. Pada penelitian ini hasil kuesioner dilakukan uji normalitas data
dengan Kolmogorov-Smirnov, didapatkan hasil p value 0,196 dan bernilai lebih dari α, hal ini berarti data
berdistribusi tidak normal sehingga digunakan median.
Hasil Penelitian
Tabel 1
Pengetahuan berdasarkan Karakteristik Per
Pengetahuan
Karakteristik

Baik
∑

1.

Cukup
%

∑

Umur
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%

Kurang
∑

%

Jumlah

2.

< 25 tahun

1

1,8

2

3,5

0

0

3

25 - 40 tahun

22

38,6

28

49,1

3

5,3

53

> 40 tahun

0

0

1

1,8

0

0

1

D3

18

31,6

24

42,1

2

3,5

44

S1

0

0

2

3,5

0

0

2

Ners

4

7

6

10,5

1

1,8

11

< 1 tahun

0

0

1

1,8

0

0

1

1 - 5 tahun

6

10,5

21

36,8

3

5,3

30

> 5 tahun

17

29,8

9

15,8

0

0

26

Pendidikan

3.
Lama Kerja

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa berdasarkan karakteristik umur terbanyak di usia 25 – 40 tahun
kurang dari setengahnya yaitu sebanyak 38,6% . Berpengetahuan baik dan 49,1% berpengetahuan cukup.
Berdasarkan tingkat pendidikan terbanyak DIII kurang dari setengahnya yaitu 31,6% berpengetahuan baik dan
42,1% berpengetahuan cukup. Sedangkan, berdasarkan lama kerja 1 – 5 tahun kurang dari setengahnya
berpengetahuan cukup sebanyak 38,6% dan lama kerja > 5 tahun kurang dari setengahnya yaitu sebanyak 29,8%
berpengetahuan baik.
Tabel 2
Sikap berdasarkan Karakteristik Perawat
Mendukung
Karakteristik

∑

Tidak Mendukung
Jumlah

∑

%

%

1.
Umur
< 25 tahun

1

33,3

2

66,7

3

25 - 40 tahun

24

45,3

29

54,7

53

> 40 tahun

0

0

1,8

0

1

D3

21

47,7

23

52,3

44

S1

0

0

2

100

2

Ners

4

36,4

7

63,4

11

< 1 tahun

0

0

1

100

1

1 - 5 tahun

11

36,7

19

63,3

30

> 5 tahun

14

53,8

12

46,2

26

2.
Pendidikan

3.

Lama Kerja

Tabel diatas menunjukan bahwa perawat dengan usia 25 – 40 tahun sebanyak 24 orang (45,3%)
mendukung dan lebih dari setengahnya yaitu sebanyak 29 orang (54,7%) tidak mendukung pelaksanaan
developmental care. Perawat dengan pendidikan DIII sebanyak 21 orang (47,7%) mendukung dan 23 orang
(52,3%) tidak mendukung.. Sedangkan berdasarkan lama kerja perawat dengan masa kerja 1 – 5 tahun lebih dari
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setengahnya yaitu 63,3% tidak mendukung. Lama kerja >5 tahun lebih dari setengahnya yaitu sebanyak 14 orang
(53,8% mendukung) pelaksanaan Developmental Care.
Pembahasan
Pengetahuan merupakan hasil tahu dan ini terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek
tertentu. Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang
(Notoatmodjo, 2014). Pengetahuan yang dimiliki seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya
umur, pendidikan dan pengalaman. Umur merupakan faktor internal yang dapat mempengaruhi pengetahuan
seseorang, menurut Huclok (1998) semakin cukup umur, tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih
matang dalam berfikir dan bekerja. Hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian besar responden berusia 25 – 40
tahun dengan pengetahuan baik sebanyak 41% dan berpengetahuan cukup sebanyak 5 2,8%, hanya sebagian kecil
yang berpengetahuan kurang. Usia ini termasuk kedalam masa dewasa awal dimana pada masa ini terjadi
peningkatan efisiensi dalam memperoleh informasi baru.
Penelitian menunjukan lebih dari setengah responden berpendidikan DIII Kep erawatan, hanya sebagian kecil
pendidikan SI Keperawatan dan Ners. Hasil penelitian menunjukan bahwa lebih dari setengahnya (54,4%)
berpengetahuan cukup dan hampir setengahnya (40,4%0 berpengetahuan baik. Pendidikan diperlukan untuk
memperoleh informasi, menerima hal baru dan menyesuaikan dengan hal baru. Pada umumnya makin tinggi
pendidikan seseorang, makin mudah memperoleh informasi (Nursalam dalam Wawan, 2010). Hal ini sejalan
dengan penelitian yang dilakukan Zubaedah (2014) tentang hubungan pengetahuan perawat tentang asuhan
perkembangan dengan sikap perawat dalam merawat bayi BBLR dimana hasil penelitian menunjukan 59,1%
perawat memiliki pengetahuan baik, dimana rata – rata pendidikan perawat yaitu diploma.
Hasil penelitian menunjukan perawat dengan pengetahuan baik lebih dari setengahnya yaitu (65,4%) mempunyai
pengelaman kerja >5 tahun. Hal ini dikarenakan semakin lama seseorang bekerja maka pengalaman akan semakin
bertambah dan pengetahuan pun akan semakin bertambah pula hal ini sesuai denga n teori yang dikemukakan oleh
Notoatmodjo (2014) bahwa pengalaman merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pengetahuan
seseorang, karena pengalaman adalah sumber pengetahuan.
Berdasarkan kategori sikap perawat terhadap Developmental Care, perawa t yang mendukung terhadap
pelaksanaan sebanyak 43,9% dan tidak mendukung sebanyak 56,1%. Menurut Rogers (1974) yang dikutip oleh
Notoatmodjo sebelum mengadopsi perilaku baru di dalam diri seseorang tersebut terjadi proses yang berurutan
yaitu Awareness (kesadaran) dalam arti mengetahui dahulu terhadap stimulus/objek, kemudian Interest (tertarik)
atau mulai menaruh perhatian, Evaluation yaitu individu menimbang baik buruk tindakan, trial dimana individu
mencoba hal baru dan kemudian Adoption yaitu proses perubahan terhadap terhadap sesuatu yang baru di coba
dan merasakan ada manfaatnya. Menurut peneliti hal lain juga yang menjadi kemungkinan adalah dikarenakan
belum mendukungnya fasilitas dalam pelaksanaan Developmental Care. Hal ini sejalan dengan teori Notoatmodjo
(2014) yang menyatakan bahwa salah satu yang mempengaruhi sikap seseorang adalah fasilitas.
Berdasarkan umur sebagian besar responden tidak mendukung pelaksanaan developmental Care. Umur merupakan
salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang. Namun karena developmental Care merupakan hal baru
yang diterapkan dalam perawatan bayi BBLR menyebabkan sebagian besar tidak mendukung pada semua umur
responden. Berdasarkan tingkat pendidikan juga sebagian besar tidak mendukung pelaksanaan Developmental
care. Notoatmodjo dalam Oktarianti (2015) menyatakan bahwa pengetahuan yang baik akan menimbulkan sikap
yang positif pada diri seseorang, namun tidak hanya pengetahuan saja diperlukan proses yang meliputi kesediaan,
identifikasi, dan internalisasi (Kelman dalam Azwar 2016).
Berdasarkan pengalaman kerja perawat dengan lama kerja >5 tahun lebih dari setengahnya mendukung terhadap
pelaksanaan developmental care. Menurut Azwar (2016) salah satu faktor yang mempengaruhi sikap adalah
pengalaman, apa yang dialami seseorang akan membentuk dan mempengaruhi penghayatan terhadap stimulus
sosial yang akan menjadi salah satu dasar terbentuknya sikap. Untuk dapat menjadi dasar pembentukan sikap
pengalaman haruslah meninggalkan kesan yang kuat. Perawat dengan pengala man kerja lama kemungkinan telah
memperoleh pengalaman dan berbagai kesan dalam merawat bayi BBLR. Temuan Tilus dalam Oktarianti (2010)
menyatakan bahwa semakin lama bekerja di ruang perawatan maka perawat mempunyai persepsi yang positif
dibanding perawat yang kurang pengalaman. Perawat yang mempunyai sikap positif mempunyai lama kerja >5
tahun dikarenakan pengalaman yang baik akan meninggalkan kesan yang mendalam dalam jiwa seseorang dan
akan bersikap positif dalam kehidupannya. Pengetahuan dan sikap perawat tentang Developmental Care akan
mempengaruhi perilaku perawat dalam pelaksanaannya.
Simpulan
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan perawat tentang pelaksanaan Developmental
Care pada bayi BBLR di RSUD Kota Bandung lebih dari setengahnya berpengetahuan cukup, kurang dari
setengahnya berpengetahuan baik dan hanya sebagian kecil saja yang berpengetahuan kurang. Berdasarkan usia
bahwa kurang dari setengahnya memiliki pengetahuan baik dan cukup pada usia 25 – 40 tahun. Sebagian besar
perawat berpendidikan DIII Keperawatan kurang dari setengahnya berpengetahuan baik dan cukup. Berdasarkan
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lama kerja kurang dari setengahnya berpengetahuan baik pada perawat yang telah bekerja selama 1 – 5 tahun dan
>5 tahun.
Sikap perawat tentang pelaksanaan developmental Care lebih dari setengahnya tidak mendukung baik itu
berdasarkan usia maupun tingkat pendidikan. Sedangkan, berdasarkan lama kerja menunjukan bahwa perawat
dengan lama kerja >5 tahun mendukung pelaksanaan Developmental care.
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ABSTRAK
Terapi bermain menjadi sarana tepat digunakan dalam memahami permasalahan yang dihadapi oleh anak. Dalam
terapi bermain anak dapat beraktivitas melalui pengalaman yang mampu mereka kontrol. Perasaan ini sangat
penting untuk perkembangan emosional mereka serta kesehatan mental positif. Akan tetapi, tidak ada studi atau
yang mengintervensi terapi bermain pada anak. Tujuan dari tinjauan literatur ini adalah untuk mengevaluasi
intervensi terapi bermain pada anak dengan memberikan manfaat terapi bermain untuk perkembangan anak.
Metode literature review ini dilakukan dengan mencari artikel penelitian yang berhubungan dengan topik melalui
tiga database yaitu EBSCO, Proquest, Google Scholar. Berdasarkan pencarian database, didapatkan 12 dari tiga
sumber database diatas dan didapatkan 5 artikel yang sesuai dan paling tepat dengan topik. Hasil dari lima artikel
yang secara keseluruhan, intervensi terapi bermain membantu anak -anak prasekolah untuk meningkatkan
keterampilan sosial, emosional, dan perilaku mereka dan terapi bermain juga dapat digunakan di pusat -pusat prasekolah untuk membantu anak-anak belajar keterampilan memecahkan masalah dan berkomunikasi dengan orang
lain. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa didalam perawatan pasien anak terapi bermain merupakan suatu
kegiatan didalam melakukan asuhan keperawatan ya ng sangat penting untuk mengurangi efek hospitalisasi bagi
pertumbuhan dan perkembangan anak selanjutnya. Kesimpulan terapi bermain dengan media adalah bentukbentuk permainan yang dapat menimbulkan kesenangan, kenikmatan dan tidak ada unsur paksaan serta
menimbulkan motivasi dalam diri sendiri yang bersifat spontanitas, sukarela dan mempunyai aturan yang tidak
mengikat.
Kata kunci: Intervensi, Play Therapy, Therapetic Play.
Pendahuluan
Terapi bermain menjadi sarana tepat yang dapat digunakan dalam memahami permasalahan yang sedang
dihadapi oleh anak. Mereka dapat mengungkapkan segala uneg-unegnya tanpa ada rasa takut atau merasa ada
tekanan dari luar yang menyebabkan mereka menyembunyikan lagi uneg-unegnya. Anak-anak sering kali merasa
tidak bisa mengontrol atas situasi yang ada dalam hidup mereka. Terapi bermain anak dapat beraktivitas melalui
pengalaman-pengalaman yang mampu mereka kontrol.
Perasaan kontrol sangat penting untuk perkem bangan emosional mereka serta kesehatan mental positif.
Terapi bermain merupakan terapi kejiwaan namun dalam pelaksanaannya faktor ekspresi gerak menjadi titik
tumpuan bagi analisa terapeutik dengan medianya adalah bentuk -bentuk permainan yang dapat menimbulkan
kesenangan, kenikmatan dan tidak ada unsur paksaan serta menimbulkan motivasi dalam diri sendiri yang bersifat
spontanitas, sukarela dan mempunyai pola atau aturan yang tidak mengikat.
Metode Penelitian
Pencarian artikel dilakukan melalui tiga data base yaitu EBSCO, Proquest dan Google Scholar. Pencarian
database elektronik dilakukan dengan rentang waktu 10 tahun terakhir dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2019.
Artikel dicari sesuai dengan topik dan kata kunci yaitu “Play Therapy” AND “Therapeutic Play” AND
“Intervention”. Berdasarkan pencarian database, didapatkan 1,059 artikel dari tiga sumber database diatas dan
didapatkan 5 artikel yang sesuai kriteria inklusi dan paling tepat dengan topik yaitu intervensi play therapy.
Setelah mendapatkan data berdasarkan kata kunci, kami menyaring artikel dengan kriteria inklusi yaitu
full-text, peer review, bahasa inggris, artikel 10 tahun terakhir. Berdasarkan pencarian, didapatkan 5 artikel yang
berhubungan dengan intervensi play therapy dan therapeutic play pada anak. Selanjutnya artikel-artikel tersebut
direview dengan cara mencari persamaan dan perbedaan, memberikan pandangan, membandingkan dan membuat
ringkasan, serta menarik simpulan.
Hasil Penelitian
Berdasarkan hasil pencarian literature review didapatkan 5 artikel yang sesuai dengan kata kunci dan
intervensi play therapy dan therapeutic play pada anak. 5 dari 2 artikel termasuk intervensi play therapy yang
berisi tentang secara keseluruhan, intervensi terapi bermain membantu anak-anak prasekolah untuk meningkatkan
keterampilan sosial, emosional, dan perilaku mereka dan terapi bermain juga dapat digunakan di pusat -pusat prasekolah untuk membantu anak-anak belajar keterampilan memecahkan masalah dan berkomunikasi den gan orang
lain. Tabel 1 menjelaskan konten ringkas dari setiap artikel.
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Tabel 1 Intervensi Play Therapy dan Therapeutic Play pada Anak
Metode dan Sampel
Intervensi
Instrumen

Peneliti dan Judul

Tujuan

Sezici et al. 2017.
Use of Play Therapy
in Nursing Process: A
Prospective
Randomized
Controlled Study.

Untuk
menentukan
efek terapi bermain
pada
keterampilan
sosial, emosional, dan
perilaku
anak-anak
pra-sekolah melalui
proses keperawatan.

A single-blind, prospective,
randomized controlled study
was undertaken.
Para peserta termasuk anakanak TK berusia 4-5 tahun
tanpa cacat mulut atau aural
dan orang tua yang setuju untuk
berpartisipasi dalam penelitian
ini.

Pedro J. Blanco et al.
2017. Long Term
Child-Centered Play
Therapy Effects on
Academic
Achievement
with
Normal Functioning
Children.

untuk membantu anak
menuju aktualisasi diri
dari
kemampuan
perkembangan
mereka, dan untuk
memfasilitasi
eksplorasi diri dan
penemuan diri untuk
mendorong perubahan
yang
konstruktif.
Ketika proses terapi
yang berpusat pada
anak diterapkan pada
hubungan,
itu
mendukung
peningkatan

23 peserta siswa dari 3 sekolah
dasar di Amerika Serikat
bagian barat daya. Masingmasing peserta menghadiri 16
sesi terapi bermain selama
musim gugur dan menerima 10
sesi terapi bermain tambahan
setelah liburan musim dingin .
Semua
sekolah
ditunjuk
sebagai sekolah Judul 1 yang
ditargetkan oleh negara untuk
bantuan
sekolah
karena
persentase
anak
yang
memenuhi syarat untuk makan
siang gratis atau berkurang.
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Formulir Identifikasi Anak dan
Keluarga
Pra -sekolah
dan
Kompetensi Sosial dan Skala
Evaluasi Perilaku (SCBE-30) diisi
oleh ibu atau ayah dari anak
tersebut. anak-anak. Pertemuan
informatif diadakan untuk para
orang tua tentang cara mengisi alat
pengumpulan
data.
Alat
pengumpulan data diisi bersama
dengan orang tua yang menghadiri
pertemuan informatif. Untuk orang
tua yang tidak dapat menghadiri
pertemuan, alat pengumpulan data
dikirim ke alamat rumah mereka
oleh guru kelas dengan instruksi
manual yang diperlukan tentang
cara mengisi formulir. Dokumendokumen ini dikembalikan dalam
jangka waktu 2 minggu.
Seluruh 23 siswa menghadiri 16
sesi CCPT yang dijadwalkan
selama 8 minggu dan 10 sesi
tambahan
yang
dijadwalkan
selama 10 minggu, dengan total 26
sesi. CCPT adalah salah satu dari
banyak intervensi yang memiliki
manual sendiri amun, ada beberapa
aspek manual CCPT yang unik
dibandingkan dengan pendekatan
manual lainnya. Manual CCPT
berfokus pada topik seperti tujuan
terapi bermain, alasan teoretis,
struktur sesi, dan keterampilan
khusus yang digunakan da lam
terapi bermain.

Hasil Dan Kesimpulan

Setelah 16 siswa yang
dideregistrasi
telah
didiskualifikasi
dari
penelitian ini, skor rata rata aritmatika total untuk
subskala
(KemarahanAgresi [AA]: 38.800;
Kompetensi Sosial [SC]:
33.421; dan KecemasanPenarikan [AW]: 35.957)
dan aritmatika skor rata rata 10 item di setiap
subskala (AA: 3,880; SC:
3,342;
AW:
3,595)
dihitung ulang. Item yang
mendapat skor di bawah
rata-rata dibahas untuk
membentuk
diagnosis
keperawatan.

Ketika dibandingkan dengan anak-anak
dalam kelompok kontrol, skor rata -rata
item subskala anak-anak dalam kelompok
eksperimen meningkat lebih banyak
antara pretest, post-test, dan retest. Proses
keperawatan selesai dengan peningkatan
ini terlihat pada pretest dan post-test pada
kelompok eksperimen.
Terapi bermain membantu anak-anak
prasekolah
untuk
meningkatkan
keterampilan sosial, emosional, dan
perilaku mereka. Ini juga memberikan
manfaat bagi anak-anak untuk mengurangi
tingkat ketakutan dan kecemasan mereka,
untuk
meningkatkan
keterampilan
komunikasi dan koping mereka, dan untuk
meningkatkan harga diri mereka.

The Young Children’s
Achievement
Test
(YCAT).
Instrumen
ini
dapat
digunakan tidak hanya
untuk
membantu
menempatkan anak-anak
dalam pengaturan dan
program pendidikan yang
tepat,
tetapi
untuk
penilaian berkala untuk
menentukan perencanaan
pendidikan individu.

Hasil yang menarik dari penelitian ini
adalah bahwa sementara prestasi
akademik secara keseluruhan tumbuh dari
pra-tes untuk tindak lanjut, pertumbuhan
keterampilan tidak seragam, yang
mungkin menunjukkan bahwa terapi
bermain mempenga ruhi keterampilan
akademik secara berbeda. Ini sangat
menarik bagi konselor sekolah atau
profesional kesehatan mental lainnya di
sekolah
yang
ingin
menargetkan
keterampilan akademik tertentu melalui
penerapan CCPT. Informasi ini dapat
membantu memberi tahu para profesional
kesehatan mental tentang kemungkinan
prognosis, tingkat intervensi yang

Ahdieh Chinekesh et
al. 2013.
The Effect of Group
Play
Therapy on
Social-Emotional
Skills in Pre-School
Children.

Izabel
Cristina
santiago Lemos et al.
2016.
Therapeutic Play Use
In Children Under The
Venipucture:
A
Strategy For Pain
Reduction.

kepercayaan diri, rasa
kemandirian
yang
lebih
kuat
dan
peningkatan
selfimage,
yang
memberikan peluang
untuk
pertumbuhan
dan perubahan.
Untuk tujuan ini,
jumlah total 372 anakanak
pra -sekolah
dipilih secara acak,
dan dibagi menjadi
dua kelompok yang
sama (kasus
dan
kontrol).

untuk mengevaluasi
efektivitas ITP untuk
pengelolaan
nyeri
ketika
melakukan
venipuncture perifer
atau penanganan akses
vena di anak-anak
prasekolah
dan
sekolah.

diperlukan, dan perencanaan perawatan
ketika mencoba untuk campur tangan
dalam
pengembangan
keterampilan
seperti itu untuk mencapai anak-anak.

jumlah total 372 anak-anak prasekolah dipilih secara acak, dan
dibagi menjadi dua kelompok
yang sama (kasus dan kontrol).
51,3 dan 48,7 persen anak-anak
adalah
laki-laki
dan
perempuan. Usia rata -rata
adalah 5,1 tahun. Rata -rata
tinggi badan adalah 108,3
sentimeter
untuk
anak
perempuan
dan
110,1
sentimeter untuk anak laki-laki.
Selain itu, rata -rata berat badan
adalah 17,3 kg untuk anak
perempuan dan 18,9 kg untuk
anak laki-laki. Semua anak
normal secara mental dan fisik.
Kami
tidak
menemukan
perbedaan yang signifikan
dalam nilai rata -rata dari dua
kelompok dalam pra -tes
exploratory analytical research
with a quantitative approach.
Populasi penelitian terdiri dari
anak-anak prasekolah yang
dirawat inap (3-6 tahun) dan
anak sekolah (7-12 tahun). Para
peserta penelitian dihubungi di
unit pediatrik mereka, di mana
sesi Play Terapi adalah Play
Terapi (TP). Sampel akhir
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pre
dan
post-test
untuk
membandingkan
perbedaan
kesadaran diri, regulasi diri,
interaksi sosial, empati, dan
kemampuan beradaptasi antara
kelompok kasus dan kelompok
kontrol.

kuesioner
sosialemosional
BUSSE-SR
digunakan.
Kuesioner
mencakup 50 pertanyaan
yang mengukur kesadaran
diri,
pengaturan diri,
komunikasi sosial, empati
dan perilaku
adopsi.
Pertanyaannya sederhana
dan jelas dan keandalan
serta
stabilitasnya
sebelumnya
telah
disetujui.

Menurut hasil penelitian ini, terapi
bermain secara signifikan meningkatkan
keterampilan sosial-emosional (P <0,001).
Temuan kami konsisten dengan hasil
penelitian sebelumnya di negara lain
dengan sifat lingkungan dan budaya yang
berbeda. Sebagai kesimpulan, tampaknya
terapi bermain dapat digunakan di pusatpusat pra -sekolah untuk membantu anakanak belajar keterampilan memecahkan
masalah dan berkomunikasi dengan orang
lain.
dapat disimpulkan bahwa terapi bermain
menyediakan lingkungan di mana anakanak dapat mengukur kemampuan mereka
sendiri, mengekspresikan diri mereka, dan
belajar
bagaimana
menggunakan
pengetahuan mereka untuk mengambil
keuntungan maksimal dari kapasitas
mereka.

Satu memungkinkan pelepasan
emosional, atau drama terapi
bermain (DTP); satu lagi terapi
bermain enabler (ETP) fungsi
fisiologis, biasanya digunakan
dalam kasus di mana anak
menunjukkan perilaku regresif
untuk usia dan; satu lagi untuk
bermain terapi instruksional (ITP),
yang beroperasi untuk persiapan

Untuk mengukur rasa
sakit anak-anak, Skala
Nyeri
Wajah
(FPS)
digunakan.

penggunaan ITP, pada kenyataannya,
memiliki pengaruh yang signifikan pada
skor nyeri yang diajukan oleh anak-anak
yang dirawat di rumah sakit, melaporkan
bahwa nyeri berkurang setelah selesainya
sesi ITP. Penelitian ini mengevaluasi dan
membandingkan rasa
sakit
yang
ditimbulka n oleh anak-anak, pada
penggunaan ITP yang dapat digunakan
sebagai alat terapi yang efektif dalam

Clare
Delany
&
Melati Conwell. 2011.
Ethics and teamwork
for pediatric medical
imaging procedures:
insights
from
educational
play
therapy.

Untuk
melakukan
prosedur pencitraan
medis
anak
menggunakan
pengalaman terapis
bermain yang terlibat
sebagai anggota tim
selama prosedur.

terdiri dari 21 anak-anak di unit
rawat inap, dan jumlah
penerimaan / bulan menetapkan
perhitungan sampel.

anak-anak untuk
melakukan
prosedur seperti venipuncture.
penggunaan ITP disorot karena
relevansinya dengan praktik klinis
dan dianggap sebagai intervensi
penting
untuk
mengurangi
kecemasan pada anak-anak yang
dirawat di rumah sakit yang
menjalani prosedur menyakitkan.

qualitative research project that
involves mapping, via in-depth
interviews.

Setiap wawancara direkam dengan
persetujuan
peserta,
ditranskripsikan secara penuh dan
dianalisis
menggunakan
pendekatan tematik.
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Data
wawancara
memberikan
beberapa
wawasan
berharga
tentang
pentingnya
kerjasama dan kolaborasi
di antara para profesional
kesehatan
selama
pelaksanaan
prosedur
pencitraan medis. Kami
mengidentifikasi
kesamaan
antara
pelaksanaan
ansambel
kamar dan pelaksanaan
prosedur
pencitraan
medis untuk anak-anak
karena
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Pembahasan
Penelitian yang dilakukan Sezici et al (2017) Menunjukan bahwa Ketika dibandingkan dengan anak -anak dalam
kelompok kontrol, skor rata -rata item subskala anak-anak dalam kelompok eksperimen meningkat lebih banyak
antara pretest, post-test, dan retest. Proses keperawa tan selesai dengan peningkatan ini terlihat pada pretest dan
post-test pada kelompok eksperimen. Terapi bermain membantu anak -anak pra -sekolah untuk meningkatkan
keterampilan sosial, emosional, dan perilaku mereka. Ini juga memberikan manfaat bagi anak -anak untuk
mengurangi tingkat ketakutan dan kecemasan mereka, untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dan koping
mereka, dan untuk meningkatkan harga diri mereka.
Penelitian yang dilakukan Pedro J. Blanco et al (2017) Menunjukan bahwa yang menarik dari pen elitian ini adalah
bahwa sementara prestasi akademik secara keseluruhan tumbuh dari pra -tes untuk tindak lanjut, pertumbuhan
keterampilan tidak seragam, yang mungkin menunjukkan bahwa terapi bermain mempengaruhi keterampilan
akademik secara berbeda. Keahlian Matematika, Membaca, dan Bicara Bahasa tumbuh secara signifikan secara
statistik selama CCPT jangka panjang untuk anak -anak dalam penelitian ini. Menarik juga bahwa perubahan
signifikan dalam pembacaan terjadi setelah 16 sesi pertama, sedangkan perubaha n signifikan dalam matematika
dan bahasa lisan setelah 26 sesi. Temuan lain yang luar biasa yaitu dua dari tiga subskala yang menunjukkan
perubahan signifikan secara statistik, menunjukkan perubahan hanya setelah selesainya terapi bermain jangka
panjang. Khususnya, Bahasa Lisan dan Matematika menunjukkan perubahan yang signifikan secara statistik hanya
setelah intervensi jangka panjang. Tampaknya keterampilan ini mungkin memerlukan periode waktu yang lebih
lama untuk merespons CCPT.
Penelitian yang dilakuka n Ahdieh Chinekesh et al (2013) Menunjukan bahwa terapi bermain secara signifikan
meningkatkan keterampilan sosial-emosional (P <0,001). Temuan kami konsisten dengan hasil penelitian
sebelumnya di negara lain dengan sifat lingkungan dan budaya yang berbeda . Sebagai kesimpulan, tampaknya
terapi bermain dapat digunakan di pusat-pusat pra -sekolah untuk membantu anak-anak belajar keterampilan
memecahkan masalah dan berkomunikasi dengan orang lain. Mempertimbangkan hasil penelitian ini dan hasil
penelitian lainnya, dapat disimpulkan bahwa terapi bermain menyediakan lingkungan di mana anak-anak dapat
mengukur kemampuan mereka sendiri, mengekspresikan diri mereka, dan belajar bagaimana menggunakan
pengetahuan mereka untuk mengambil keuntungan maksimal dari kapasitas mereka. Akhirnya, untuk memperluas
penerapan manfaat metode terapi permainan kelompok dan meningkatkan pelatihan keterampilan sosialemosional anak-anak terkait keterampilan untuk guru di pusat-pusat pendidikan anak-anak dianjurkan.
Penelitian yang dilakukan Izabel Cristina santiago Lemos et al (2016) Menunjukan bahwa mengevaluasi dan
membandingkan rasa sakit yang ditimbulkan oleh anak -anak, pada penggunaan ITP yang dapat digunakan sebagai
alat terapi yang efektif dalam pengelolaan rasa sakit dan kecemasa n di prasekolah dan anak sekolah yang
menyerahkan atau telah menyerahkan prosedur invasif seperti venipuncture. Menurut data yang dianalisis,
penggunaan ITP, pada kenyataannya, memiliki pengaruh yang signifikan pada skor nyeri yang diajukan oleh anakanak yang dirawat di rumah sakit, dengan 60,9% dari sampel melaporkan bahwa nyeri berkurang setelah selesainya
sesi ITP. Sesuai dengan literatur yang diperiksa, kami percaya bahwa penggunaan ITP adalah intervensi yang
relevan pada praktik tim kesehatan yang bekerja di unit pediatrik. Namun, perlu untuk mempromosikan pelatihan
berkelanjutan kepada para profesional yang bekerja di unit pediatrik, membantu tidak hanya pada sisi teknis tetapi
juga penguatan teoritis manfaat yang ditemukan dengan menggunakan berbagai mode TP untuk mendemistifikasi
dan memecah ide-ide yang telah ditentukan sebelumnya untuk penggunaan intervensi ini.
Penelitian yang dilakukan Clare Delany dan Melati Conwell (2011) Menunjukan bahwa wawasan berharga tentang
pentingnya kerjasama dan kolaborasi di antara para profesional kesehatan selama pelaksanaan prosedur pencitraan
medis. Kami mengidentifikasi kesamaan antara pelaksanaan ansambel kamar dan pelaksanaan prosedur pencitraan
medis untuk anak-anak karena pentingnya bekerja bersama dan mengenali bagaimana setiap profesional, termasuk
orang tua, dapat saling mendukung dan membangun kekuatan relatif dari kontribusi mereka. untuk tujuan utama.
Mengakui bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi perhatian utama ketika membuat keputusan tentang
prosedur perawatan dan penilaian bagi mereka berarti bahwa setiap anggota tim kesehatan diharuskan untuk
menyumbangkan keahlian dan pengetahuan mereka sendiri, dan juga memperhatikan tujuan kerja sama dan
kolaborasi. praktik relasional diperlukan untuk menca pai tujuan ini. Pendapat kami lebih lanjut dalam kasus
pencitraan medis adalah bahwa anggota tim kesehatan yang paling tepat untuk mengoordinasikan dan menetapkan
agenda untuk pelaksanaan prosedur tidak harus didasarkan pada struktur hirarki standar, tetap i atas dasar
bagaimana cara terbaik memajukan integrasi dan kolaborasi antara tim kesehatan, orang tua dan anak untuk
mencapai cita -cita etis dalam mengurangi rasa sakit dan kecemasan yang terkait untuk anak.

Kesimpulan
Terapi bermain adalah bagian perawatan pada anak yang merupakan salah satu intervensi yang efektif bagi anak
untuk menurunkan atau mencegah kecemasan sebelum dan sesudah tindakan operatif . Dengan demikian dapat
dipahami bahwa didalam perawatan pasien anak, terapi bermain merupakan suatu kegiatan didalam melakukan
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asuhan keperawatan yang sangat penting untuk mengurangi efek hospitalisasi bagi pertumbuhan dan
perkembangan anak selanjutnya. Terapi bermain membantu anak -anak prasekolah untuk meningkatkan
keterampilan sosial, emosional, dan perilaku mereka. Ini juga memberikan manfaat bagi anak -anak untuk
mengurangi tingkat ketakutan dan kecemasan mereka, untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dan koping
mereka, dan untuk meningkatkan harga diri mereka.
Terapi bermain menyediakan lingkungan di mana anak -anak dapat mengukur kemampuan mereka sendiri,
mengekspresikan diri mereka, dan belajar bagaimana menggunakan pengetahuan mereka untuk mengambil
keuntungan maksimal dari kapasitas mereka. Akhirnya, untuk memperluas penerapan manfaat metode terapi
permainan kelompok dan meningkatkan pelatihan keterampilan sosial-emosional anak-anak terkait keterampilan
untuk guru di pusat-pusat pendidikan anak-anak dianjurkan. penggunaan ITP yang dapat digunakan sebagai alat
terapi yang efektif dalam pengelolaan rasa sakit dan kecemasan di prasekolah dan anak sekolah yang menyerahkan
atau telah menyerahkan prosedur invasif seperti venipuncture. penggunaan ITP, pada kenyataannya, memiliki
pengaruh yang signifikan pada skor nyeri ya ng diajukan oleh anak-anak yang dirawat di rumah sakit, dengan
60,9% dari sampel melaporkan bahwa rasa sakit berkurang setelah selesainya sesi ITP.
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ABSTRAK
Riskesdas tahun 2013 penyakit tertinggi yang diderita lansia adalah hipertensi dengan prevalensi 45,9% pada usia
55-64 tahun. Hipertensi jika tidak ditangani dapat menyebabkan stroke, infark miokard, gagal ginjal dan
ensefalopati. Salah satu penanganan hipertensi non-farmakologi dengan tehnik relaksasi otot progresif. Penelitian
bertujuan untuk mengetahui pengaruh Teknik Relaksasi Otot Progresif terhadap Tekanan Darah Pada Lansia
Hipertensi di Puskesmas Bojong Soang Kabupaten Bandung Tahun 2018. Jenis penelitian ini menggunakan Pra
Eksperimental dengan pendekatan One Group Pretest Posttest, sampel penelitian menggunakan Purpposive
Sampling berjumlah 22 lansia. Analisis menggunaka n univariat dengan frekuensi dan persentase, bivariat
menggunakan Wilcoxon test. Hasil penelitian menunjukkan tekanan darah sistolik dan diastolik diperoleh nilai
0,000 (<0,05), yang berarti ada pengaruh Teknik Relaksasi Otot Progresif terhadap Tekanan Darah Pada Lansia
Hipertensi di Puskesmas Bojong Soang Kabupaten Bandung. Dengan adanya hasil penelitian ini, teknik relaksasi
otot progresif dapat dijadikan intervensi keperawatan untuk menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi
Kata Kunci: Hipertensi, Lansia, Teknik Relaksasi Otot Progresif

THE EFFECT OF PROGRESSIVE MUSCLE RELAXATION TECHNIQUE ON
ELDERLY BLOOD PRESSURE WITH HYPERTENSION IN BOJONG SOANG
PUSKESMAS
ABSTRACT
Riskesdas in 2013 the highest disease suffered by the elderly is hypertension with a prevalence of 45.9% at the
age of 55-64 years. Hypertension if left untreated can cause strokes, myocardial infarction, kidney failure and
encephalopathy. One of the handling of non-pharmacological hypertension with progressive muscle relaxation
techniques. The study aims to determine the effect of Progressive Muscle Relaxation Techniques on Blood
Pressure in Hypertensive Elderly at Bojong Soang Health Center in Bandung Regency in 2018. This type of
research uses Pre-Experimental with One Group Pretest Posttest approach, the research sample using Purposive
Sampling totaling 22 elderly. Analysis using univariate with frequency and percentage, bivariate using Wilcoxon
test. The results showed systolic and diastolic blood pressure values obtained 0,000 (<0.05), which means that
there is an influence of Progressive Muscle Relaxation Technique on Blood Pressure in Hypertensive Elderly at
the Bojong Soang Health Center in Bandung Regency. With the results of this study, progressive muscle relaxation
techniques can be used as nursing interventions to reduce blood pressure in people with hypertension
Keywords: Elderly, Hypertension, Progressive Muscle Relaxation Techniques
Pendahuluan
Hipertensi adalah tekanan darah lebih dari 140 mmHg untuk sistolik dan lebih dari 90 mmHg untuk diastolic
(Corwin, 2009). Faktor risiko yang menyebabkan hipertensi seperti : usia yang biasanya meningkat pada usia 50 60 tahun, riwayat keluarga, gaya hidup yang kurang sehat (merokok, banyak makan makanan mengandung lemak,
kurang beraktivitas), jenis kelamin, stress (Black and Hawk, 2014 : Noviyanti, 2015). Hipertensi jika tidak
ditangani dapat menyebabkan stroke, infark miokard, gaga l ginjal dan ensefalopati (kerusakan otak) (Corwin,
2009). Berdasarkan profil kesehatan tahun 2016 hipertensi masih menjadi penyakit tidak menular tertinggi yang
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banyak diderita oleh lansia saat ini. Menurut Riskesdas tahun 2013 penyakit tertinggi yang did erita lansia adalah
hipertensi dengan prevalensi 45,9% pada usia 55-64 tahun (Infodatin Kemenkes RI, 2016).
Jawa Barat termasuk provinsi dengan prevalensi hipertensi tertinggi (29,4%). Berdasarkan profil
kesehatan kabupaten Bandung tahun 2016, hipertensi m erupakan pola penyakit penderita rawat jalan di puskesmas
terbanyak untuk golongan 45 - 75 tahun di Kabupaten Bandung sebesar 83,390 atau 17,62%. Tingginya kejadian
hipertensi mengindikasikan bahwa hipertensi harus segera ditangani. Penanganganan hipertens i meliputi terapi
farmakologi seperti pemberian obat anti hipertensi, upaya lain yang dapat dilakukan selain mengkonsumsi obat
adalah dengan melakukan latihan yang dapat menurunkan tekanan darah seperti Teknik Relaksasi otot progresif.
Relaksasi progresif adalah salah satu cara dari teknik relaksasi yang mengombinasikan latihan napas dalam dan
serangkaian seri kontraksi dan relaksasi otot tertentu (Kustanti dan Widodo, 2008 dalam Setyoadi, 2011).
Relaksasi otot progresif ini selain mudah untuk dilakukan juga dapat dilakukan dimana saja tanpa membutuhkan
alat.
Berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti lakukan pada 5 April 2018 kejadian hipertensi tertinggi
terdapat di Puskesmas Bojong Soang dengan adanya peningkatan kasus hipertensi pada bulan Januari terda pat 444
kunjungan hipertensi dan meningkat menjadi 1117 kasus kunjungan pada bulan Maret 2018. Puskesmas Bojong
Soang dalam penanganan hipertensi, sudah rutin mengadakan Prolanis 2 kali dalam sebulan setiap hari rabu
diminggu ke dua dan minggu ketiga. Hasil wawancara para lansia tersebut mengungkapkan untuk mengatasi darah
tinggi di rumah mereka cukup meminum obat yang didapat saat mengikuti prolanis. Para lansia dan perawat disana
juga mengatakan tidak tahu apa itu relaksasi otot progresif dan belum perna h melakukan.
Metode Penelitian
Jenis penelitian ini menggunakan Pra Eksperimental dengan pendekatan One Group Pre-test Post-test
Populasi dalam penelitian ini para lansia murni hipertensi di Puskesmas Bojong Soang sebanyak 37 lansia yang
mengikuti prolanis. Teknik pengambilan sampel menggunakan Purposive Sampling dan sampel yang memenuhi
kriteria inklusi dan eklusi sebanyak 22 lansia. Analisis menggunakan univariat dengan frekuensi dan persentase,
sedangkan bivariat menggunakan Wilcoxon test (Dahlan, M. Sopiyudin, 2014)
Hasil Penelitian
Tabel 4.1 Frekuensi Tekanan darah sistolik dan diastolik pada Lansia Penderita Hipertensi Sebelum
Dilakukan Terapi Relaksasi Otot Progresif
Nilai
tekanan
darah
<120/80 mmHg

Frek
uensi

Persen
tase

120/80-139/89
mmHg

3

13,6%

140/90-159/99
mmHg

14

63,6%

≥160/100 mmHg

5

22,7%

22

100%

Total

Ratarata
149/89m
mHg

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa sebelum dilakukan relaksasi otot progresif sebagian besar (63,6 %)
atau 14 lansia memiliki tekanan darah dengan rentang nilai 140/90-159/99 mmHg, dengan nilai rata -rata 149/89
mmHg.
Tabel 4.2 Frekuensi Tekanan Darah Sistolik dan Diastolik pada Lansia Penderita Hipertensi Sesudah
Dilakukan Terapi Relaksasi Otot Progresif
Nilai
darah

tekanan

Frek
uens
i

Persentase

Ratarata
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120/80 mmHg

1

4,5 %

120/80-139/89
mmHg

9

40,9 %

140/90-159/99
mmHg

12

54,5%

22

100%

137/79
mmHg

≥160/100 mmHg
Total

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa sesudah dilakukan relaksasi otot progresif hampir setengahnya (40,9%)
atau sebanyak 12 lansia memiliki tekanan darah dengan rentang nilai 140/99 mmHg, dengan nilai rata -rata 137/79
mmHg.
Tabel 4.3 Pengaruh Teknik Relaksasi Ototprogresif Terhadap Nilai Tekanan Darah Sebelum Dan Sesudah
Relaksasi Otot Progresif
Nilai
tekanan
darah
<120/80 mmHg

Mea
n

Pvalue

Z

21,8
mmH
g

0.000

-3,7

120/80-139/89
mmHg
140/90-159/99
mmHg
≥160/100 mmHg
Berdasarkan hasil uji statistik diatas dengan uji Wilcoxon pada nilai tekanan darah diperoleh hasil perhitungan Z
-3,7, denga nilai p-value 0,000< a (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa H o ditolak H a diterima yang artinya
terdapat pengaruh terapi teknik relaksasi otot progresif teradap nilai tekanan darah sistolik pad a lansia penderita
hipertensi.
Pembahasan
Hasil penelitian menunjukkan sebelum dilakukan relaksasi otot progresif sebagian besar (63,6 %) atau 14 lansia
memiliki tekanan darah di rentang nilai 140/90-159/99 mmHg, dengan nilai rata -rata 149/89 mmHg. Salah satu
faktor yang dapat menyebabkan hipertensi adalah usia hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang seluruh
respondennya pada penelitian ini merupakan lansia. Pada sistem kardiovaskuler lansia katup jantung menebal dan
menjadi kaku, elastisitas dinding aorta menurun, tekanan darah meninggi akibat resistensi pembuluh darah perifer
yang meningkat. (Nugroho, 2008 dan Aspiani 2014).
Hasil penelitian sesudah dilakukan relaksasi otot progresif hampir setengahnya (40,9%) atau sebanyak
12 lansia memiliki tekana n darah di rentang nilai140/90-159/99 mmHg, dengan nilai rata -rata 137/79 mmHg.
Dalam hasil penelitian menunjukkan terjadi penurunan nilai rata -rata yang sebelumnya 149/89 mmHg menjadi
137/79 mmHg atau terjadi penurunana sebanyak 21,8 mmHg, selain itu set elah dilakukan relaksasi otot progresif
tidak ada lansia yang berada dalam rentang nilai tekanan darah ≥160/100 mmHg yang termasuk kedalam hipertensi
stadium 2.
Hasil uji dengan test Wilcoxon, nilai rata -rata tekanan darah sebelum dan sesudah dilakukan relaksasi
otot progresif menunjukkan nilai p-value 0,000 < a (0,05) maka dapat disumpulkan bahwa berarti H o ditolak dan
H a diterima yang artinya ada pengaruh teknik relaksasi otot progresif terhadap nilai tekanan darah pada lansia
penderita hipertensi.
Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan (Rusnoto, 2017) yang mengatakan bahwa ada pengaruh
relaksasi otot progresif terhadap penurunan tekanan darah pada peserta prolanis dengan p -value 0,001 (sistol) dan
0.002 (diastol)< a (0,05) yang berarti terdapat pengaruh terapi relaksasi otot progresif terhadap penurunan tekanan
darah. Adanya penurunan tekanan darah pada saat melakukan teknik relaksasi otot progresif dikarenakan saat
melakukan latihan relaksasi oto progresif aktifitas saraf parasimpatis akan meningkat sehingga neurotransmitter
asetilkolin akan dilepas, dan asetilkolin tersebut akan mempengaruhi tindakan otot rangka dan otot polos disistem
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saraf perifer, neurotransmitter asetilkolin yang dibebaskan oleh neuron kedinding pembuluh darah akan
merangsang sel-sel endothelium pada pembuluh tersebut untuk mensitesis dan membebaskan NO (oksida nitrat),
nantinya NO akan memberikan sinyal pada sel-sel otot polos untuk berelaksasi sehingga kontraktilitas otot jantung
menurun, kemudian terjadi vasodilatasi arteriol dan vena sehingga tekanan darah akan menurun (Muttaqin, 2009
: Aaronson & Ward, 2008).
Selain itu setelah melakukan relaksasi otot progresif para lansia merasakan perasaan bahagia dan merasa
tubuhnya kembali bugar, perasaan bahagia yang didapat tentunya juga akan merangsang zat-zat seperti serotonin
(sebagai vasodilator pembuluh darah) dan hormon endorphin yang bisa memperbaiki tekanan darah lebih lancar
dan berkontribusi pada penurunan tekanan darah. (Azizah, 2011).
Simpulan
Terdapat pengaruh teknik relaksasi otot progresif terhadap tekanan darah pada lansia penderita hipertensi di
Puskesmas Bojong Soang Kabupaten Bandung, sehingga latihan relaksasi otot progresif bisa dijadikan salah satu
intervensi dalam mengatasi hipertensi yang dapat dilakuk an di rumah oleh penderita hipertensi.
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ABSTRAK
Periode pubertas akan terjadi perubahan dari masa anak -anak menjadi dewasa. Adapun perubahan yang dialami
oleh remaja putri meliputi perubahan secara primer yaitu dengan menarche. Menarche merupakan menstruasi
pertama kali yang ditandai dengan keluarnya da rah dari vagina akibat peluruhan dinding endometrium, f aktorfaktor yang mempengaruhi usia menarche di antaranya adalah status gizi, sosial ekonomi, kelainan fisik, audio
visual, lingkungan sosial dan genetik. Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya menarche dini disebabkan
oleh rangsangan-rangsangan kuat dari luar, salah satunya adalah melalui keterpaparan media informasi, baik cetak
maupun elektronik. Keterpaparan media informasi dengan kecepatan usia pubertas remaja yang secara tidak
langsung menyebabkan percepatan usia menarche remaja putri. Remaja saat ini cenderung mudah terpengaruh
oleh media informasi., mendapatkan informasi yang salah tentang reproduksi, menonton situs dewasa. Tujuan dari
penelitian ini untuk mengetahui hubungan paparan media dengan usia menarche dini. Penelitian ini
memenggunakan pendekatan cross sectional, Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII dan
VIII di SMP Umi Kulsum yang berjumlah 240 orang. Tehnik pengumpulan data dengan cara wawancara dan
menggunakan instrumen kuesioner, pengambilan data menggunakan Simple Random Sampling dengan
menggunakan analisis bivariate Chie Square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usia menarche paling banyak
yaitu 11 tahun (43,3%), terdapat hubungan antara paparan media dengan usia menarche (p < 0,05). Disarankan
kepada setiap siswa untuk bisa memilih informasi yang tepat tentang kesehatan reproduksi pada perempuan,
sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasannya tentang keseh atan reproduksi.
Kata Kunci: Media , Usia menarche, Remaja

RELATIONSHIP OF MEDIA EXPOSURE WITH EARLY MENARCHE AGE IN
ADOLESCENT PRINCESS IN SMP UMI KULSUM BANJARAN KAB. BANDUNG
ABSTRACK
The period of puberty will change from childhood to adulthood. The changes experienced by young women include
changes in the primary namely menarche. Menarche is the first menstruation that is marked by the discharge of
blood from the vagina due to decay of the endometrial wall, factors affecting the age of menarche include
nutritional status, socioeconomic, physical abnormalities, audio visual, social and genetic environment. One of the
factors that influence the occurrence of early menarche is caused by strong stimuli from outside, one of which is
through exposure to information media, both print and electronic. Information media exposure to the speed of
adolescent puberty which indirectly causes the acceleration of the age of young women menarche. Teenagers
nowadays tend to be easily influenced by information media, get wrong information about reproduction, watch
adult sites. The purpose of this study was to determine the relationship of media exposure with the age of early
menarche. This study used a cross sectional approach. The population in this study were all students of class VII
and VIII in Umi Kulsum Junior High School, totaling 240 people. Data collection techniques by interviewing and
using questionnaire instruments, data collection using Simple Random Sampling using Chivy Square analysis. The
results showed that the most age of menarche was 11 years (43.3%), there was a relationship between media
exposure and menarche age (p <0.05). It is recommended that every student be able to choose the right information
about reproductive health in women, so a s to increase their knowledge and insight about reproductive health.
Keywords: Media, Menarche Age, Adolescent
PENDAHULUAN
Pubertas merupakan suatu tahapan yang sangat penting bagi wanita. Periode pubertas akan terjadi perubahan dari
masa anak-anak menjadi dewasa. Masa ini merupakan periode yang sulit bagi remaja, disebabkan karena adanya
perubahan fisik dan biologis serta perubahan tuntutan dari lingkungan sehingga diperlukan suatu proses

101 | S e m i n a r N a s i o n a l 2 0 1 9 U n p a d

penyusuaian diri dari temannya tersebut. Adapun perubahan yang dialami oleh remaja putri meliputi perubahan
secara sekunder (pertumbuhan payudara, rambut kemaluan, perubahan tinggi badan, dll) maupun perubahan secara
primer yaitu dengan menarche.
Menarche merupakan menstruasi pertama kali yang ditandai dengan keluarnya darah dari vagina akibat
peluruhan dinding endometrium. Membaiknya standar kehidupan terutama faktor asupan makanan dan genetik
akan berdampak pada usia menarche dini; menstruasi pertama yang terjadi lebih awal atau 1 lebih cepat dari
kebiasaan yang berlaku secara umum di tengah - tengah masyarakat tersebut. Faktor rendahnya asupan serat dan
tingginya asupan lemak maupun kalsium berdampak pada usia menarche dini (Susanti, 2012).
Faktor yang mempengaruhi usia menarche di kalangan anak remaja ialah faktor genetik, etnis, psikologis,
lemak tubuh, nutrisi dan aktivitas fisikal. Faktor lingkungan seperti kediaman di kota atau luar kot a, pendapatan
isi keluarga, besarnya keluarga, tingkat pendidikan orang tua mempengaruhi perkembangan pubertas pada remaja
(Karapanou dan Papadimitriou, 2010). Faktor-faktor yang mempengaruhi usia menarche di antaranya adalah status
gizi, sosial ekonomi, kelainan fisik, audio visual, lingkungan sosial dan genetik (Proverawati, 2009).
Remaja saat ini cenderung mudah terpengaruh oleh media informasi. Menurut Kartono (2006) menyebutkan
bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi menarche disebabkan ole h rangsangan-rangsangan kuat dari luar,
salah satunya adalah melalui keterpaparan media informasi, baik cetak maupun elektronik. Keterpaparan media
informasi dengan kecepatan usia pubrtas remaja yang secara tidak langsung menyebabkan percepatan usia
menarche remaja putri. Para perempuan atau remaja putri yang mengalami menarche dini memperlihatkan minat
yang lebih kuat ketika menonton tayangan yang mengandung unsur-unsur seksual di film, televise dan majalah
dibandingkan dengan para remaja yang menarche dalam rentang usia normal (Santrock, 2007)
Permasalahan yang terjadi khususnya di lokasi penelitian ditemukan siswi yang mengalami masa menarche
dini pada usia 10,7 tahun. Berdasarkan survei pendahuluan dan ditunjang oleh berbagai penelitian yang
menyatakan bahwa terjadi penurunan usia menarche (menarche dini), maka peneliti merasa perlu melakukan
penelitian tentang "Hubungan antara Paparan Informasi Media dengan Usia Menarche Dini pada Remaja Putri di
SMP Ummi Kulsum Banjaran Kecamatan Banjaran Kabupaten Band ung Provinsi Jawa Barat”
Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : “Apakah ada
hubungan paparan informasi media dengan usia menarche dini pada remaja putri di SMP Umi Kulsum Banjaran”
Tujuan Penelitian
Menganalisis dan menjelaskan hubungan paparan media dengan usia menarche dini pada remaja putri SMP Ummi
Kulsum Banjaran
METODE
Jenis Penelitian
Rancangan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan dalam jangka
waktu kurang dari satu tahun, oleh karena itu desain penelitian yang digunakan adalah cross sectional.
Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini berlokasi di SMP Umi Kulsum Banjaran Kab. Bandung. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan
Maret-Juni 2016.
Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII dan VIII di SMP Umi Kulsum TA 2015/2016 yang
berjumlah 240 orang. Tehnik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Simple Random Sampling.
Dari hasil perhitungan sampel yang dihitung jumlah responden sebanyak 173 orang dan dari tiap kelasnya, akan
diambil secara acak dengan cara dikocok. Pengumpulan data dilakukan menggunakan angket dengan cara
pengisian lembar kuesioner berisi pertanyaan yang harus di jawab oleh responden dibawah pengawasan peneliti.
Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner.
Kuesioner diuji validitasnya dengan Korelasi Product Moment dan uji reliabilitas dilakukan dengan Teknik
Koefisien Alpha Cronbach. Kuesioner awal berjumlah 30 butir, setelah dilakukan uji validitas hanya 25 butir yang
dinyatakan valid dan 5 butir dinyatakan tidak valid. Butir yang tidak valid dikeluarkan dari daftar sebelum
dilakukan uji reliabilitas. Uji reliabilitas dilakukan terhadap 30 butir dan berdasarkan hasil uji seluruh pernyataan
dinyatakan reliabel dengan nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel.
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Pengolahan dan Analisis Data
Pengelompokan dilakukan dengan membuat total skor masing-masing komponen penilaian untuk masing-masing
kategori untuk usia menarche, diantaranya <12 tahun untuk kategori menarche dini dan >12 tahun untuk kategori
menarche. Untuk skor nilai variable Paparan Informasi Media, dibagi menjadi dua yaitu kategori selalu dan jarang.
Data selanjutnya dianalisis distribusi frekuensi, Chi-Square
HASIL PENELITIAN
Analisis Univariat
1. Usia Menarche
Menurut hasil penelitian bahwa sebagian besar remaja putri mengalami menarche usia <12 tahun sebanyak
80% dan sebagian kecil remaja putri mengalami menarche usia >12 tahun sebanyak 20%.
Menarche dini merupakan menstruasi pertama yang dialami seorang wanita subur pada usia dibawah 12 tahun.
Menarche dini mempunyai risiko mengalami penurunan fungsi kerja paru-paru ketika dewasa disebabkan karena
peranan metabolisme dan faktor hormonal pada kesehatan pernafasan. Resiko Menarche Dini Beberapa laporan
penelitian menunjukkan, menarche dini memiliki resiko lebih besar terhadap munculnya kanker pada wanita.
2. Informasi Media
Menurut hasil penelitian bahwa remaja putri yang sering mendapatkan informasi dari media sebanyak 57,8%.
Sedangkan remaja putri yang jarang mendapatkan informasi dari media sebanyak 42,2%. Hal ini menunjukkan
hamper semua remaja putri disana sudah pernah menonton film dewa yang mereka tonton di rumah sendiri atau
rumah temannya.
Media informasi terus berkembang dan sangat diperlukan setiap saat karena melalui media informasi manusia
dapat mengetahui informasi yang sedang berkembang, selain itu manusia juga bisa saling berinteraksi satu
samalain. Melalui media informasi juga sebuah pesan dapat tersampaikan dengan baik jika media yang dibuat
tepat kepada sasaran dan informasi yang disampaikan bermanfaat bagi pembuat dan target.
Analisis Bivariat

Paparan
Media
Selalu
Jarang

Hubungan Paparan Media dengan Menarche pada Remaja Putri
Di SMP Umi Kulsum Banjaran
Menarche
P value
< 12 tahun
> 12 tahun
107 (88,4%) 14 (11,6%)
0,000
37 (62,7%)
22 (37,3%)
OR
4,54

Berdasarkan tabel diatas dapat dilaporkan bahwa remaja putri yang selalu mendapatkan informasi media yang
mengalami menarche dini sebanyak 88,4%, sedangkan remaja putri yang jarang mendapatkan informasi media
yang mengalami menarche dini sebanyak 62,7%. Hasil uji statistik didapatkan p value 0,000 beda proporsi tersebut
bermakna, dengan demikian ada hubungan yang signifikan antara informasi media dengan usia menarche dini.
Hasil analisis diperoleh OR = 4,5 artinya remaja yang selalu mendapatkan informasi da ri media mempunyai
peluang/kesempatan untuk mengalami menarche dini sebesar 4,5 kali lebih tinggi dibandingkan remaja putri yang
jarang mendapatkan informasi dari media.
KESIMPULAN
1. Gambaran usia menarche paling banyak yaitu usia menarche dini 11 tahun sebanyak 43,3%, remaja putri yang
sering terpapar media sebanyak 57,8% dan remaja putri yang jarang terpapar media sebanyak 42,2%
2. Berdasarkan uji chie-square terdapat hubungan informasi media dengan usia menarche ( p < 0,05)
Saran
1. Orang tua harus lebih memperhatikan kegiatan sehari-hari anak-anak nya, jangan sampai terpapar informasi
yang merugikan.
2. Setiap siswa dibekali informasi-informasi oleh orang tua di rumah khususnya tentang kesehatan reproduksi
3. Dapat bekerja sama dengan pihak tenaga kesehatan di lingkungan sekitar untuk bisa melakukan penyuluhan
tentang kesehatan reproduksi remaja
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ABSTRAK
Tumor jinak payudara rentan terjadi pada perempuan usia 15 -35 tahun. Deteksi dini yang efektif pada kejadian
tumor jinak payudara dilakukan melalui pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) secara benar, teratur dan
mandiri. Studi pendahuluan pada sepuluh remaja siswi SMA di kota Bandung diketahui tujuh siswi tidak
mengetahui dan tiga siswi pernah mendengar informasi SADARI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh paket edukasi dasar ilmu mengenai audio visual SADARI terhadap pengetahuan remaja putri tentang
SADARI. Jenis penelitian ini adalah one group post test-pret test. Pengambilan sampel dilakukan di beberapa
SMA di Kota Bandung secara random sampling pada 94 siswi. Intrumen penelitian menggunakan media video
dan Instrumen pre test-post test menggunakan kuisioner. Hasil pre test diketahui 42,6% responden berpengetahuan
baik dan hasil post test pengetahuan menjadi lebih baik hingga 54,3%. Analisis bivariate menggunakan uji T-test
diketahui p-value 0,00 kesimpulannya adalah paket edukasi ini terbukti efektif meningkatkan pengetahuan remaja
tentang SADARI. Sosialiasi lebih meluas akan meningkatkan kemanfaatan paket ini pada remaja dan sebaga i salah
satu upaya mencegah tumor jinak payudara.
Kata kunci: Paket edukasi, video, Pengetahuan, SADARI.

ABSTRACT
Benign breast tumors are prone to occur in women aged 15 -35 years. Effective early detection of the occurrence
of benign breast tumors is done through breast self-examination (BSE) correctly, regularly and independently.
Preliminary studies on ten high school teenage girls in the city of Bandung found seven students did not know and
three students had heard BSE information. This study aims to determine the effect of basic education packages of
knowledge about audio-visual BSE to the knowledge of young women about BSE. This type of research is one
group post-pretest test. Sampling was carried out in several high schools in the city o f Bandung by random
sampling on 94 students. Research instruments using video media and pre -post-test instruments using
questionnaires. The pre-test results found that 42.6% of respondents had good knowledge and the results of the
post-test knowledge became better up to 54.3%. Bivariate analysis using the T-test showed that the p-value 0.00
concluded that this educational package was proven to be effective in increasing adolescent knowledge about BSE.
More widespread socialization will increase the usefulness of this package in adolescents and as an effort to prevent
benign breast tumors.
Key words: education package, media video, knowledge,
PENDAHULUAN
World Health Organization (2014) menjelaskan bahwa remaja adalah rentang usia seseorang dimana pada masa
ini terjadi pertumbuhan fisik ke arah kematangan. Kementrian kesehatan RI no. 5 tahun 2014 menjelaskan remaja
adalah seseorang yang memiliki rentang usia 10-19 tahun. Masa remaja adalah masa dimana terjadi pertumbuhan
dan perkembangan tanda seksual sekunder. Selain mengalami kematangan fisik, remaja juga mengalami
kematangan psikologis dan sosial. Secara fisik kematangan organ seksual sekunder remaja puteri berbeda dengan
remaja putera. Remaja puteri mengalami pertumbuhan payu dara, mengalami menstruasi d an perkembangan tandatanda femininitas sedangkan remaja pria mengalami perubahan tampilan perkembangan tanda tanda maskulinitas.
Payudara adalah salah satu tanda seksual sekunder yang tumbuh dan berkembang secara signifikan pada remaja
perempuan. Susunan anatomi payudara perempuan berbeda dengan susunan anatomi payudara pria. Payudara
perempuan disusun oleh lobus, saluran susu dan jaringan adiposa. Secara fisiologis payudara perempuan
dipengaruhi oleh aktivitas hormon. Hormon yang mempengaruhi tanda seksua l sekunder remaja puteri adalah
estrogen dan progesterone.
Estrogen dapat meningkatkan peluang fibroadenoma mammae atau FAM. FAM adalah tumor jinak pada
payudara. Penyakit ini terjadi secara asimptomatik pada 25% wanita dan sering terjadi pada usia remaja dan
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puncaknya adalah antara usia 15 sampai 35 tahun (Brave, 2009). FAM umumnya menyerang perempuan berusia
remaja dan perempuan berusia di bawah 30 tahun.
Tingginya risiko terjadinya FAM membuat kaum perempuan perlu melakukan pemeriksaan payudara sendiri
sebagai upaya untuk mendeteksi kejadian tumor payudara secara dini. Strauss & Barbieri (2014) menjelaskan
bahwa FAM ditemukan dua kali lebih sering pada orang kulit hitam, perempuan dengan kadar hormon tinggi
(remaja dan wanita hamil) dan perempuan yang mendapatkan terapi hormon estrogen.
Penderita FAM berisiko dua kali lebih besar untuk terkena kanker payudara dibandingkan wanita yang tidak
menderita FAM (Mansel, et.al., 2009).
Globocan (2018) menjelaskan terdapat 18,1 juta kasus baru FAM dengan angka ke matian sebesar 9,6 juta
kematian, dimana satu dari lima laki-laki dan satu dari enam perempuan di dunia mengalami kejadian kanker. Data
tersebut juga menjelaskan bahwa satu dari delapan laki-laki dan satu dari 11 perempuan, meninggal karena kanker.
Angka kejadian kanker payudara perempuan di Indonesia adalah 42,1 per 100.000 penduduk dengan rata -rata
kematian 17 per 100.000 penduduk yang di ikuti kanker leher rahim sebesar 23,4 per 100.000 penduduk dengan
rata-rata kematian 13,9 per 100.000 penduduk.
Riskesdas (2013) menjelaskan bahwa prevalensi tumor dan kanker di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan
dari 1.4 per 1000 penduduk di tahun 2013 menjadi 1,79 per 1000 penduduk pada tahun 2018. Diperkirakan pada
2030 insidens kanker dapat mencapai 26 juta orang dan 17 juta di antaranya meninggal akibat kanker, terlebih
untuk negara miskin dan berkembang kejadiannya akan lebih cepat (Depkes RI, 2016).
Sari (2014) menjelaskan berdasarkan data yang diperoleh di Rumah Sakit Hasan Sadikin Jawa Barat s elama tahun
2011 jumlah kunjungan pasien dengan keluhan menderita benjolan pada payudara dan kanker payudara yaitu
sebanyak 1.502 terdiri dari kriteria remaja berumur 11 -24 tahun sebanyak 3% sedangkan usia 25-44 tahun
sebanyak 44,8% dan usia lebih dari 45 tahun sebanyak 52,2% menempati urutan pertama jumlah penderita kanker
payudara. Di rumah sakit rujukan pusat Jawa Barat dari Januari 2016 sampai dengan Januari 2017 tercatat 1.592
(Rekam Medik, 2017).
FAM adalah tumor jinak di payudara yang tampil berupa benjolan.Benjolan FAM berasal dari jaringan fibrosa
(mesenkim) dan jaringan glanduler (epitel) yang berada dipayudara, sehingga tumor ini disebut sebagai tumor
campur (mix tumor), tumor tersebut dapat berbentuk bulat atau oval, bertekstur kenyal atau padat , dan biasanya
nyeri. FAM ini dapat kita gerakkan dengan mudah karena pada tumor ini terbentuk kapsul sehingga dapat bergerak,
oleh sebab itu sering disebut sebagai ”breast mouse”. FAM umumnya pada wanita biasanya ukuran akan
meningkat pada saat menstruasi atau pada saat hamil karena produksi hormon esterogen meningkat. FAM jika
dibiarkan tumbuh akan memiliki resiko tinggi terjadinya kanker payudara dan apabila FAM tidak diangkat dengan
sempurna akan menyebabkan risiko kambuhan (Price, 2013).
Kejadian FAM pada remaja dapat dideteksi secara dini dengan cara yang mudah dan murah melalui pemeriksaan
payu dara sendiri atau SADARI. (Rasjidi, 2010). SADARI merupakan usaha atau cara pemeriksaan payudara yang
dilakukan secara teratur dan sistematis oleh setiap wanita sebagai langkah deteksi dini (Purwoastuti, 2008).
SADARI tepat untuk disosialisa sikan pada remaja puteri. Manuaba dan Fajar (2017) menjelaskan bahwa secara
anatomi remaja puteri usia 12-13 tahun ke atas mengalami pembesaran ukuran payudara dan peningkatan hormon.
Perubahan anatomi dan siklus hormonal remaja puteri meningkatkan risiko kejadian ca mamae pada remaja. Oleh
sebab itu maka remaja puteri perlu mampu melakukan SADARI. Hal tersebut juga didukung oleh Wenny (2011)
yang menjelaskan bahwa SADARI pada remaja putri bermanfaat untuk mengetahui secara dini adanya tumor
atau benjolan pada payudara (Wenny, 2011).
Marmi et al. (2011) menjelaskan sebaiknya SADARI dilakukan pada saat setelah menstruasi yaitu tujuh sampai
sepuluh hari setelah menstruasi dengan pertimbangan pada saat tersebut pengaruh hormon estrogen dan
progesteron sangat rendah dan pada saat itu jaringan kelenjar payudara dalam keadaan tidak oedema atau tidak
membengkak sehingga lebih mudah meraba adanya tumor atau kelainan.
Sosialisasi SADARI pada remaja bisa dilakukan menggunakan berbagai metode diantaranya berupa ceramah,
roleplay atau media video. Emi (2014) menjelaskan temuannya tentang perbandingan efektifitas edukasi SADARI
menggunakan metode ceramah dan metode media video. Hasiln ya diketahui bahwa metode ceramah mampu
meningkatkan pengetahuan sebesar 2,80% sedangkan media video mampu meningkatkan pengetahuan 6,17%.
Artinya edukasi menggunakan media visual mampu meningkatkan pengetahuan lebih besar dibandingkan hanya
media audio saja. Devi Sandra Ervina, 2013 menjelaskan bahwa media audio visual efektif digunakan sebagai
sebagai media edukasi yang memanfaatkan pengala man kongkrit sebagai model peembelajaran
Berdasarkan uraian diatas maka penulis melakukan penelitian tentang Pengaruh paket edukasi audio visual
SADARI terhadap pengetahuan remaja puteri tentang SADARI pada siswi SMA di Kota Bandung.
METODELOGI PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dirancang menggunakan Pre eksperimental design dengan
rancangan one group pretest-postest. Populasi dalam penelitian ini adalah remaja putri kelas X dan XI di Kota
Bandung dari bulan Juli sampai Agustus 2019 sebanyak 94 siswi. Pengambilan sampel dilakukan secara random
sampling. Intervensi yang dilakukan merupakan paket edukasi dasar Audio Visual berupa media vide dengan
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frekuensi satu kali pertemuan.Pengambilan data dilakukan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 20
pertanyaan. Data di analisis secara bivariate menggunakan uji T-test dengan nilai a lpha 0.05.
HASIL
Tabel 4.1 Distribusi fekuensi pengetahuan responden sebelum diberikan paket edukasi Dsar Audio Visual
SADARI pada remaja tahun 2009 (n : 94)
Berdasarkan tabel 4.1 diketahui bahwa 57,4% responden memiliki pengetahuan kurang. Hal itu menun jukann
bahwa sebagian remaja putri memiliki pengetahuan kurang sebelum diberikan paket edukasi SADARI
Tabel 4.2 Distribusi fekuensi pengetahuan responden sesudah diberikan paket edukasi dasar audiovisual SADARI
tahun 2019 (n: 94)
Pretest
n
%
Rata-rata Min Max p value
Pre test

15,30

10

19

Post test

17,63

14

19

0,000

Baik
Kurang

51
43

54,3
45,7

n

94

100

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa 54,3% responden memiliki pengetahuan baik. Hal itu menunjukan sebagian
remaja putri memiliki pengetahuan baik sesudah diberikan paket edukasi audiovisual SADARI.
Tabel 4.3 Pengaruh Paket Edukasi audiovisual SADARI terhadap pengetahuan remaja putri tentang SADARI
Sebelum dan Sesudah diberikan intervensi
Pretest

n

%

Baik
Kurang

40
54

42,6
57,4

n

94

100

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa tedapat perbedaan pengetahun remaja putri tentang SADARI sebelum dan
sesudah diberikan intervensi dengan nilai p-val 0,00 (≤0,05). Hal itu diartikan bahwa paket edukasi audiovisual
SADARI berpengaruh signifikan terhadap pengetahun remaja putri tentang SADARI di Kota Bandung tahun
2019.
PEMBAHASAN
Pada penelitian ini diketahui bahwa sebagian remaja putri memiliki pengetahuan kurang sebelum diberikan paket
edukasi SADARI dan sebagian remaja putri memiliki pengetahuan baik sesudah diberikan paket edukasi
audiovisual SADARI. Hal ini menunjukan bahwa edukasi audiovisual SADARI terbukti mampu meningkatkan
pengetahuan remaja puteri tentang SADARI. Hal ini sesuai dengan penjelasan Notoatmodjo (2012) bahwa
pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap su atu objek
tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indra manusia, yaitu indera penglihatan, pendengaran, penciuman,
rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga.
Edukasi dasar SADARI melalui media audiovisual sa ngat sesuai diberikan pada remaja karena dengan media ini
maka transfer pengetahuan tentang SADARI dari petugas kesehatan lebih efektif dan mudah difahami oleh remaja.
Teknik audiovisual SADARI membuat remaja mudah memahami pentingnya SADARI dan mudah mengaplikasi
kan SADARI secara mandiri.
Setelah diberikan paket edukasi dasar audiovisual SADARI diketahui bahwa sebagian besar pengetahuan remaja
puteri menjadi baik, Menurut penelitian Hamida (2012) menyatakan bahwa media dalam proses pembelajaran
yang menarik dan mudah dipahami akan membuat responden tidak lekas bosan dan transfer pengetahuan menjadi
lebih efektif.
Pengetahuan tentang SADARI akan memndu seseorang dalam melakukan tindakan SADARI secara mandiri dan
benar. Semakin tinggi tingkat pengetahuan maka akan semakin tinggi pula pemahaman dan kesiapan untuk
melakukan pemeriksaan payudara sendiri SADARI (Amier dan Djawut, 2014).
Sehingga diberikan paket edukasi dasar audiovisual SADARI agar pengetahuan siswi kelas X dan XI menjadi baik
karena menurut Kesehatan RI no 5 tahun 2014 Remaja mempunyai rasa keingintahuan yang besar, menyukai
petualangan dan tantangan serta cenderung berani menanggung risiko atas perbuatannya tanpa didahului oleh
pertimbangan matang, dan rasa ingin tahu tersebut dihadapkan pad a ketersediaan sarana disekitarnya yang dapat
memenuhi keingintahuannya. Sikap meniru pada kalangan remaja merupakan suatu bentuk dari masa pubertas
yang dialami oleh keadaan jiwa yang masih labil.
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh antara p aket edukasi dasar audiovisual SADARI terhadap
pengetahuan remaja putri tentang SADARI dengan p value 0,000. dengan selisih rata -rata pretest dan posttest
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sekitar 2,33 . Metode ini bisa terjadi karena metode audio visual SADARI memberikan pendidikan kesehatan
tentang SADARI. Menggunakan media berupa audio visual dasar audiovisual SADARI yang menjelaskan tentang
pengertian SADARI, tujuan dilakukannya SADARI, manfaat SADARI dan langkah -langkah SADARI. Video
yang dibuat dalam berupa suara, teks dan langkah-langkah pemerikasaan SADARI dengan durasi video selama 11
menit.Paket edukasi tentang kesehatan merupakan suatu kegiatan atau usaha memberikan pembelajaran kepada
masyarakat, kelompok, atau individu, dengan harapan bahwa dengan adanya pesan tersebut, maka ma syarakat,
kelompok atau individu dapat memperoleh pengetahuan tentang kesehatan yang lebih baik. Dalam suatu proses
pemberin edukasi tentang kesehatan yang menuju tercapainya tujuan pembelajaran, yakni adanya peningkatan
pengetahuan yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor yang mempengaruhi suatu proses pendidikan disamping
faktor masukannya sendiri juga faktor metode, faktor materi atau pesannya, pendidik atau petugas yang
melakukannya, dan alat bantu atau media yang digunakan untuk menyampaikan pesan (Notoatmodjo, 2010).
Penggunaan media video dalam kegiatan pembelajaran tidak hanya sekedar sebagai alat bantu, melainkan sebagai
pembawa informasi atau pesan yang ingin disampaikan. Penggunaan video tentang SADARI dapat memperjelas
gambaran abstrak mengenai pentingnya pemeriksaan payudara sendiri, karena dalam proses pemberianya
responden tidak hanya mendengar materi yang sedang disampaikan, tetapi juga melihat secara langsung dan jelas
tentang langkah-langkah SADARI melalui video tersebut. Manfaat p enggunaan media audio visual (video)
tersebut sesuai konsep pembelajaran menurut piramida pengalaman yang dituliskan oleh Edgar Dale, bahwa orang
belajar lebih dari 50 % nya adalah dari apa yang telah dilihat dan di dengar (Devi Sandra Ervina, 2013). Hasil Ini
didukung oleh penelitian yang dilakukan Emi (2014) membandingkan metode ceramah dan media video metode
ceramah (2,80%) untuk peningkatan pengetahuan paling rendah karena dalam penyampaian materi yang dirasakan
kurang menarik namun pada media video (6,17%) dapat meningkatkan pengetahuan. Paket edukasi dasar
audiovisual SADARI merupakan suatu paket edukasi kesehatan berupa video yang mejelaskan langkah - langkah
pemeriksaan payudara. Video merupakan salah satu sarana atau upaya yang dapat digunakan untuk menampilkan
pesan atau informasi berisi gambar, yang dapat meningkatkan pengetahuan sehingga akhirnya diharapkan dapat
merubah perilakunya kearah positif atau mendukung terhadap kesehatan, karena dengan menggunakan video indra
penglihatan dan pendengaran berfungsi secara beramaan sehingga memudahkan siswi untuk memahami dan
menerima. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardianto (2013), yang mengemukakan bahwa
terdapat pengaruh pendidikan kesehatan dengan metode audio visual, dikarenakan pe san yang disampaikan dapat
diterimas oleh media karena dapat mempengaruhi pengetahuan, sikap dan emosi.
SIMPULAN DAN SARAN
sebagian remaja putri memiliki pengetahuan kurang sebelum diberikan paket edukasi SADARI dan sebagian
remaja putri memiliki pengeta huan baik sesudah diberikan paket edukasi audiovisual SADARI. Hasil analisis
bivariate diketahui banhwa tedapat perbedaan pengetahun remaja putri tentang SADARI sebelum dan sesudah
diberikan intervensi dengan nilai p-val 0,00 (≤0,05). Hal itu diartikan ba hwa paket edukasi audiovisual SADARI
berpengaruh signifikan terhadap pengetahun remaja putri tentang SADARI kesimpulannya adalah paket edukasi
ini terbukti efektif meningkatkan pengetahuan remaja tentang SADARI. Sosialiasi lebih meluas akan
meningkatkan kemanfaatan paket ini pada remaja dan sebagai salah satu upaya mencegah tumor jinak payudara.
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ABSTRAK
Pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu merupakan kebutuhan dan tuntutan masyarakat pengguna pelayanan
rumah sakit. Mutu asuhan keperawatan merupakan muara komunikasi interpersonal yang efektif antara manager
dan perawat dalam melakukan evaluasi dan perbaikan melalui penilaian kinerja. Kinerja profesional perawat harus
bisa diakses ketersediaannya dan terdokumentasikan dengan benar. Hambatan proses dokumentasi penila ian
kinerja jika dilakukan secara manual akan menimbulkan permasalahan dari segi waktu, ketelitian dan ketepatan.
Maka diperlukan inovasi pengembangan dokumentasi penilaian kinerja berbasis teknologi. Tujuan dari tinjauan
sistematik ini untuk mengidentifikasi manfaat dan hambatan penerapan teknologi pada penilaian kinerja perawat
dalam upaya peningkatan keselamatan pasien. Metode yang digunakan adalah literature review, dengan pencarian
pada database Pubmed, CINAHL dan Google Scholar yang dipublikasikan dari tahun 2009 sampai 2019.
Menggunakan strategi pencarian PRISMA untuk penapisan literature yang relevan, didapatkan 10 artikel yang
kemudian dilakukan review. Hasil dari review didapatkan instrument penilaian kinerja berbasis teknologi
diantaranya e-portofolio dan e-logbook. Manfaat dari keduanya berdasarkan kepuasan pengguna yaitu kepuasan
mengenai kegunaan, kenyamanan, kecepatan, dan kemudahan akses. Disamping respon positif juga dikemukan
tentang masalah dan hambatan dalam penggunaan in strumen diantaranya faktor pengetahuan, akses sarana
(komputer/internet), kurangnya sosialisasi aplikasi sistem, tambahan waktu dalam entri data, dan tidak
seimbangnya reward yang didapat. Pengaplikasian teknologi pada sistem penilaian kinerja keperawatan dirasakan
memberikan manfaat positif, namun dirasakan belum maksimal karena adanya hambatan dan kendala dalam
pengaplikasian sistem tersebut. Antisipasi dalam mencegah terjadinya hal tersebut memerlukan dukungan besar
dari manajemen dalam hal sosialisasi, pemenuhan akses sarana, serta pertimbangan reward perawat sehingga
sistem penilaian kinerja berbasis teknologi dapat berjalan efektif dan efisien.
Kata kunci: berbasis teknologi, sistem penilaian kinerja, keselamatan pasien

Pendahuluan
Keselamatan pasien telah menjadi isu global yang sedang hangat dibahas di seluruh negara. Keselamatan pasien
adalah pencegahan kesalahan dan efek samping untuk pasien yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan (WHO,
2005 dalam Schroeder, 2009). Kesalahan medis dan efek samping pelayanan kesehatan telah menjadi perhatian
serius dalam beberapa tahun terakhir bagi pembuat kebijakan kesehatan dan penyedia layanan kesehatan dunia.
Program pengamatan lima tahun yang dilaksanakan oleh Baldo et al. (2002) mengungkap kan bahwa perawat
bertanggung jawab untuk 78% dari efek samping.
Tenaga perawat merupakan tenaga profesional yang berperan penting dalam fungsi rumah sakit. Hal tersebut
didasarkan atas jumlah tenaga perawat sebagai porsi terbesar didalam pelayanan rumah sakit.. Luasnya peran
perawat memungkinkan terjadinya risiko kesalahan pelayanan.
Kinerja perawat dalam penerapan keselamatan pasien berhubungan erat dengan upaya mencegah KTD terhadap
pasien. Dalam hal ini kinerja perawat adalah aktivitas perawat dalam mengimplementasikan sebaik -baiknya suatu
wewenang, tugas dan tanggung jawabnya dala m rangka pencapaian tujuan tugas pokok profesi dan terwujudnya
tujuan dan sasaran unit organisasi (Haryono, 2005). Perawat ingin diukur kinerjanya berdasarkan standar
obyektif yang terbuka dan dapat dikomunikasikan. Jika perawat diperhatikan dan dihargai sampai penghargaan
superior, mereka akan lebih terpacu untuk mencapai prestasi pada tingkat lebih tinggi (Faizin dan Winarsih, 2008).
Kinerja perawat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang baik berhubungan dengan perawat itu sendiri,
maupun yang berhubungan dengan lingkungan rumah sakit, kerja sama dari teman sebaya, kemananan,
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kesempatan untuk maju, fasilitas kerja dan gaji. Untuk mengetahui sejauh mana seseorang perawat bisa mencapai
standar yang berlaku di rumah sakit perlu dilakukan penilaian kinerja perawat.
Penilaian kerja merupakan proses pengawasan atau pengendalian, dimana kinerja dan sumber daya manusia di
evaluasi berdasarkan standar dan alat yang meperlihatkan bobot kerja. Lingkup penelitian kinerja merupakan
disiplin kerja, sikap, dan perilaku serta kemapuan penerapan standar Asuhan Keperawatan (DepKes, 2005). Proses
penilaian dapat digunakan secara efektif dalam kualitas dan volume yang tinggi (Nursalam, 2008).
Penelitian yang dilakukan oleh Direktorat Keperawatan Departemen Kesehatan Rep ublik Indonesia bekerja
sama dengan World Health Organization (WHO) tahun 2000 di Provinsi Kalimantan timur, Sumatera utara,
Sulawesi Utara, Jawa Barat dan Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta menemukan 47,4% perawat tidak memiliki
uraian tugas dan belum dikembangkan monitoring dan evaluasi kinerja perawat khususnya mengenai
keterampilan, sikap kedisiplinan dan motivasi kerjanya (Jais, 2007).
Menurut Marquis (2012) semakin sering pengawasan dilakukan semakin meningkat produktifitas kerja.
Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting karena dengan pengawasan dapat
diketahui adanya penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran dan
penyelewengan pekerjaan dari kriteria, standar, dan norma yang ada. Sejalan dengan itu penelitian Wince Susmira
(2017) menyatakan permasalahanpada pengawasan yang dilakukan untuk melihat sejauh mana perawat pelaksana
menyimpang dari standar, prosedur atau rencana yang ada dan mengetahui apakah sumber daya yang digunakan
sudah tepat dan efisien tidak dilakukan.
Evaluasi kinerja perawat tidak dilakukan secara rutin. Evaluasi hanya berbentuk penilaian prestasi kerja yang
diberikan pada akhir tahun bagi perawat pelaksana yang PNS, sedangkan perawat pelaksana Non PNS tidak
dilakukan penilaian. Inii sangat berpengaruh terhadap pelayanan karena jumlah tenaga Non PNS jauh lebih banyak
dari PNS sehingga penilaian kinerja untuk semua perawat pelaksana perlu dilakukan.
Penilaian Kinerja profesional perawat harus bisa diakses ketersediannya dan terdokumentasikan dengan benar.
Hambatan utama dalam proses dokumentasi penilaian kinerja adalah jika dilakukan secara manual akan
menimbulkan permasalahan pada waktu, ketelitian dan ketepatan. Maka perlu adanya inovasi pengembangan
dokumentasi penilaian kinerja berbasis teknologi. Perana n Sistem Informasi Manajemen di dalam keperawatan
adalah untuk mendukung segala aspek dari praktik keperawatan itu sendiri. Termasuk di dalamnya pemberian
asuhan keperawatan, pendidikan, penelitian, dan manajemen (McHaney, 2008).
Seiring dengan perkembangan teknologi informasi saat ini yang semakin maju, menjadikan sebuah organisasi di
bidang pelayanan RSUD memerlukan adanya sarana IT yang bisa membantu operasional instansi
maupun proses bisnis organisasi dalam kegiatan sehari hari, dimana terdapat berbagai macam layanan yang
diperuntukkan bagi pegawai dan pasien secara umum (Nurdiana D, 2017).
Salah satu manfaat penerapan aplikasi teknologi informasi adalah untuk membantu melakukan monitoring,
evaluasi dan pengambilan keputusan. Aplikasi tersebut mampu m engintegrasikan beragam sumber data,
menampilkan tampilan analisis, dan prediksi terhadap suatu masalah. Informasi dan data tersebut juga harus
disampaikan kepada pihak yang tepat, pada waktu yang tepat pula.
Sistem informasi ini bermanfaat bagi organisa si sehingga dapat mengumpulkan informasi yang berguna, akurat,
terpercaya, detail, dan relevan (American Nurse Association, 2010). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa
sistem penilaian kinerja berbasis teknologi memiliki manfaat yang besar bagi efektifita s pelayanan keperawatan,
tetapi evaluasi dalam penerapan teknologi pada sistem penilaian kinerja juga diperlukan untuk mengetahui
hambata – hambatan yang kemungkinan terjadi. Evaluasi teknologi informasi (TI) dalam keperawatan relevan
untuk dilakukan karena cepatnya implementasi sistem TI dalam bidang keperawatan.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi manfaat dan hambatan penerapan teknologi dalam
melakukan penilaian kinerja perawat dalam upaya peningkatan keselamatan pasien.
Metode
Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah literature review. Pencarian artikel terbatas hanya untuk artikel
yang diakses dari pencarian internet dari database yaitu: Pubmed, CINAHL dan Google scholar digunakan untuk
mengekstraksi artikel yang relevan yang dipublikasikan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2019. Kata kunci
yang digunakan dalam literature review ini yaitu berbasis teknologi, dokumentasi penilaian kinerja, keselamatan
pasien. Artikel-artikel ini dipilih berdasarkan kriteria inklusi dan mengikuti Preferred Reporting Items for
Systematic Reviews and Meta-analyses (PRISMA) untuk penilaian kritis setiap artikelnya. Terdapat sejumlah 126
artikel yang ditemukan sesuai dengan kata kunci tersebut. Setelah artikel tersebut dievaluasi sesuai kriteria,
didapatkan sejumlah 8 artikel yang ditelaah untuk di review. Teori lain juga digunakan dalam literature review ini
untuk memperkuat alasan dari literatur yang dikaji.
Kriteria inklusi penelitian ini terdiri dari :
(1) Artikel dapat di download dalam bentuk full text
(2) Artikel memiliki peer review
(3) Isi artikel relevan dengan topik paper
(4) Desain penelitian minimal deskriptif kuantitatif atau kualitatif
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Kriteria Ekslusi penelitian ini yaitu :
(1) Artikel tidak memenuhi komponen suatu artikel yang baik (terdiri dari Abstract, Introduction, Methods,
Results, Discussions, Implications, dan References)
(2) Isi artikel tidak relevan dengan topik
Hasil dan Pembahasan
Hasil review ini mengidentifikasi 10 artikel terkait sistem penlaian kinerja berbasis teknologi dan didapatkan 2
instrument penilaian kinerja secara elektronik yaitu e-portofolio dan e-logbook. Manfaat dan hambatan terhadap
penerapan e-portofolio dan e-logbook akan dijabarkan lebih lanjut dalam review ini.
Instrument Penilaian Kinerja Berbasis Teknologi
Sistem penilaian kinerja elektronik mendapatkan popularitas dalam pelayanan klinis keperawatan (Smith, 2017).
Penggunaan teknologi informasi diketahui dapat meningkatkan efektivitas kerja, melalui penggabungan aplikasi
software dan hardware untuk mengelola informasi. Sistem informasi online memungkinkan informasi disimpan,
diedit, dan dicari dengan mudah (Viseskul, 2019). Dikenal beberapa instrument penilaian kinerja yang berbasis
elektronik yaitu e-logbook dan e-portofolio. Sistem penilaian elektronik mulai menjadi populer digunakan dalam
sistem pendidikan, tetapi hal ini juga mulai diterapkan dalam sistem pelayanan keperawatan.
E-Logbook
Logbook perawat memiliki kedudukan penting bagi perawat, sehingga ketepatan dan kelengkapan
pendokumentasiannya sangat dianjurkan karena logbook berfungsi sebagai bukti dokumentasi pelaksanaan
kegiatan disamping adanya supervisi klinis. Logbook juga bisa dijadikan sebagai alat penilaian klinis pada perawat
klinik di rumah sakit (Komsiyah, 2019).
Logbook elektronik adalah database online yang aman yang menawarkan banyak keuntungan termasuk
kemudahan merekam informasi online dan input data secara cepat, aksesibilitas informasi di setiap tempat dan
waktu, serta pemantauan dan evaluasi terus menerus dari kinerja perawat (Viseskul, 2019; Iqbal, 2015)
Pencarian Literature
Basisdata : Pubmed, CINAHL, Google Scholar
Batasan Pencarian : Tahun 2009 - 2019

Hasil Pencarian (n = 873)

Artikel disaring atas dasar judul, abstrak dan kata kunci

Artikel tidak dapat diakses
secara menyeluruh oleh
peneliti (n= 7)

Hasil pencarian yang akan
diproses kembali (n =126)

Hasil pencarian yang tidak
diproses kembali (n = 740)
Tidak memenuhi kriteria

Artikel disaring dengan melihat keseluruhan teks

Hasil pencarian yang akan
diproses kembali (n = 10)

Hasil pencarian yang
tidak diproses kembali

Artikel yang relevan

dengan penelitian (n = 10)
E-Portofolio
Berdasarkan Australian Nursing and Midwifery Council (ANMC) (2005) terdapat banyak aspek dari domain
praktik yang bisa dinilai menggunakan portofolio. Penilaian portofolio dapat meningkatkan pembelajaran, tetapi
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penggunaannya untuk mengukur kompetensi tidak mapan (Green, 2014). Kebutuhan yang paling mendesak untuk
sebuah portofolio atau e-portofolio adalah apa yang diwakilinya cara dimana perawat dapat m erekam dan
memberikan bukti keterampilan, prestasi, pengalaman, pengembangan dan pembelajaran, tidak hanya untuk diri
mereka sendiri, tetapi sebagai informasi dan data pengawasan manajer, dan rekan kerja (Green, 2014).
Menurut penelitian terkini terjadi peningkatan penggunaan portofolio sebagai alat untuk menunjukkan
pengembangan profesional dan diakui sebagai desain cocok untuk penilaian kinerja perawat.
Portofolio dapat mengintegrasikan teori dan praktik, memberikan perawat tanggung jawab untuk menunjukkan
bukti kemajuan mereka. Berdasarkan kompleksitas penilaian, maka e-portofolio sangat dianjurkan dalam literatur.
E-portfolio adalah koleksi data kompetensi yang disimpan, dan diakses di komputer (Sciacca, 2016).
E - Portofolio memiliki dua faktor kunci : sebagai alat untuk mendokumentasikan proses kegiatan dan
menunjukkan bukti kompetensi untuk pekerjaan atau registrasi profesi.
Manfaat E-Portofolio dan E - Logbook
Manfaat dari keduanya berdasarkan kepuasan pengguna yaitu kepuasan mengenai kegunaan, k enyamanan,
kecepatan, dan kemudahan akses. Perawat menemukan e-logbook sangat nyaman dan sangat mudah diakses,
memungkinkan mereka untuk memantau kemajuan mereka sendiri dari lokasi mana pun dan kapan saja
(Viseskul,2019).
Entri data secara rutin sepanjang tahun dapat mengurangi kelalaian prestasi karena faktor lupa pada saat kinerja
dilakukan (Capan,2013). Waktu adalah komponen yang penting. Kesesuaian dan ketepatan waktu E -Logbook
dapat memberdayakan dan memotivasi perawat dimana Logbook membantu perawat mengidentifikasi
kesenjangan antara target dan pencapaian. Hal ini memotivasi perawat ntuk membangun kualitas akuntabilitas dan
reflesi terhadap praktek. (Iqbal,2015).
Smith (2017) mengidentifikasi bahwa manfaat lainnya dari implementasi penilaian kinerj a elektronik di Inggris
yaitu proses lebih cepat dan lebih mudah, sehingga berimplikasi pada pengurangan biaya.
E-Portofolio memungkinkan perawat membuat penilaian pribadi, merefleksikan tujuan, dan meningkatkan
pemikiran kritis dan pemecahan masalah (Sciacca, 2016).
Mayoritas siswa menganggap sistem E-Logbook sebagai hal yang sangat bermanfaat untuk latihan pembelajaran
mereka karena tidak hanya meningkatkan motivasi dan interaksi dengan penilai tetapi juga memberikan
kesempatan untuk merevisi hal – hal yang dianggap penting. Logbook mendorong secara langsung dan konstan
interaksi antara penilai dan perawat. Hal ini mengakibatkan siklus umpan balik sebagai penilaian pembelajaran
kegiatan (Iqbal, 2015).
Poin penting dalam E-Logbook adalah dapat memberikan umpan balik spesifik dan tepat waktu berkebalikan
dengan umpan balik informal yang biasanya diberikan oleh penilai. Perawat tertarik untuk mendengar lebih banyak
umpan balik dari supervisor mereka. Mayoritas siswa menunjukkan sikap positif menuju budaya um pan balik dan
berdampak pada peningkatan keterampilan klinis mereka. (Iqbal, 2015).
Perawat merasa bahwa e-logbook memungkinkan mereka untuk menilai secara efektif kemajuan akademik pribadi
mereka, sementara juga menguntungkan komite manajemen kurikulum da n penasihat dengan memungkinkan
mereka untuk terus memantau semua kemajuan akademik yang relevan.(Viseskul, 2019; Sciacca, 2016).
Sistem informasi online juga menyediakan penyimpanan informasi yang andal dan mudah diakses.(Viseskul,
2019). Sejalan dengan penelitian Iqbal (2015) e-logbook umumnya dianggap ramah dan mayoritas merasa nyaman
dengan itu, ketika mengalami kesulitan apa pun mampu diatasi dalam waktu yang singkat. E-logbook yang ideal
seharusnya praktis dan ekonomis bagi perawat dengan kemampuan m engumpulkan data yang tepat dan relevan,
sehingga menjadi laporan umpan balik yang tepat waktu kepada manajer perawat dan penilai (Iqbal, 2015). Juga,
dengan membuat katalog pengembangan profesional, perawat dapat memiliki kesempatan untuk merefleksikan
pencapaian mereka sehingga menginspirasi kemajuan profesional lebih lanjut (Capan, 2013).
Sejumlah alat telah dikembangkan untuk kompetensi penilaian dalam keperawatan, tetapi ada bukti empiris yang
menyatakan tentang efektivitas mereka masih kurang dalam m engukur kompetensi keperawatan. Diakui bahwa
penilaian kompetensi harus menggunakan lebih dari satu alat atau pengamatan (EDCAN, 2008).
Hambatan dan Kendala
Sangat menarik untuk dicatat bahwa kurangnya akses internet disebutkan oleh beberapa peserta pelat ihan sebagai
kendala. Ini menunjukan inkonsistensi yang melekat dalam fasilitas yang disediakan oleh rumah sakit sektor publik
dan Institusi (Iqbal, 2015).
Hal lainnya didapatkan data sebagian peserta penilaian tidak mendapatkan umpan balik dari penilai klinis mereka.
Diperlukan upaya bersama untuk mengembangkan lingkungan belajar di mana umpan balik formatif tepat waktu
dan spesifik dapat dijadikan norma atau budaya. (Iqbal, 2015)
Sementara sistem penilaian kinerja elektronik itu disambut baik, kurangnya k omputer di bidang klinis menjadi
perhatian yang diakui sebagai hambatan. Baru-baru ini, Garrett et al (2013) menyoroti bahwa ini sudah menjadi
kurang bermasalah dalam pengaturan rumah sakit. Inovasi sudah mulai dikembangkan misalnya, Bogossian et al
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(2009) melaporkan reaksi positif dari perawat yang mengeluarkan komputer tablet untuk melengkapi penilaian
kinerja electronik mereka. (Smith, 2017)
Studi mengungkapkan bahwa sebagian besar siswa yang terlibat dalam laporan kinerja elektronik tingkat
keterlibatannya baik, tetapi beberapa penilai enggan untuk terlibat dalam penggunaan teknologi (Smith, 2017).
Studi lain melaporkan perawat ada yang bereaksi positif dan negatif/meremehkan terhadap kebutuhan untuk
melibatkan teknologi sebagai bagian integral dari peran mereka (Smith, 2017). Ketidakpercayaan terhadap IT,
khususnya terkait dengan kerahasiaan, atau karena takut membuat kesalahan (Darvish, 2014) telah dikutip sebagai
penyebab. Dukungan dan pelatihan yang lebih baik karenanya merupakan hal yang penting dalam persiapan baik
perawat dan penilai untuk penerapan penilaian kinerja elektronik.
Benar atau tidak, faktor usia dimana perawat berusia lebih dari 50 tahun dianggap kurang trampil menggunakan
IT (McCabe dan Timmins, 2016) dibandingkan dengan rekan -rekan mereka yang lebih muda.
Meskipun
demikian, bukti
menunjukkan bahwa semua perawat bisa beradaptasi dengan pengenalan e -health, mengatasi hambatan dan
merangkul manfaat, terutama untuk perawatan pasien (Syam, 2019). Hal
ini bisa diantisipasi dengan penyediaan akses yang lebih besar di bidang klinis.
Pelatihan untuk penilai sebaiknya diberikan sebelum penempatan setidaknya satu kali. Investasi keuangan yang
cukup besar mungkin yg dibutuhkan; terlebih investasi dalam perangkat keras adalah prioritas. Diperlukan
pergeseran sumber daya yang tepat untuk mendukung transisi dokumen dari berbasis kertas ke alat elektronik.
Khususnya penilai membutuhkan dukungan yang lebih besar. Penyedia layanan kesehatan harus siap bergerak
seiring perkembangan zaman, mengambil manfaat teknologi informasi sebagai investasi besar untuk masa depan
keperawatan.
Manfaat dan hambatan terhadap penerapan e-portofolio dan e-logbook lebih lanjut akan terangkum dalam tabel
dibawah ini.
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E-Logbook

E- Portofolio

Manfaat
nyaman dan sangat mudah diakses.
Entri data secara rutin sepanjang tahun
dapat mengurangi kelalaian prestasi
karena faktor lupa.
membantu perawat mengidentifikasi
kesenjangan antara target dan pencapaian.
pengurangan biaya
memberikan kesempatan untuk merevisi
hal – hal yang dianggap penting
mendorong secara langsung interaksi
antara penilai dan perawat, sehingga
siklus umpan balik sebagai penilaian
pembelajaran kegiatan berjalan.
menunjukkan sikap positif menuju budaya
umpan balik dan berdampak pada
peningkatan keterampilan klinis
Alat monitoring evalua si penilaian kinerja
yang efektif.
proses lebih cepat dan lebih mudah
perawat membuat penilaian pribadi,
merefleksikan tujuan, dan meningkatkan
pemikiran kritis dan pemecahan masalah
menyediakan penyimpanan informasi
yang andal dan mudah diakses

Kendala
terbatasnya fasilitas komputer
kurangnya akses computer & internet.
umpan balik formatif tepat waktu dan
spesifik belum menjadi norma atau budaya.
bereaksi negatif/meremehkan terhadap
kebutuhan penggunaan teknologi
Ketidakpercayaan terhadap IT, khususnya
terkait dengan kerahasiaan, atau karena
takut membuat kesalahan entri data.
Faktor usia (dimana perawat berusia lebih
dari 50 tahun) dianggap kurang trampil
menggunakan IT

Kurangnya fasilitas computer dan akses
jaringan/ internet
Merasa tidak percaya diri menggunakan
fasilitas teknologi
Tidak berpengaruh terhadap reward yang
diterima
Investasi keuangan yang cukup besar

Antisipasi Pencegahan Masalah
Berdasarkan tinjauan dari artikel yang menjelaskan hambatan dan kendala dalam penerapan sistem penilaian
kinerja elektronik ada beberapa hal yang bisa dilakukan sebagai alternatif pemecahan masalah diantaranya
sebagai berikut:
• Adanya kebijakan tentang penggunaan sistem penilaian kinerja elektronik.
• Menjadwalkan pelatihan IT secara komprehensif.
• Sosialisasi sistem penilaian kinerja elektronik secara menyeluruh dan berkelanjutan kepada semua
perawat.
• Membudayakan umpan balik yang spesifik dan tepat waktu.
• Pergeseran sumber daya yang tepat untuk mendukung transisi dokumen dari berbasis kertas ke alat
elektronik
• Penyediaan akses komputer / internet yang lebih besar di pelayanan. Inovasi perluasan akses
elektronik dengan menggunakan akses IP publik atau aplikasi web -base pada android.
• Pertimbangan pemberian reward sebagai korelasi hasil umpan balik yang positif
KESIMPULAN
Pengaplikasian teknologi pada sistem penilaian kinerja keperawatan dirasakan memberikan manfaat positif,
namun dirasakan belum maksimal karena adanya hambatan dan kendala dalam pengaplikasian sistem tersebut.
Antisipasi dalam mencegah terjadinya hal tersebut memerlukan dukungan besar dari manajemen dalam hal
sosialisasi, pemenuhan akses sarana, sumber dana serta monitoring berkelanjutan sehingga sistem penilaian
kinerja berbasis teknologi dapat berjalan efektif dan efisien.
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ABSTRAK
Tingginya angka kunjungan pasien ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) akan berpengaruh pada outcome
pelayanan yang diberikan. Skala triase merupakan salah satu metode yang dirancang untuk mengatur
penapisan pasien dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan. Terdapat banyak skala triase yang digunakan
secara internasional di IGD antara lain Australasian Triage Scale (ATS), Manchester Triage System (MTS),
Canadian Triage and Acuity Scale (CTAS), dan Emergency Severity Index (ESI). Beberapa penelitian telah
mengidentifikasi reliabilitas skala triase, namun hanya sedikit penelitian yang mengidentifikasi aku rasi
pengunaan skala triase tersebut. Tujuan kajian literatur ini adalah untuk mengidentifikasi reliabilitas dan
akurasi metode triase yang paling baik diantara ATS, MTS, CTAS, dan ESI berdasarkan literatur. Pencarian
literatur dilakukan pada database elektronik yaitu EBSCO dan PubMed. Penilaian artikel dibuat berdasarkan
format PRISMA dengan kriteria meliputi artikel penelitian primer yang memuat reliabilitas dan akurasi skala
triase dalam Bahasa Inggris dan diterbitkan antara tahun 2009 – 2019. Dari 271 publikasi yang diidentifikasi,
diperoleh 10 studi yang masuk kedalam tinjauan literatur ini meliputi satu studi retrospektif, tiga studi
prospektif, dan enam studi cross-sectional. Hasil dari tinjauan literatur ini menunjukkan bahwa ATS memiliki
reliabilita s pada tingkatan moderat, CTAS pada tingkatan baik, MTS pada tingkatan baik hingga sangat baik
(excellent), dan ESI pada tingkatan moderat hingga sangat baik. MTS dan ESI merupakan skala triase dengan
reliabilitas dan akurasi yang paling tinggi. Dengan dem ikian, MTS dan ESI sangat direkomendasikan sebagai
pilihan metode triase di IGD. Sangat penting untuk memperhatikan karakteristik, budaya, dan sumberdaya
yang tersedia pada masing – masing IGD sebelum memilih dan mengimplementasikan metode triase yang
sesuai.
Kata kunci: Instalasi gawat darurat, reliabilitas, triase
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PENGALAMAN HIDUP PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) YANG
TERINFEKSI HIV: KAJIAN LITERATUR
Alvian Pristy Windiramadhan 1, Suryani2 , Kusman Ibrahim 3
Fakultas Keperawatan Universitas Padjajaran
Email: mr.ianramadhan@gmail.com

ABSTRAK
Latar Belakang: Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)
saat ini merupakan masalah kesehatan yang mengancam Indonesia dan banyak negara di seluruh dunia. Faktor
penyebab meningkatnya prevalensi kejadian HIV/AIDS salah satunya adalah akibat melakukan perilaku seks
beresiko yang tidak aman. Orang yang sangat beresiko terinfeksi virus HIV diantaranya yaitu Pekerja Seks
Komersial (PSK). Tujuan: Mengetahui pengalaman hidup Pekerja Seks Komersial (PSK) yang terinfeksi
HIV/AIDS berdasarkan kajian literatur. Metode: Pencarian informasi menggunakan beberapa elektronik
database yaitu Google Scholar, PubMed, EBSCO, dan Science Direct dari tahun 2010 -2019 yang di terbitkan
dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Didapatkan 69 artikel dan dilakukan penyaringan untuk
mengidentifikasi studi yang relevan. Hasil: Terdapat 10 artikel yang memenuhi kriteria untuk selanjutnya
dilakukan analisis. Hasil analisis mengungkap beberapa tema pengalaman hidup PSK yang terinfeksi HIV
meliputi (1) Faktor yang membuat seseorang menjadi PSK adalah karena kemiskinan, sosial budaya dan ajakan
teman, (2) PSK sering sekali mendapatkan stigma negatif dan diskriminasi oleh masyarakat, mendapatkan
kekerasan seksual, dan segan untuk berkunjung ke akses layanan kesehatan, (3) Stigma yang dialami PSK
yang terinfeksi HIV mempengaruhi status pekerjaan dan status kesehatannya, (4) Proses penerimaan diri PSK
ketika dinyatakan positif HIV bervariasi. Kesimpulan: Hidup sebagai PSK yang terinfeksi HIV menyebabkan
beban psikologis karena sering kali mendapatkan stigma dan diskriminasi dari masyarakat. Sehingga perlu
pemahaman yang mendalam dan dapat berdampak pada upaya promotif, preventif, dan kuratif khusus pada
PSK agar dapat memutuskan rantai penyebaran HIV/AIDS
Kata Kunci: Pengalaman Hidup, Pekerja Seks Komersial, Positif HIV/AIDS
PENDAHULUAN
Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) saat ini
merupakan masalah kesehatan yang mengancam Indonesia dan banyak negara di seluruh dunia. HIV
merupakan virus yang menyerang atau menginfeksi sel darah yang menyebabkan turunnya kekebalan pada
tubuh manusia (Octavianty, 2015). Akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh, maka seseorang yang terkena
HIV akan sangat mudah sekali terkena berbagai penyakit infeksi (infeksi oportunistik) yang berakibat fatal
(Kemenkes RI, 2014)
Epidemi HIV/AIDS secara global telah memasuki kondisi yang kritis. Data United Nations
Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) menunjukan bahwa pada tahun 2018 di dunia secara global jumlah kasus
infeksi HIV baru sebesar 1,7 juta orang (UNAIDS, 2019). Situasi yang memperihatinkan tersebut juga terjadi
pada negara -negara yang sedang berkembang dengan status sosial ekonomi rendah yang diperkirakan setiap
harinya ditemukan sebanyak 6.000 kasus HIV pada kelompok usia produktif yaitu antara 15 -24 tahun
(Kemenkes RI, 2014).
Data kumulatif kasus HIV di Indonesia sejak ditemukan pertama kali pada tahun 1987 di Bali sampai
dengan Maret 2019 telah menyebar di 461 Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi di Indonesia dan baru sekitar
58,7 % kasus yang dilaporkan yaitu sebesar 338.363 dari estimasi ODHA tahun 2016 sebanyak 640.443 kasus.
Jumlah kasus HIV di Jawa Barat menempati urutan ke tiga setelah DKI Jakarta dan Jawa Timur dengan jumlah
kasus sebanyak 35.529 kasus. Peningkatan kasus HIV/AIDS di Jawa Barat bukan hanya ditemukan di kotakota besar saja seperti kota Bandung, akan tetapi kabupaten yang jauh dari kota besar juga ikut menyumbang
kasus HIV baru yang cukup tinggi ke-dua yaitu Kabupaten Indramayu (Ditjen P2P Kemenkes RI, 2019).
Data Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Indramayu, jumlah kasus HIV/AIDS dari
tahun 1993 sampai dengan tahun 2018 sebanyak 3399 kasus. Berdasarkan wilayahnya, Kecamatan Bongas
merupakan penyumbang angka kejadian HIV/AIDS tertinggi yaitu sebanyak 313 kasus. Faktor penyebab
meningkatnya prevalensi kejadian HIV/AIDS salah satunya adalah akibat melakukan perilaku seks beresiko
yang tidak aman. Orang yang sangat beresiko terinfeksi virus HIV/AIDS diantaranya yaitu Pekerja Seks
Komersial (PSK).
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Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu (2 019), Jumlah PSK yang terinfeksi
HIV/AIDS dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2018 sebanyak 896 positif terinfeksi HIV/AIDS. Menurut
Kartono (2010) PSK merupakan peristiwa penjualan diri dengan cara memperjualabelikan badan, kehormatan,
dan kepribadian kepada banayk orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran. Hal
tersebut sejalan dengan Koentjoro (2004) yang mendefinisikan bahwa PSK merupakan bagian dari kegiatan
seks diluar nikah yang ditandai oleh kepuasan dari bermacam -macam orang yang melibatkan beberapa pria
dan dilakukan demi uang serta di jadikannya sebagai sumber pendapatan.
Banyak faktor yang mempengaruhi seseorang untuk masuk kedalam dunia prostitusi dan menjadikan
dirinya sebagai seorang PSK, mulai dari faktor sosial, ekonom i, serta budaya. Dalam dikehidupan sehariharinya pun, sering sekali seorang PSK mendapat tekanan bahkan ejekan dari masyarakat karena dianggap
sebagai wanita jalang yang amoral. Sehingga ketika seorang PSK postif terkena virus HIV/AIDS sering kali
mendapatkan stigma yang negatif baik dari dirinya sendiri maupun orang disekitarnya seperti tudingan sebagai
penyakit kutukan bahkan terkena azab akibat kelakuannya yang tidak benar.
Berdasarkan hasil wawancara dengan LSM Kusuma Buana Bongas, jumlah PSK di kecamatan
Bongas sendiri cenderung menurun di bandingkan sebelum tahun 2010. Hal ini terjadi karena banyak tempat
prostitusi yang sudah di tutup oleh pemerintah daerah. Saat ini praktik prostitusi lebih tertutup dan berkedok
sebagai tempat pijat, SPA, dan karaoke sehingga lebih sulit untuk di data. Sebagian yang lain lebih banyak
yang melakukan urbanisasi ke kota -kota besar seperti Jakarta, Batam, Bandung serta Surabaya. Mereka baru
kembali setelah positif terinfeksi HIV/AIDS dan dengan kondisinya yang sud ah parah.
Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan review terhadap artikel
penelitian terkait pengalaman hidup pekerja seks komersial yang terinfeksi HIV.
METODE
Metode Strategi Pencarian
Beberapa strategi pencarian digunaka n untuk mengidentifikasi studi yang relevan. Pencarian data dan
informasi menggunakan situs elektronik sebagai sumber data. Hasil pencarian artikel digunakan PRISMA
(Preferred Reporting Items for Systematic Reviews & Meta-Analyses) untuk instrumen dan menggunakan
flowchart berdasarkan daftar checklist PRISMA 2009, menghilangkan artikel yang tidak relevan dengan
kriteria identifikasi, penyaringan, kelayakan, dan akhirnya mengunduh artikel yang relevan.
Seleksi Dokumen
Metode pencarian menggunakan beberapa elektronik database yaitu Google Scholar, PubMed, EBCSO, dan
Science Direct. Keywords & seleksi dokumen yang digunakan dalam pencarian literatur ini adalah
“Pengalaman Hidup” OR “Lived Experience” AND “Pekerja Seks Komersial” OR “Wanita Pekerja Seks”
OR “Female Sex Workers” AND “HIV Positif” OR “People Living With HIV/AIDS” AND “HIV/AIDS”.
Berdarakan hasil pencarian didapatkan 69 artikel, kemudian menyeleksi jurnal berdasarkan judul, abstrak, dan
seleksi secara keseluruhan (full text) 15 artikel yang relevan, kemudian menghasilkan 10 dokumen untuk di
analisis.
Kriteria Inklusi dan Ekslusi
Kriteria inklusi dalam pencarian ini meliputi : Artikel dapat di download dalam bentuk full text, memiliki peer
review, isi artikel relevan dengan topic paper, tahun publikasi artikel dalam rentang tahun 2010 -2019, dan
menggunakan bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Sedangkan untuk kriteria ekslusinya yaitu : artikel tidak
memenuhi kompenen suatu artikel yang baik (terdiri dari a bstrak, introduction, method, result, discussion,
impilication, dan references, artikel bersifat review, dan isi artikel tidak relevan dengan topik.
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HASIL
Pada 10 artikel yang memenuhi kriteria untuk selanjutnya dilakukan analisis. Hasil analisis mengungkap
beberapa tema pengalaman hidup PSK yang terinfeksi HIV meliputi (1) faktor yang membuat seseorang
menjadi PSK adalah karena kemiskinan, sosial budaya dan ajakan teman, (2) PSK sering sekali mendapatkan
stigma negatif dan diskriminasi oleh masyarakat, mendapatkan kekerasan seksual, dan segan untuk berkunjung
ke akses layanan kesehatan, (3) Stigma yang dialami PSK yang terinfeksi HIV mempengaruhi status pekerjaan
dan status kesehatannya, (4) Proses penerimaan diri PSK ketika dinyatakan positif HIV bervariasi
PEMBAHASAN
Faktor Yang Mempengaruhi Wanita Menjadi Pekerja Seks Komersial
Pekerjaan sebagai PSK, memang hal sangat mudah dan bisa dilakukan oleh semua wanita yang ada di dunia.
Pekerjaan ini tidak membutuhkan keahlian khusus apapun dan di gaji setiap saat setelah wanita tersebut
melayani hasrat seksual lelaki yang jumlahnya tidak sedikit. Dalam menjalani pekerjaanya seorang PSK sangat
beresiko sekali terkena penyakit HIV/AIDS akibat dari perilaku hubungan seksual yang tidak aman. Menurut
Permatasari dan Pinasti (2017), Penelitian tentang fenomena pelacuran yang dilakukan di kawasan Stasiun
KA Kutoarjo faktor pendorong seseorang bekerja menjadi PSK yang terbagi menjadi dua jenis yaitu: (1) Faktor
internal yang mencakup faktor sakit hati, faktor perceraian dini, faktor rendahnya tingkat pendidikan dan
keterampilan yang dimiliki, faktor gaya hidup (2) Faktor eksternal yang mencakup faktor ekonomi, ajakan
teman, dan juga pengaruh lingkungan:
1. Faktor Ekonomi / Kemiskinan
Menurut penelitian Karamouzian, et al (2015) yang bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang pengalaman
hidup seorang PSK dalam menjalani pekerja seks. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan tiga tema utama
yang berhubungan dengan kerja seks yang diidentifikasi dalam studi: (1) kerentanan dan kesulitan, (2) inisiasi
pekerja seks dan (3) kelanjutan dari kerja seks. Mereka mengungkapkan bagaimana gangguan dalam
kehidupan normal mereka telah menempatkan mereka dalam posisi rentan, baik secara emosional maupun
finansial. Beberapa melaporkan bahwa gangguan pribadi ini terjadi di awal masa kanak -kanak mereka melalui
kematian orang tua, sehingga menyebabkan hilangnya sistem dukungan finansial dan emosional mereka.
Faktor ekonomi juga menjadi kunci penting dalam awal masuknya mereka menjadi seorang PSK dan juga
tetap melanjutkan pekerjaan sebagai PSK untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Menurut penelitian Marliana, Handayani, dan Fitriana (2018), yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor
yang mempengaruhi remaja melakukan kegiatan prostitusi di dapatkan hasil Berdasarkan dari hasil
pengkategorian faktor-faktor penyebab remaja melakukan prostitusi di Gal Panas Desa Jatijaja r Kabupaten
Semarang, telah terungkap bahwa terdapat dua faktor yaitu faktor ekonomi dan faktor modeling. Faktor
ekonomi lebih menekankan pada uang yang memotivasi seseorang menjadi pelaku prostitusi. Sedangkan faktor
modeling merupakan salah satu cara sosialisasi prostitusi yang mudah dilakukan dan sangat efektif. Terdapat
banyak pelaku prostitusi yang telah berhasil mengumpulkan kekayaan di kalangannya yang juga menghasilkan
pelaku prostitusi baru, sehingga dengan mudah remaja dapat menemukan model prostitusi. Modeling juga
dapat diartikan sebagai mencontoh atau meniru sesuatu hal yang sudah dipelajari atau dilihat. Misalnya saja
seperti menonton video porno dan melihat gambar porno di internet .
2. Faktor Sosial & Budaya
Secara budaya mecari nafkah merupakan tanggung jawab seorang suami. Akan tetapi ketika kebutuhan hidup
tidak tercukupi, hal ini mendesak seorang wanita di tuntut untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup
dirinya sendiri maupun untuk keluarganya.
Dalam konteks sosial dan budaya masyarakat menganggap memiliki anak perempuan ibarat memiliki harta
berharga. Dimana masyarakat beranggapan bahwa ketika anak perempuan tumbuh menjadi wanita dewasa
akan secara cepat menghasilkan uang dengan memberangkatkan anaknya menjadi Tenaga Kerja Wanita
(TKW) untuk bekerja diluar negeri atau bekerja di kota -kota besar dengan iming-iming pekerjaan bergaji tinggi
sebagai pelayan restoran, café, tempat karaouke, maupun panti pijat sehingga tidak menutup kemungkinan
sangat mudah sekali menjadi korban trafficking.
Menurut penelitian Dalimoenthe (2018), tentang Pemetaan Jaringan Sosial dan Motif Korban Human
Trafficking pada Perempuan Pekerja Seks Komersial. Berdasarkan ha sil penelitian, peneliti menemukan
bentuk jaringan sosial yang terbentuk adalah jaringan sosial parsial dan jaringan sosial kepentingan. Sementara
itu, motif atau latar belakang penyebab informan menjadi korban human trafficking dan kemudian dijadikan
PSK, yaitu: Pertama, motif kemiskinan. Kedua, motif sulitnya akses lapangan kerja. Ketiga, motif pendidikan.
Keempat, motif masalah keluarga. Kelima, motif praktek budaya pernikahan dini yang berdampak pada
perceraian
3. Faktor Ajakan Teman
Studi penelitian kualitatif yang dilakukan Destrianti dan Harnani (2018), tentang pekerja seks komersial di
daerah jondul kota Pekanbaru tahun 2016 menunjukan bahwa berdasarkan hasil penelitian dari wawancara
mendalam para informan, diperoleh informasi bahwa mereka bisa sampai ke Jondul dan bekerja sebagai PSK
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adalah karena ajakan teman. Mereka sudah tahu pekerjaan yang akan mereka lakukan hingga mereka sampai
ke Jondul. Tarif yang dikenakan berkisar antara 200 -400 ribu. Untuk pembagian tarif, informan mengaku
hanya membayar sewa kamar. Jika sebentar dikenakan biaya sewa kamar sebesar 50 ribu, jika semalam
dikena kan biaya 100 ribu. Para PSK memakai suntikan KB 3 bulan untuk mencegah kehamilan. Alasan utama
mereka menjadi PSK adalah masalah ekonomi, keluarga dan karena sakit hati gagal berumah tangga.
Pengetahuan para PSK mengenai risiko dan dampak kesehatan sudah cukup baik.
Pengalaman Menjadi Pekerja Seks Komersial
Penelitian dilakukan oleh Zarhin dan Fox (2017) tentang 'Stigma pelacur' sebagai pengalaman transformatif:
mengubah harapan kognitif di kalangan pekerja seks berbasis jalanan di Israel. Berdasarkan hasil penelitian
di dapatkan 5 tema utama , yaitu : (a) meyembunyikan pekerjaan seks dari keluarga dan teman, (b) mengelola
hubungan intim, (c) dunia jalanan, (d) selektif, (e) mengesampingkan klien sebagai mitra dan (f) tetap
bekerja sebagai PSK jalanan.
Akibat adanya diskriminasi sosial oleh masyarakat menyebabkan hilangnya martabat pribadinya dan
memburuknya hubungan dekat dengan orang disekitarnya . Mereka menggambarkan menyembunyikan
pekerjaan seks mereka sebagai upaya totalitas yang memainkan peran utama dalam kehidupan mereka. PSK
mengembangkan cerita bohong dan membuat 'cover pekerjaan' untuk menjelaskan kepada anggota keluarga
bagaimana mereka mencari nafkah. Sebagai contoh, banyak yang mengatakan kepada anggota keluarga bahwa
mereka bekerja mengetik makalah untuk siswa, bekerja sebagai server, sekretaris, operator atau memberikan
perawatan. Beberapa PSK mencari dan menemukan 'pekerjaan siang hari' sebagai tambahan. Sementara
sebagian mengatakan pekerjaan siang hari untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup, dan sebagian lainnya
menggunakan pekerjaan seiang hari sebagai kedok untuk menutupi aib da n takut terekspos lebih buruk oleh
orang-orang disekitarnya.
Penelitian lain yang dilakukan Basnyat (2016) yang dilakukan pada 35 orang dengan menggunakan wawancara
semi-terstruktur dan mendalam dilakukan dengan perempuan, pekerja jalanan, pekerja seks komersial di
Kathmandu Nepal, yang bertujuan untuk mengidentifikasi konteks structural yang berdampak pada kehidupan
pekerja seks perempua n dan dapat membahayakan kesehatan mereka. Unsur kekerasan dalam perawatan
kesehatan yang diungkapkan melalui wawancara menghasilkan tiga tema yaitu: (a) diskriminasi, (b) pilihan
yang dipaksakan, dan (c) keterbatasan informasi kesehatan sumber. Unsur kekerasan yang berperan dalam
perawatan kesehatan diberikan kepada mereka yang dianggap berada di luar batasan norma sosial, khususnya
PSK. Persepsi penyedia layanan kesehatan terhadap PSK yang dianggap menyimpang dapat menyebabkan
adanya pembedaan dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.
Pekerja seks mengungkapkan bahwa mereka takut menggunakan layanan perawatan kesehatan karena stigma
yang berlaku. Selain itu, perempuan yang berada berada di pinggiran masyarakat itu mengungkapkan mereka
dihadapkan pada pilihan yang dipaksakan antara kesehatan dan kelangsungan hidupnya. Mereka merasa ada
di posisi ini karena keterbatasan struktural yang memerlukan perempuan memilih pekerjaan seks dan karena
mereka sering memprioritaskan kebutuhan keluarga daripada kesehatan pribadi.
Pengalaman hidup menyoroti bagaimana para pekerja seks terlibat dengan keterbatasan dalam akses
perawatan, layanan, dan pemanfaatan kesehatan. Unsur kekerasan dalam menyampaikan pesan tentang siapa
yang berhak atas perawatan kesehatan dan masyarakat menekankan serta mengharapkan tentang perilaku
kesehatan yang dapat diterima. Kekerasan struktural menyoroti bagaimana pekerja seks dinegosiasikan,
dipahami, dan dilibatkan dengan batasan struktural dalam akses perawatan kesehatan, layanan, dan
pemanfaatan.
Selain mendapatkan diskriminasi sosial, PSK juga kerap kali mendapatkan kekerasan seksual. Menurut
penelitian Nelson (2019), tentang pengalaman kekerasan yang terjadi dan risiko yang berhubungan dengan
kesehatan di antara pekerja seks jalanan di Uyo, Nigeria. Temuan menunjukkan bahwa pekerja seks dalam
penelitian ini mengalami kekerasan fisik, emosional dan seksual. Kekerasan ini melampaui bentuk fisik dan
seksual hingga mencakup pelanggaran martabat dan harga diri. Dalam hal kekerasan, pelanggan merupakan
pelaku utama kekerasan terhadap pekerja seks. Mereka menggunakan kekerasan fisik dalam upaya untuk
memaksa seks bebas atau murah, seks tanpa kondom dan layanan seperti seks anal. Hubungan antara kekerasan
klien dan hubungan seks tanpa kondom seba gian besar menjelaskan kerentanan pekerja seks terhadap tingkat
infeksi IMS / HIV yang tinggi dibandingkan dengan masyarakat secara umum.
Pengalaman Saat Terinfeksi HIV
Upaya untuk mengurangi diskriminasi terhadap Orang yang hidup dengan HIV/AIDS (ODHA) telah
berkontribusi terhadap teridentifikasinya temuan kasus HIV baru yang lebih besar. Stigma HIV yang ada
dimasyarakat saat ini berdampak pada kurangnya minat seseorang untuk melakukan pemeriksaan VCT,
pengobatan ARV dini, serta berdampak negatif terhadap kesehatan mental. PSK ODHA mungkin mengalami
stigma yang tumpang tindih karena pekerjaan dan status HIV mereka, meskipun hal ini kurang dipahami oleh
mereka maupun orang disekitarnya.
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Berdasarkan penelitian Hargreaves, et al (2016) tentang tumpang tindih stigma HIV dan bekerja sek s di antara
pekerja seks perempuan di seluruh Zimbabwe. Hasilnya menunjukan bahwa stigma pekerja seks lebih sering
dilaporkan daripada stigma HIV untuk bentuk yang diinternalisasi dan yang sudah berpengalaman. Dari 1039
pekerja seks sebanyak 420 PSK (44,1%) melaporkan “merasa malu” karena kerja seks dibandingkan dengan
186 PSK (19,1%) melaporkan rasa malu karena HIV, 644 PSK (62,0%) merasa bahwa mereka “kehilangan
rasa hormat atau harga diri” sebagai akibat dari kerja seks dan 222 PSK (21,6%) karena HIV, 809 PSK (76,9%)
melaporkan telah “dibicarakan dengan buruk” karena menjadi PSK dan 314 PSK (38,2%) karena menjadi
ODHA. Demikian pula 519 PSK (44,8%) melaporkan diserang secara verbal kaena bekerja sebagai PSK
tetapi hanya 145 PSK (15,8%) untuk ODHA. Sebanyak 55 PSK pernah merasakan penolakan layanan oleh
petugas kesehatan sebagai akibat dari kerja seks (8,5%) sedangkan sebanyak 24 PSK (1,7%) pernah merasakan
penolakan layanan kesehatan karena HIV. Hampir semua atau sebanyak 946 PSK (91,2%) melaporkan
mengalami setidaknya satu jenis stigma terkait pekerjaan seks dibandingkan dengan setengah atau sebanyak
502 PSK (51,6%) melaporkan setiap pengalaman stigma HIV. Ada sedikit bukti hubungan antara karakteristik
sosiodemografi atau pekerjaan seks dan stigm a. Namun, ada bukti stigma yang tumpang tindih, karena
perempuan yang melaporkan stigma terkait pekerjaan seks jauh lebih mungkin untuk melaporkan stigma
terkait HIV.
HIV/AIDS masih dianggap sebagai momok menyeramkan, karena saat divonis sebagai ODHA, yang
terbayang adalah kematian. Di masyarakat penderita sering menerima perlakuan yang tidak adil atau bahkan
mendapatkan diskriminasi dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Diskriminasi yang dialami ODHA
membuat mereka menarik diri dari lingkungan sekitar, serta stigmatisasi yang berkembang dalam masyarakat
mengenai HIV/AIDS merupakan suatu vonis mati bagi mereka sehingga membatasi ruang gerak dalam
menjalankan aktivitas mereka sebelumnya. Peristiwa yang dialami tersebut membuat mereka menutupi
identitas mereka.
Penelitian lain yang dilakukan Khasanah dan K (2015), tentang penerimaan diri pada perempuan pekerja seks
penderita HIV/AIDS yang bertujuan untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi perempuan bekerja
sebagai PSK dan dinamika penerimaan dirinya yang berstatus sebagai orang dengan HIV/AIDS di dapatkan
hasil bahwa alasan menjadi PSK adalah karena kondisi faktor ekonomi yang jauh di bawah ratarata.
Sedangkan penerimaan diri pada masing-masing subjek berbeda -beda. Secara psikologis, partisiapn 1 lebih
dapat membuka diri dan tidak canggung mengakui bahwa dirinya merup akan ODHA di depan umum.
Partisipan 2 dan 3 merupakan remaja yang terinfeksi virus HIV akibat pekerjaannya, dimana partisipan 2 lebih
dapat menerima kenyataan bahwa dirinya positif sebagai ODHA meskipun awalnya shock dan ingin
melakukan sesuatu secara mandiri tanpa melibatkan orang lain. Sedangkan partisipan 3 sebaliknya, karena
cenderung kurang realistis dalam merespon kondisi dirinya yang terinfeksi HIV/AIDS dengan memiliki
keinginan untuk melaporkan siapa-siapa saja yang mengetahui status dirinya sebaga i ODHA ke polisi.
SIMPULAN
Menjadi seorang PSK merupakan pilihan terberat dalam hidup. Banyak faktor yang mempengaruhi seseorang
untuk masuk dalam dunia prostitusi dan bekerja menjadi seorang PSK. Hidup sebagai seorang PSK yang
positif terinfeksi HIV sering sekali mendapatkan stigma dan diskriminasi karena status pekerjaan serta status
kesehatan yang diangap akibat perilaku mereka yang keluar dari moral masyarakat. Hal ini menggarisbawahi
perlunya adanya penyediaan dukungan psikologis, sosial dan ekonomi dalam lingkungan sistem kesehatan
yang disesuaikan dengan kebutuhan PSK untuk memaksimalkan kesehatan individu dan masyarakat dalam
dalam upaya promotif, preventif, dan kuratif menurunkan rantai penyebaran virus HIV/AIDS.
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ABSTRAK
Prevalensi tertinggi masalah kesehatan di Indonesia adalah Hipertensi, Hipertensi apabila tidak ditangani dapat
berdampak pada tingginya tekanan darah yang dapat menyebabkan rusaknya pembuluh darah ginjal, otak dan
menimbulkan komplikasi penyakit jantung koroner, sehingga penanganan yang tepat penting untuk dilakukan.
Penanganan pada penderita hipertensi dapat secara farmakologi dan nonfarmakologi. Secara farmakologi
dengan menggunakan obat anti hipertensi, sedangkan secara non farmakologis salah satu terap i yang mudah
untuk dilakukan adalah hidroterapi dengan tehnik rendam kaki dengan air hangat. Tujuan penelitian untuk
mengetahui efektifitas rendam kaki dengan air hangat terhadap tekanan darah pada penderita hipertensi di
wilayah Puskesmas Riung Bandung. Design penelitian pre-eksperimen dengan one group pretest – posttest,
tehnik sampling menggunakan total sampling didapatkan 24 penderita hipertensi yang mengikuti kegiatan
prolanis. Hasil penelitian didapatkan bahwa sebelum diberikan rendam kaki dengan air hangat hampir
setengahnya memiliki hipertensi tingkat 1 (140/90-159/99 mmHg) dan hipertensi tingkat 2 (≥160/100 mmHg),
setelah 3 kali dilakukan rendam kaki dengan air hangat memiliki tekanan darah pada Prehipertensi (120/80139/89 mmHg) dan berdasarkan hasil uji Paired T-Test pada tekanan darah sistolik maupun diastolik diperoleh
nilai p-value< nilai α (0,05), yang artinya rendam kaki dengan air hangat efektif dalam menurunkan tekanan
darah, hal ini terjadi dikarenakan rendam kaki dengan air hangat akan merangsang baroreseptor untuk
mengirim implus ke jantung, dan merangsang aktivasi saraf parasimpatis untuk mengurangi kontraktilitas
jantung sehingga terjadi penurunan tekanan darah. Berdasarkan hasil penelitian maka rendam kaki dengan air
hangat dapat dijadikan alternative pendamping dalam menurunkan tekanan darah.
Kata kunci: Hipertensi, Rendam kaki air hangat, Tekanan darah.
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ABSTRAK
Pendahuluan: Remaja adalah kelompok beresiko mengalami masalah kesehatan. Perilaku kekerasan
merupakan salah satu masalah remaja yang menjadi fenomena akhir-akhir ini, seperti halnya tawuran,
pendurungan (bullying). Apabila tidak tertangani akan membahayakan masa depan remaja sebagai generasi
penerus bangsa. Sehingga diperlukan upaya untuk menanggulangi permasalahan kekeraan tersebut. Salah
satunya melalui konselor sebaya. Tujuan dari pengabdian pada masyarakat ini adalah membentuk konselor
teman sebaya . Konselor teman sebaya ini diharapkan mempunyai peran bagi teman sebayanya dalam
membantu memberikan alternatif pemecahan masalah remaja di lingkugan sekolah dan sekitarnya. Metode:
Kegiatan dilakukan melalui tiga tahap: 1) Seleksi calon konselor sebaya, didapatkan 50 siswa calon konselor
teman sebaya; 2) Pelatihan dan 3) Pendampingan. Hasil: Luaran yang dihasilkan dalam kegiatan pengabdian
kepada masyarakat ini adalah terbentuknya 50 orang konselor teman sebaya. Simpulan: Melalui program
pembentukan konselor sebaya ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi permasalahan remaja yang
terjadi di lingkungan sekolah ataupun sekitarnya.
Kata kunci: konselor teman sebaya, perilaku kekerasan, remaja
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ABSTRAK
Kehamilan adalah proses yang memerlukan adaptasi baik ibu maupun keluarga, sehingga kondisi kesehatan
ibu hamil baik secara fisik maupun mental harus dipertahankan secara maksimal. Salah satu cara untuk
mempertahankan kesehatan ibu hamil yaitu dengan melib atkan dukungan suami. Dukungan suami terhadap
istri selama proses kehamilan secara langsung akan memberikan dampak terhadap perilaku kesehatan seorang
wanita hamil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dukungan suami terhadap istrinya selama
proses kehamilan. Metode penelitian adalah literature review, pencarian artikel menggunakan tiga data base
yaitu ebsco, proques dan pubmed. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian yaitu (husband or spouse or
partner or paternal) AND (role or support) AND (prenatal or pregnant or pregnancy). Kriteria artikel yaitu
diterbitkan dalam Bahasa Inggris dan tahun 2014 -2019. Peneliti menemukan 4 studi yang sesuai dengan
kriteria peneliti. Hasil dari tinjauan ini menunjukkan bahwa dukungan suami dapat menurunkan ke cemasan
dan depresi. Selama periode kehamilan sangat penting seorang suami untuk memahami kebutuhan
pasangannya dari kebutuhan fisik serta emosinya. Dukungan suami sangat berpengaruh terhadap biologis,
psikologis dan perilaku kesehatan ibu selama hamil. Kesimpulan, pa sangan hidup dalam hal ini suami
mempunyai peranan penting terhadap kondisi kesehatan istri dan janinnya selama proses kehamilan sehingga
peran perawat dituntut untuk berperan aktif dalam upaya peningkatan keterlibatan suami kepada istrinya
selama proses kehamilan.
Kata Kunci: Husband, Partner, Pregnancy, Role, Support

THE ROLE OF HUSBAND TO WIVES DURING PREGNANCY
ABSTRACT
Pregnancy is a process that requires adaptation to both mother and family, so that the health condition of
pregnant women both physically and mentally must be resolved to the fullest. One way to maintain the health
of pregnant women is to support the husband's support. Husband's support for his wife during the pregnancy
process will directly contribute to the health of pregnant women. This study discusses understanding husband
support for the assessment process. The research method is literature review, article search uses three databases
namely ebsco, proques and pubmed. The keywords used in the search are (husband or spouse or partner or
father) AND (role or support) AND (prenatal or pregnant or pregnancy). Criteria for articles published in
English and 2014-2019. The researcher found 4 studios that fit the criteria of the researcher. The results of this
discussion show what can happen about debate and depression. During critical periods, it is very important for
couples to partner needs. Husband's support is very much against biological, psychological and maternal health
during pregnancy. In conclusion, the couple living in this case the husband has an important role on the health
of his wife and fetus during the assessment process so that the role of the nurse is required to facilitate active
efforts to increase the participation of the husband during the pregn ancy process.
Keywords: Support, Pregnancy, Role, husband
Pendahuluan
Indikator kesejahteraan masyarakat suatu negara dapat dilihat dari angka kematian Ibu. Kematian ibu yang
dilihat adalah kehamilan dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan disebabkan oleh kejadian
kecelakaan atau cidera saat kehamilan (Kemenkes RI, 2014 dalam Hasanah dan Fitriyah, 2018). Menurut
Hasanah dan Fitriyah (2018) menyatakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan masih tingginya angka
kejadian kematian ibu adalah kurangnya perhatian akan perawatan kehamilan. Perawatan kehamilan dapat
mengidentifikasi risiko komplikasi yang dialami oleh ibu saat kehamilan. Partisipasi perawatan kehamilan
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tidak hanya dari diri istri yang hamil, namun partisipasi perawatan kehamilan juga dapat dari dukungan
orang yang paling dekat yaitu suami.
Berdasarkan Plantin, Olukova, & Ny (2011) dalam Kutahyalioglu (2017) mengatakan bahwa keterlibatan
dan dukungan seorang ayah selama proses kehamilan memberikan efek yang positif untuk pasangan, anak dan
ayah itu sendiri dan juga berdasarkan penelitia n sebelumnya disebutkan bahwa dukungan ayah selama
kehamilan meningkatkan hasil fisiologis dan psikologis pada pasangan, anak, dan ayah sendiri (Alio et al.,
2011; Cabrera et al., 2008 dalam Kutahyalioglu, 2017).
Hasanah dan Fitriyah (2018) bahwa peran suami sangat dibutuhkan dalam perawatan kehamilan karena
seorang istri yang sedang hamil membutuhkan banyak dukungan secara biologis dan psikologis. Selaras
dengan apa yang dinyatakan oleh Cheng, et. al (2016) menyebutkan bahwa wanita yang mendapat dukungan
rendah dari pasangannya selama kehamilan telah meningkatkan kemungkinannya mengalami kecemasan dan
depresi. Gejala depresi dan stress psikologis sering terjadi pada wanita hamil. Menurut Gavin, et.al (2005)
dalam Giurgescu dan Templin (2016) menga takan bahwa 11% wanita hamil pada trimester pertama dan 8,5%
pada trimester kedua dan ketiga mengalami gejala depresi.
Alio, et. al (2011) dalam Cheng, et. al (2016) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa keterlibatan ayah
selama proses kehamilan memberikan pengaruh terhadap kesehatan dan kesejahteraan Ibu. Untuk mencegah
semakin tingginya angka kecemasan, depresi, perilaku buruk pada ibu hamil sehingga berdampak pada
penurunan angka kematian ibu, serta untuk meningkatkan angka kesejehteraan masyarakat, maka dibutuhkan
intervensi perawat untuk ikut serta berperan aktif melalui pengembangan intervensi keperawatan salah satunya
dengan banyak melakukan literatur review dan penelitian. Tujuan dari literature review ini adalah sebagai
dasar pengembangan intervensi berkelanjutan oleh perawat dalam bidang ilmu keperawatan maternitas.
Metode
Pencarian artikel dilakukan melalui empat database yaitu Ebsco, Pudmed, dan Proquest. Pencarian data
elektronik dilakukan pada bulan Oktober 2019. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian yaitu (husband or
spouse or partner or paternal) AND (role or support) AND (prenatal or pregnant or pregnancy). Data yang
didapatkan 71.493 artikel.
Setelah mendapatkan data berdasarkan kata kunci, kami menyaring artikel dengan kriteria inklusi yaitu
Bahasa inggris, artikel 5 tahun terakhir. Artikel yang sesuai dengan kriteria inklusi didapatkan sejumlah 22.749
artikel. Kemudian saya membaca judul artikel dan menyaring artikel yang sesuai dengan tema artikel yaitu
Peran Pasangan (Suami) Terhadap Istri selama Kehamilan. Akhirnya didapatkan 4 artikel yang sesuai dengan
tema literatur review.

Artikel yang diidentifikasi berdasarkan
pencarian database (n=71.493)
Ebsco : 4.555
Proquest: 57.489
- Pubmed : 9.449

Artikel full-text yang layak (n=25.216):
Ebsco : 390
Proquest: 22.359
Pubmed : 2.467

Artikel yang dikeluarkan
(n=46.277)
Karena tidak termasuk
kriteria inklusi

Artikel yang dipakai pada
review (n=4):
Ebsco : 1
Proquest: 3
Pubmed : 0
Bagan 1. Strategi Pencarian
Hasil
Berdasarkan hasil pencarian, didapatkan 4 artikel yang berhubungan dengan peran pasangan hidup/suami
terhadap istrinya selama proses kehamilan. Literatur dibawah ini secara garis besar memperlihatkan pengaruh
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peran pasangan/suami pada istrinya selama proses kehamilan terhadap kondisi biologis, psikologis dan
perilaku ibu hamil. Tabel 1 menjelaskan konten dari setiap artikel.

No
1

2

3

4

Tabel 1. Peran pasangan hidup/suami terhadap istrinya selama proses kehamilan
Judul
Peneliti
Tempat
Design
Sampel
Hasil
The Inﬂuence of Erika R.
Boston,
Studi
1764 wanita Dukungan pasangan yang
Antenatal
Cheng, et. Amerika
Kohort
pinggir kota rendah mempunyai hubungan
Partner Support
al.
dan 877
dengan tingkat kecemasan dan
on Pregnancy
wanita dari
depresi pada ibu hamil selama
Outcomes
perkotaan
kehamilan serta dampak pada
(2016)
anaknya
Partner
Katelyn
Amerika
Studi
198 Wanita
Wanita yang mempunyai
Involvement
Cohen, et.
Kohort
pasangan selama kehamilan
During
al.
Crossmemiliki prilaku kesehatan
Pregnancy and
Sectional
yang lebih baik (kecil
Maternal Health
kemungkinannya untuk
Behaviors
merokok dan minum minuman
(2016)
beralkohol)
Turkish
Nesibe
Amerika
Deskript
51
ayah Memiliki implikasi penting
Immigrant
Sumeyye
if
imigran
untuk memahami bagaimana
Fathers’ PreKutahyali
kuantitat Turki
dukungan ayah memengaruhi
Birth Support
oglu
if
dan
pasangannya selama prenatal
with Their
korelasio
dan anaknya setelah postnatal
Spouses And
nal
Post-Birth
Involvement
With Their
Infants (2017)
Partner’s
Nickie Y.
Belanda
cross158 wanita Wanita
hamil
yang
Inﬂuences and
van der
sectional hamil
mengkonsumsi alkohol merasa
Other Correlates Wulp, et.al
study
mendapat dukungan yang
of Prenatal
lemah dari pasangan dan role
Alcohol Use
model yang lemah
(2015)

Pembahasan
Berdasarkan literatur yang telah penulis dapatkan bahwa terdapat hubungan antara peran suami yang dapat
memengaruhi kondisi pasangannya atau istrinya selama proses kehamilan. Pengaruh yang pertama adalah
terhadap kondisi psikologisnya. Menurut Cheng, at.al. (2016) mengatakan bahwa dukungan pasangan yang
rendah memiliki keterkaitan dengan tingginya angka kecemasan selama awal dan pertengahan kehamilan. Dan
setelah disesuaikan dengan faktor perancu, para ibu yang mendapatkan dukungan rendah dari pasangannya
melaporkan bahwa sekitar 80% lebih kemungkinan untuk mengalami kecemasan pada awal kehamilan dan
bahkan tiga kali lipatnya kemungkinan pada pertengahan kehamilan dibandingkan dengan para istri yang
mendapatkan dukungan yang tinggi dari pasangannya. Dengan m enggunakan observasi lain dilaporkan dua
kali lipat kemungkinan mengalami kecemasan dan depresi pada saat kehamilan bagi ibu yang mendapatkan
dukungan rendah dari pasangannya.
Bahkan, pada wanita non-Hispanik yang mendapatkan dukungan rendah dari pasangannya memiliki angka
odd rasio yang tinggi untuk depresi dibandingkan dengan yang mendapatkan dukungan tinggi dari
pasangannya. Diantara wanita berkulit hitam non -Hispanik yang mendapatkan dukungan rendah dari
pasangannya pada awal kehamilan, kemungkinan mem iliki tujuh kali lipat mengalami depresi pada saat
pertengahan kehamilan dibandingkan dengan wanita yang mendapatkan dukungan tinggi (Cheng, et.al. (2016).
Selaras dengan yang dikemukakan oleh Giurgescu dan Templin (2016), 80% wanita melaporkan bahwa
ayah dari bayinya terlibat selama mereka hamil dan mengatakan mereka memiliki rasa cemas yang rendah
serta merasakan kesejahteraan secara psikologis yang tinggi. Secara klinis hanya 28% saja ibu memperlihatkan
tanda depresi pada pengambilan data pertama dan 25% saja pada pengambilan data yang ke dua. Pada
pengambilan data yang ke dua kalinya, para wanita ini merasakan kesejahteraan psikologis yang lebih tinggi
dibandingkan pada saat pengambilan data yang pertama dan dengan tingginya rasa kesejahteraan psikologis
tersebut pada akhirnya memberikan dampak pada rendahnya tanda-tanda terjadinya depresi.
Widarsson et al. (2015) dalam Kutahyalioglu (2017) menyarankan bahwa selama periode kehamilan, ini
sangat penting untuk seorang ayah untuk memahami kebutuhan pasangannya dan kebutuhan fisik serta
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emosinya. Ayah melaporkan bahwa ketika mereka mulai untuk memahami pasangannya, mereka memberikan
lebih dukungan psikologisnya dan membantu melakukan pekerjaan rumah. Juga, mereka sangat mendorong
dan menghibur pasangannya ketika istri mengungkapkan ketakutannya akan proses persalinan.
Selain itu, dukungan pasangan atau suami tidak hanya memberikan dampak pada kondisi psikologisnya
saja tetapi juga pada perilaku kesehatan pada saat hamil. Beberapa penelitian memperlihatkan ba hwa masih
ada ibu hamil yang berperilaku tidak sehat diantaranya merokok dan minum minuman beralkohol. Sehingga,
dengan adanya dukungan pasangan atau suami diharapkan kebiasaan perilaku tidak sehat tersebut bisa
dikurangi atau bahkan dihentikan. Menurut Alio, et.al (2011), Martin, et.al (2007), dan Records, et.al (2007)
dalam Cohen, et.al. (2016), bahwa keterlibatan pasangan selama kehamilan telah bisa mengurangi konsumsi
rokok.
Cohen, et.al (2016) mengatakan bahwa wanita yang mempunyai pasangan, kecil kemu ngkinannya untuk
merokok yaitu hanya 2,8% kemungkinan untuk merokok dan 12,2% kemungkinan pada wanita yang tidak
memiliki pasangan. Hasil penelitian lainnya yaitu berdasarkan Cheng, et.al. (2016) menunjukkan bahwa
wanita yang mendapatkan dukungan rendah dari pasangannya kemungkinan untuk merokoknya lebih besar
(AOR 2.2; 95% CI: 1.3–3.8).
Begitupun dengan kebiasaan meminum minuman beralkohol pada wanita hamil yang mendapatkan
dukungan (p < 0,001) dan role model (p < 0,05) yang lemah dari pasangannya akan tet ap mengkonsumsi
minuman beralkohol bahkan lebih banyak setiap harinya per minggu minggunya (. Pada penelitian lain
walaupun tidak terlalu signifikan berbeda tetapi setidaknya dapat mengurangi kebiasaan mengkonsumsi
minuman tersebut selama kehamilan, yaitu sebanyak 26% wanita yang mempunyai pasangan masih
mengkonsumsi minuman beralkohol dan sebanyak 42% wanita yang tidak mempunyai pasangan masih
mengkonsumsi minuman beralkohol. Caetano et al. (2006) dalam Cohen, et.al. (2016) juga memperlihatkan
bahwa odd ra tio pada wanita hamil yang tidak pernah nikah (3,8) atau saat ini sendiri (2,8) akan lebih banyak
minum minuman beralkohol.
Pengaruh dukungan atau peran suami lainnya adalah pengaruh pada kondisi janin yang sedang dikandung
istrinya. Dalam penelitiannya, Cheng, et.al (2016) menyebutkan bahwa dukungan pasangan yang rendah
memiliki keterkaitan dan berdampak pada kondisi bayinya yaitu dapat mengurangi berat badan bayi saat lahir
sampai 144 gram, mengurangi usia kelahiran sampai 0,4 minggu dan pertumbuhan bayi sampai 0,21. Penelitian
sebelumnya mengindikasikan bahwa partisipasi aktif dari seorang ayah selama proses kehamilan dan
persalinan serta yang memperlihatkan dukungan emosional kepada pasangannya akan lebih dekat dengan
bayinya (Greenberg & Morris, 1974; Peterson, Mehl, & Leiderman 1979 dalam Kutahyalioglu, 2017) dan
membantu mengurangi kesakitan pada anak dan menurunkan angka kematian bayi (Alio, et.al., 2010 dalam
Kutahyalioglu, 2017).
Sehingga apabila melihat dari data diatas dan banyaknya bukti mengena i pengaruh positif dari adanya
dukungan suami terhadap istri dan calon bayinya selama proses kehamilan, maka perlu adanya upaya perawat
dalam meningkatkan keterlibatan suami terhadap istrinya dalam perawatan kehamilan.
Simpulan
Pasangan hidup dalam hal ini suami mempunyai peranan penting terhadap kondisi kesehatan istri dan janinnya
selama proses kehamilan. Pengaruh tersebut bisa berdampak pada kondisi biologis, psikologis, dan perilaku
kesehatan ibu pada saat hamil. Namun, keterlibatan dan kesadaran pasangan untuk ikut terlibat dalam
perawatan kehamilan masih cukup kurang. Sehingga perawat dituntut untuk berperan aktif dalam upaya
peningkatan keterlibatan pasangan atau suami kepada istrinya selama proses kehamilan.
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ABSTRAK
Skizofrenia merupakan gangguan jiwa yang paling banyak ditemukan dan menjadi masalah yang serius di
dunia. Tanda dan gejala skizofrenia terdiri dari gejala positif, gejala negatif, dan salah satu yang paling utama
adalah gejala disfungsi kognitif. Terapi farmakologi dapat mengurangi disfungsi kognitif, namun terapi ini
tidak bisa menghilangkan penyebab terjadinya masalah sehingga perlu ditelusuri hasil penelitian terkait terapi
nonfarmakologis. Salah satu terapi nonfarmakologi yang digunakan adalah horticultural occupational
therapy.Tujuan sistematik review untuk mengevaluasi apakah horticultural occupational therapy dapat
berpotensi memperbaiki gejala psikotik pada pasien skizofrenia. Metode yang digunakan dalam tinjauan
sistematik ini dengan mencari, menyaring dan menganalisis artikel dari internet yang berbahasa Inggris, full
text dari tahun 2009 hingga 2019. Tiga database yaitu pubmed, proquest, dan google scholar, digunakan untuk
mencari a rtikel yang berhubungan dengan topik dan merupakan database yang kredibel di bidang kesehatan
dan kedokteran. Sebanyak 74 artikel didapat, namun hanya 7 yang memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi,
kemudian artikel dianalisis mengikuti kerangka kerja the Preferred Reporting Items for Systematic Review and
Meta Analysis (PRISMA). Hasil menunjukkan horticultural occupational therapy potensial untuk digunakan
dalam memperbaiki gejala psikotik pasien skizofrenia. Kesimpulan horticultural occupational therapy layak
diterapkan untuk gejala psikotik pada pasien skizofrenia. Dengan demikian, diharapkan adanya penelitian
berupa efektifitas penerapan horticultural occupational therapy untuk mengatasi gejala psikotik pada pasien
skizofrenia.
Kata Kunci: Gejala psikotik, Horticultural therapy, Occupational therapy, Skizofrenia.

APPLICATION OF HORTICULTURAL OCCUPATION THERAPY FOR
PATIENTS WITH PSYCHOTIC SYMPTOMS: A LITERATURE REVIEW
ABSTRACT
Schizophrenia is the most common mental disorder and is a serious problem in the world. Signs and symptoms
of schizophrenia consist of positive symptoms, negative symptoms, and one of the most important is the
symptoms of cognitive dysfunction. Pharmacological therapy can reduce cognitive dysfunction, but this
therapy cannot eliminate the cause of the problem so it is necessary to explore the results of research related
to nonpharmacological therapy. One of the nonpharmacological therapies used is horticultural occupational
therapy. The purpose of a systematic review is to evaluate whether horticultural occupational therapy can
potentially improve psychotic symptoms in schizophrenic patients. The method used in this systematic review
by searching, filtering and analyzing articles from the internet in English, full text from 2009 to 2019. Three
databases, pubmed, proquest, and google scholar, are used to search for articles related to topics and are a
database credible in the health and medical fields. A total of 74 articles were obtained, but only 7 met the
inclusion and exclusion criteria, then the articles were analyzed following the framework of the Preferred
Reporting Items for Systematic Review and Meta Analysis (PRISMA). The results show that horticultural
occupational therapy has the potential to be used in im proving psychotic symptoms of schizophrenic patients.
Conclusion Horticultural occupational therapy is feasible for psychotic symptoms in schizophrenic patients.
Thus, research is expected to be in the form of the effectiveness of the application of hortic ultural occupational
therapy to overcome psychotic symptoms in schizophrenic patients.
Keywords: Psychotic symptoms, Horticultural therapy, Occupational therapy, Schizophrenia.
Pendahuluan
Skizofrenia merupakan gangguan jiwa yang paling banyak ditemukan dan menjadi masalah yang serius di
dunia. Berdasarkan data American Psychiatric Association (APA) tahun 2013, angka kejadian skizofrenia 1%
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dari populasi penduduk dunia. Menurut World Health Organization (2016), jumlah penderita skizofrenia lebih
dari 21 juta orang ( laki-laki sekitar 12 juta orang dan perempuan 9 juta orang) diseluruh dunia. Selain
prevalensi skizofrenia yang terus meningkat, pasien juga mengalami perburukan dari segi kualitas hidupnya.
Pasien skizofrenia menjadi beban Negara, juga dapat menimbulkan dampak sosial bagi pasien dan keluarganya
seperti, pengucilan, ejekan, hinaan, diasingkan dari lingkungan serta menimbulkan ketakutan masyarakat
(Chang et al., 2011).
Howes et al (2013), menyatakan bahwa skizofrenia merupakan penyakit mental yang berat dengan ciri
prilaku sosial yang abnormal yaitu adanya keyakinan yang salah, pikiran tidak jelas atau kebingungan, terjadi
halusinasi pendengaran, gangguan interaksi sosial dan ekspresi emosional yang lemah. Hal ini sejalan dengan
Owen, Sawa, & Mortensen (2016) tanda dan gejala Skizofrenia terdiri dari gejala positif dan gejala negatif,
salah satu yang paling utama adalah gejala disfungsi kognitif yaitu defisit perhatian dan ingatan serta gangguan
dalam proses berpikir. Fungsi kognitif merupakan hal yang penting pada pasien dengan skizofrenia. Gejala
positif termasuk delusi, halusinasi, dan kehilangan realitas secara keseluruhan. Sedangkan gejala negatif
adanya perubahan pada kepribadian, gangguan motivasi, isolasi sosial, disregulasi emosional, dan perilaku
yang tidak teratur.
Daya ingat, perhatian, persepsi dan fungsi eksekutif yang berperan dalam pengambilan keputusan,
penilaian, pilihan perencanaan serta fleksibilitas merupakan bagian dari fungsi kognitif (Ashby & Valentin,
2017). Beberapa fungsi kognitif tersebut, dapat dijadikan dasar agar hidup seseorang lebih bermakna (Dixit,
2016). Penanganan untuk meningkatkan fungsi kognitif pasien skizofrenia salah satunya dengan terapi
farmakologi. Terapi farmakologi yaitu terapi dengan berbagai jenis obat (Yang & Tsai, 2017). Hal ini sejalan
dengan penelitian Kane & Correll, (2010) dalam penelitiannya dijelaskan bahwa pengobatan farmakologi
efektif untuk mengatasi disfungsi kognitif dan gejala negatif yang mempengaruhi fungsionalnya, namun hal
ini tidak dapat menghilangka n masalahnya.
Selain menggunakan terapi farmakologi, fungsi kognitif juga bisa ditingkatkan dengan terapi non
farmakologi. Berbagai terapi non farmakologi telah banyak dikembangkan saat ini. Terapi non farmakologi
yang dapat memperbaiki fungsi kognitif pada pasien skizofrenia diantaranya Individualized Occupational
Therapi (IOT). Terapi Okupasi (Occupational therapy ) merupakan perpaduan antara seni dan ilmu
pengetahuan untuk mengarahkan pasien kepada aktivitas tertentu, agar dapat meningkatkan dan
mempertahankan kesehatan serta mencegah kecacatan melalui kegiatan atau kesibukan bekerja bagi pasien
dengan gangguan mental maupun fisik (American Occupational Therapist Association, (AHTA), 2015 ). Terapi
hortikultura merupakan bagian atau subkelompok dari terapi okupasi (Detweiler et a l., 2015). Terapi
hortikultura adalah proses aktif atau pasif, menggunakan tanaman dan kebun untuk rehabilitasi, secara positif
mempengaruhi kesehatan individu (Kilonzi, 2019). Terapi hortikultura merupakan terapi mendekatkan
hubungan manusia dengan alam dengan tujuan meningkatkan dera jat kesehatan (Silitonga, et al 2017). Terapi
hortikultura dapat menjadi proses aktif atau pasif dalam konteks rencana pengobatan dan prosesnya yang
dianggap sebagai aktivitas terapeutik, bukan hasil akhir (AHTA, 2015).
Terapi farmakologi dapat mengurangi gejala positif, gejala negatif dan disfungsi kognitif, namun terapi ini
tidak bisa menghilangkan masalahnya sehingga perlu ditelusuri hasil penelitian terkait tera pi nonfarmakologis.
Penelitian tentang pasien skizofrenia telah banyak dilakukan di beberapa negara. Oleh karena itu, studi literatur
ini dilakukan untuk mengetahui apakah terapi horticultural okupasional ini dapat memperbaiki gejala psikotik
pada pasien skizofrenia.
Tujuan
Tujuan sistematik review untuk mengevaluasi apakah horticultural occupational therapy potensial digunakan
untuk memperbaiki gejala psikotik pada pasien skizofrenia.
Metode Penelitian
Sumber Data
Sumber data yang digunakan dari tiga database, yaitu PubMed, Proquest, dan google scholar untuk mencari
artikel yang relevan. Adapun keyword yang digunakan yaitu “Horticultural therapy, Occupational Therapy,
pshychotic symptoms dan Schizophrenia“, diperoleh 5.355 artikel yang berhubungan berdasarkan kriteria
inklusi penelitian dan dilakukan critical appraisal dari setiap artikel mengikuti kerangka kerja Preferred
Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis (PRISMA). Intervensi Occupational Horticultural
therapy digunakan sebagai istilah pencarian utama di setiap judul artikel dan akhirnya 7 artikel sesuai dengan
meta-analisis.
Strategi Pencarian
Kata kunci yang digunakan untuk mendapatkan artikel yang relevan adalah “ Horticultural therapy OR
Occupational Therapy AND Pshychotic symptoms AND Schizophrenia,”, Artikel yang terkait dengan
intervensi Occupational Horticultural therapy terhadap gejala psikotik pada skizofrenia ditinjau untuk
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mendapatkan informasi, dengan menggunakan Participant–Intervention–Comparison–Outcomes (PICO),
format untuk kriteria artikel sebagai berikut; P: schizophrenia I: Occupational Horticultural therapy C: None
O: pshychotic symptoms.

Screening

Identificatio
n

Kriteria Inklusi
Kriteria inklusi terdiri dari: (1) artikel bahasa Inggris yang diterbitkan antara 2009 - 2019; (2) intervensi
Occupational Horticultural therapy; dan (3) full text dan dapat diunduh; (4) peer review
Kriteria Eksklusi
Kriteria eksklusi hanya mencakup (1) makalah abstrak; (2) makalah non penelitian; (3) isi artikel tidak
relevan dengan tujuan penulisan; (4) artikel yang tidak memiliki struktur artikel yang baik (Abstrak,
Instoduction, Metode, Hasil, Diskusi, Implikasi, dan Referensi); (5) artikel berbayar.

Proquest :

1.993 artikel

Pubmed :
82 artikel

Google scholar:
3.280 artikel

Records screeneed
(n=5.355 )

Eligibility

Records excluded based
on the title and abstract
(n= 5.281 )

Full text articles assessed for
eligibility (n= 74 )

Included

Full text articles Excluded
with reason (n= 65 )

Articles included in
systematic review (n= 7 )

Gambar 1. PRISMA Flow Diagram systematic Review
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Hasil
Studi Literatur
Penulis menggunakan tiga database untuk menyaring dan memilih artikel berdasarkan flowchart PRISMA dan
menemukan 5.355 artikel telah diterbitkan dari 2009 ke 2019. Penulis melakukan verifikasi artikel yang relevan
terkait dengan intervensi Occupational Horticultural Theraphy terhadap pasien skizofrenia, berdasarkan judul
dan abstrak artikel yang dipilih. Dengan demikian, 5.281 artikel dikeluarkan karena tidak sesuai dengan kriteria
inklusi. Setelah screening artikel berdasarkan judul penelitian dan abstrak, 74 artikel yang memenuhi syarat
dengan full text publikasi. Sebanyak 65 artikel dikeluarkan karena beberapa alasan, sehingga tersisa 7 artikel yang
memenuhi kriteria untuk dilakukan systematic review. Artikel yang memenuhi kriteria dibaca secara intensif
kemudian dianalisis berdasarkan analisis konten.
Mengontrol Risiko Bias
Dari 7 artikel yang dilakukan review, hanya satu penelitian yang menggunakan teknik “ blinding” untuk
menghindari bias selama pemilihan sampel dan alokasi pengobatan dengan design “single-blinded randomized
controlled trial”. Namun beberapa penelitian lainnya tidak menggunakan teknik “blinding” sehingga resiko bias
penelitian memungkinkan terjadi.
Article Summary
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Author & year

Place of
Study

Study
design

Sample

Variable

Leila
Rafiee
Vardanjani, Neda
Parvin, Fatemeh
Aliakbari
(2017)

Iran

Quasi
eksperime
n

60 Pasien
Skizofreni
a Kronik

Independen:
Program
Hortikultu
ral

Yun-Ah Oh, SinAe Parka, ByungEun Ahn (2018)

Korea

Eksperime
n

28 pasien
skizofre
nia

kelompok

Hongkon
g

singleblinded
randomize
d
controlled
trial
(convenie
nce
sampling)

24 peserta
dengan
gangguan
mental

Finding

Symptoms dinilai dengan :
-Andreasen
Scale
for
Assessment
of
Negative
Symptom (SANS).

Hasil penelitian menunjukkan peningkatan yang
signifikan pada kelompok intervensi dibandingkan
dengan kelompok kontrol dalam gejala positif dan
negatif (p ≤0,05), hal ini membuktikan bahwa
intervensi horticultural efektif pada gejala ini.

Dependen:
Symptom
Psikiatrik
Skizofrenia kronik

-Andreasen
Scale
for
Assessment
of
Positive
Symptom (SAPS).

Independen:
Program
Hortikultura

Gejala psikopatologis pasien
skizofrenia
pada
kedua
kelompok dinilai menggunakan
Sindrom Positif dan Negatif
Skala (PANSS) dan Ringkas
Psychiatric Rating Scale (BPRS)
Rating Scale (BPRS) versi
Korea.

Hasil yang didapat terapi horticultural signifikan
meningkatkan gejala positif, gejala negative dan
gejala umum serta dapat meningkatkan gejala klinis
pada kelompok intervensi, sedangkan pada
kelompok control tidak ada perubahan dalam skor
PANSS dan BPRS.

Peserta dinilai sebelum dan
setelah program menggunakan
versi Cina
-Depression
Anxiety Stress
Scale (DASS21)

Terapi Hortikultura adalah efektif dalam
mengurangi tingkat kecemasan, depresi dan stres
tetapi terhadap perilaku kerja dan kualitas hidup
akan membutuhkan eksplorasi lebih lanjut.

Terapi

Dependen:
Efek psiko
patologis

Michael
C.Y.
Kam and Andrew
M.H. Siu (2010)

Instrument

Independen:
Program
aktivitas
Hortikultura
Dependen:
stres, kinerja dan kualitas
hidup

-Personal
Index(PWI),

Wellbein g

-Work Behavior Assessment.
Takeshi
Shimada,,
Ai
Nishi, Tomotaka
Yoshida1, Sachie
Tanaka
&

Japan

Quasiexperimen
tal
controlled
trial

51 pasien
skizofreni
a

Independen:
Program terapi okupasi
Dependen:

134 | S e m i n a r N a s i o n a l 2 0 1 9 U n p a d

Penilaian Ringkas Kognisi di
Skizofrenia -Jepang
versi
(BACS-J) (Kaneda et al., 2007).

Hasil penelitian pada kelompok intervensi
menunjukkann adanya peningkatan secara
signifikan dalam memori verbal, memori kerja,
kemampuan verbal, perhatian, fungsi eksekutif, skor
komposit BACS-J, sub skala positif, subskala
psikopatologi umum serta gejala positif dan gejala

Masayoshi
Kobayashi
(2016)

Nasrin
Foruzandeh And
Neda
Parvin
(2012)

Efek
symptom
sosial

Iran

Experimen
tal

60 pasien
skizofreni
a.

neurokognisi
dan fungsi

Independen:
Occupational therapy

gejala Positif dan Negatif Skala
Syndrome (PANSS) (Kay et al.,
1987)
fungsi
sosial
di
Global
Assessment of Berfungsi (GAF)
skala (American Psychiatric
Association, 2000).

negative. Sedangkan pada kelompok kontrol tidak
adanya perubahan. Dapat disimpulkan bahwa
okupaisonal terapi layak diterapkan untuk pasien
skizofrenia.

Penilaian gejala positif
negatif (SANS, SAPS)

dan

Hasil penelitian menunjukkan efektivitas terapi
okupasi di subskala gejala negatif seperti pikiran,
apatis, perhatian, avolition, anhedonia, dan skor
total. Dalam gejala positif, intervensi ini efektif
dalam halusinasi, perilaku aneh, delusi, gangguan
pemikiran, dan skor total. Pada kelompok kontrol
setelah 6 bulan, semua subskala dan skor
keseluruhan SANS dan SAPS telah memburuk
- Terapi okupasi juga memperbaiki
gejala
psikologis.

Functional
Independence
Measure (FIM), utk mengukur
kemandirian fungsional

Kemandirian fungsional dan domain kognitif secara
signifikan lebih tinggi pada kelompok intervensi
dibandingkan dengan kelompok kontrol

Dependen:
gejala
positif
dan
negative skizofrenia

Chito
Tanaka, Japan
Kayano
Yotsumoto, Eri
Tatsumi,
Toru
Sasada, Masaru
Taira, Kiwamu
Tanaka, Kiyoshi
Maeda,
and
Takeshi
Hashimoto (2013)

Quasiexperimen
tal
controlled
study

394 pasien
skizofreni
a

Junko
Hoshii, Japan
Kayano
Yotsumoto, Eri
Tatsumi, Chito
Tanaka, Takashi
Mori and Takeshi
Hashimoto (2012)

Prospectiv
e
comparati
ve study

59 pasien
skizofreni
a kronik

Independen:
terapi okupasi
Dependen:
kemandirian fungsional

Independen:
terapi okupasi
Dependen:
Gejala
skizofrenia

135 | S e m i n a r N a s i o n a l 2 0 1 9 U n p a d

psikiatrik

Gejala psikiatrik diukur dg Brief
Psychiatric Rating Scale

Positif dan Negatif Skala
Syndrome dan Penilaian Global
Berfungsi (GAF) Skala yang
digunakan utk mengevaluasi
gejala psikiatrik dan fungsi
psikososial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gejala positif
(kecurigaan, permusuhan, dan gejala psikopatologis
umum (keasyikan) secara signifikan meningkat pada
kelompok
intervensi
dibandingkan dengan
kelompok kontrol ( p < 0,05).

Pembahasan
Gejala psikotik pada pasien skizofrenia
Skizofrenia merupakan gangguan jiwa berat dengan gejala positif dan negatifnya, yang memiliki efek negatif pada
fungsi sosial dan pekerjaan mereka . Howes et al. (2013), menyatakan bahwa skizofrenia merupakan penyakit
mental yang berat dengan ciri prilaku sosial yang abnormal yaitu adanya keyakinan yang salah, pikiran tidak jelas
atau kebingungan, terjadi halusinasi pendengaran, gangguan interaksi sosial dan ekspresi emosional yang lemah.
Hal ini sejalan dengan Owen, Sawa, & Mortensen (2016) tanda dan gejala Skizofrenia terdiri dari gejala positif dan
gejala negatif, salah satu yang paling utama adalah gejala disfungsi kognitif yaitu defisit perhatian dan ingatan serta
gangguan dalam proses berpikir.
Disfungsi kognitif pada pasien skizofrenia apabila tidak ditangani, dalam jangka panjang dapat mengakibatkan
gangguan fungsi sosial. Beban sosial skizofrenia diantaranya beban biaya yang ditimbulkan karena pengangguran
dan kehilangan produktivitas di tempat kerja (Knapp, Kissane, & Mimura, 2013). Daya ingat, perhatian, persepsi
dan fungsi eksekutif yang berperan dalam pengambilan keputusan, penilaian, pilihan perencanaan serta fleksibilitas
merupakan bagian dari fungsi kognitif (Ashby & Valentin, 2017). Beberapa fungsi kognitif tersebut, dapat
dijadikan dasar agar hidup seseorang lebih bermakna (Dixit, 2016).
Gangguan kognitif mencakup banyak aspek penting dari kognisi manusia, Kognisi telah dikaitkan dengan fungsi
sehari-hari dan keterampilan pada pasien skizofrenia. Lebih kh usus, gangguan kognitif pada skizofrenia telah
terkait dengan kinerja buruk di tempat kerja dan pengangguran yang lebih besar, kemampuan untuk hidup mandiri
menurun, menurunnya rating subjektif dari kualitas hidup, ketidakpatuhan minum obat lebih tinggi, dan
peningkatan komorbiditas medis. Fungsi kognitif merupakan hal yang penting pada pasien dengan skizofrenia.
Occupational Horticultural Therapy pada Skizofrenia
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tanaka, Yotsumoto, Tatsumi, Maeda, & Hashimoto (2014) di Japan
dengan metode Quasi-experimental controlled study terhadap 394 pasien skizofrenia dinyatakan bahwa fungsi
kognitif dan kemandirian fungsional dapat ditingkatkan dengan terapi okupasi. Hal ini didukung oleh penelit ian
yang dilakukan oleh Shimada, Nishi, Yoshida, Tanaka, & Kobayashi (2016), pada 51 pasien skizofrenia dengan
pengembangan program terapi individual kerja dan efek pada neurocognition, gejala dan fungsi sosial pasien
dengan skizofrenia, didapatkan hasil pada kelompok intervensi menunjukkan adanya peningkatan secara signifikan
dalam memori verbal, memori kerja, kemampuan verbal, perhatian, fungsi eksekutif, skor komposit BACS-J, sub
skala positif, subskala psikopatologi umum serta gejala positif dan gejala negatif, sedangkan pada kelompok kontrol
tidak adanya perubahan.
Foruzandeh & Parvin (2013) menyatakan bahwa terapi okupasi efektif di subskala gejala negatif seperti pikiran,
apatis, perhatian, avolition, anhedonia, dan skor total. Dalam gejala positif, intervensi ini efektif dalam halusinasi,
perilaku aneh, delusi, gangguan pemikiran, dan skor total, juga memperbaiki gejala psikologis. Kemandirian
fungsional dan domain kognitif secara signifikan lebih tinggi pada kelompok intervensi dibandingkan dengan
kelompok kontrol (Tanaka et al., 2014).
Penelitian lain menyatakan bahwa horticultural occupational therapy secara signifikan pada kelompok
intervensi dapat meningkatkan gejala positif dan negatif (p ≤0,05), dibandingkan dengan kelompok kontrol, hal ini
membuktikan bahwa intervensi horticultural occupational efektif pada gejala ini (Parvin, (2017); Oh, Park, & Ahn,
(2018)); Shimada et al. (2016); Foruzandeh & Parvin, (2013); Hoshii, Yotsumoto, & Tatsumi, (2013)). Terapi
Hortikultura juga efektif dalam mengurangi tingkat kecemasan, depresi dan stress (Kam & Siu, 2010).
Kesimpulan
Terapi hortikultura okupasional berpengaruh tehadap peningkatan secara signifikan dalam memori verbal, memori
kerja, kemampuan verbal, perhatian, fungsi eksekutif, skor komposit BACS-J, sub skala positif, subskala
psikopatologi umum serta gejala positif dan gejala negatif. Terapi hortikultura okupasional meningkatkan fungsi
kognitif, memberikan keterampilan koping stress yang baru, meningkatkan perilaku kerja, meningkatkan harga diri
dan kecerdasan emosional, serta dapat mengurangi kecemasan, stres dan depresi.
Hal ini dapat disimpulkan bahwa horticultural occupational therapy layak diterapkan untuk gejala psikotik pada
pasien skizofrenia, sedangkan terhadap peningkatan kualitas hidup pasien skizofrenia membutuhkan eksplorasi
lebih lanjut, maka perlu dilakukan penelitian tentang efek tifitas horticultural occupational therapy untuk
meningkatkan kualitas hidup pasien skizofrenia.
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FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN MANGKIR PADA PASIEN
HIV/AIDS YANG MENJALANI TERAPI ANTI RETROVIRAL: KAJIAN
LITERATUR
Andi Sutandi1 , Kusman Ibrahim 2 , Urip Rahayu3
Fakultas Keperawatan, Universitas Padjadjaran
Email: andi18007@mail.unpad.ac.id

ABSTRAK
HIV merupakan virus menyerang sel darah putih yang menyebabkan menurunnya kekebalan tubuh manusia.
Antiretroviral bertujuan untuk menekan replikasi HIV dalam darah yang harus diberikan secara kontinu dan tidak
boleh berhenti. Mangkir pada pasien HIV/AIDS menyebabkan berhentinya terapi dan meningkatkan risiko
kematian. Tujuan dari kajian literatur ini adalah untuk mengeksplorasi alasan yang menyebabkan mangkir pada
pasien HIV/AIDS. Pencarian awal dilakukan di MEDLINE, CINAHL serta Google Scholar, dari 27696 publikasi
yang diidentifikasi ditemukan 10 jurnal penelitian yang masuk kedalam kriteria kajian yaitu artikel terkait topik
studi yang diterbitkan dalam Bahasa Inggris dan Indonesia tahun 2010-2019 dipertimbangkan untuk dimasukkan
dalam kajian ini. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa putus dari layanan ART akan menyebabkan hilangnya
produktifitas ODHA dalam kehidupan sehari-hari yang cukup besar. Faktor-faktor mempengaruhi mangkir
diantaranya; usia, kadar CD4, lama terapi, regimen ARV, tingkat pengetahuan, dukungan s osial dari keluarga,
tingkat kepatuhan, jarak rumah, menggunakan jaminan kesehatan serta faktor risiko penularan. Sebaiknya ODHA
yang memulai terapi ARV harus memilih jenis ARV yang tepat dengan efek samping yang kecil. Penting untuk
menyarankan pasien untuk mendaftar ke klinik ART terdekat, mengembangkan sistem pengingat untuk
mengingatkan pasien mengambil ART tepat waktu, mengoptimasikan pemberian ARV secara dini pada tingkat
hitung sel CD4 yang lebih tinggi, melibatkan pemberian layanan HIV di tingkat ko munitas, dukungan keluarga dan
teman sebaya harus diperkuat.
Kata kunci: antiretroviral, HIV/AIDS, mangkir
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ABSTRAK
Latar belakang: Acute coronary syndrome (ACS) menjadi penyebab utama kematian di seluruh dunia. Health
education merupakan suatu program diberikan oleh tenaga kesehatan kepada pasien yang bertujuan untuk
meningkatkan kondisi klinis melalui peningkatan dan pemeliharaan perilaku kesehatan. Studi mengenai efektifitas
health education yang berkaitan dengan ACS terhadap self-efficacy dan quality of life masih terbatas. Hal tersebut
menunjukkan kebutuhan untuk mengumpulkan bukti saat ini dan mengembangkan protokol optimal untuk program
health education untuk pasien dengan ACS. Tinjauan sitematis ini bertujuan untuk mengeva luasi efektifitas health
education terhadap self efficacy dan quality of life pasien dengan ACS. Metode: Database yang digunakan dalam
tinjauan sistematis ini adalah Medline, PubMed, CINAHL, PsycInfo dan Cochrane Library dengan kata kunci acute
coronary syndrome AND health education AND self-efficacy OR quality of life. Kriteria inklusi adalah pasien
dengan ACS, jenis penelitian true experiment, outcome self-efficacy or quality of life, publish dari tahun 2014-2019
dalam Bahasa Inggris. Kritis terhadap kualiatas artikel dilakukan dengan menggunakan instrument dari CONSORT.
Hasil: Hasil pencarian pertama ditemukan 6.028 artikel dan setelah dilakukan skrining serta evaluasi, didapatkan 6
artikel yang memenuhi kriteria inklusi. Strategi penyampaian untuk health education meliputi tatap muka, berbasis
internet, rekaman video, materi pendidikan tertulis atau campuran. Hasil tinjauan menunjukan bahwa health
education terbukti efektif dalam meningkatkan self efficacy dan quality of life pada pasien ACS. Kesimpulan:
Berdasarkan hasil tinjauan sistematis dapat disimpulkan bahwa pemberian health education pada pasien ACS
adalah penting, termasuk didalamnya tentang pemberian informasi modifikasi gaya hidup dan diet sehat sebagai
upaya pencegahan sekunder terjadinya serangan ACS berulang.
Kata kunci: Acute coronary syndrome, health education, quality of life, self efficacy
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ABSTRAK
FPDR diimplementasikan pada praktik keperawatan dengan menghadirkan keluarga selama proses Resusitasi
Jantung Paru (RJP), sehingga anggota keluarga dapat melihat atau melakukan kontak fisik dengan pasien. FPDR
didukung oleh 94% hingga 100% pasien dan anggota keluarga. Namun, perawat yang men erapkan RJP memiliki
pandangan yang bervariasi terhadap FPDR. Tinjauan literatur ini bertujuan untuk mengidentifikasi gambaran
praktik FPDR di area perawatan kritis dari perspektif perawat. Metode: Pencarian artikel pada database Ebscohost,
ProQuest dan Pubmed, menggunakan kata kunci: “Family Presence During Resuscitation, Intensive Care Unit or
critical care dan Nurse” dengan kriteria inklusi, artikel dalam rentang tahun 2009-2019, berbahasa Inggris,
penelitian di area perawatan kritis, subyek penelitian perawat, artikel penelitian akses terbuka dan teks lengkap.
Artikel diseleksi bertahap menggunakan Appraisal tool PRISMA. Artikel hasil seleksi dianalisa dengan
menggunakan metode analisis konten. Hasil: Didapatkan 26 artikel; 5 kualitatif, 18 kuantitatif, 3 mixed methods.
Hasil tinjauan literatur ini menunjukkan tiga tema terkait gambaran praktik FPDR di area perawatan kritis dari
perspektif perawat, diantaranya (1) dukungan positif meliputi: hak keluarga, membantu keluarga menerima
kehilangan dan memfasilitasi proses duka, transparansi perawatan, keluarga bisa mengambil keputusan dan
keluarga memberi dukungan spiritual; (2) dukungan negatif meliputi: ef ek psikologis traumatis keluarga,
kekhawatiran adanya serangan verbal dan fisik, mengganggu upaya resusitasi, efek negatif pada kinerja staf, risiko
litigasi dan kendala ruangan; (3) strategi meliputi: pendidikan dan pelatihan, protokol serta staf khusus y ang
mendukung keluarga. Kesimpulan: Perspektif perawat terhadap FPDR bervariasi, ada yang berpandangan positif
dan negatif. Pandangan negatif bisa diatasi dengan pelatihan dan pendidikan staf yang dikembangkan bersama
dengan kebijakan organisasi.
Kata kunci: Family Presence During Resuscitation, Intensive Care Unit or critical care, Nurse
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(ICU-AW) : LITERATURE REVIEW
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ABSTRAK
Intensive care unit acquired weakness (ICU-AW) merupakan kelemahan neuromuskular pada pasien yang
mengalami penyakit kritis dan menjalani perawatan intensive. Dampak dari ICU-AW diantaranya: Sulitnya
weaning ventilator, peningkatkan angka mortalitas dan morbiditas, dan peningkatan waktu rehabilitasi yang
panjang, serta da pat mengurangi kualitas hidup pasien setelah keluar dari ICU. Studi literatur review ini bertujuan
untuk menganalisis berbagai faktor risiko terjadinya ICU-AW. Metode: Literatur review dari sumber data base
publikasi yaitu Google Schoolar, Pubmed, CINAHL Ebsco,dan ProQuest. Dengan kriteria artikel dilakukan dalam
rentang waktu antara 2009-2019, semua artikel berbahasa Inggris dan full text. Artikel yang ditemukan 5.354,
diseleksi menggunakan Appraisal tool PRISMA dan didapatkan 8 artikel yang memenuhi kriteria inklusi dan
memenuhi penilaian PRISMA. Hasil: Teridentifikasi faktor risiko terjadinya ICU-AW yaitu: usia, penggunaan
ventilator yang lama, lama rawat di ICU, delirium, hiperglikemia, hiperlaktat, sepsis, imobilisasi multi organ failure
( MOF), ganggua n elektrolit, penggunaan sedasi yang dalam. Kesimpulan : Terdapat beberapa faktor risiko dan
dampak negatif dari ICU-AW sehingga perlu adanya penelitian tentang faktor risiko yang paling signifikan dan
dapat dimodifikasi, dan diharapkan dapat mencegah kejadian ICU-AW diruang ICU, seperti melakukan mobilisasi
dini pada pasien kritis, mengontrol hiperglikemi serta penggunaan obat-obatan diantaranya: pemeberian
kortikosteroid, neuromuskuler bloker, sedasi,secara rasional.
Kata kunci : factor risk , Early prediction, Intensive care unit acquired weakness
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ABSTRAK
Systemic Lupus Erythematosus (SLE) adalah salah satu penyakit autoimun, dan fatigue menjadi manifestasi klinik
yang paling umum terjadi pada penderita SLE. Faktor-faktor yang berhubungan dengan fatigue menjadi hal yang
penting untuk diketahui oleh penderita SLE maupun tenaga kesehatan. Akan tetapi, studi atau kajian tentang faktorfaktor yang berhubungan dengan fatigue pada penderita SLE masih sangat terbatas, terutama pasien-pasien di
Indonesia . Tujuan dari kajian literatur ini adalah untuk mendapatkan informasi terkini dari literatur terkait faktor
apa saja yang berhubungan dengan fatigue pada penderita SLE. Pencarian dilakukan di database ilmiah meliputi
Pubmed, EBSCO, Proquest, Google scholar, dan sumber-sumber lain yang tersedia dan bisa diakses secara daring.
Literatur yang dikaji adalah artikel yang diterbitkan dalam Bahasa Indonesia dan Inggris pada tahun 2009 – 2019.
Berdasarkan hasil pencarian database didapatkan 2.286 artikel dan diseleksi berdasarkan kriteri inklusi dan
eksklusi, sehingga didapatkan 8 artikel yang masuk dalam kriteria, yang terdiri dari dua studi kohort, lima st udi
cross sectional dan satu studi retrospektif. Hasil kajian literatur ini menunjukkan faktor-faktor yang berhubungan
dengan fatigue pada penderita SLE antara lain nyeri, ketidakberdayaan, kecacatan, manifestasi konstitusional,
depresi, stres, kecemasan, pengobatan glukokortikoid, komorbiditas, usia, kekurangan kadar hemoglobin, dan
gangguan tidur. Dengan mengetahui faktor-faktor tersebut, penting untuk mengembangkan intervensi-intervensi
mengatasi fatigue termasuk diantaranya mengontrol faktor-faktor yang berhubungan dengan fatigue.
Kata kunci: Fatigue, Systemic Lupus Erythematosus.
Pendahuluan
Systemic Lupus Erythematosus (SLE) adalah penyakit autoimun yang menargetkan inti sel-sel tubuh dan
sitoplasma. SLE merupakan jenis penyakit lupus yang paling umum terjadi terutama di Indonesia . Manifestasi
klinis yang terjadi bervariasi sehingga diagnosis SLE dapat tertunda bertahun-tahun dan mengakibatkan angka
mortalitas SLE terus bertambah. SLE merupakan penyakit yang menunjukkan variasi yang cukup besar di negara negara Asia Pasifik. Tingkat kejadian SLE di negara -negara Asia Pasifik sebanyak 0,9 – 3,1 per 100.000
orang/tahun, sedangkan prevalensi SLE berkisar di 4,3 – 45,3 per 100.000 orang (Jakes et al., 2012).
Beberapa tanda-tanda seperti ini dapat terjadi pada penderita SLE yaitu fatigue yang ekstrim, malaise,
demam, nafsu makan menurun disertai penurunan berat badan. Masalah nyeri sendi pada kedua sisi tubuh pun
sering terjadi, selain itu muncul masalah ruam kulit di area pipi dan pangkal hidung yang terlihat jelas saat terkena
sinar matahari. Masalah kulit lain yang mungkin muncul adalah penumpukan kalsium di bawah kulit (calcinosis),
rusaknya pembuluh darah di kulit (vasculitis), bintik merah seperti petechiae, alopecia, dan luka terbuka di area
lembab seperti mulut, hidung, hingga alat kelamin (Genetics Home Reference, 2019). Sebanyak 524 penderita SLE
(79,03 %) mengalami fatigue dan ini merupakan gejala terbanyak yang terjadi pada penderita SLE (Khan, 2017).
Fatigue merupakan gejala klinis yang terjadi 80 % - 100 % pada penderita SLE. Sebanyak 90 % wanita
penderita SLE mengalami fatigue (Fonseca, Bernardes, Terroso, & Sousa, 2014). Fatigue merupakan masalah
konstan yang terjadi dan dapat mempengaruhi aktivitas, fungsi fisik, dan penurunan kualitas hidup (Özel & Argon,
2015). Selain itu fatigue juga memberi dampak negatif pada kineja dan tanggung jawab pada keluarga (Du, Zhao,
Zhuang, Chen, & Shen, 2018).
Beberapa literatur telah menunjukkan faktor-faktor yang berhubungan dengan fatigue, namun belum ada
yang melakukan kajian literatur mengenai hubungan fatigue ini pada penderita SLE terutama di Indonesia.
Pentingnya kajian literatur ini untuk mengembangkan intervensi-intervensi mengatasi fatigue termasuk diantaranya
mengontrol faktor-faktor yang berhubungan dengan fatigue. Tujuan dari kajian literatur ini adalah untuk
mendapatkan informasi terkini dari literatur terkait faktor apa saja yang berhubungan dengan fatigue pada penderita
SLE.

Metode
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Metode yang dilakukan dalam kajian literatur ini menggunakan ulasan sistematik dengan melakukan kajian
terhadap literatur-literatur yang relevan dan masuk dalam kriteria, kemudian melakukan pemetaan, ringkasan, dan
melaporkan hasil.
Strategi Pencarian
Tujuan strategi pencarian untuk menemukan literatur yang relevan. Pencarian dilakukan di database ilmiah meliputi
Pubmed, EBSCO, Proquest, Google scholar, dan sumber-sumber lain yang tersedia dan bisa diakses secara daring.
Literatur yang digunakan adalah literatur berbahasa Inggris dan Indonesia dengan tahun terbit 2009 – 2019.
Pertanyaan penelitian yang digunakan dalam mencari literatur adalah faktor apa saja yang berhubungan dengan
fatigue pada penderita SLE dengan menggunakan kata kunci “fatigue” dan “systemic lupus erythematosus”.
Kriteria Inklusi
Kriteria inklusi dalam kajian literatur ini adalah merupakan jurnal dengan original research yang dilakukan pada
tahun 2009 – 2019 dengan sampel merupakan penderita SLE dewasa (usia ≥ 18 tahun), penelitian kuantitatif dengan
pendekatan metode penelitian kohort atau cross sectional, dan penelitian itu bertujuan untuk melihat hubungan
faktor terhadap fatigue.
Ekstraksi Data dan Penilaian kualitas metodologis
Data di ekstraksi oleh pengulas dengan bantuan ahli pada bidangnya. Mengumpulkan data dari setiap artikel yang
didapatkan berdasarkan judul dan abstrak, kemudian dilakukan pemilihan artikel yang tepat sesuai kriteria inklusi
melihat dari data demografi sampel, metode penelitian yang digunakan, jumlah sampel, dan hasil penelitian yang
relevan. Hasil pengumpulan artikel di diskusikan bersama untuk mencapai kesepakatan.
Hasil
Pencarian literatur dengan menggunakan kata kunci menghasilkan 2286 artikel yang terdiri dari 419 dari pubmed,
1655 dari proquest, 96 dari EBSCO, dan 116 dari google scholar. Adapun duplikasi yang ditemukan sebanyak 256
artikel. Artikel yang tidak sesuai dengan kriteria inklusi, kami keluarkan (n = 1645) dan yang outcome tidak sesuai
dengan yang diharapkan pun dikeluarkan (n = 377). Sehingga artikel yang layak untuk dilakukan kajian literatur
sebanyak 8 artikel yang memenuhi kriteria.
Pubmed
419 artikel

Proquest
1655 artikel

EBSCO
96 artikel

Google Scholar
116 artikel

Total : 2286
artikel
Duplikasi 256
artikel
Total : 2030
artikel

Eksklusi artikel dengan alasan :
•
Bukan original reseacrh
(n=756)
•
Tidak berhubungan dengan
fatigue (n=628)
•
Tidak ada desain penelitian
(n=165)
•
Tidak berhubungan dengan
SLE (n=96)

385 artikel
Eksklusi karena tidak sesuai
outcome (n=377)
8 artikel yang layak untuk kajian
literatur
Gambar 1. Flow Diagram Pemilihan Literatur
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Penderita SLE yang berusia ≥ 18 tahun memiliki beberapa faktor yang akan berhubungan dengan fatigue yang
dialami. Fatigue merupakan gejala yang umum terjadi pada penderita SLE. Berdasarkan hasil kajian literatur yang
dilakukan ada beberapa faktor yang berhubungan dengan fatigue yaitu nyeri, ketidakberdayaan, kecacatan,
manifestasi konstitusional berupa penurunan berat badan, demam, dan sakit kepala serta etnis tertentu seperti
caucasian. Selain itu faktor psikologis seperti depresi, stres, dan kecemasan pun memiliki hubungan yang signifikan
dengan fatigue. Penggunaan obat glukokortikoid pun memiliki hubungan dengan fatigue, selain itu gangguan pola
tidur, penyakit komorbiditas, kurangnya kadar Hb, dan usia pun memiliki peran yang cukup signifikan terhadap
kejadian fatigue pada penderita SLE.
Fatigue yang berkepanjangan memiliki pengaruh terhadap kualitas hidup penderita SLE sehingga
berdampak pada aktivitas harian penderita SLE.

Nyeri
Penelitian Burgos et al (2009) dengan judul disease activity and damage are not associated with increased levels
of fatigue in systemic lupus erythematosus patients from a multiethnic cohort: LXVII menunjukkan bahwa nyeri
berhubungan dengan fatigue. Penelitian ini menggunakan FSS (Fatigue Severity Scale) dalam mengukur fatigue
dan dalam pengukuran nyeri menggunakan VAS (Visual Analogue Scale). Hasil penelitian menunjukkan faktor
yang dominan berhubungan dengan fatigue adalah nyeri (p=0,001).
Hal ini serupa dengan penelitian Azizzodin et al (2018) dengan judul fatigue in systemic lupus: the role of disease
activity and its correlates. Dalam penelitian ini fatigue diukur menggunakan FACIT-FT versi 4 dengan 13 item
pertanyaan mengenai fatigue selama 1 minggu terakhir sementara nyeri di ukur menggunakan Brief Pain Inventory
dengan skala likert 0-10. Hasil penelitian menunjukkan nyeri berkontribusi terhadap kejadian fatigue pada
penederita SLE (p=0,002).
Ketidakberdayaan
Penelitian Burgos et al (2009) dengan judul disease activity and damage are not associated with increased levels
of fatigue in systemic lupus erythematosus patients from a multiethnic cohort: LXVII menunjukkan hubungan antara
ketidakberdayaan dan fatigue dengan menggunakan instrumen penilaian ketidakberdayaan yaitu Arthritis
Helplessness Index. Hasil menunjukkan adanya hubungan dengan nilai p < 0,0001.
Kecacatan
Penelitian Carrion-barbera et al (2018) dengan judul Prevalence and factors associated with fatigue in female
patientswith systemic lupus erythematosus menunjukkan bahwa kecacatan memiliki hubungan dengan fatigue
(p=0,000). Kecacatan diukur dengan menggunakan Modified Health Assessment Questionnaire (mHAQ). Sampel
yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 102 wanita penderita SLE yang mengunjungi unit SLE di Barcelona
sejak Januari 2012 hingga Mei 2014.
Manifestasi Konstitusional
Berdasarkan penelitian yang dilakukan Burgos et al (2009), manifestasi kostitusional yang dimaksudkan adalah
penurunan berat badan, demam, dan sakit kepala. Manifestasi-manifestasi inilah yang berhubungan fatigue
(p<0,0001) pada penderita SLE.
Etnis
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Berda sarkan penelitian yang dilakukan Burgos et al (2009) bahwa etnis memiliki hubungan dengan fatigue
(p=0,001). Etnis yang berhubungan dengan fatigue pada penelitian ini adalah etnis caucasian atau dapat dikatakan
orang “kulit putih”. Ras atau etnis ini ternyata memiliki hubungan dengan fatigue.
Depresi
Depresi menjadi faktor yang cukup dominan muncul dalam beberapa artikel yang didapatkan. Menurut penelitian
Oner et al (2016) dengan judul Fatigue in systemic lupus erythematosus Association with disease activi ty, quality
of life and psychosocial factors menunjukkan bahwa depresi berhubungan dengan fatigue yang lebih tinggi
(p<0,001). Pengukuran depresi dilakukan peneliti menggunakan HADS. Sampel yang turut berpartisipasi sebanyak
99 penderita SLE.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Azizoddin et al (2018) yang menunjukkan hubungan
antara depresi dengan fatigue (p<0,001). Depresi dalam penelitian ini diukur menggunakan PHQ-9 pada 116
penderita SLE. Selain itu penelitian Pettersson et al (2015) juga menunjukkan hal yang sama dimana depresi
berhubungan dengan fatigue.
Penelitian Arnaud et al (2018) dengan judul Predictors of fatigue and severe fatigue in a large international cohort
of patients with systemic lupus erythematosus and a systematic review of the literature pun menunjukkan hal yang
sama, dimana depresi berhubungan fatigue (p=0,01). Sejalan dengan penelitian Du, Zhao, Zhuang, chen, dan Shen
(2018) yang menunjukkan hubungan depresi dan fatigue.
Stress
Penelitian yang dialukan Azizoddin et al (2018) menunjukkan bahwa stress berhubungan dengan fatigue (p=0.005).
Pengukuran stress dilakukan menggunakan PSS-4, dimana semakin tinggi skor maka semakin tinggi tingkat stress
yang dialami.
Kecemasan
Selain stress dan depresi, kecemasan pun menjadi faktor yang berhubungan dengan fatigue. Dalam penelitian Oner
et al (2016) menunjukkan bahwa kecemasan berhubungan dengan fatigue (p=0,002) dimana alat ukur yang
digunakan yaitu HADS.
Sejalan dengan penelitian diatas, penelitian Arnaud et al (2018) dengan judul Predictors of fatigue and severe
fatigue in a large international cohort of patients with systemic lupus erythematosus and a systematic review of the
literature pun menunjukkan a danya hubungan yang signifikan antara kecemasan dan fatigue (p<0,0001), dimana
kecemasan diukur menggunakan HADS.
Penggunaan Obat Glukokortikoid
Penelitian yang dilakukan Arnaud et al (2018) dengan judul Predictors of fatigue and severe fatigue in a large
international cohort of patients with systemic lupus erythematosus and a systematic review of the literature
menunjukkan bahwa penggunaan obat glukokortikoid berhubungan dengan fatigue (p=0,04). Fatigue dalam
penelitian ini diukur menggunakan FSMC (Fatigue Scale for Motor and Cognitive Functions)
Gangguan Pola Tidur
Penelitian Du, Zhao, Zhuang, Chen, dan Shen (2018) menunjukkan bahwa gangguan pola tidur berhubungan
dengan fatigue (p=0,001). Gangguan tidur diukur untuk melihat kualitasnya melalui Pittsburgh Sleep Quality Index.
Kualitas tidur yang baik akan berhubungan dengan kejadian fatigue pada penderita SLE.
Penyakit Komorbiditas
Penyakit komorbiditas memiliki hubungan dengan kejadian fatigue, hal ini dapat terlihat dalam penelitian Carrionbarbera et al (2018) yang menunjukkan bahwa fibromyalgia berhubungan fatigue (p=0,034). Fibromyalgia
menjadikan tubuh penderita SLE mudah mengalami kelelahan.
Kadar Hemoglobin
Penelitian Ladyani (2019) menunjukkan bahwa kadar hemoglobin yang rendah akan berhubungan dengan kejadian
fatigue (p=0,001). Pengukuran fatigue dilakukan menggunakan Fatigue Severity Scale dan dilakukan pengukuran
Hb pada saat yang sama untuk melihat hubungannya.
Usia
Penelitian Oner et al (2016) menunjukkan bahwa faktor usia berhubungan fatigue (p=0,01). Hal ini sejalan dengan
penelitian yang dilakukan Arnaud et al (2018) yang menunjukkan hal yang sama dimana usia berhubungan dengan
kejadian fatigue pada penderita SLE (p=0,03). Selain itu penelitian Carrion -barber et al (2018) menunjukkan hal
yang sama dimana usia berhubungan dengan fatigue (p=0,003).
Pembahasan
Hasil kajian literatur ini menunjukkan bahwa beberapa faktor yang berhubungan dengan fatigue pada penderita
SLE tidaklah hanya pada faktor fisiologis saja, akan tetapi berhubungan juga dengan faktor psikologis,
sosiodemografi, dan faktor situasional.
Berdasarkan faktor fisiologi, ada beberapa hal yang berhubungan dengan fatigue yaitu nyeri (Burgos et al,
2009 ; Azizoddin et al, 2018), ketidakberdayaan (Burgos et al, 2009), manifestasi konstitusional (Burgos et al,
2009), komorbiditas (Carrión-barberà et al, 2018), kecacatan (Carrión-barberà et al, 2018), kadar hemoglobin
(Ladyani, 2019), dan gangguan tidur (Du, Zhao, Zhuang, Chen, & Shen, 2018).
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Faktor psikologis yang berhubungan fatigue yaitu perilaku abnormal terhadap penyakit (Burgos et al,
2009), depresi (Oner et al, 2016 ; Azizoddin et al, 2018 ; Pettersson et al, 2015 ; Arnaud et al, 2018 ; c), kecemasan
(Arnaud et al, 2018 ; Pettersson et al, 2015 ; Oner et al, 2016), stres (Azizoddin et al, 2018), dan dukungan sosial
(Burgos et al, 2009).
Adapun faktor sosiodemografi pun memiliki hubungan dengan fatigue pada penderita SLE yaitu, usia
(Oner et al, 2016 ; Arnaud et al, 2018 ; Carrión-barberà et al, 2018), dan etnis (Burgos et al, 2009). Faktor situasional
yang juga berhubungan dengan fatigue yaitu penggunaan obat glukokortikoid (Arnaud et al, 2018), dan
fotosensitifitas (Carrión-barberà et al, 2018).
Beberapa faktor yang masih menjadi pertimbangan dalam hubungannya dengan fatigue pada penderita
SLE adalah keparahan penyakit. Keparahan penyakit yang diukur dengan SLEDAI menunjukkan bahwa tidak
memiliki hubungan yang signifikan terhadap fatigue (Oner et al, 2016). Hal ini tidak sejalan dengan penelitian
Arnaud et al (2018) yang menunjukkan bahwa keparahan penyakit yang diukur menggunakan SELENA-SLEDAI
memiliki hubungan yang signifikan dengan fatigue (p = 0,043). Pengukuran keparahan penyakit menggunakan
SLICC/ACR pun menunjukkan hubungan yang signifikan (p=0,009) (Carrión-barberà et al, 2018).
Dalam beberapa penelitian aktivitas fisik masih menjadi pertimbangan dalam hubungannya dengan fatigue
pada penderita SLE. Penelitian Arnaud et al (2018) menunjukkan aktivitas fisik pada penderita SLE yang dilakukan
> 3 jam setiap minggu tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap fatigue (p=0,15) namun hal ini tidak
sejalan dengan penelitian Pettersson et al (2015) yang menunjukkan bahwa semakin kurangnya aktivitas fisik pada
penderita SLE maka akan berkontribusi terhadap kejadian fatigue.
Kesimpulan
Faktor-faktor yang berhubungan dengan fatigue pada penderita SLE perlu di perhatikan, bahwasannya fatigue
memiliki pengaruh terhadap rendahnya kualitas hidup penderita SLE dan tentu akan mengganggu aktivitas harian
penderita. Faktor sisiologis, psikologis, sosiodemografi, dan situasional yang di bahas di atas dapat menjadi
perhatian bagi penderita sendiri maupun tenaga medis. Kajian literatur ini menjadi masukan untuk dapat
mengembangkan intervensi-intervensi mengatasi fatigue termasuk diantaranya mengontrol faktor-faktor yang
berhubungan dengan fatigue.
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ABSTRAK
Latar belakang: Perawat merupakan tenaga kesehatan terbesar falisitas pelayanan kesehatan Indonesia sebagai
sumber daya pemacu tata kelola klinis dalam produktivitas persaingan era globalisasi dan penggerak aktivitas
organisasi mencapai visi misi tempat perawat bekerja dengan tuntutan kinerja perawat maksimal melalui kontrol
prodak pemerintah sistem remunerasi yang berpotensi nonterintergrasi dan manipulatif tidak menciptakan kinerja
profesional value perawat. Tujuan: Systematik riview ini adalah menganalisis dan mengeksplorasi jenis kompensasi
remunerasi perawat untuk meningkatkan kinerja perawat. Metode: Pencarian artikel menggunakan data base
Pubmed, Proquest, Ebsco dan Google Scholar dengan fokus pada jenis kompensasi remunerasi untuk kinerja
perawat. Kriteria artikel yaitu studi yang dipublikasikan pada tahun 2010-2019, berbahasa inggris, bahasa indonesia
dan mengutamankan studi dengan Randomized Control Trial (RCT). Artikel terseleksi di evaluasi menggunakan
appraisal tool PRISMA dan didapatkan 8 artikel. Hasil: Sistematik riview teridentifikasi bahwa kompensasi
remunerasi memiliki kolerasi dan pengaruh dalam meningkatkan pencapaian kinerja serta memiliki pro dan kontra
dalam penatalaksanaanya secara manual atau elektronik digital yang berpotensi manipulasi kinerja pe rawat.
Kesimpulan: Pendekatan tunggal jenis kompensasi remunerasi manual tidak dapat diterapkan untuk kinerja
perawat, pendekatan sistematis remunerasi untuk meningkatkan kinerja perawat yang terintergrasi sistem informasi
akan membantu sistem pelayanan keperawatan dalam pelayanan kesehatan optimal dan terkontrol dari manipulasi
terhadap kinerja perawat.
Kata kunci: Kompensasi, Remunerasi, Kinerja, Perawat.
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 menegaskan setiap rumah sakit harus memiliki organisasi yang efektif,
efisien, akuntabel dan melaksanakan menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan klinis yang baik. Tata kelola
rumah sakit adalah penerapan fungsi-fungsi manajemen rumah sakit yang berdasarkan prinsip-prinsip transpa ransi,
akuntabilitas, independensi dan responsibilitas, kesetaraan dan kewajaran. Tata kelola klinis adalah penerapan
fungsi manajemen klinis yang meliputi kepemimpinan klinik, audit klinis, data klinis, resiko klinis berbasis bukti,
peningkatan kinerja, pengelolaan keluhan, mekanisme monitor hasil pelayanan, pengembangan profesional, dan
akreditasi rumah sakit.
Fungsi manajemen klinis peningkatan kinerja merupakan indikator tata kelola klinis melalui tenaga kesehatan pada
saat ini di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No.38/2014 perawat merupakan tenaga kesehatan terbesar
berpotensi sumberdaya pemacu sistem pelayanan kesehatan berjalan sesuai rencana strategi. Kepmennakertrans
No.206/2006 dan Permen No.78/2015 mewadahi dan melindungi secara hukum bagi perawat Indonesia terkait
kewajiban sebuah instansi untuk memberikan penghasilan atas jasa perawat. Peraturan ini sejalan dengan
Permenkeu No.73/PMK/05/2007 dan Permenkes No.625/Menkes/SK/V/ 2010 menghasilkan prodak kebijakan
sistem remunerasi yang dibentuk untuk memacu motivasi pegawai, membangun komitmen bekerja dan
mengembangkan kompetensi, penghargaan atas kinerja, perlindungan keamanan bekerja, kesetaraan tingkat
kompleksitas, pencapaian total target kinerja dan Individu dalam mencapai tata kelola klinis.
Hasil penelitian Juariah, 2016 di Rumah Sakit sistem remunerasi manual mampu mendorong peningkatan kinerja
pegawai termasuk perawat didalamnya. Target pencapaian kerja perawat dalam konsep remunerasi terpenuhi
sehingga stabilitas pelayanan keperawatan dan pelayanan Bersama stake holder dapat berjalan harmonis. Penelitian
selanjutnya Asegid, 2014 menegaskan bahwa factor dedikasasi tinggi perawat dipengaruhi oleh kepuasan
kompensasi yang diterima perawat melalui hasil kinerjanya. Sistem terintergrasi informasi dan manual dalam
pelaksanaan kompensasi bagi perawat memiliki potensi manipulatif dan fiktif yang mampu dapat menciptakan
tidak tercapainya proffesional value of nursing (Mamikhani, 2014).
Hasil penelitian Dakota, 2017 menjelaskan sistem remunerasi mampu menciptakan persepsi lingkungan kinerja dan
organisasi perawat menjadi positif antar profesi perawat, tetapi pada persepsi lingkungan kinerja dan organisasi
dengan stake holder menciptakan persepsi negatif. Penelitian Dakota, 2017 mendukung sistem tata kelola klinis
dan belum optimal sejalan tata kelola rumah sakit yang melibatkan seluruh profesi yang diatur Undang-Undang
No.44/2009. Penelitian Kousar, 2018 dalam menciptakan proffesional value of nursing menyatakan indikator
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kompensasi terpenting dalam mempertahankan kinerja perawat atau pegawai, namun perlu menjadi kajian telaah
kompensasi salah satunya remunerasi menurut Dakota, 2017 mempengaruhi tata kelola rumah sakit yang
menciptakan persepsi negatif antar stake holder yang berpotensi konflik antar organisasi profesi. Sistem remunerasi
harus dapat berjalan harmonis antar perawat dan stake holder dalam rumah sakit dan dapat menumbuhkan kinerja
masing-masing pegawai dalam mencapai rencana strategi rumah sakit (Shang, 2014).
Menurut Wisesa, 2015 sistem remunerasi selain menumbuhkan kinerja perawat atau pegawai ternyata menciptakan
kepuasan dan ketidakpuasan kerja terhadap perawat dan profesi lainnya. Penelitian Matthew, 2014 menjelaskan
kinerja memiliki hubungan yang kuat dengan kepuasan kerja sebagai sumber daya pemicu perawat bekerja sesuai
dengan yang diharapkan. Potensi ketidakpuasan pada penelitian memiliki pengaruh terhadap kinerja perawat tidak
dapat mempertahan system pelayanan berjalan optimal (Shang, 2014). Penelitian Dakota, 2017 memberikan bukti
terbaru selain lingkup pelayanan kesehatan ternyata remunerasi mampu menumbukan peningkatan kinerja di istitusi
non kesehatan. Menurut Dakota, 2017 dilakasanakannya atau tidaknya sistem remunerasi tidak akan mempengaruhi
kinerja standar ya ng ditetapkan namun saat diterapkan sistem remunerasi mampu meningkatkan kinerja pegawai.
Berdasarkan hasil penelitian-penelitian yang ada banyak manfaat yang dihasilkan melalui sistem remunerasi dalam
pelayanan kesehatan diantaranya seperti mempertahakan dan menumbuhkan standar kinerja perawat, harmonisasi
lingkungan kerja dan organisasi perawat dan kepuasan kerja perawat. Sistem remunerasi memberikan persepsi pro
dan kontra juga terhadap kinerja perawat dan antar profesi lainnya sehingga sistem remunerasi memerlukan kajian
terintergrasi informasi lebih optimal. Penulis merasa tertarik melakukan systematic review untuk untuk menggali
lebih dalam sistem remunerasi dapat meningkatkan pelayanan keperawatan melalui kinerja perawat untuk mencapai
professional va lue of nursing dalam tata kelola klinis.
METODE PENELITIAN
Design
Design penelitian ini menggunakan systematika review. Systematic Review ini adalah sebuah sintesis dari studistudi penelitian primer yang menyajikan suatu topik tertentu tentang kompensasi, remunerasi dan kinerja perawa
dengan formulasi pertanyaan klinis yang spesifik dan jelas. Metode pencarian eksplisit dan reprodusibel,
melibatkan proses telaah kritis penulis dalam pemilihan studi, serta mengkomunikasikan hasil dan implikasinya .
Kriteria Inklusi dan Esklusi
Kriteria Inklusi dalam systematika review ini sebagai berikut:
1. Tipe Study mengutamakan (Randomized Control Trials, Cohort Study, Case Control, Article)
2. Tipe partisipan atau responden (Perawat pendidikan dan pelayanan)
3. Tipe intervensi (kompensasi, remunerasi dan kinerja)
4. Tipe outcome yang diukur ( Meningkatkan sistem kinerja)
Kriteria Eksklusi systematika review ini sebagai berikut:
1. Artikel berupa asbtrak
2. Bukan Bahasa Inggris dan Indonesia
2.3. Strategi Penca rian Literatur
Strategi dasar yang dilakukan penulis mencoba merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :
P = Perawat
I = Kompensasi Remunerasi
C=O = Meningkatkan kinerja perawat.
Pertanyaan klinis: Apakah kompensasi remunerasi dapat meningkatkan kinerja perawat? Penelusuran literature dari
data base dari Pubmed, Proquest, Ebsco dan Google Scholar dengan keyword yang dipilih dalam pencarian adalah:
wage nursing, remunerasi, performance nursing. Pencarian dibatasi pada tahun 2010-2019, dan full text. Langkah
kedua dilakukan identifikasi judul dari masing-masing artikel yang sesuai dengan penelitian yang diinginkan dari
hasil artikel yang didapatkan. Langkah selanjutnya melakukan include pada artikel sesuai dengan kriteria inklusi
dan kriteria inklusi. Sehingga hasil akhir artikel yang akan dilakukan review sebanyak 8 artikel.
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Tabel 1. Rangkuman Pencarian Literatur

HASIL
Artikel yang telah didapat akan dilakukan pengkajian kualitas studi menggunakan Critical Apprasial yang sudah
dipelajari penulis bersama pembimbing untuk melihat sejauh mana kualitas artikel yang didapatkan. Critical
Appraisal pada artikel dilakukan oleh satu orang yang sedang menjalani studi magister keperawatan semester tiga
di Universitas Padjadjaran Bandung Angkatan 2018. Hasil kualitas studi ini tidak akan mempengaruhi hasil review.
Data yang ada diekstraksi dengan cara melihat isi artikel. Ekstraksi ini dilakukan dengan menganalisa data
berdasarkan tema yaitu Author, Date, Participant, Intervention, dan Outca me. Ekstraksi data dilakukan oleh satu
orang yang merupakan magister keperawatan semester tiga di Universitas Padjadjaran Bandung angkatan 2018.
Selanjutnya dilakukan sintesa data yang disajikan dalam bentuk narasi. Data yang akan disajikan yaitu, karakteristik
study, intervensi kompensasi remunerasi untuk meningkatkan kinerja perawat
Tabel 2. Hasil Pengolahan Data
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PEMBAHASAN
Berdasarkan riview ini kompensasi merupakan intervensi utama untuk meningkatkan kinerja perawat disamping
faktor lain seperti lingkungan dan kepuasan kerja. Sistem remunerasi prodakpemerintah Indonesia untuk
meningkatkan kinerja masih pro dan kontra penatalaksanaanya dimulai dari input, proses, dan outputnya.
Monitoring kompensasi perawat melalui sitem remunerasi menjadi hal berpotensi manipulatif bagi kinerja perawat
karena belum bisa terkontrol individu perawat dalam melaksankan kinerjanya yang dinilai melalui indikator sistem
remunerasi manual. Proses input, proses hingga output kinerja perawat manual menjadi kendala kebenaran data
dokumentasinya secara valid, memerlukan waktu, dan tenaga untuk evaluator sistem remunerasi tersebut.
Penentuan nilai dan target capaian kinerja yang memiliki value untuk mendapat remunerasi sesuai harapan akan
jadi fokus utama semua perawat m engejar dokumentasi sesuai sistem remunerasi dibanding makna kinerja yang
sebenarnya sesuai nilai dan target pencapaian. Sebagian besar kompensasi yang diciptakan pemerintah Indonesia
untuk perawat melalui sistem remunerasi untuk meningkatkan kinerja dalam mencapai tata kelola klinis merupakan
langkah tepat, namun penatalaksanaan system remunerasi harus terintergrasi dan terkontrol.
KESIMPULAN
Kompenasi melalui sistem remunerasi mampu meningkatkan kinerja perawat. Perawat sebagai tenaga kesehatan
terbesar harus memiliki value terbaik dari sistem remunerasi. Sistem remunerasi harus memiliki komitmen dalam
penantalaksanaannya yang terintergrasi dapat dikontrol melalui individu perawat. Sistem remunerasi ini perlu
monitoring evaluasi penilaian dan capaian target kinerja perawat harus menjadi kajian dan perhatian perawat
Indonesia untuk mencegah manipulasi data dan merugikan citra perawat di Indonesia. Hasil remunerasi merupakan
output professional value of nursing in Indonesia yang bermakna kualitas perawat di Indonesia yang mampu
bersaing secara globalisasi di dunia. Sistem informasi terintergrasi melalui media elektronik atau digitalisasi untuk
remunerasi perawat menjadi alternatif untuk mengontrol kinerja perawat dalam mendapatkan hak dari kewajibanya
yang sesuai.
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ABSTRAK
Penggunaan kontrasepsi jangka panjang khususnya IUD di Indonesia tergolong masih rendah, salah satu
provinsinya adalah Jawa Barat. Faktor yang berpengaruh terhadap penggunaan MKJP-IUD menurut Bertrand yaitu
faktor sosiodemografi, sosiopsikologi, dan pengetahuan tentang KB. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh
faktor sosiodemografi, sosiopsikologi dan tingkat pengetahuan tentang metode kontrasepsi jangka panjang pada
wanita usia subur terhadap penggunaan kontrasepsi IUD di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.
Rancangan penelitian ini menggunakan pendekatan yang digunakan berupa kuantitatif dengan desain penelitian
case control dengan pemilihan sampel secara Multistage Random Sampling dengan sampel pada penelitian ini
adalah populasi kasus dan populasi kontrol. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Analisis statistik
bivariabel menggunakan uji Chi kuadrat serta multivariabel dengan analisis Regresi Logistik Ganda. Hasil
penelitian bivariabel menunjukkan adanya pengaruh terhadap faktor sosiodemografi: tingkat pendidikan (nilai p =
0,013), status pekerjaan (nilai p = 0,014); Faktor sosiopsikologi: persepsi jumlah anak ideal (nilai p = 0,037),
komunikasi suami istri (nilai p < 0,001); faktor pengetahuan tentang manfaat IUD, efek samping IUD (nilai p <
0,001) dan jenis efek samping IUD (nilai p = 0,033). Hasil analisis multivariabel menunjukkan bahwa status
pekerjaan paling memengaruhi terhadap penggunaan MKJP-IUD di Kecamatan Lembang (OR = 2,99 (IK 95%) :
2,49 (1,14-7,89). Meningkatkan kembali jangkauan fasilitas pelayanan KB MKJP-IUD gratis dan meningkatkan
kembali peran serta masyarakat terutama kader kesehatan dan tokoh masyarakat
Kata kunci: IUD, pengetahuan, sosiodemografi, sosiopsikologi.

ABSTRACT
Long-term use of contraception especially intra uterine devices (IUD) in Indonesia is still relatively low, one of
them is West Java Province. Factors that influence the use of MKJP-IUD according by Bertrand, namely socio
demographic, sociopsychological factors and knowledge about family planning. The purpose of research to know
the influence of sociodemography factors, sociopsycology and the level of knowled ge about the long-term
contraceptive methods in women of fertile age in the use of IUD-longterm contraception method in District of
Lembang West Bandung Regency. The design of this research used Case Control sample selection in Multistage
Random with sampling in this study is the case population and sample population Data collection using the
questionnaire. Bivariabel statistical analysis using Chi Square test and Logistic regression analysis with
Multivariable double. The research result of Bivariabel showed that, sociodemography factors that influenced level
of education (p value= 0,013), employment status (p value= 0,014). Sociopsicology factors affecting the ideal number
of infants was the perception (p value = 0,037), communication of husband and wife (p value < 0.001;). Knowledge
Factors that influenced the used of IUD was the knowledge about the benefits of IUD, IUD side effects (p value <
0.001;) and the type of IUD side effects (p value= 0,033). Multivariable analysis results showed that most affect
employment status against the use of IUD in District of Lembang (POR = 2.99; IK 95% = 2.99 (0.95 -9.50).
Expected to increase again the range of free MKJP-IUD KB service facilities and to increase community
participation, especially health cadres and community leaders
Keywords: IUD, knowledge, sociodemography, sociopsycology.
Pendahuluan
Hasil data statistik tahun 2011 jumlah penduduk Indonesia mencapai 241 juta jiwa. Jumlah penduduk tersebut akan
terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2035 diperkirakan dapat mencapai hingga 305,6 juta jiwa. Demikian
pula, jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 penduduk Jawa Barat
berjumlah 43,2 juta jiwa dan jumlah tersebut diperkirakan akan terus mengalami peningkatan hingga 57,1juta jiwa
pada tahun 2035. (BPS, 2012)
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Hasil Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, angka total fertilily rate (TFR) sama
dengan angka TFR pada SDKI 2007 dan SDKI 2002 -2003, sedangkan pada pola “the age specific fertility rate
(ASFR)” terdapat perbedaan kecil, yaitu puncak kemampuan reproduksi wanita bergeser dari kelompok umur 2024 tahun ke 25-29 tahun.3 Apabila tingginya tingkat fertilitas terus dibiarkan dan tidak dikendalikan akan
menyebabkan berbagai masalah, seperti pengangguran, tingkat kualitas sumber daya manusia yang menurun,
kesehatan, dan lapangan pekerjaan.2 Menurut Sugiri, dalam mengatasi masalah kependudukan,Indonesia harus
memiliki “Grand Design” Pembangunan Kependudukan (GDPK), yang meliputi fertilitas, mortalitas, dan mobilitas
penduduk. ( Syarief, 2011)
Upaya pemerintah untuk mengatasi masalah kependudukan dilakukan dengan mencanangkan Keluarga
Berencana (KB) sebagai program nasional. Sesuai dengan situasi dan perkembangan program, gerakan KB nasional
diarahkan untuk memantapkan kualitas keluarga yang bercirikan kemandirian dan ketahanan keluarga dalam
rangka mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera (NKKBS). (BKKBN, 2004)
Paradigma kependudukan dan pembangunan yang baru membawa konsekuensi terjadinya pergeseran visi
program KB nasional yang selama ini berupa kelembagaan dan pembudayaan NKKBS dengan slogan dua anak
cukup, laki-laki perempuan sama saja, berkembang menjadi “Keluarga Berkualitas 2015”. (BKKBN & UNFPA,
2005)
Pelaksanaan program KB nasional dipengaruhi oleh lingkungan strategis yang berubah. Salah satunya adalah
perubahan sistem pemerintahan di Indonesia, yakni otonomi daerah, sebagaimana tertuang dalam UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daera h Otonom. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2004 tentang Perda Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota telah menetapkan bidang kesehatan dan keluarga
berencana serta keluarga sejahtera merupakan salah satu urusan wajib. (Martini, Anggraini Y, 2011). Hal ini sesuai
dengan komitmen-komitmen internasional yang telah disepakati dan diratifikasi oleh Indonesia, seperti Conference
on Population and Development (ICPD) di Kairo 1994 dan Beijing Platform for Action 1995 yang membahas isu
pentingnya, antara lain hak-hak reproduksi, kesehatan reproduksi remaja, pemberdayaan perempuan, dan keadilan
serta kesetaraan gender, termasuk partisipasi pria dalam KB dan kesehatan reproduksi. (Dinkes Provinsi Jawa Barat,
2010, UNFPA, 2012)
Sugiri mengatakan bahwa Program BKKBN pada tahun 2012 diperluas cakupannya, yaitu dari 10 kota menjadi
24 kota di lima provinsi penyangga, meliputi Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan Sulawesi
Selatan. Keberhasilan program KB dapat diketahui dari indikator pencap aian cakupan KB aktif dan peserta KB
baru terhadap pasangan usia subur (PUS) dan persentase peserta KB aktif metode kontrasepsi efektif terpilih
(MKET). Pada tahun 1997, dua pertiga (66,67%) perempuan menikah di Indonesia menggunakan kontrasepsi
modern, ya itu 28,2 % menggunakan pil dan 35,6% menggunakan suntik. Metode modern lain meliputi AKDR IUD (14,8%), susuk (11,0%), sterilisasi (5,5% MOW dan 0,7 % MOP), dan kondom (1,3%). (Syarief, 2010)
Salah satu strategi dari pelaksanaan program KB sendiri, sebagaimana tercantum dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2004-2009, adalah meningkatnya penggunaan metode kontrasepsi
jangka panjang (MKJP), seperti intra uterine device (IUD), implant (susuk), dan sterilisasi. (Kementerian Negara
Perencanaan Pembangunan Nasional, 2009)
Pada Riskesdas 2010, PUS usia 15-49 tahun berstatus kawin dan memakai alat KB tahun 2009 sebanyak 75,7%.
Provinsi dengan persentase peserta KB aktif tertinggi adalah Bengkulu (85,5%), Bali (85,1%), dan DKI Jakarta
(82%). Persentase peserta KB aktif menurut metode kontrasepsi yang sedang digunakan adalah KB suntik (50,2%)
dan KB pil (28,3%). Berdasarkan metode kontrasepsi menurut provinsi, alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR/IUD)
banyak digunakan di Provinsi Bali (47,88%) dan DI Yogyakarta (25,44%). Persenta se tersebut jauh di atas provinsi
yang lain. (Departemen Kesehatan RI, 2010)
Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak, yaitu lebih dari 18 persen (1/5) penduduk
Indonesia. Pada tahun 2010 TFR di Jawa Barat berjumlah 2,5. Jumlah ini merupakan paling tinggi di antara
provinsi lainnya, seperti DKI 1,9, Yogyakarta dan Jawa Timur 2,0, namun TFR Jawa Barat tahun 2011 menjadi 2,3
per wanita. Oleh karena itu, target TFR Jawa Barat tahun 2015 diharapkan dapat mencapai 2,1 per wanita. (SDKI
Jawa Barat, 2007, Alimoeso, 2011)
Berdasarkan data BKKBN Provinsi Jawa Barat bulan Mei tahun 2013, diperoleh hasil bahwa jumlah pasangan
usia subur (PUS) sebanyak 9.406.813 orang, dengan jumlah peserta KB Aktif sebanyak 7.056.327 akseptor.
Berdasarkan peserta KB Aktif per-jenis kontrasepsi yang digunakan jenis kontrasepsi IUD jumlahnya lebih sedikit
dibandingkan dengan jenis kontrasepsi suntik dan pil, yaitu jumlah akseptor KB -IUD sebanyak 834.907 akseptor
(11,83%), jenis kontrasepsi suntik sebanyak 3.668.128 akseptor (51,98 %) dan kontrasepsi pil sebanyak 1.874.016
akseptor (26,56%). (BKKBN, 2013)
Kebijakan program pemerintah lebih mengarah pada penggunaan alat/ cara KB nonhormonal didasarkan
pertimbangan ekonomi sehingga menjadi lebih efisien. Efisiensi yang dimaksud berkaitan dengan ketersediaan
anggaran penyediaan kontrasepsi dengan efektivitas biaya, tingkat kegagalan, efek samping, dan komplikasi yang
ditimbulkan. (BKKBN, 1999)
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Kebijakan Kabupaten Bandung Barat untuk meningkatkan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang
(MKJP) meliputi Program Tim Keluarga Berencana Keliling (TKBK) yaitu pelayanan pemasangan gratis KB
MKJP pada WUS di tiap-tiap puskesmas yang dilaksanakan setiap bulan, Program Kesatuan Gerakan PKK KB
Kesehatan yang dilaksanakan satu tahun sekali dalam tiga bulan dan adanya Program KB Kesehatan ABRI yang
dilaksanakan satu tahun sekali dalam tiga bulan.
Faktor yang berhubungan dengan pemilihan alat kontrasepsi menurut Bertrand adalah faktor sosiodemografi,
faktor sosiopsikologi, dan faktor yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan. (Bertrand, Jane T, 1980. Menurut
BKKBN faktor yang dianggap memengaruhi pemilihan alat kontrasepsi adalah citra “(image)” dan persepsi negatif
terhadap salah satu alat kontrasepsi akibat kurangnya edukasi dari tenaga kesehatan, keterbatasan jumlah tenaga
kesehatan yang terlatih untuk melakukan prosedur medis pelayanan MKJP, dan ketersediaan sarana penunjang
pelayanan KB MKJP. (Witjaksono , 2013)
Menurut Handayani ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi seorang ibu dalam memilih alat kontrasepsi
dalam rahim, diantaranya yaitu tingkat pendidikan, pengetahuan, ekonomi, tarif pelayanan, persetujuan pasangan,
budaya.22 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Berdanus dkk mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan
pemilihan alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) bagi Akseptor KB di Puskesmas Jailolo Manado, bahwa faktor
usia, pendidikan, pengetahuan, tarif pelayanan, persetujuan pasangan, dan budaya mempunyai hubungan dengan
pemilihan metode KB-AKDR dan yang paling berperan ialah faktor pendidikan. (Bernadus DJ, Agnes M, Johana
MG, 2013)
Berdasarkan faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan KB yang telah dikemukakan oleh penelitian -penelitian
sebelumnya maka penulis tertarik untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi wanita usia subur (WUS)
terhadap penggunaan kontrasepsi MKJP-IUD di Kecamatan Lembang yang terdiri dari faktor sosiodemografi,
sosiopsikologi dan pengetahuan tentang MKJP
Metode Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan berupa kuantitatif dengan desain penelitian case
control. Desain ini digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi wanita usia subur dalam
penggunaan MKJP- IUD. Penggunaan desain ini didasarkan pada pertimbangan kemudahan mengidentifikasi
dalam periode pendek. Di samping itu desain ini digunakan untuk menguji hipotesis.
Populasi dalam penelitian terdiri sebagai berikut:
1)
Populasi Kasus
Wanita usia subur berusia 15-49 tahun yang telah menikah dan akseptor KB aktif pengguna non -IUD dan
bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat.
2) Populasi Kontrol
Wanita usia subur berusia 15-49 tahun yang telah menikah dan akseptor KB aktif pengguna IUD dan
bertempat tinggal di wilayah Kecamatan, Lembang Kabupaten Bandung Barat.
Pengambilan sampel dilakukan dengan uji hipotesis terhadap data proporsi. Teknik pengambilan sampel yang
digunakan dalam penelitian berupa multistage random sampling yaitu sampel diambil secara acak bertingkat.
Sampel pada penelitian ini adalah 108 populasi kasus dan 108 populasi kontrol
Analisa data menggunakan uji statistik.yaitu uji chi kuadrat, digunakan untuk menganalisis hubungan dua
variabel data kategorik dan Uji regresi logistik ganda digunakan untuk menganalisis faktor -faktor yang
berhubungan secara simultan dengan penggunaan metode MKJP-IUD. Variabel yang dilibatkan pada analisis ini
adalah memiliki nilai p<0,25 pada analisis bivariabel. Pada proses uji regresi logistik ganda dengan menggunakan
tahap awal dan tahap akhir. Besarnya risiko digunakan dengan perhitungan odds ratio (OR) dan 95% confidence
Interval yang kemaknaan hasil uji ditentukan berdasarkan nilai p<0,05.
Hasil Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada wanita usia subur yang menggunakan kontrasepsi keluarga berencana (KB) di
Kecamatan Lembang sejumlah 216 responden yang terdiri dari responden yang menggunakan MKJP-IUD dan nonIUD. Terhadap semua subjek dilakukan pencatatan data sosiodemografi meliputi: umur, pendidikan, status
pekerjaan, jumlah anak yang dimiliki. Data sosiopsikologi meliputi persepsi jumlah anak ideal, komunikasi suamiistri dan data tingkat pengetahuan tentang MKJP melalui quesioner. Pengolaha n data dilakukan dengan analisis
univariabel, bivariabel dan multivariabel yang disajikan dalam bentuk tabel seperti di bawah ini :
Tabel 1.1 Gambaran Umum Penggunaan kontrasepsi IUD dan nonIUD di Kecamatan Lembang
No
1.
2.
3.
4.
5.

Jenis Kontrasepsi
Kondom
Pil
Suntik
Implan/Susuk
IUD
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Jumlah
2
36
64
3
108

Persentase (%)
0,9
16,7
29,6
1,4
50,0

6.
Steril/MOW
Jumlah

3
216

1,4
100

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat bahwa sebagian besar responden menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang IUD
yaitu 108 responden (50,0%), sebagian kecil menggunakan keluarga berencana jenis kondom yaitu 2 responden
(0,9%).
Faktor Sosiodemografi yang Memengaruhi Penggunaan MKJP-IUD di Kecamatan Lembang
Untuk mengetahui faktor sosiodemografi yang memengaruhi penggunaan MKJP-IUD dapat diketahui dengan
melakukan analisis uji chi kuadrat (bivariabel). Adapun hasil uji analisis bivariabel dari variabel bebas dan terikat
ini harus memiliki nilai kemaknaan p < 0,05. Variabel bebas yang terlibat dalam analisis ini yaitu umur, tingkat
pendidikan, status pekerjaan, jumlah anak yang dimiliki. Hasil dari analisis dapat dilihat pada tabel 1.2 di bawah
ini:
Tabel 1.2 Faktor Sosiodemografi yang Memengaruhi Penggunaan MKJP-IUD di Kecamatan Lembang
Kelompok WUS MKJP
OR
No
Variabel
Non IUD
IUD
Nilai p
(IK 95%)
N
%
N
%
1.
Umur
Tidak berisiko
66
61,1
64
59,3
0,781
1,04 (0,79 – 1,37)
Berisiko
42
38,9
44
40,7
2.
Tingkat pendidikan
Rendah
70
64,8
52
48,1
0,013
1,42 (1,06 – 1,89)
Tinggi
38
35,2
56
51,9
3.
Status pekerjaan
Tidak bekerja
98
90,7
85
78,7
0,014
1,77 (1,03 – 3,02)
Bekerja
10
9,3
23
21,3
4.
Jumlah anak yang dimiliki
< 2 anak
52
48,1
40
37,0
0,099
1,25 (0,96 – 1,63)
≥ 2 anak
56
51,9
68
63,0
Ket : OR (Odds Rasio); IK (Interval Konfidens)
Berdasarkan tabel 1.2 terlihat bahwa faktor sosiodemografi yang terbukti memengaruhi penggunaan MKJP -IUD di
Kecamatan Lembang adalah tingkat pendidikan (nilai p = 0,013) dan status pekerjaan (nilai p = 0,014).
Faktor Sosiopsikologi yang Memengaruhi dengan Penggunaan MKJP-IUD di Kecamatan Lembang
Untuk mengetahui faktor sosiopsikologi yang memengaruhi penggunaan MKJP-IUD dapat diketahui dengan
melakukan analisis uji chi kuadrat (bivariabel). Variabel bebas yang terlibat dalam analisis ini yaitu persepsi
jumlah anak ideal, komunikasi suami-istri. Hasil dari analisis dapat dilihat pada tabel 4.3 di bawah ini:
Tabel 1.3 Faktor Sosiopsikologi yang Memengaruhi Penggunaan MKJP-IUD di Kecamatan Lembang
Kelompok WUS MKJP
OR
No
Variabel
Non IUD
IUD
Nilai p
(IK 95%)
N
%
N
%
1.
Persepsi jumlah anak ideal
≤ 2 anak
58
53,7
73
67,6
0,037
0,75 (0,58 – 0,98)
> 2 anak
50
46,3
35
32,4

2.

Komunikasi suami-istri
Tidak pernah
Pernah

55
53

50,9
49,1

0
108

0
100

< 0,001

3,04 (2,44 – 3,79)

Ket : OR (Odds Rasio ); IK (Interval Konfidens)
Berdasarkan tabel 1.3 terlihat bahwa faktor sosiopsikologi yang terbukti memengaruhi penggunaan MKJP-IUD di
Kecamatan Lembang adalah persepsi jumlah anak ideal (nilai p = 0,037) dan komunikasi suami istri (nilai p <
0,001).
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Hubungan Tingkat Pengetahuan dengan Penggunaan MKJP-IUD di Kecamatan Lembang
Tabel 1.4 Hubungan Tingkat Pengetahuan dengan Penggunaan MKJP-IUD di Kecamatan Lembang
Kelompok WUS MKJP
OR
No
Variabel
Non IUD
IUD
Nilai p
(IK 95%)
N
%
N
%
1.
Manfaat IUD
Tidak tahu
64
59,3
6
5,6
< 0,001 3,03 (2,35 – 3,92)
Tahu
44
40,7
102
94,4
2.
Kelebihan IUD
Sangat efektif
7
15,9
7
6,9
0,108
Tidak memengaruhi ASI
4
9,1
16
15,7
Tidak memengaruhi
6
13,6
26
25,5
hubungan seksual
Praktis dalam pemakaian
27
61,4
53
52,0
3.
Efek samping IUD
Tidak tahu
71
65,7
18
16,7
< 0,001 2,74 (2,05 – 3,66)
Tahu
37
34,3
90
83,3
4.
Jenis efek samping IUD
Nyeri bagian perut
14
37,8
44
48,9
0,033
Haid lama dan banyak
11
29,7
35
38,9
Perdarahan
6
16,2
8
8,9
Luka pada Rahim
6
16,2
3
3,3
5.
Manfaat susuk/implant
Tidak Tahu
78
72,2
83
76,9
0,435
0,88 (0,66 – 1,18)
Tahu
30
27,8
25
23,1
6.
Kelebihan susuk/implant
Tidak mengganggu ASI
5
16,7
3
12,0
0,556
Mengurangi nyeri haid
4
13,3
7
28,0
Kesuburan cepat kembali
3
10,0
3
12,0
Praktis dalam pemakaian
18
60,0
12
48,0
7.
Efek samping susuk/implant
Tidak tahu
85
78,7
88
81,5
0,609
0,92 (0,67 – 1,26)
Tahu
23
21,3
20
18,5
8.
Jenis efek samping susuk
Peningkatan berat badan
6
26,1
6
30,0
Gangguan aktivitas
8
34,8
3
15,0
0,063
Perdarahan
7
30,4
3
15,0
Nyeri tempat pemasangan
2
8,7
8
40,0
9.
Kelebihan KB steril
Tidak Tahu
72
66,7
79
73,1
0,299
0,86 (0,65 – 1,13)
Tahu
36
33,3
29
26,9
10.
Kelebihan KB steril
Permanen
5
13,9
11
37,9
0,104
Kegagalan hamil rendah
9
25,0
6
20,7
Tidak mengganggu haid
2
5,6
0
0
Praktis dalam pemakaian
20
55,6
12
41,4
11.
Efek samping KB steril
Tidak tahu
87
80,6
91
84,3
0,475
0,88 (0,64 – 1,22)
Tahu
21
19,4
17
15,7
12.
Jenis efek samping KB steril
Perubahan pola haid
11
52,4
12
70,6
0,224
Nyeri sekitar operasi
9
42,9
3
17,6
Luka di daerah operasi
1
4,8
2
11,8
Ket : OR (Odds Rasio); IK (Interval Konfidens)
Berdasarkan tabel 1.4 terlihat bahwa pengetahuan responden yang terbukti memengaruhi dengan penggunaan
MKJP-IUD di Kecamatan Lembang adalah pengetahuan tentang manfaat IUD, efek samping IUD (nilai p < 0,001)
dan jenis efek samping IUD (nilai p = 0,033).
Berdasarkan tabel 1.4 terlihat bahwa sebagian besar responden tidak mengetahui mengenai manfaat dan efek
samping susuk/implant yaitu 161 orang (74,5%) dan tidak tahu mengenai kelebihan dan efek samping KB steril
yaitu 151 orang (69,9%).
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Hasil Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan tentang Penggunaan MKJP di Kecamatan Lembang pada tiaptiap item kuesioner yang ditanyakan tidak sesuai dengan jumlah responden yaitu 108 orang. Hal ini dikarenakan
apabila responden yang menggunakan IUD m aupun nonIUD tidak mengetahui item manfaat IUD maka dapat
diloncat ke pertanyaan selanjutnya yaitu efek samping IUD dan apabila mengetahui item ini maka dapat menjawab
ke pertanyaan jenis efek samping IUD yang terdiri dari 4 item pilihan, responden dapat menjawab sesuai dengan
yang diketahuinya. Sehingga hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan jumlah keseluruhan responden baik yang
menggunakan IUD maupun nonIUD.
Berdasarkan tabel 1.4 di atas diperoleh hasil bahwa pada item kelebihan IUD sebagian besa r menjawab praktis
dalam pemakaian yaitu 80 responden (54,8%). Pada item pertanyaan jenis efek samping IUD sebagian besar
menjawab nyeri bagian perut yaitu 58 responden (45,7%). Pada item kelebihan susuk/implant sebagian besar
responden mengetahui KB susuk praktis dalam pemakaian yaitu 30 responden (54,5%). Pada item jenis efek
samping susuk sebagaian besar mengetahui peningkatan berat badan yaitu 12 responden (27,9%). Pada item
kelebihan KB steril sebagian besar menjawab praktis dalam pemakaian yaitu 32 re sponden (49,2%). Pada item
jenis efek samping KB steril sebagian besar responden menjawab perubahaan pola haid yaitu 33 responden
(60,5%).
Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penggunaan MKJP-IUD di Kecamatan Lembang
Untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan MKJP-IUD dengan menggunakan regresi
logistik ganda, variabel bebas yang terlibat dalam analisis ini adalah yang memiliki nilai p < 0,25 hasil analisis
bivariabel. Variabel yang terlibat dalam perhitungan ini yaitu tingkat pendidikan, status pekerjaan, jumlah anak,
persepsi jumlah anak ideal. Hasil analisis dapat dilihat pada tabel.4.5 dibawah ini:
Tabel 1.5 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penggunaan MKJP di Kecamatan Lembang
No
Variabel
Koefisien B
S.E (B)
Nilai p
OR (IK 95%)
I.
Tahap Awal (I)
Tingkat pendidikan
0,570
0,385
0,139
1,77 (0,83 – 3,76)
Status pekerjaan
1,055
0,600
0,079
2,87 (0,87 – 9,30)
Jumlah anak
0,282
0,423
0,505
1,32 (0,58 – 3,03)
Persepsi jumlah anak ideal
-,773
0,373
0,038
0,46 (0,22 – 0,96)
II.
Tahap Akhir (III)
Tingkat pendidikan
0,624
0,375
0,096
1,86 (0,89 – 3,89)
Status pekerjaan
1,098
0,588
0,032
2,99 (1,14 – 7,89)
Persepsi jumlah anak ideal
-,766
0,362
0,034
0,46 (0,23 – 0,94)
Ket : Akurasi Model 72,9%; OR (Odds Ratio); IK (Interval Konfidens)
Berdasarkan tabel 1.5 terlihat bahwa hasil model akhir Regresi Logistik menunjukkan bahwa variabel status
pekerjaan paling memengaruhi penggunaan MKJP-IUD di Kecamatan Lembang (OR = 2,99). Artinya wanita usia
subur (WUS) dengan status yang tidak memiliki pekerjaan berpeluang 2,99 kali lebih besar untuk menggunakan
MKJP-IUD.
Pembahasan
1. Faktor sosiodemografi yang memengaruhi penggunaan MKJP-IUD
Pada penelitian ini terdapat empat variabel faktor sosiodemografi yang diteliti yaitu umur, pendidikan, status
pekerjaan, jumlah anak yang dimiliki. Dari keempat variabel tersebut yang memen garuhi secara signifikan adalah
tingkat pendidikan dan status pekerjaan.
a. Umur
Hasil penelitian ini berbeda dengan teori yang mengatakan bahwa umur masa menunda kehamilan bagi wanita
usia subur dibawah 20 tahun. Masa mengatur kehamilan (menjarangkan k ehamilan) periode umur istri usia antara
20-30 tahun merupakan periode usia yang paling baik untuk melahirkan dengan jumlah anak dua orang dan jarak
kelahiran anak kesatu dan anak kedua adalah 3 sampai 4 tahun. Masa mengakhiri kesuburan (tidak hamil lagi)
periode umur istri diatas 30 tahun setelah memiliki 2 orang anak
Dalam penelitian ini umur dikategorikan menjadi umur berisiko terjadinya kehamilan dan tidak berisiko
terjadinya kehamilan. Hasil analisis univariabel memperlihatkan bahwa responden ya ng menggunakan metode
kontrasepsi jangka panjang IUD dengan umur beresiko sebanyak 44 responden (40,7%) dan yang umur tidak
berisiko sebanyak 64 responden (59,3%) sedangkan responden yang menggunakan metode kontrasepsi jangka
panjang nonIUD dengan umur berisiko sebanyak 42 responden (38,9%) dan yang umur tidak berisiko sebanyak 66
(61,1%).
Hasil analisa bivariabel diperoleh nilai p=0,781 (p >0,05) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada
hubungan yang signifikan antara penggunaan metode kontra sepsi jangka panjang IUD dengan umur. Hasil
penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Savabi dan Usefi tahun 1999 yang menyebutkan bahwa faktor umur
tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap tingkat kelangsungan penggunaan kontrasepsi IUD (p > 0,05).
(Savabi, M & Usefi, A)
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Pada penelitian ini umur tidak ada hubungan yang signifikan terhadap penggunaan MKJP -IUD mungkin
dikarenakan budaya di indonesia yang mengatakan “banyak anak, banyak rejeki” dan wilayah tempat tinggal
responden bukan perkotaan sehingga wanita dengan usia berisiko tidak menggunakan MKJP-IUD karena masih
memegang budaya tersebut, serta tidak adekuatnya pengetahuan mengenai kontrasepsi MKJP -IUD, yaitu
informasi-informasi mengenai MKJP-IUD didapatkan bukan dari tenaga kesehatan melainkan dari tetangga
ataupun keluarganya. Penelitian diatas sesuai dengan hasil penelitian bahwa faktor umur tidak memberikan
pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kelangsungan penggunaan kontrasepsi IUD. (Komang DA, Ketut TW,
2012)
Berbeda dengan hasil penelitian Mahdy dan Zeiny (1999), diketahui bahwa umur merupakan salah satu faktor
risiko dari diskontinuitas penggunaan kontrasepsi secara umum (p < 0,001). (Mahdy, N.H. & El-Zeiny, 1999)
b. Tingkat Pendidikan
Tingkat pendidikan sangat memengaruhi seseorang untuk bertindak dan mencari penyebab serta solusi dalam
hidupnya. Orang yang berpendidikan tinggi biasanya akan bertindak lebih rasional. Oleh karena itu orang yang
berpendidikan akan lebih mudah menerima gagasan baru. Pendidikan dalam arti formal merupakan suatu proses
penyampaian bahan-bahan/materi pendidikan pada sasaran pendidik (anak didik) guna mencapai perubahan tingkah
laku dan tujuan.
Pendidikan merupakan proses perubahan dan peningkatan pengetahuan, pola pengetahuan, pola pikir, dan
perilaku masyarakat, karena adanya dinamika di berbagai aspek, maka proses pendidikan akan terus menerus dan
berkesinambungan sehingga masyarakat mampu menerima gagasan secara rasional dan bertanggung jawa.
Pendidikan seseorang yang tinggi belum tentu mempunyai pengaruh terhadap perilaku sehari-hari dalam
kehidupan. Orang berpendidikan tinggi belum tentu menggunakan KB yang efektif.
Dalam penelitian ini tingkat pendidikan dikategorikan menjadi tingkat pendidikan rendah dan tinggi. Hasil
analisis univariat memperlihatkan bahwa responden yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang IUD
dengan tingkat pendidikan rendah 52 responden (48,1%) dan t ingkat pendidikannya tinggi sebanyak 56 responden
(51,9%) sedangkan responden yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang nonIUD dengan tingkat
pendidikan rendah 70 responden (64,8%) dan tingkat pendidikannya tinggi sebanyak 38 responden (35,2%),
sedangkan hasil analisis uji kuadrat diperoleh nilai p = 0,013 (p < 0,05). Yang artinya terdapat hubungan yang
bermakna antara pendidikan wanita usia subur dengan penggunaan MKJP-IUD. Hal ini mungkin dikarenakan
jumlah responden yang menggunakan IUD latar belakang pendidikannya sebagian besar 56 responden (51,9%)
tingkat pendidikannya rendah dibandingkan dengan responden yang tingkat pendidikan tinggi berjumlah 52
responden (48,1%).
Hasil penelitian di atas sesuai dengan hasil beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, menunjukkan
ada hubungan yang bermakna antara tingkat pendidikan dengan penggunaan MKJP-IUD. Penelitian yang dilakukan
Widiyawati dkk menyatakan bahwa makin tinggi pendidikan seseorang makin mudah menerima informasi tentang
MKJP-IUD. Pendidikan yang rendah membuat responden kurang bisa menerima dan memahami konseling
keluarga berencana yang diberikan oleh petugas KB, sehingga menghambat proses penyebaran informasi tentang
KB dan menghambat proses perubahan dari tidak menggunakan AKDR memilih untuk menggunakan AKDR yang
diharapkan dalam program KB, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan yang rendah memengaruhi
pemakaian alat kontrasepsi AKDR-IUD. (Widiyawati. S, Mappeaty N, Sudirman N, 2012). Hasil penelitian yang
sama juga dilakukan oleh Haryani, diketahui bahwa ada hubungan tingkat pendidikan akseptor dengan
kelangsungan KB meskipun dengan kekuatan hubungan yang lemah. (Haryani, 2001). Demikian pula hasil
penelitian yang dilakukan Tri tingkat pendidikan berpengaruh terhadap penggunaan IUD. (Setiowati, 2008)
Penelitian tersebut sesuai dengan penelitian Nurbaiti yaitu hasil uji statistik dengan Chi kuadrat pada p= 0.05
didapatkan nilai p= 0.000, sehingga memperlihatkan ada hubungan yang signifikan antara pendidikan dengan
penggunaan kontrasepsi IUD. (Nurbaiti, 2013). Berdasarkan hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa ada
hubungan antara tingkat pendidikan dengan pemakaian metode kontrase psi IUD, sehingga dapat disimpulkan
terdapat kecenderungan bahwa pendidikan tinggi seseorang akan berpengaruh terhadap pemakaian metode
kontrasepsi IUD. Hal ini dimungkinkan bahwa selama proses pembelajaran berkaitan dengan informasi pelayanan
KB. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa pemakaian metode kontrasepsi dipengaruhi oleh tingkat
pendidikan, yang berarti tingkat pendidikan ibu sebelumnya akan mempengaruhi ibu dalam praktek pemakaian
metode kontrasepsi IUD.
Penelitian yang dilakukan di Kenya menunjukan bahwa responden yang berpendidikan tinggi secara signifikan
berpeluang lebih tinggi menggunakan alat kontrasepsi IUD dan Implant dibandingkan dengan responden yang
berpendidikan rendah. Sedangkan responden yang tidak sekolah mempunyai peluang y ang sangat kecil untuk
menggunakan metode kontrasepsi IUD. (Magadi M.A., and Curtis, L.S, 2003)
Hasil analisa bivariat diperoleh nilai p value 0,013 (p <0,05) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat
hubungan yang signifikan antara penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang IUD dengan tingkat pendidikan,
sedangkan odds rasio (OR) sebesar artinya responden dengan tingkat pendidikan tinggi memiliki peluang 0,013
kali lebih besar menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang IUD dibandingkan de ngan responden dengan
tingkat pendidikan rendah.
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c. Status pekerjaan
Dalam penelitian ini status pekerjaan dikategorikan menjadi tidak bekerja dan bekerja. Hasil analisis univariabel
memperlihatkan bahwa responden yang tidak bekerja yang menggunakan meto de kontrasepsi jangka panjang
sebanyak 85 responden (78,7%) dan responden yang bekerja sebanyak 23 responden (21,3%), sedangkan responden
yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang nonIUD yang tidak bekerja sebanyak 98 responden (90,7%)
dan yang bekerja sebanyak 10 responden (9,3%).
Hasil analisa bivariabel diperoleh nilai p = 0,014 (p < 0,05). dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada
hubungan yang signifikan antara penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang IUD dengan status pekerjaan,
sedangkan odds rasio (OR) sebesar 1,77 artinya responden yang tidak menggunakan IUD yang tidak bekerja
memiliki peluang 1,77 kali lebih besar menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang IUD dibandingkan dengan
responden yang bekerja. Hasil ini tidak sesuai dengan studi yang dilakukan di DKI tahun 1999, menyatakan bahwa
PUS yang tidak ber KB-IUD ternyata seba gian besar berasal dari istri yang tidak bekerja atau memiliki pendapatan
sendiri. (Swastiti, 2008)
Berdasarkan hasil analisis multivariabel diperoleh hasil bahwa variabel status pekerjaan paling memengaruhi
WUS dalam penggunaan MKJP-IUD hal ini berbeda dengan asumsi peneliti dan Khader, dkk yaitu awalnya yaitu
pendidikan sangat berpengaruh terhadap penggunaan MKJP-IUD dikarenakan WUS dengan pendidikan tinggi
dapat menerima informasi dan mengambil keputusan yang lebih rasional untuk menggunakan KB yang efektif dan
penelitian yang telah dilakukan oleh Khader, dkk yang menyebutkan tidak ada hubungan yang signifikan antara
pekerjaan dengan diskontinuitas penggunaan kontrasepsi IUD (p> 0,05). (Khader Y.S., El-Qaderi, S. & Khader,
A.M, 2013). Wanita usia subur pada Kecamatan Lembang yang statusnya tidak bekerja berpeluang tinggi
menggunakan MKJP-IUD dikarenakan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menggunakan IUD karena adanya
program dari BP3AKB yaitu gratis pelayanan MKJP-IUD di puskesmas yaitu program TKBK, Program Kesatuan
Gerakan PKK KB Kesehatan yang dilaksanakan satu tahun sekali dalam 3 bulan dan Program KB Kesehatan ABRI
satu tahun sekali dalam 3 bulan
d. Jumlah anak yang dimiliki
Dalam penelitian ini jumlah anak yang dimiliki dikategorikan m enjadi < 2 anak dan ≥ 2 anak. Hasil analisis
univariabel memperlihatkan bahwa jumlah anak yang dimiliki responden yang menggunakan metode kontrasepsi
jangka panjang dengan jumlah < 2 sebanyak 40 responden (37,0 %) dan responden dengan jumlah anak ≥ 2 anak
sebanyak 68 (63,0%), sedangkan jumlah anak yang dimiliki responden yang menggunakan metode kontrasepsi
jangka panjang nonIUD dengan jumlah < 2 sebanyak 52 responden (48,1 %) dan responden dengan jumlah anak ≥
2 anak sebanyak 56 responden (51,9 %).
Hasil analisa bivariabel diperoleh nilai p = 0,099 (p > 0,05). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak
ada hubungan yang signifikan antara penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang IUD dengan jumlah anak.
Hasil ini dimungkinkan karena adanya budaya di Indonesia yaitu “ Banyak anak banyak rejeki’, jadi akseptor KB
tidak menggunakan KB yang efektif untuk mengurangi jumlah anggota keluarganya. Hasil ini berbeda dengan
penelitian yang dilakukan oleh Khader, dkk yang menyebutkan terdapat hubungan y ang signifikan antara jumlah
anak hidup dengan diskontinuitas penggunaan kontrasepsi IUD (p=0,001). (Khader Y.S., El-Qaderi, S. & Khader,
A.M, 2013)
Berdasarkan hasil penelitian Pastuti dan Siswanto bahwa ada kecenderungan semakin banyak jumlah anak yang
diinginkan semakin kecil peluang responden menggunakan IUD. (Pastuti. Rosyati, Siswanto AW, 2007) Hasil
penelitian Iyegar di India menjelaskan wanita yang mempunyai anak lebih dari dua memilih untuk mengatur jarak
kelahiran dari pada membatasi kela hiran, sedangkan wanita yang mempunyai satu atau dua anak tidak ingin
mendapatkan anak lagi. (Iyengar, K., and Iyengar, S.D. 2000). Hasil penelitian di Kenya menunjukkan bahwa
responden yang menginginkan anak kurang dari 4 berpeluang untuk memakai IUD diba ndingkan dengan responden
yang menginginkan anak lebih dari 4 anak. (Magadi M.A., and Curtis, L.S, 2003)
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Purba (2008) menyebutkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan
antara jumlah anak (sig=0,016) dengan pemakaian alat kontrasepsi. (Purba, 2008)
2 Faktor sosiopsikologi yang memengaruhi dengan penggunaan MKJP-IUD
a. Persepsi jumlah anak yang ideal
Dalam penelitian ini persepsi jumlah anak yang ideal dikategorikan menjadi ≤ 2 anak dan > 2 anak. Hasil analisis
univariat memperlihatkan bahwa persepsi jumlah anak yang ideal ≤ 2 pada responden yang menggunakan metode
kontrasepsi jangka panjang sebanyak 73 responden (67,6%) dan persepsi jumlah anak yang ideal > 2 berjumlah 35
responden (32,4%), sedangkan persepsi jumlah anak yang ideal ≤ 2 pada 2 anak responden yang tidak menggunakan
metode kontrasepsi jangka panjang nonIUD sebanyak 58 responden (53,7 %) dan persepsi jumlah anak yang ideal
> 2 berjumlah 50 responden (46,3%).
Hasil analisa bivariabel diperoleh nilai p = 0,037 (p < 0,05). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada
hubungan yang signifikan antara penggunaan metode kontrasepsi jangka p anjang IUD dengan persepsi jumlah anak
yang ideal, sedangkan odds rasio (OR) sebesar 0,75 artinya responden yang menggunakan KB nonIUD yang
memiliki persepsi jumlah anak yang ideal ≤ 2 anak peluang 0,75 kali lebih besar menggunakan metode kontrasepsi
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jangka panjang IUD dibandingkan dengan persepsi jumlah anak yang ideal > 2 anak. Hal ini dikarenakan jumlah
akseptor KB nonIUD sebagian besar berusia tidak berisiko hamil sehingga berpeluang mengikuti kontrasepsi IUD.
Hasil penelitian diatas sesuai denga n hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, menunjukkan ada
hubungan yang bermakna antara persepsi jumlah anak yang ideal dengan penggunaan MKJP-IUD. Penelitian
Pastuti, R dan Siswanto menyatakan jika seseorang telah mencapai jumlah anak ideal yan g diinginkan, akan
mendorong pasangan untuk membatasi kelahiran sehingga pada akhirnya akan menggunakan kontrasepsi IUD.
(Pastuti. Rosyati, Siswanto AW, 2007)
b. Komunikasi suami-istri
Wanita usia subur (WUS) dapat mengikuti program KB dapat dengan baik apabila ada dukungan dari pihakpihak tertentu. Menurut Pinem, suami dan isteri membicarakan/mempertimbangkan secara bersama -sama untuk
memilih kontrasepsi terbaik yang disetujui bersama, saling berkerjasama dalam penggunaan kontrasepsi,
memperhatikan tanda-tanda bahaya penggunaan kontrasepsi dan menanggung biaya untuk penggunaan kontrasepsi.
(Setyaarum, Noviawati D, 2009). Menurut Prawirohardjo, ikatan suami isteri yang kuat sangat membantu ketika
keluarga menghadapi masalah, karena suami/isteri sangat mem butuhkan dukungan dari pasangannya. Hal ini
disebabkan orang yang paling bertanggung jawab terhadap keluarganya adalah pasangan itu sendiri. Dari
penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dukungan dari suami dalam penggunaan kontrasepsi sangat diperlukan
karena tanpa adanya dukungan dari suami rasa nyaman untuk menggunakan kontrasepsi tidak akan didapatkan,
metode kontrasepsi tidak dapat dipaksakan pasangan suami isteri harus bersama memilih metode kontrasepsi yang
terbaik, saling kerjasama dalam pemakaian, membiayai pengeluaran kontrasepsi, dan memperhatikan tanda dan
bahaya.
Dalam penelitian ini komunikasi suami-istri dikaregorikan menjadi tidak pernah dan pernah. Hasil analisis
univariabel diperoleh informasi bahwa seluruh responden yaitu 108 responden (100%) yang menggunakan metode
kontrasepsi jangka panjang pernah mela kukan komunikasi suami-istri, sedangkan yang tidak pernah melakukan
komunikasi suami-istri pada responden yang tidak menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang nonIUD
sebanyak 55 responden (50,9 %) dan yang pernah melakukan komunikasi suami-istri sebanyak 53 responden
(49,1%).
Hasil analisis multivariabel data ini tidak dapat diolah dikarenakan ada data yang hasilnya 0 pada responden
yang menggunakan MKJP-IUD. Hal ini dikarenakan seluruh responden yaitu 108 orang memberikan jawaban
pernah melakukan komunikasi suami-istri dalam menggunakan kontrasepsi MKJP.
Berdasarkan penelitian widyawati dkk dan Tri menunjukkan bahwa suami,teman sebaya dan orang tua semua
bisa mempengaruhi pilihan kontrasepsi perempuan, dan bahwa pengaruh ini berbeda dengan p aritas perempuan.
Jika seorang wanita percaya bahwa suaminya mendukung kontrasepsi, kemungkinan wanita tersebut menggunakan
metode kontrasepsi meningkat, sebaliknya ketika seorang wanita merasa gugup tentang berkomunikasi dengan
suaminya tentang kontrasepsi atau suaminya membuat pilihan kontrasepsi, kemungkinan keinginan wanita untuk
menggunakan metode kontrasepsi menurun. (Widiyawati. S, Mappeaty N, Sudirman N, 2012, Setiowati, 2008)
Dukungan sosial dari suami dan keluarga akan mempengaruhi responden dalam memilih kontrasepsi IUD.
Semakin baik dukungan yang diberikan maka responden semakin mantap untuk memilih kontrasepsi IUD.
(Wibowo A, Rimawati E, Retno A, 2011)
3. Faktor pengetahuan tentang MKJP yang memengaruhi dengan penggunaan MKJP -IUD
Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya perilaku terbuka. Pada umumnya
makin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin baik pula tingkat pengetahuannya. Penelitian Rogers (1974),
dalam Notoatmodjo mengungkapkan bahwa sebelum orang mengadopsi perilaku baru didalam diri orang tersebut
terjadi proses yang berurutan yaitu : Awareness, Interest, Evaluation , Trial dan Adaption. (Notoadmojo , 2007)
Dalam penelitian ini faktor pengetahuan tentang MKJP terdiri dari manfaa t IUD, kelebihan IUD, efek
samping IUD, jenis efek samping, manfaat susuk/implant, kelebihan susuk/implant, efek samping susuk/implant,
jenis efek samping susuk/implant, manfaat steril/MOW, kelebihan steril/MOW, efek samping steril/MOW, jenis
efek samping steril/MOW. Hasil distribusi frekuensi tingkat pengetahuan tentang penggunaan MKJP pada tiap -tiap
item kuesioner yang ditanyakan tidak sesuai dengan jumlah responden yaitu 108 orang. Hal ini dikarenakan apabila
responden yang menggunakan IUD maupun nonIUD tidak mengetahui item manfaat IUD maka dapat langsung ke
pertanyaan selanjutnya yaitu efek samping IUD dan apabila mengetahui item ini maka dapat menjawab ke
pertanyaan jenis efek samping IUD yang terdiri dari 4 item pilihan. Responden dapat menjawab sesua i dengan yang
diketahuinya, sehingga hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan jumlah keseluruhan responden baik yang
menggunakan IUD maupun nonIUD. Hasil analisis univariat memperlihatkan bahwa sebagian besar responden
mengetahui manfaat kontrasepsi IUD ya itu sebanyak 146 responden (67,6%), sebagian besar mengetahui efek
samping IUD yaitu sebanyak 127 responden (58,8%).
Hasil analisa bivariabel diperoleh bahwa pengetahuan responden yang terbukti memengaruhi dengan
penggunaan MKJP-IUD di Kecamatan Lembang adalah pengetahuan tentang manfaat IUD, efek samping IUD
(nilai p < 0,001) dan jenis efek samping IUD (nilai p = 0,033).
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Dibeberapa daerah di Indonesia seperti jawa, sumatera, (yang tentunya didaerah pedesaan) yang masyarakatnya
masih akrab dengan budaya “banyak anak banyak rejeki” dan “setiap anak membawa rejekinya masing-masing”
atau “anak sebagai tempat bergantung orang tua” masih sulit menerima ko nsep program Keluarga Berencana
Berdasarkan hasil penelitian widyawati dkk bahwa kurangnya informasi tentang kontrasepsi MKJP -IUD
membuat wanita memilih kontrasepsi yang biasa digunakan oleh wanita tersebut. (Widiyawati. S, Mappeaty N,
Sudirman N, 2012). Hasil penelitian diatas sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan Nurbaiti yaitu
menunjukkan ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan tentang MKJP-IUD dengan penggunaan MKJPIUD. Hasil uji statistik dengan Chi kuadrat pada nilai p = 0,05 didapatkan nilai P Value 0.000, sehingga
memperlihatkan ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan penggunaan kontrasepsi IUD karena
semakin baik pengetahuan responden maka tingkat kesadaran responden untuk menggunakan IUD semakin tinggi
karena IUD lebih efektif dibandingkan KB lain. (Magadi M.A., and Curtis, L.S., 2003)
Hal ini sesuai dengan beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa rendahnya pemakaian kontrasepsi IUD
dikarenakan kurangnya pengetahuan akseptor tentang kelebihan metode tersebut. Ketidaktahuan akseptor tentang
kelebihan metode kontrasepsi IUD disebabkan informasi yang disampaikan petugas pelayanan KB kurang lengkap.
Menurut asumsi peneliti pengetahuan akseptor KB tentang MKJP-IUD erat kaitannya terhadap penggunaan alat
kontrasepsi, karena dengan adanya pengetahuan yang baik terhadap metode kontrasepsi tertentu akan merubah cara
pandang akseptor dalam menentukan kontrasepsi yang paling sesuai dan efektif sehingga membuat pengguna KB
lebih nyaman terhadap kontrasepsi tersebut dan pengetahuan yang baik tentang MKJP dapat menghindari kesalahan
dalam pemilihan alat kontrasepsi yang paling sesuai bagi pengguna itu sendiri.
Simpulan
1. Tingkat pendidikan WUS memengaruhi penggunaan MKJP-IUD di Kecamatan Lembang, Kabupaten
Bandung Barat
2. Umur WUS tidak memengaruhi penggunaan MKJP-IUD di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat
3. Status pekerjaan WUS memengaruhi penggunaan MKJP-IUD di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung
Barat.
4. Jumlah anak yang dimiliki WUS tidak memengaruhi penggunaan MKJP-IUD di Kecamatan Lembang,
Kabupaten Bandung Barat.
5. Persepsi jumlah anak yang ideal WUS memengaruhi penggunaan MKJP-IUD di Kecamatan Lembang,
Kabupaten Bandung Barat
6. Komunikasi suami-istri WUS memengaruhi penggunaan MKJP-IUD di Kecamatan Lembang, Kabupaten
Bandung Barat
7. Pengetahuan tentang MKJP WUS memengaruhi penggunaan MKJP-IUD di Kecamatan Lembang, Kabupaten
Bandung Barat
8. Status pekerjaan WUS paling dominan memengaruhi penggunaan MKJP-IUD di Kecamatan Lembang,
Kabupaten Bandung Barat
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HUBUNGAN PEMANFAATAN RUANG LAKTASI DENGAN KEBERHASILAN
PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF PADA IBU BEKERJA DI PERUSAHAAN
Erlia Feranda Suparman, Inggrid Dirgahayu, Yuppi Rosmala Sari,
Fakultas Keperawatan Universitas Bhakti Kencana
Email: yuppi_ros@yahoo.co.id

ABSTRAK
ASI ekslusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama enam bulan tanpa menambahkan dan
atau mengganti dengan makanan atau minuman lain. Salah satu h ambatan pemberian ASI eksklusif adalah faktor
ibu bekerja. Perusahaan yang memperkerjakan seorang ibu menyusui menjadi sebuah keharusan untuk mendukung
ASI eksklusif dengan menyediakan ruang laktasi sehingga ibu masih tetap dapat memberikan ASI eksklusif baik
dengan memberikan langsung atau pun dengan memerah ASI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
hubungan pemanfaatan ruang laktasi dengan keberhasilan pemberian ASI Eksklusif pada ibu bekerja di
perusahaan. Rancangan penelitian yang digunaka n adalah cross sectional. Populasi pada penelitian ini seluruh ibu
yang memiliki anak 6-24 bulan dan bekerja di perusahaan yang berjumlah 30 Ibu bekerja . Sampel direkrut
menggunakan total sampling (n=30). Data dikumpulkan menggunakan kuesioner tentang pema nfaatan ruang
laktasi dan pemberian ASI eksklusif yang sebelumnya telah dilakukan uji validitas dan reabilitas. Data dianalisis
secara univariat dan bivariat menggunakan Chi-square. Hasil penelitian menunjukkan lebih dari setengah (63,3%)
memanfaatkan ruang laktasi dan sebagian besar (83,3%) memberikan ASI eksklusif . Kesimpulan terdapat
hubungan antara pemanfaatan ruang laktasi dengan keberhasilan pemberian ASI eksklusif pada ibu bekerja di
perusahaan (Pvalue < 0,05). Berdasarkan hasil penelitian disarankan agar perusahaan menambah waktu istirahat
bagi ibu menyusui agar dapat memberikan ASI eksklusif dan memerah ASI dengan nyaman.
Kata Kunci: ASI eksklusif, Ibu bekerja, Ruang laktasi
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ABSTRAK
Mahasiswa merupakan individu yang dominan aktif menggunakan media smartphone termasuk di dalamnya adalah
mahasiswa kesehatan. Karena aktivitas belajar mengajar sehari-hari yang tidak terlepas dari penggunaan media
smartphone menjadikan mahasiswa semakin sibuk dan aktif dalam penggunaan smartphone pada berbagai
kesempatan seperti perkuliahan, sehingga memunculkan kecanduan dan kondisi stres dalam kehidupan
akademisnya . Tujuan dari penulisan adalah m elakukan review literatur tentang smartphone addiction pada
mahasiswa kesehatan dengan menggunakan metode sebuah Systematic Review mengenai kejadian smartphone
addiction pada mahasiswa kesehatan. Review dilakukan secara sistematik dan comprehensive dengan pencarian
data didapatkan dari database. Database didapatkan dari Ebsco, Science Direct, dan Proquest pada bulan Agustus
2019. Dari review literature ditemukan 573 artikel, namun 13 merupakan duplikat. Sehingga artikel yang tersisa
berjumlah 560 dan dipilih 18 artikel berdasarkan judul dan abstrak yang sesuai dengan judul pada review ini yaitu
mahasiswa kesehatan kecanduan smartphone. Selanjutnya melakukan filter berdasarkan kriteria, sehingga
ditemukan 16 artikel full teks yang memenuhi kriteria inklusi. Hasilnya menunjukkan bahwa lebih dari 50%
mahasiswa kesehatan yang kecanduan menggunakan smartphone menghabiskan setidaknya 5-6 jam per hari untuk
smartphone mereka. Durasi rata -rata tertinggi penggunaan smartphone harian pada review ini adalah 7,83 jam. Ada
dua tujuan penggunaan smartphone oleh mahasiswa kesehatan yaitu untuk tujuan akademis (80,99%) serta tujuan
hiburan seperti media social (64,8%), berkomunikasi dengan orang lain (94,39%), hiburan dan kesenangan lain
(71,65%). Penggunaan smartphone yang berlebihan pada mahasiswa kesehatan berpengaruh terhadap masalah
psikososial, gangguan tidur dan masalah kesehatan mental (nomofobia) pada mahasiswa kesehatan, sehingga perlu
dilakukan studi lebih lanjut terkait ma salah psikososial pada mahasiswa kesehatan yang kecanduan smartphone.
Kata Kunci: Health, Medical, Nursing, Psychology, Smartphone Addiction
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MEDIA UNTUK PENDIDIKAN KESEHATAN TENTANG NUTRISI DIMASA
HAMIL: STUDI LITERATUR
Ai Rahmawati1 , Restuning Widiasih¹,Ermiati¹
Fakultas Keperawatan, Universitas Padjadjaran.
Email:rahmawati@mail.unpad.ac.id

ABSTRAK
Nutrisi dimasa hamil merupakan faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin, nutrisi
Ibu yang tepat dan seimbang akan mendukung perkembangan otak, system daya tahan tubuh, dan pertumbuhan
janin sejak dalam kandungan agar tetap optimal. Berbagai media pendidikan kesehatan telah banyak dikembangkan
untuk mengatasi nutrisi pada ibu hamil, namun masalah nutrisi dimasa hamil masih terjadi. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mereview berbagai media untuk pendidikan kesehatan tentang nutrisi pada ibu hamil.Metode
penelitian : design penelitian adalah sistematik review, pencarian artikel menggunakan tiga data base yaitu pubmed,
ebsco dan proquest. Ketiga database dipilih dengan pertimbangan ketiganya merupakan database yang kredibel di
bidang kesehatan dan kedokteran. Kriteria artikel yaitu studi diterbitkan tahun terbit yaitu 2014-2019, Bahasa
Inggis, dan menggunakan studi Randomized Control Trial. Peneliti menemukan 4 studi yang sesuai dengan kriteria
penelitian. Hasil penelitian : berbagai m edia yang efektif untuk pendidikan nutrisi pada ibu hamil berdasarkan
penelitian sebelumnya adalah menggunakan poster, brosur, flipchart, papan tulis, pedoman diet, dan piramida
panduan makanan. Kesimpulan : keenam media tersebut efektif untuk pendidikan kesehatan tentang nutrisi pada
ibu hamil, namun perlu adanya media pendidikan yang lebih sederhana, sesuai kebutuhan, mudah diakses, fleksibel,
dan efektif. Dengan demikian, penting untuk mengembangkan berbagai media atau tehnik pendidikan kesehatan
dengan sumber daya yang terbatas.
Kata Kunci: Ibu hamil, Media, Nutrisi, Pendidikan kesehatan.
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CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT (CPD) SEBAGAI BAGIAN DARI
IMPLEMENTASI SISTEM JENJANG KARIR PERAWAT KLINIS: LITERATUR
REVIEW
Henri Suntoro 1 , F.Sri Susilaningsih 2 , Kurniawan Yudianto 3
Fakultas Keperawatan, Universitas Padjajaran
Email: suntoro_henry@yahoo.co.id

ABSTRAK
Latar belakang: Peningkatkan mutu pelayanan asuhan keperawatan di rumah sakit, diperlukan perawat yang
professional dan mempunyai kompetensi yang sesuai dengan jenjang karir, tugas dan wewenangnya. Peningkatan
keprofesional perawat tentunya sangat dipengaruhi oleh pembinaan, pendidikan dan pelatihan pada semua level
keperawatan yang dipersiapkan dengan matang dan terencana. Permasalahan yang ada pelaksanaan CPD m asih
belum terlaksana sesuai harapan. Tujuan: Melihat implementasi CPD perawat dalam peningkatan kompetensi
perawat dalam kepastian meningkatkan jenjang karirnya. Metode: dilakukan dengan mencari artikel penelitian yang
berhubungan dengan topik melalui tiga database yaitu EBSCO, Proquest, Google Scholar yang dipublikasikan dari
tahun 2010 sampai dengan 2019. Artikel diseleksi dan di evaluasi menggunakan tool PRISMA didapatkan 5 artikel
yang sesuai dan paling tepat dengan topik, berbahasa inggris dan Indonesia.. Hasil: Negara penting untuk terlibat
dalam proses perencanaan bertahap yang mencakup pemantauan dan evaluasi. Manajemen keperawatan dan komite
keperawatan perlu membuat rencana CPD secara sistematis sesuai individu perawat, kebutuhan rumah sakit dan
perkembangan IPTEK Mempersiapkan dan mempertahankan tenaga kerja, membuat pilihan yang tepat dan
melakukannya dengan benar di awal sangat penting. Mencerminkan organisasi, penilaian, dan evaluasi yang
diperlukan untuk memastikan pengembangan profesional yan g sukses dan program pendidikan berkelanjutan.
Kesimpulan: Peran negara, manajemen dan komite keperawatan sangat penting dalam pelaksanaan program CPD,
pelaksanaan dengan tepat dari awal akan mempersiapkan dan mempertahankan tenaga perawat yang mencerminka n
suatu organisasi.
Kata kunci: CPD, Jenjang Karir, Perawat
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FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI CYBERBULLYING PADA REMAJA:
SYSTEMATIC REVIEW
Heni Aguspita Dewi¹, Suryani¹, Aat Sriati ¹
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ABSTRAK
Cyberbullying adalah bentuk intimidasi yang dilakukan melalui teknologi informasi dan komunikasi, terutama
Internet dan telepon seluler. Bagi remaja, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi merupakan bagian dari
kehidupan sehari-hari, sehingga remaja berpotensi untuk terlibat dalam cyberbullying. Banyak faktor yang bisa
mendukung keterlibatan remaja dalam cyberbullying. Tujuan penelitian ini adalah untuk mereview berbagai faktor
yang berhubungan dengan cyberbullying pada remaja. Metode penelitian : pencarian sistematik artikel penelitian
terpublikasi dilakukan di tiga database yaitu ProQuest, PubMed dan Ebsco. Ketiga database dipilih dengan
pertimbangan bahwa ketiganya merupakan database yang kredibel untuk memilih artikel yang relevan dalam
rentang tahun 2014-2019. Kemudian dipilih lima belas artikel untuk dianalisis. Hasil penelitian : didapatkan lima
faktor yang mempengaruhi cyberbullying pada remaja yaitu faktor individu diantaranya pengalaman kekerasan,
persepsi, gander, usia, kontrol psikologis, dan penggunaan zat adiktif. Faktor keluarga meliputi pola asuh, dukungan
keluarga, dan stress orang tua. Faktor teman berupa dukungan. Faktor sekolah yaitu jenis sekolah. Faktor terakhir
yaitu penggunaan internet berupa intensitas dan kompetensi media etis. Kesimpulannya : kelima faktor tersebut
dapat mempengaruhi keterlibatan remaja dalam cyberbullying baik sebagai pelaku maupun korban. Penelitia n
lanjut diharapkan dapat melakukan analisis faktor-faktor cyberbullying pada remaja sehingga diharapkan dapat
mencegah dan dapat melakukan intervensi yang tepat untuk mengatasi masalah cyberbullying.
Kata Kunci: Faktor-faktor (individu, keluarga, teman, sekolah, penggunaan internet), Cyberbullying, Remaja

168 | S e m i n a r N a s i o n a l 2 0 1 9 U n p a d

TINJAUAN SISTEMATIK: PERSEPSI KELUARGA DAN TENAGA KESEHATAN
TENTANG PENGAMBILAN KEPUTUSAN DO NOT RESUSCITATE PASIEN END
OF LIFE
Ridal Sagala¹, Tuti Pahria², Hana Rizmadewi Agustina³
¹’²’³Fakultas Keperawatan, Universitas Padjadjaran
Email: ridal18001@mail.unpad.ac.id

ABSTRAK
Pengambilan keputusan Do Not Resusitate (DNR) merupakan bagian integral dari End of Life Care (EOLC).
Permintaan DNR ini merupakan hak otonomi pasien atau keluarganya yang tertuang dalam UU Hak Pasien. Sampai
saat ini publikasi tinjauan sistematik terkait persepsi keluarga dan tenaga kesehatan dalam pengambilan keputusan
DNR pada pasien EOL di ruang perawatan rawat inap non critical masih sangat terbatas. Tujuan literatur sistematik
ini bertujuan untuk mengeksplorasi persepsi keluarga dan tenaga kesehatan tentang proses pengambilan keputusan
DNR di ruang rawat inap noncritical. Pencarian literatur dilakukan melalui database MEDLINE dan CINAHL serta
open sources, menggunakan Bahasa Inggris dengan periode tahun 2010 -2019. Dari 2676 artikel yang dianalisa
terdapat 4 studi yang sesuai dengan kriteria inklusi. Hasil tinjauan menunjukkan adanya persepsi keluarga tentang
pengambilan keputusan DNR: kurangnya diskusi antara keluarga dengan tenaga kesehatan pada saat pengambilan
keputusan, keluarga belum paham tentang definisi DNR dan EOLC, tenaga kesehatan tidak berdiskusi tentang
prognosis pasien kepada keluarga, adanya tindakan mempertahankan kehidupan dari tenaga kesehatan yang tidak
sesuai dengan referensi keluarga. Sedangkan untuk persepsi tenaga kesehatan: proses diskusi tidak memadai dengan
anggota keluarga, sikap mempertahankan kehidupan karena alasan kemanusian, serta DNR diteta pkan pada pasien
EOLC terkait dengan intervensi medis yang sia -sia. Dengan demikian, persepsi keluarga dan tenaga kesehatan perlu
dieksplorasi lebih lanjut untuk memfasilitasi proses diskusi yang terarah dan efisien diantara tenaga kesehatan
dengan keluarga. Hal ini diperlukan dalam pemberian EOLC sebagai suatu layanan kesehatan yang bertujuan untuk
meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga serta menghadapi kematian yang bermartabat.
Kata kunci: Decision making, Do Not Resuscitate, End of Life Care, keluarga, persepsi, tenaga kesehatan
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KARAKTERISTIK HALUSINASI PADA KLIEN SKIZOFRENIA DI DESA
KERSAMANAH KABUPATEN GARUT
Leli Siti Nurlatifah¹, Efri Widianti1 , Iceu Amira DA1
1 Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran,
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ABSTRAK
Gejala positif yang termasuk ke dalam skizofrenia salah satunya yaitu halusinasi. Halusinasi merupakan salah satu
gejala gangguan jiwa di mana klien mengalami perubahan persepsi sensori, merasakan sensasi palsu yang berupa
suara – suara, penglihatan, pengecapan, perabaan atau penghiduan, klien merasakan stimulus yang sebenarnya
tidak ada. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui karakteristik halusinasi pada klien skizofren ia. Metode penelitian
ini menggunakan desain deskriptif kuantitatif. Populasi pada penelitian ini klien skizofrenia dengan halusinasi
sebanyak 39 responden dengan teknik total sampling. Alat ukur menggunakan kuesioner yang diuji coba kepada
15 orang responden di Poli Jiwa RSUD Dr. Slamet Garut, nilai r tabel 0,553 dan nilai alpha cronbach 0,967. Hasil
penelitian menunjukkan sebagian besar responden mengalami halusinasi pendengaran, penglihatan dan perabaan
sebanyak 20 responden (51,2%), hampir setengahnya isi halusinasi membicarakan tentang sahabat dekat 11
responden (28,2%), durasi halusinasi pendengaran 5 menit 16 responden (41,0%), durasi halusinasi penglihatan
selama sepuluh menit 12 responden (30,8%), respon terhadap halusinasi pendengaran 15 responden (38,5%)
berteriak – teriak, hampir setengahnya respon halusinasi penglihatan 16 responden (41,0%) menutup mata dan
sebagian besar halusinasi perabaan 20 responden (51,3%) membiarkan halusinasi, yang dialami responden 21
(53,8%) terjadi halusinasi saat sendiri. Simpulan dari penelitian yaitu sebagian besar klien skizofrenia dengan
halusinasi mengalami halusinasi pendengaran, penglihatan, dan perabaan, membicarakan sahabat dekat, durasi
halusinasi pendengaran lima menit dan penglihatan sepuluh menit, respon saat mengalami halusinasi pendengaran
berteriak – teriak, saat mengalami halusinasi penglihatan menutup mata dan saat mengalami halusinasi perabaan
dengan membiarkan. Berdasarkan penelitian ini disarankan dapat menjadi dasar bagi petugas kesehatan untuk
memberikan intervensi keperawatan sesuai dengan karakteristik halusinasi klien.
Kata kunci: Halusinasi, Karakteristik, Skizofrenia

HALUSINATION CHARACTERISTICS IN THE SCIZOFRENIA CLIENT IN
KERSAMANAH VILLAGE, GARUT DISTRICT
ABSTRACT
One of the positive symptoms included in schizophrenia is hallucinations. Hallucinations are a symptom of a
mental disorder where the client experiences a change in sensory perception, feels false sensations in the form of
sounds, visions, tastes, touches or cravings, the client feels a stimulus that does not actually exist. The purpose of
this study was to determine the hallucinatory characteristics of schizophrenic clients. This research method uses
quantitative descriptive design. The population in this study was a schizophrenic client with hallucinations of 39
respondents with a total sampling technique. The measuring instrument used a questionnaire that was tested on 15
respondents in the Polyclinic of RSUD Dr. Slamet Garut, r table value 0.553 and Cronbach alpha value 0.967. The
results showed the majority of respondents experienced auditory hallucinations, vision and touch as many as 20
respondents (51.2%), almost half of the hallucinatory content talked about close friends of 11 respondents (28.2%),
the duration of auditory hallucinations 5 minutes 16 respondents (41, 0%), duration of visual hallucinations for ten
minutes 12 respondents (30.8%), responses to auditory hallucinations 15 respondents (38.5%) shouted, almost half
of the visual hallucinatory responses 16 respondents (41.0%) closed their eyes and most of the hallucinations of
touches of 20 respondents (51.3%) allowed hallucinations, 21 respondents (53.8%) experienced hallucinations on
their own. The conclusion of the study is that most schizophrenic clients with hallucinations experience auditory,
visual and palpitational hallucinations, talk about close friends, five minutes of auditory hallucinations and ten
minutes of vision, response when hallucinations hear screaming, screaming, when experiencing hallucinations
closing eyes and when experiencing a touch of hallucinations by letting. Based on this research it is suggested that
it can be a basis for health workers to provide nursing interventions in accordance with the characteristics of client
hallucinations.
Keywords: Hallucinations, Characteristics, Schizophrenia
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Skizofrenia merupakan suatu penyakit yang mempengaruhi otak dan dapat menyebabkan timbulnya pikiran,
persepsi, emosi, gerakan, perilaku yang aneh dan terganggu (Videbeck, 2008). Skizofrenia dapat dimanifestasikan
dengan penurunan dan ketidakmampuan berkomunikasi, gangguan realita (halusinasi dan waham), afek tumpul
atau tidak wajar, dapat juga gangguan kognitif (ketidakmampuan berpikir abstrak) dimana dapat terjadi kesulitan
didalam melakukan aktivitas sehari-hari (Keliat, 2006). Gejala positif yang termasuk ke dalam skizofrenia salah
satunya yaitu halusinasi. Halusinasi merupakan salah satu gejala gangguan jiwa di mana klien mengalami
perubahan persepsi sensori, merasakan sensasi palsu yang berupa suara – suara, penglihatan, pengecapan, perabaan
atau penghiduan, klien merasakan stimulus yang sebenarnya tidak ada (Damaiyanti, 2008). Skizofrenia ini
mempunyai gejala positif dan negatif.
Prevalensi pada penderita skizofrenia di Indonesia mencapai 1% sampai mencapai angka 0,3 biasanya timbul pada
usia 18 tahun sampai umur 45 tahun, tetapi ada juga yang mencapai usia 11 sampai usia 12 tahun yang sudah
mengalami skizofrenia, jika penduduk Indonesia sekitar 200 juta jiwa, maka sekitar 2 juta jiwa mengalami
gangguan jiwa (Wulansih &Widodo, 2006). Berdasarkan hasil data di atas bahwa gangguan jiwa berat banyak di
alami oleh masyarakat garut yaitu skizofrenia.
Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif kuantitatif, populasi dalam penelitian ini adalah klien
skizofrenia di desa kersamanah. Berdasarkan data yang telah didapatkan dari puskesmas. Berdasarkan data yang
telah didapatkan dari puskesmas sukamerang adalah sejumlah 39 orang dari data ta hun 2017. Teknik sampel dalam
penelitian ini menggunakan total sampling. Total sampling yaitu semua populasi dapat
di jadikan sebagai sampel penelitian, sesuai dengan klien skizofrenia yang mengalami halusinasi. Instrumen
penelitian yang digunakan pada penelitian ini.

Berdasarkan tabel 4.2 sebagian besar responden mengalami jenis halusinasi yang terbanyak adalah halusinasi
pendengaran, penglihatan dan perabaan sebanyak 20 responden (51,2%).

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa isi dari halusinasi yang di alami oleh klien skizofrenia di Desa
Kersamanah sebagian besar adalah sering membicarakan sahabat dekat sebanyak 11 responden (28,2%) dan
kejelekan responden sebanyak 10 responden (25,6%).
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Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa sebagian besar responden mendengar suara – suara selama lima menit
sebanyak 16 responden (41,0%) dan sebagian besar melihat bayangan – bayangan selama sepuluh menit yaitu 12
responden (30,8%).

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa ketika mendengar halusinasi sebagian besar responden berteriak –
teriak sebanyak 15 responden (38,5%), ketika melihat halusinasi sebagian besar responden menutup mata sebanyak
16 responden (41,0%) dan ketika merasakan ada binatang yang berjalan sebagian besar responden membiarkan
saja sebanyak 20 responden (51,3%).
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Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengalami halusinasi pada saat sendiri yaitu
sebanyak 21 responden (53,8%).
PEMBAHASAN
Hasil penelitian menunjukkan dari jenis halusinasi sebagian besar responden mengalami halusinasi pendengaran,
penglihatan dan perabaan di dapatkan sebanyak 20 responden dari 39 responden atau (51,2%) dan hampir
setengahnya mengalami halusinasi pendengaran dan penglihatan sebanyak 19 responden da ri 39
responden atau (48,7%) Menurut penelitian Purba (2014) didapatkan bahwa jenis halusinasi yang terbanyak yang
dialami oleh klien adalah halusinasi pendengar dan halusinasi penglihatan yaitu 15 responden (57,7%). Sejalan
dengan penelitian Setyanto, Hartini & Alfian (2017), bahwa suara – suara halusinasi yang memberi
perintah, misalnya: klien diminta untuk memukul istri dan anaknya, klien dibisikan dengan kata – kata yang kotor.
Menurut penelitian Tokalese, Nasrul & Aminudin (2018), bahwa jenis halusinasi diruangan manggis RSD Madani
Palu seluruhnya mengalami halusinasi pendengaran sebanyak 7 responden (70%). Sesuai dengan teori Yosep
(2011) yang menerangkan bahwa kejadian halusinasi sebanyak 70% pada halusinasi pendengaran. Hasil penelitian
menunjukan bahwa isi halusinasi hampir setengahnya mengalami halusinasi pendengaran, penglihatan dan
perabaan sebanyak 11 responden dari 39 responden atau (28,2%).
Hal ini sejalan dengan penelitian Rahmawati (2014) yang melakukan penelitian pada pasien skizofrenia yang
mengalami halusinasi pendengaran yang mengatakan sering mendengar suara -suara yang tidak ada wujudnya yang
menyuruhnya membuang makanan dan jangan solat, suara tersebut muncul setiap saat dalam sehari bisa muncul
sebanyak lima menit, biasanya suara tersebut muncul saat sendiri dan sedang melamun dan ketika ada suara -suara
tersebut. bahwa isi dari halusinasi tersebut memerintahkan sesuatu pada klien atau tentang prilaku klien sendiri,
klien merasa yakin bahwa suara itu dari Tuhan, Musuh dan sahabat dekat klien. Menurut penelitian Wahyuni,
Yuliet&Elita (2012) faktor yang memperngaruhi halusinasi yaitu keadaan individu yang mengalami suatu
gangguan dalam aktivitas mental seperti berpikir sadar, orientasi realitas, pemecahan masalah Berdasarkan durasi
halusinasi didapatkan bahwa sebagian kecil responden lamanya durasi halusinasi yaitu selama lima menit dan
mendengar suara – suara sebanyak 16 responden dari 39 responden atau (41,0%). Sejalan dengan penelitian
Rahmawati (2014) bahwa durasi yang sering terjadi pada pasien yang dikajinya yaitu sebanyak 5 kali, biasanya
suara tersebut muncul saat sendiri, melamun dan respon ketika ada suara. Hal ini terjadi karena klien sering
mendengar suara – suara dan mengajaknya untuk berbicara sehingga responden sering mengalami halusinasi.
Berdasarkan situasi halusinasi didapatkan sebagian besar bahwa halusinasi muncul pada saat situasi sendiri
sebanyak 21 responden dari 39 responden atau (53,8%). Hal ini sejalan dengan penelitian Rahmawati (2014) bahwa
situasi yang sering terjadi yaitu pada saat klien sedang sendiri atau melamun. Hal ini terjadi karena klien selalu
sendiri dan tidak pernah bergaul dengan orang lain sehingga halusinasi terjadi.
Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa terdapat beberapa saran yang dapat dikemukkan sebagai
berikut:
1. Bagi pelayanan kesehatan
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah informasi tambahan bagi perawat mengenai
karakteristik halusinasi pada klien skiozfrenia, sehingga dapat memberikan intervensi yang komprehensif dan
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tepat. Seperti melakukan kegiatan TAK, pendidikan kesehatan kepada klien dan keluarga, melakukan kunjungan
rumah untuk melihat secara langsung sehingga dapat terpantau kondisi klien pada saat
dirumah dan sejauh mana tingkat halusinasi klien.
2. Bagi peneliti selanjutnya
Peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti dari segi halusinasi yang mungkin muncul dan dapat melakukan
penelitian yang sama untuk membandingkan hasil penelitiannya. Dengan hasil penelitian ini dan melanjutkan
penelitian mengenai variabel yang berhubungan dengan karakteristik halusinasi pada klien skizofrenia di desa
kersamanah kabupaten garut.
Daftar Pustaka
Damaiyanti, M dan Iskandar. (2014). Asuhan Keperawatan Jiwa. Bandung: Rafika Aditama
Keliat, B.A., (2006). Peran Serta Keluarga Dalam Perawatan Klien Gangguan Jiwa. Jakarta: EGC
Purba, T., Nauli, F. A., & Utami, S. (2014). Pengaruh Terapi Aktivitas Kelompok Stimulasi Persepsi terhadap
Kemampuan Pasien Mengontrol Halusinasi di Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau. Jurnal Online
Mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Riau, 1(1), 1 -10.
Rahmawati, Y. (2014). Asuhan keperawatan pada ny. l dengan gangguan persepsi sensori: halusinasi
pendengaran di ruang srikandi rumah sakit jiwa daerah surakarta (Doctoral dissertation, Universitas
Muhammadiyah Surakarta).
Yosep, I. (2007). Keperawatan Jiwa. Bandung: Refika Aditama.
Videbeck. (2008). Buku ajar keperawatan jiwa. (Renata Komalasari, dkk, penerjemah). Jakarta: EGC.
Wahyuni, S., Yuliet, S. N., & Elita, V. (2012). Hubungan lama hari rawat dengan kemampuan pasien dalam
mengontrol halusinasi. Jurnal Ners Indonesia, 1(02).
Wulansih, S., & Widodo, A. (2017). Hubungan antara Tingkat Pengetahuan dan Sikap Keluarga dengan
Kekambuhan pada Pasien Skizofrenia di RSJD Surakarta. Berita Ilmu Keperawatan , 1(4), 181- 186.
Setyanto, A. T., Hartini, N., & Alfian, I. N. (2017). Penerapan Social Support untuk meningkatkan Kemandirian
pada penderita Skizofrenia. WACANA, 9(17).
Tokalese, J. F., Nasrul, N., & Aminuddin, A. (2018). The Effect Of Hallucination Group Activities Theraphy To
The Treatment Progress For Patients’hallucinations In Manggis Room At The Madani Regional Hospital
In Palu. Jurnal Kesehatan Prima, 10(2), 1717-1725

174 | S e m i n a r N a s i o n a l 2 0 1 9 U n p a d

GAMBARAN PERILAKU BULLYING PADA REMAJA AWAL DI SMPN 02
TAROGONG KIDUL KABUPATEN GARUT
¹ Ema Rismayanti, ² Ikeu Nurhidayah, ³ Hendrawati
1,2,3
Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran
Email: hendrawatids@gmail .com

ABSTRAK
Kejadian pada bulan Januari 2018 menunjukan sebuah kronologis bullying di SMPN 02 Tarogong Kidul Garut.
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui gambaran perilaku bullying yang terjadi di SMPN 02 Tarogong Kidul
Garut, jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu sebanyak 770,
dan sample dalam penelitian ini berjumlah 90 responden yang merupakan siswa/siswi kelas VIII dan XI di SMPN
02 Tarogong Kidul Garut. Analisa data yang dilakukan dengan cara univariat disajikan dalam bentuk distribusi
frekuensi dengan mean perilaku bullying 5,43. Teknik pengambilan sample pada penelitian ini menggunakan
probability sampling dengan cara random sampling yaitu mengambil acak sesuai dengan absen ganjil. Perilaku
bullying ini diukur dengan menggunakan kuisoner perilaku bullying Adolescent Peer Relations Instrument 2011.
Hasil dalam penelitian ini didapatkan perilaku bullying pada remaja awal di SMPN 02 Tarogong Kidul Garut
rendah, dilakukan oleh 59 orang (65,6%), sedangkan perilaku bullying yang tinggi dilakukan oleh 31 orang
(34,4%). secara fisik rendah sebanyak 53 orang (58,9%), perilaku bullying secara verbal tinggi sebanyak 69 orang
(76,7%) dan perilaku bullying secara psikis rendah sebanyak 57 orang (63,3%). Hasil penelitian yang dilakukan
oleh Herman tahun 2017 menunjukan bahwa perilaku bullying yang dilakukan siswa hampir sebagia n adalah
bullying verbal, diikuti dengan bullying fisik, dan bullying psikis. Hal ini menunjukan bahwa remaja lebih
cenderung melakukan kekerasan secara verbal terhadap teman sebaya. Hal yang sama ditunjukan pada penelitian
di Kota Pelotas, Rs Brazil dimana terdapat 17,6% anak dengan perilaku bullying, tipe yang paling banyak adalah
verbal, diikuti dengan fisik, emosional dan seksual (Quevedo dalam Herman 2017). Saran terhadap perawat
komunitas di wilayah kerja Puskesmas dapat memberikan program penyuluhan mengenai manajemen marah,
mengenai problem solving atau koping yang baik terhadap masalah penyuluhan terkait perilaku bullying serta
dampaknya bagi remaja.
Kata kunci: Bullying, Remaja Awal, Perilaku
PENDAHULUAN
Bullying merupakan tindakan seseorang ataupun berkelompok, yang memiliki perasaan bahwa dirinya kuat dan
memiliki kekuasaan sehingga, mengancam dan menyakiti orang lain dengan cara kekerasan dan memp erlakukan
orang lain dengan seenaknya, serta perilaku bullying cenderung terjadi secara berulang-ulang. (control disease
center dalam Putri, 2015). Ada beberapa bentuk dari tindakan bullying yaitu bullying fisik, verbal, dan psikis.
Bullying fisik bertujuan untuk menyakiti fisik dari seseorang contohnya seperti memukul, mendorong, menendang
yang dapat dilihat secara fisik dampak dari bullying fisik ini , bullying verbal yaitu menyakiti seseorang dengan
ucapannya contohnya seperti mengejek, mencaci maki, dan bullying psikis yaitu menyakiti korban dengan cara
mengucilkan, mengintimidasi, atau menekan korban.(Chakrawati 2015).
Hasil survei pada tahun 2011, lebih dari 300.000 pelajar dari 48 negara maju dan berk embang didapatkan data
bahwa 50% pelajar pernah mengalami bullying di sekolah, dan 33% pelajar lainnya mengatakan bahwa mereka
mendapatkan perilaku bullying hampir setiap minggunya. Bahkan di Inggris 50% dari data anak dan remaja yang
bunuh diri salah satu faktornya disebabkan karena stres dan trauma yang diakibatkan oleh bullying (Oliveira, FR et
al 2017).
Data pada tahun 2011 sampai dengan bulan Agustus 2014, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat
396 pengaduan terkait bullying. Jumlah itu sekitar 25% dari total pengaduan di bidang pendidikan sebanyak 1.480
kasus bullying yang menurut KPAI sebagai bentuk kekerasan di sekolah mengalahkan tawuran pelajar, diskriminasi
pendidikan, maupun aduan pungutan liar. Bullying dapat dilakukan pada anak dengan usia remaja, seorang remaja
harus dapat beradaptasi dengan teman sebayanya yang mempunyai karakteristik yang berbeda -beda, sehingga para
remaja dapat terpengaruh dengan teman-teman sebayanya yang mempunyai perilaku yang negatif bahkan
cenderung melakukan tindakan agresif yang membuat temannya dapat terpengaruh, dan para remaja cenderung
mengikuti perila ku yang sama, karena ingin mendapat pengkuan dari teman sebayanya. (Syamita 2016). Salah satu
tindakan agresif yang saat ini sedang marak terjadi dikalangan remaja adalah bullying.
Remaja merupakan bagian dari penduduk di dunia yang memiliki pengaruh yang sangat besar bagi masa depan
bangsa dan dunia ke depannya karena remaja merupakan generasi selanjutnya yang akan memjukan negara di dunia
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ini. Data jumlah remaja di dunia diperkirakan sekitar 1.2 milyar atau 18% dari jumlah penduduk dunia. Di Indonesia
Menurut Sensus Penduduk pada tahun 2010 jumlah kelompok usia 10 -19 tahun sebanyak 43.5 juta atau sekitar 18%
dari seluruh penduduk di Indonesia (WHO, 2014 dalam Syamita). Sedangkan di Garut, proyeksi perkiraan populasi
remaja awal yang berusia 13-15 tahun pada tahun 2010 yaitu sebesar 161,531 jiwa (Badan Pusat Statistik Garut,
2010). Masa remaja merupakan masa awal pergantian dari anak -anak sampai dewasa, pergantian yang ditandai
dengan perubahan fisik, dan psikologis. Perubahan yang dialami pada saat remaja b ukan hanya perubahan fisik
atau pun psikologis saja tetapi remaja juga mengalami perubahan dalam lingkungannya, seperti lingkungan
masyarakat, maupun teman.
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya bullying yaitu dari faktor internal merupakan faktor dari dalam
dirinya sendiri seperti karakteristik kepribadian yang terdapat pada diri remaja itu sendiri, kekerasan yang dialami
pada masa lalunya merupakan pengalaman yang sangat membekas untuk kehidupannya dimasa yang akan datang,
dan sikap keluarga ya ng terlalu memanjakan anak sehingga, tidak terbentuk kepribadian yang matang atau
menjadikan anak tumbuh tetapi kepribadian yang anak miliki masih seperti anak yang tidak sesuai dengan
pertumbuhan usia anak tersebut, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang timbul dari luar atau yang dapat
timbul dari ruang lingkup yang ada disekitar anak, yang pertama yaitu faktor dari keluarga, pelaku bullying
seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah diantaranya orang tua yang sering menghukum anaknya seca ra
berlebihan, atau situasi dalam rumah yang penuh dengan konflik. Anak akan mempelajari perilaku bullying ketika
mengamati konflik-konflik yang terjadi pada orang tua mereka, dan kemudian menirunya terhadap temantemannya. Faktor yang kedua adalah lingkungan sekolah, Karena pihak sekolah sering mengabaikan keberadaan
bullying ini, anak-anak sebagai pelaku bullying akan mendapatkan penguatan terhadap perilaku mereka untuk
melakukan intimidasi terhadap anak lain. faktor yang ketiga teman sebaya, anak-anak ketika berinteraksi dalam
sekolah dan dengan teman di sekitar rumah, kadang kala terdorong untuk melakukan bullying. Beberapa anak
melakukan bullying dalam usaha untuk membuktikan bahwa mereka bisa masuk dalam kelompok tertentu,
meskipun mereka sendiri merasa tidak nyaman dengan perilaku tersebut.
Faktor yang keempat yaitu kondisi lingkungan sosial dimana lingkungan sosial dapat pula menjadi penyebab
timbulnya pelaku bullying. Salah satu faktor lingkungan sosial yang menyebabkan tindakan bullying adalah
kemiskinan. Mereka yang hidup dengan kemiskinan akan berbuat apa saja demi memenuhi kebutuhan hidupnya,
sehingga tidak heran jika di lingkungan sekola h sering terjadi pemalakan antar siswanya, faktor selanjutnya yaitu
tayangan televisi dan media cetak membentuk pola perilaku bullying dari segi tayangan yang mereka tampilkan.
Survey yang dilakukan kompas (Saripah, 2006) memperlihatkan bahwa 56,9% anak me niru adegan-adegan film
yang ditontonnya, umumnya mereka meniru geraknya (64%) dan kata -katanya (43%) (Ariesto, 2009).
Selain itu faktor religius tentunya juga sangat mempengarui perilaku tindakan bullying ini karena Sejak kecil, anakanak telah dibiasakan hidup dengan suasana yang kental dengan nilai-nilai keagamaan atau mengenal Tuhannya,
tetapi mereka belum mampu menentukan sikapnya terhadap nilai-nilai keagamaan, mereka hanya meniru dan
menyesuaikan diri saja dengan pandangan hidup orang tuanya, sehingga seseorang yang tidak memiliki kecerdasan
spiritual akan mudah terpengaruh ke arah yang tidak baik yang tidak tidak diajarkan dalam agama, salah satu
contohnya terjadi bullying pada remaja.
Perilaku dari tindakan bullying ini tentunya mempunyai dampak negatif baik untuk korban maupun untuk
pelakunya itu sendiri, tentunya bagi korban mupun pelaku akan mengalami dampak secara psikologis
dibandingkan dengan yang tidak terlibat. (Gini, 2008 dalam Usman). Dampak yang ditimbulkan oleh korban dapat
terlihat jelas dari segi fisik, beberapa dampak fisik yang sering ditimbulkan oleh perilaku bullying ini yaitu
mengalami luka -luka pada fisik mereka, sedangkan dampak untuk pelakunya sendiri yaitu jika tindakan bullying
tidak sesegera mungkin dihentikan maka akan menimbulkan beberapa kecendrungan tindakan kriminal.
Selain itu, hal yang paling berbahaya dampak dari tindakan bullying ini terjadi pada psikologis anak tersebut
dimana, anak yang mengalami tindakan bullying mengalami adanya rasa cemas yang berlebihan, akan merasa takut,
depresi serta memiliki keinginan untuk mengkhiri hidupnya, serta timbulnya gangguan stres pada anak setelah
trauma yang dialami (Sejiwa 2008). Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa perilaku bullying memberikan dampak
negatif, baik bagi korban maupun pelaku. Bagi pelaku sangat cenderung terjadinya tindakan kriminal khusnya
untuk di kalangan remaja, sedangkan untuk korban tuntunya menimbulkan dampak fisik maupun psikolgis bagi
kehidupannya.
Pada tanggal 18 Januari 2018 terdapat laporan kejadian bullying dimedia online yang terjadi di Sekolah Menengah
Pertama Negeri 02 Tarogong Kidul Garut, yang kejadiannya menurut Kepala Sekolah atas indikasi salah paham
yang terjadi antara kedua remaja tersebut. Kronologis kejadiannya seorang remaja putri yan g sengaja menyembur
dan menyiram wajah seorang temannya dan kejadian tersebut disaksikan oleh beberapa teman sebayanya dan
bahkan, aksi tersebut terekam oleh salah seorang temannya. Akibat terjadinya kejadian tersebut korban sempat
tidak masuk sekolah sela ma 3 hari karena adanya trauma.
Menurut penuturan guru bimbingan konseling di Sekolah menengah pertama tersebut, belum ada penanganan yang
khusus bagi anak-anak yang mengalami kasus tersebut, karena pada dasarnya kejadian bullying yang sering terjadi
di sekolah merupakan bentuk yang masih wajar terjadi dan tidak menimbulkan dampak yang sangat berlebihan
bagi para siswa.
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Dilihat dari letak demogrfis bahwa SMPN 02 Tarogong Kidul tersebut terletak di daerah yang setrategis, di tengah
kota yang cenderung dekat dengan keramaian dengan berbagai macam karekteristik penduduk, dan berbagai macam
karakteristik pergaulan. Pada umumnya lingkungan pergaulan di perkotan lebih memiliki ciri lebih keras dimana,
anak tumbuh akan memberikan dampak yang berpegaruh pada perilaku mereka. Perilaku bullying lebih banyak
terjadi pada anak yang tumbuh dan berkembang di daerah perkotaan, dilihat dari segi geografis daerah perkotaan
yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, serta didasari oleh perekonomian yang tinggi dan di daerah
perkotaan pun sering kali didasari dengan kehidupan yang penuh dengan budaya matrealistis. (Bintaro, 1983 dalam
Permatasari)
Bullying antar remaja yang semakin marak terjadi di lingkungan sekolah telah menunjukan tingkat yang sangat
memprihatinkan. Untuk itu dalam hal ini, sebagai seorang perawat kita harus melihat kondisi sosial yang dialami
oleh pelaku bullying maupun korban, selain itu salah satu peran perawat juga harus melihat dampak yang
ditimbulkan dengan kejadian bullying, peran perawat harus mendekati lebih spesifik baik terhadap pelaku bullying
maupun bagi korban bullying. Karena melalui peran perawat sebagai pembela, pemulih, pemelihara kesehatan,
koordinator, kolaborator, pembuat keputusan etik, perawat juga mampu sebagai edukator untuk meningkatkan
pengetahuan dalam upaya mencegah terjadinya tindakan bullying. Selain itu, perawat dapat mengantisipasi
terjadinya perilaku bullying dan juga dapat memberikan intervensi yang tepat, bagi seseorang yang sudah
mengalami bullying, serta perawat selaku tenaga profesional dapat meningkatkan pelayanan dengan cara
memberikan penyuluhan kepada sekolah tentang penanggulangan perilaku bullying.
METODE PENELITIAN
Jenis dan rancangan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yang hanya menggambarkan, atau
memaparkan variabel dan subvariabel yang diteliti tanpa menganalisa hubungan antar variabel (Kusuma, 2011).
Dalam penelitian ini untuk mengetahui gambaran perilaku bullying yang terjadi di SMPN 2 Tarogong Kidul Garut.
Variabel dalam penelitian ini adalah perilaku bullying yang meliputi fisik, psikis dan verbal. Perilaku bullying
merupakan perilaku agresif yang terjadi dikalangan anak, terutama usia sekolah dan melibatkan ketidakseimbangan
kekuatan yang berpotensi untuk dilakukan secara berulang-ulang (control disease center yang dikutip dalam Putri,
2015).
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Populasi dan sample
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII dan IX SMPN 02 Tarogong Kidul Garut. Jumlah
populasi dalam penelitian ini sebanyak 770 siswa . Sedangkan Sample yang diambil dalam penelitian ini
hanya kelas VIII dan IX SMPN 02 Tarogong Kidul Garut karena, kelas VII merupakan siswa yang baru
masuk sehingga tidak diikut sertakan dalam penelitian. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu
menggunakan probability sampling dengan cara random sampling, yaitu cara pengambilan sample dari
anggota populasi secara acak dengan memperhatikan srata yang ada dalam anggota populasi tersebut
(Sugiono 2011). Teknik pengambilan sample dalam penelitian ini yaitu dengan cara mengambil sample
dengan mengambil urutan absen yang ganjil, sehinngga didapatkan sebanyak 88 orang. untuk mencapai
sampling ini hasil sample dibagi secara rata sesuai banyaknya kelas, sehingga setiap kelas dapat terwakili.
Besarnya sample dalam penelitian ini ditentukan dengan rumus Slovin, yaitu keseluruhan responden dalam
penelitian ini adalah 90 orang.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian: Karakteristik siswa kelas VIII dan IX SMPN 02 Tarogong Kidul Garut
Untuk memperoleh gambaran tentang karakteristik siswa kelas VIII dan IX SMPN 02 Tarogong Kidul
Garut, dihitung frekuensi dan persentase jawaban dari masing–masing responden dalam penelitian.
Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui jumlah dan frekuensi karakteristik responden yang terdiri
dari usia dan jenis kelamin, kemudian disajikan dalam tabel distribusi frekuensi di bawah ini
Tabel 4.1
Karakteristik Responden
Karakteristik
f
%
Usia
13 tahun

35

38,9

14 tahun

48

53,3

15 tahun

7

7,8

Jenis Kelamin
Laki-laki

31

34,4

Perempuan

59

65,6

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa responden yang berusia 14 tahun sebanyak 48 orang
(53,3%), berjenis kelamin perempuan sebanyak 59 orang (65 ,6%) Perilaku bullying pada remaja awal di
SMPN 2 Tarogong Kidul Garut.
Tabel 4.2
Perilaku bullying pada remaja awal di SMPN 2 Tarogong Kidul Garut
Perilaku Bullying
f
%
Rendah

59

65,6

Tinggi

31

34,4

Total

90

100

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa perilaku bullying yang rendah dilakukan oleh 59
orang (65,6%), sedangkan perilaku bullying yang tinggi dilakukan oleh 31 orang (34,4%). Dengan
demikian, perilaku bullying cenderung rendah pada remaja awal di SMPN 2 Tarogong Kidul Garut.
Tabel 4.3
Perilaku bullying berdasarkan dimensi pada remaja awal di SMPN 02 Tarogong Kidul Garut
Dimensi

Rendah

Tinggi

Total

f

%

f

%

f

%

Fisik

53

58,9

37

41,1

90

100

Verbal

21

23,3

69

76,7

90

100

Psikis

57

63,3

33

36,7

90

100
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Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa perilaku bullying secara fisik cenderung rendah sebanyak
53 orang (58,9%), perilaku bullying secara verbal cenderung tinggi sebanyak 69 orang (76,7%) dan perilaku
bullying secara psikis cenderung rendah sebanyak 57 orang (63,3%).
PEMBAHASAN
Bullying merupakan tindakan seseorang ataupun berkelompok, yang memiliki perasaan bahwa dirinya kuat
dan memiliki kekuasaan sehingga, mengancam dan menyakiti orang lain dengan cara kekerasan dan
memperlakukan orang lain dengan seenaknya, serta perilaku bullying cenderung terjadi secara berulangulang. (control disease center dalam Putri, 2015). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pigozi tahun 2015
menunjukan bahwa prevalensi perilaku bullying yang tinggi dikalangan remaja Brazil, sementara sekitar
60% murid di Mesir dan satu periga murid di Libya, Maroko dan Tunisia melaporkan perilaku bullying
dalam satu bulan terakhir. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Herman tahun 2017 menunjukan bahwa
perilaku bullying yang dilakukan siswa hampir sebagia adalah bullying verbal, diikuti dengan bullying fisik,
dan bullying psikis. Hal ini menunjukan bahwa remaja lebih cenderung melakukan kekerasan secara verbal
terhadap teman sebaya. Hal yang sama ditunjukan pada penelitia n di Kota Pelotas, Rs Brazil dimana
terdapat 17,6% anak dengan perilaku bullying, tipe yang paling banyak adalah verbal, diikuti dengan fisik,
emosional dan seksual (Quevedo dalam Herman 2017).
Hasil penelitian yang dilakukan oleh (OKN, 2012 dalam Herman ) menunjukan bahwa 29,8% anak usia
sekolah dibully sejak pertama masuk sekolah. Bentuk tindakan yang sering dirasakan adalah verbal
sebaanyak 23,6%, fisik 29%. Sebanyak 8,1% anak dibully setiap hari atau setiap minggu. Menurut teori
Erikson, perkembangan psikososial remaja berada pada masa pengmbangan identitas diri. Pada mas remaja,
anak mulai menilai diri mereka sebagai individu yang berbeda, unik dan terpisah dari setiap individu yang
lain. Periode remaja awal dimulai dengan pubertas dan berkembangnya st abilitas emosional dan fisik yng
relatif pd sat remaja hampir lulus SMU (herman 2017) . Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan
didapatkan bahwa perilaku bullying yang terjadi di SMPN 02 Tarogong Kidul dapat dikatakan rendah
dilakukan oleh 59 orang (65,6%), sedangkan perilaku bullying yang tinggi dilakukan oleh 31 orang
(34,4%). Dengan demikian, perilaku bullying cenderung rendah pada remaja awal di SMPN 2 Tarogong
Kidul Garut. Perilaku bullying yang terjadi di SMPN 02 Tarogong Kidul secara fisik cenderung rendah
sebanyak 53 orang (58,9%), perilaku bullying secara verbal cenderung tinggi sebanyak 69 orang (76,7%)
dan perilaku bullying secara psikis cenderung rendah sebanyak 57 orang (63,3%).
KESIMPULAN
Perilaku bullying pada remaja awal di SMPN 02 Tarogong Kidul Garut dapat dikatakan rendah, dilakukan
oleh 59 orang (65,6%), sedangkan perilaku bullying yang tinggi dilakukan oleh 31 orang (34,4%). Dengan
demikian, perilaku bullying cenderung rendah pada remaja awal di SMPN 2 Tarogong Kidul Garut.
Perilaku bullying yang terjadi di SMPN 02 Tarogong Kidul secara fisik cenderung rendah sebanyak 53
orang (58,9%), perilaku bullying secara verbal cenderung tinggi sebanyak 69 orang (76,7%) dan perilaku
bullying secara psikis cenderung rendah sebanyak 57 orang (63,3%).
Saran
Pihak sekolah diharapkann untuk lebih mensosialisasikan lagi pengetahuan tentang bullying, agar
fenomena bullying ini tidak menjadi suatu tradisi yang berkepanjangan, dan menjadikan sekolah sebagai
anti-bullying, dan agar dapat diperbanyak kegiatan ekstrakulikuler yang positif agar siswa dapat mengisi
waktu kosongnya dengan ha l yang bermanfaat, serta bagi para guru hendaknya tanggap terhadap perilaku
bullying dalam bentuk kecil ataupun besar agar tidak sampai menimbulkan korba n.
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ABSTRAK
Hospitalisasi merupakan suatu kondisi dimana seseorang mengalami sakit dan harus dirawat di rumah sakit,
14,44% anak yang mengalami hospitalisasi akan berpengaruh pada kondisi fisik dan psikologinya, salah
satunya kecemasan. Salah satu dari terapi untuk menurunkan kecemasan yaitu terapi mewarnai gambar.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh terapi b ermain mewarnai gambar terhadap tingkat
kecemasan saat hospitalisasi pada anak usia prasekolah. Jenis penelitian ini menggunkan metode pra eksperimental dengan pendekatan one group pra - post test design. Populasi sebanyak 168 anak-anak.
Tehnik sampling Purposive sampling didapatkan sample sebanyak 37 orang dan alat ukur yang digunakan
adalah Facial Image Scale yang dilakukan sebanyak 1 kali perlakuan dengan 2 kali observasi. Sampel yang
telah ditentukan diberikan test sebelum dan sesudah intervensi. Analisa univariat menggunakan distribusi
frekuensi, anlisa bivariat digunakan uji non parametric dan dianalisis dengan uji Wilcoxon signed rank test.
Hasil penelitian menunjukan bahwa sebelum dilakukan terapi bermain mewarnai gambar sebanyak 16 anak
(43,2%) mengalami cemas sedang. Setelah dilakukan mewarnai gambar sebanyak 13 anak (35,1%)
responden tergolong cemas ringan. Hasil analisa dari penelitian ini menunjukan pValue=0,000 (p<ɑ0,05),
ini menunjukan ada pengaruh terapi bermain mewarnai gambar terhadap tingka t kecemasan, karena dengan
mewarnai gambar secara tidak sadar anak telah meluapkan perasaannya. Diharapkan perawat dapat
menerapkan terapi bermain mewarnai gambar sebagai upaya untuk menurunkan tingkat kecemasan.
Kata Kunci: Hospitalisasi, kecemasan, mewarnai, prasekolah
Pendahuluan
Sehat merupakan suatu kondisi yang sempurna baik secara fisik, mental dan sosial serta bebas dari penyakit
atau kelemahan. Pada dasarnya tidak seorang pun yang menginginkan sakit, sakit dapat diartikan suatu
kondisi dimana kesehatan tubuh lemah (WHO, 1947 dalam Aziz, 2009).
Kelemahan fisik akibat sakit tidak hanya dirasakan oleh orang dewasa, termasuk anak - anak dan tidak
sedikit dari anak yang sakit harus menjalani hospitalisasi. Hospitalisasi merupakan suatu proses karena
suatu alasan yang berencana atau darurat, mengharuskan anak untuk tinggal di rumah sakit, menjalani terapi
dan perawatan sampai pemulangannya kembali ke rumah (Supartini, 2012).
Berdasarkan data WHO tahun (2012) bahwa 3% – 10% pasien anak yang menga lami hospitalisasi di
Amerika Serikat, baik anak usia todler, prasekolah maupun anak usia sekolah. Angka kesakitan anak di
Indonesia berdasarkan Survei Kesehatan Nasional (Susenas) 2010 di daerah perkotaan menurut kelompok
usia 0 - 4 tahun sebesar 25,8%, usia 5 - 12 tahun sebanyak 14,91%, usia 13 – 15 tahun sekitar 9,1%, usia
16 - 21 tahun sekitar 8,13%. Di Santosa Hospital Bandung Kopo terdapat ±780 anak yang menjalani
hospitalisasi selama 3 bulan dari bulan Oktober - Desember 2018. Anak yang menjalani perawatan
didominasi oleh anak usia prasekolah dengan jumlah 430 anak atau sekitar 55%.
Anak yang mengalami hospitalisasi akan berpengaruh kepada kondisi fisik dan psikologisnya. Jika seorang
anak dirawat di rumah sakit, maka anak tersebut akan mudah mengalam i krisis yang disebabkan anak
mengalami stress akibat perubahan, baik terhadap status kesehatannya maupun lingkungannya dalam
kebiasaan sehari-hari. Selain itu, anak mempunyai sejumlah keterbatasan dalam mekanisme koping untuk
mengatasi masalah maupun kejadian-kejadian yang sifatnya menekan, sehingga bisa menimbulkan dampak
hospitalisasi pada anak (Nursalam, 2008).
Untuk mengurangi kecemasan yang dirasakan oleh anak, salah satunya dapat diberikan terapi bermain.
Bermain merupakan salah satu alat komunikasi yang penting bagi anak-anak. Melalui bermain, anak dapat
mengekspresikan pikiran, perasaan, fantasi serta daya kreasi dengan tetap mengembangkan kreativitasnya
dan beradaptasi lebih efektif terhadap berbagai sumber stres (Riyadi & Sukarmin, 2009). Tujuan t erapi

181 | S e m i n a r N a s i o n a l 2 0 1 9 U n p a d

bermain bagi anak di rumah sakit yaitu, mengurangi perasaan rasa takut, cemas, sedih, tegang dan nyeri
yang dialami selama masa perawatan (Supartini, 2012).
Menurut Wong (2009), bentuk permainan yang sesuai dengan anak usia prasekolah antara lain : B ermain
menyusun puzzle, bermain game sederhana, bermain musik, bermain peran, mendengarkan cerita
(dongeng), melihat buku-buku bergambar, menggambar dan mewarnai gambar. Dalam penelitian ini
peneliti memilih terapi bermain mewarnai gambar.
Mewarnai merupakan salah satu permainan yang memberikan kesempatan pada anak untuk bebas
berekspresi dan sangat terapeutik (Paat, 2010). Penggunaan aktivitas bermain mewarnai sebagai suatu
terapi, didasarkan pada asumsi bahwa mewarnai gambar merupakan bentuk komunikasi de ngan anak yang
sedang mengalami sakit. Aktivitas terapi ini bahkan memberi cara untuk mengekspresikan pikiran dan
perasaannya dengan lebih aman dibandingkan dengan komunikasi verbal (Malchiodi, 2009). Aktivitas
bermain mewarnai juga dapat menimbulkan perasaan tertarik dan menyenangkan pada anak serta
memancing partisipasi mereka karena dalam proses terapi ini anak melakukan sesuatu, tidak hanya terlibat
dalam pembicaraan (Muchtar & Noor, 2009).
Beberapa rumah sakit tipe B yang ada di Bandung, seperti AL-Islam, Hermina, Imanuel dan Santosa
Hospital Bandung Central sudah memfasilitasi tempat bermain anak. Di Santosa Hospital Bandung Kopo,
di ruang anak itu baru mempunyai tempat bermain. Berdasarkan hasil dari studi pendahuluan yang
dilakukan melalui observasi pada tanggal 14 Januari 2019 di ruang Safir Santosa Hospital Bandung Kopo,
terdapat 8 dari 10 pasien anak usia 3 - 6 tahun menunjukan respon menangis, menjerit tiba - tiba, tidak mau
berdiam di kamar dan 2 pasien anak menunjukan respon lebih tenang.
Hasil wawancara peneliti dengan orangtua pasien yang mengatakan bahwa anaknya sering menagis, rewel,
sulit makan, mudah terkejut, sulit tidur dimalam hari dan selalu ingin ditemani. Sebagian orang tua ada
yang mengerti dengan mengalihkan perhatian anak dengan cara memberikan tontonan dari video, ada yang
membawakan mainan kesukaan anaknya, membawakan crayon, buku mewarnai dan boneka, agar anaknya
bisa lebih tenang. Sedangkan dari hasil wawancara dengan perawat di ruang Safir Santosa Hospital
Bandung Kopo, mereka m engatakan bahwa sering kesulitan saat melakukan tindakan keperawatan ketika
anak dalam keadaan rewel dan kurang kooperatif, sehingga ada sebagian orangtua yang meminta agar
tindakan tersebut ditunda dahulu. Hal itu dapat menghambat berjalanya tindakan kepe rawatan. Dari
beberapa orang perawat pelaksana, ada yang berinisiatif memberikan kertas gambar untuk diwarnai,
sehingga ada beberapa anak yang antusias untuk mengikuti. Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik
untuk meneliti pengaruh terapi bermain mewarnai gambar terhadap tingkat kecemasan saat hospitalisasi
pada pasien anak usia prasekolah (3 - 6 tahun) di ruang Safir Santosa Hospital Bandung Kopo.
Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimental. Penelitian eksperimen tal yaitu suatu
penelitian dengan melakukan kegiatan percobaan, yang bertujuan untuk mengetahui gejala atau pengaruh
yang timbul, sebagai akibat dari adanya perlakuan tertentu atau eksperimen tertentu (Notoatmodjo, 2010).
Rancangan penelitian ini menggunakan Pre-eksperiment yang bertujuan melihat pengaruh antara
pemberian terapi bermain terhadap kecemasan anak usia prasekolah. Jenis preeksperimen pada penelitian
ini mengambil jenis “one group pretest posttest” dimana kelompok eksperimen diberikan pretest sebelum
diberi perlakuan (treatment) yang kemudian diukur dengan posttest setelah perlakuan (treatment).
Populasi dalam penelitian ini adalah anak usia prasekolah yang dirawat di ruang Safir dengan jumlah
populasi pada bulan April-Juni 2019 yaitu 168 orang a nak. Teknik sampling yang digunakan adalah
purposive sampling yaitu suatu tehnik penetapan sampel dengan memilih sampel diantara populasi sesuai
yang dikehendaki peneliti. Sehingga dapat mewakili karakteristik populasi (Nursalam, 2012). Dalam
penelitian ini penulis menghiting ukuran sampel yang digunakan dengan teknik Slovin.
Dari hasil perhitungan diatas dengan nilai 62,6 atau 63 responden. Ukuran minimal sampel yang dapat
diterima berdasarkan pada desain penelitian yang digunakan dalam metode eksperimenta l yaitu minimal
15 subjek per kelompok (Gay dalam Husein, 1999 dalam Prasetyo 2012). Pada saat penelitian yang
ditemukan sebanyak 37 responden.
Hasil

a. Tingkat kecemasan sebelum terapi bermain mewarnai gambar pada pasien anak usia prasekolah (3-6
tahun) di ruang Safir Santosa Hospital Bandung Kopo.
Tingkat
Frekuensi
%
Kecemasan
Sangat Tidak
Cemas

0

0%
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Tidak Cemas

4

10,8%

Cemas Ringan

10

27%

Cemas Sedang

16

43,2%

Sangat Cemas

7

19%

Total

37

100

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukan tingkat kecemasan pada anak sebelum diberikan terapi bermain yaitu
sebesar 16 anak (43,2%) termasuk sebagian responden anak.
b. Tingkat kecemasan sesudahterapi bermain mewarnai gambar pada pasien anak usia prasekolah (3-6
tahun) di ruang Safir Santosa Hospital Bandung Kopo.
Tingkat
Kecemasan

Frekuensi

%

Sangat Tidak
Cemas

6

16,2%

Tidak Cemas

12

32.5%

Cemas Ringan

13

35.1%

Cemas Sedang

6

16,2%

Sangat Cemas

0

0%

Total

37

100

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukan bahwa tingkat kecemasan pada anak sesudah diberikan terapi bermain
yaitu 13 anak (35,1%) termasuk sebagian kecil responden anak.
Untuk mengetahui pengaruh terapi bermain mewarnai gambar terhadap tingkat kecemasan saat
hospitalisasi pada pasien anak usia pra sekolah di ruang Safir Santosa H ospital Bandung Kopo, maka
dilakukaN analisis bivariat menggunakan uji normalitas dengan Wilcoxon Signed Ranks.
Berdasarkan hasil uji statistik dengan ujihipotesis Wilcoxon Signed Rank Test diperoleh Pvalue = 0,000
(p<α0,05) sehingga H1 diterima, sehingga ada pengaruh yang signifikan antara terapi bermain dengan
mewarnai gambar terhadap tingkat kecemasan selama hospitalisasi pada anak prasekolah di ruang Safir
Santosa Hospital Bandung Kopo.
Pembahasan
Berdasarkan hasil pengumpulan data dengan lembar observasi terhadap reponden pada tanggal 18 Juli - 27
Juli 2019 dan setelah dilakukan pengolahan data, maka peneliti akan membahas mengenai pengaruh
pemberian terapi bermain mewarnai gambar terhadap tingkat kecemasan selama hospitalisasi pada anak
prasekolah di ruang Safir Santosa Hospital Bandung Kopo. Tingkat kecemasan sebelum terapi bermain
mewarnai gambar pada pasien anak usia prasekolah (3 -6 tahun) di ruang Safir Santosa Hospital Bandung
Kopo. Berdasarkan hasil penelitian, terurai dalam tabel 4.1 menunjukkan bahwa kecemasan hospitalisasi
pada anak prasekolah di ruang Safir Santosa Hospital Bandung Kopo sebelum diberikan terapi bermain
mewarnai gambar, dari 37 orang anak terdapat 16 anak (43,2%) mengalami cemas sedang, 10 orang anak
(27%) mengalami cemas ringan, 7 orang anak (19%) terlihat sangat cemas dan 4 orang anak (10,8%) tidak
mengalami cemas. Berdasarkan hal tersebut di atas dari hasil penelitian, reaksi dari sebagian besar anak
menunjukan reaksi ketegangan yang tidak biasnya, ini menunjukkan ba hwa ekspresi tersebut merupakan
tanda adanya gangguan perasaan yang dialami anak yang sedang mengalami ketakutan atau kehawatiran
mendalam, sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Hawari (2011) bahwa kecemasan adalah gangguan
alam perasaan (affective) yang ditandai dengan perasaan ketakutan atau kekhawatiran yang mendalam dan
berkelanjutan. Penyebab dari kecemasan ini dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor dari petugas
(perawat, dokter dan tenaga kesehatan lainnya), lingkungan baru maupun keluarga ya ng mendampinginya
selama perawatan. Keluarga sering merasa cemas dengan perkembangan anaknya, pengobatan, peraturan
dan keadaan di rumah sakit. Meskipun dampak tersebut tidak berlangsung pada anak, secara psikologis
anak akan merasakan perubahan perilaku dari orang tua yang mendampinginya selama perawatan. Hal ini
telah dibuktikan bahwa pasien yang mengalami kegoncangan jiwa akan mudah terserang penyakit, karena
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pada kondisi stres terjadi penekanan sistem imun. Pasien anak yang teraupetik dan sikap perawat yang
penuh perhatian akan mempercepat proses penyembuhan (Nursalam, 2005).
Kecemasan pada anak sangat berpengaruh terhadap proses penyembuhan, yaitu dapat menyebabkan
menurunnya respon imun. Berdasarkan konsep psikoneuroimunologi, yaitu proses hipotalamus hipofisis
adrenal, dikatakan bahwa cemas psikologis akan berpengaruh pada hipotalamus, kemudian hipotalamus
akan mempengaruhi hipofisis, sehingga hipofisis akan mengekspresikan ACTH (Adrenal Cortico Tropic
Hormon) yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kelenjar adrenal yang menghasilkan kortisol. Apabila
cemas yang dialami pasien sangat berat maka kelenjar adrenal akan menghasilkan kortisol dalam jumlah
banyak sehingga dapat menekan sistem imun (Clanci, 1998 dalam Pratiwi 2017).
Pada saat dilakukan penelitia n, ketika peneliti masuk ke kamar pasien kemudian mengucapkan salam dan
menanyakan nama pasien, reaksi pasien langsung tegang, mengedutkan bibir ke arah dagu, gemetaran dan
selain itu pasien memegang tangan ibunya sangat kencang, seolah tidak ingin ditinggal oleh ibunya. Saat
pasien ditanya sudah makan atau belum? Pasien tampak ketakutan dan langsung menyuruh perawat
(peneliti) agar segera keluar dari kamarnya. Hal tersebut sesuai dengan teori Stuart (2009), bahwa
kecemasan sedang merupakan kondisi yang mem ungkinkan seseorang memusatkan perhatian pada hal
yang lebih penting dan mengesampingkan yang lain, sehingga seseorang mengalami perhatian yang
selektif, namun dapat melakukan sesuatu yang lebih terarah. Selain itu, seseorang akan kelihatan serius
dalam memperhatikan sesuatu. Menurut pemaparan orangtua pasien, anak masih trauma karena banyak
orang asing, biasanya dirumah hanya ada orangtua dan nenek kakek nya, dan biasanya anak dekat dengan
neneknya, tapi nenek ya tidak ikut, dan masih trauma sudah dipasang infus. Hal tersebut bisa mempengaruhi
tingkat kecemasan anak sehingga anak yang mengalami hospitalisasi sebagian mengalami kecemasan
sedang. Stress karena sakit biasanya membuat anak menjadi kurang mampu menghadapi perpisahan,
akibatnya mereka menunjukaan perilaku cemas dan protes (Supartini, 2012). Dengan demikian peneliti
berpendapat bahwa kecemasan sedang terjadi karena anak belum mampu bradaptasi, kecemasan akibat
perpisahan dan kurangnya perhatian untuk mengalihkan rasa ketakutannya.
Selanjutnya terda pat 10 orang anak (27%) mengalami cemas ringan sebelum diberikan terapi bermain
mewarnai gambar. Sesuai dengan penilaian yang terdapat pada lembar observasi Facial Image Scale,
gambaran anak yang mengalami kecemasan ringan ditunjukkan dengan sudut bibir ditarik ke samping atau
tidak bergerak.
Pada saat dilakukan penelitian, sebagian pasien menunjukkan sikap yang kurang kooperatif kepada peneliti.
Hal ini terbukti pada saat peneliti sedang mengkaji kondisi pasien, sikap pasien justru seolah mengalihkan
perhatiannya kepada ibunya dengan cara pasien meminta untuk dibuatkan susu dan melemparkan
mainannya kemudian meminta ibunya untuk mengambilkan mainan tersebut. Namun ada juga sebagian
pasien yang hanya terdiam dengan menatap wajah peneliti. Sehingga tampak acuh tak acuh. Keadaan
tersebut sesuai dengan teori (Stuart. 2009), pada tingkat kecemasan ringan seseorang mengalami
ketegangan yang dirasakan setiap hari sehingga menyebabkan seseorang menjadi waspada dan
meningkatkan lahan persepsinya. Seseorang akan lebih tanggap dan bersikap positif terhadap peningkatan
minat dan motivasi. Misalnya anak akan mudah menangis, takut pada gelap dan rewel. Tanda - tanda
kecemasan ringan berupa gelisah, mudah marah dan perilaku mencari perhatian. Dengan demikian peneliti
berpendapat bahwa kecemasan ringan terjadi karena kurangnya komunikasi pada anak mengenai prosedur
yang akan dilakukan.
Selanjutnya terdapat 7 orang anak (19%) terlihat sangat cemas sebelum diberikan terapi bermain mewarnai
gambar. Sesuai dengan penilaian yang terdapat pada lembar observasi Facial Image Scale, gambaran anak
yang mengalami kecemasan sangat cemas (cemasberat) ditunjukkan dengan sudut bibir sangat ditekuk
kebawah dagu hingga menangis.
Pada saat dilakukan penelitian, terdapat beberapa pasien yang mengalami cemas berat. Hal ini ditunjukkan
dengan sikap pasien yang sulit diajak komunikasi kemudian pasien menangis saat peneliti mulai
menanyakan kondisi pasien saat itu. Pasien tampak tegang, menarik nafas dalam dan cepat sampai meringis
dan berteriak kepada ibunya bahkan sampai menangis meronta -ronta seolah ingin segera pergi dari
kamarnya untuk menghindari peneliti. Keadaan tersebut sesuai dengan teori (Stuart. 2009) tanda -tanda
kecemasan berat berupa perasaan terancam, ketegangan otot berlebihan, perubahan pernapasan, perubahan
gastrointestinal (mual, muntah, rasa terbakar pada ulu hati, sendawa, anoreksia dan diare), perubahan
kardiovaskuler dan ketidakmampuan untuk berkonsentrasi. Adapun gangguan kecemasan pada anak yang
sering dijumpai di rumah sakit adalah panik, fobia, obsesif -kompulsif, gangguan kecemasan umum dan
lainnya.
Menurut pemaparan sebagian orangtua, anak mengalami trauma karena beberpa kali ditusuk jarum seperti
di pasang infus, diambil darah, anak tidak mau berdiam dikamar, kemudian saat tindakan di ugd anak belum
siap sudah dilakukan pemasangan infus dengan di pegangi oleh 4 orang, jadi anak menjadi takut sama orang
lain. Tindakan keperawatan yang seperti itu merupakan tindakan yang menyebabkan anak terluka,
menyebabkan rasa nyeri dan rasa sakit pada anak. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Supartini (2012)
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kecemasan meningkat ketika anak kehilangan kendali akibat adanya kelemahan fisik, rasa nyeri dan
perasaan takut akan mati. Sedangkan reaksi karena luka pada tubuh dan rasa sakit, anak biasanya
mengungkapkan secara verbal apa yang dirasakannya karena anak sudah mampu mengkomunikasikan rasa
nyeri yang mereka alami dan mampu menunjukan lokasinya. Dengan demikian peneliti berpendapat bahwa
anak mengalami kecemasan berat (sa ngat cemas) terjadi karena trauma mendalam, selain itu petugas
kesehatan yang kurang memahami keinginan anak, lingkungan kamar pasien pun disamakan dengan
ruangan dewasa lainnya, sehingga anak terfokus pada rasa takutnya, dan orangtua yang tidak bisa
menenangkan anaknya.
Reaksi kecemasan anak saat hospitalisasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya pola asuh
keluarga yang biasanya protektif dapat mempengaruhi reaksi takut dan cemas, keluarga atau orangtua yang
terlalu khawatir akan menyebabkan anak semakin stress, pengalaman dirawat sebelumnya apabila
mengalami hal yang tidak menyenangkan sehingga akan trauma, support system biasanya anak mencari
dukungan dari orang tedekatnya untuk selalu ditemani, keterampilan koping dalam menangani stressor
biasanya jika mekanisme koping dalam menerima keadaan pasti akan lebih kooperatif saat menjalani
hospitalisasi (Supartini, 2012).
Setiap anak khususnya anak usia pra sekolah memerlukan penjelasan dengan kasih sayang sebelum
prosedur perawatan dilakukan aga r anak lebih bersosialisasi sehingga persiapan paling efektif dilakukan
pada anggota tim kesehatan misalnya dengan memberi terapi bermain. Dengan pemberian terapi bermain
maka, diharapkan anak bisa bersosialisasi dalam menjalani prosedur perawatan sehingga tujuan yang
diharapkan bisa tercapai. (Supartini, 2012).
Anak memerlukan media yang dapat mengekspresikan perasaan dan mampu bekerja sama dengan petugas
kesehatan selama dalam perawatan. Media yang paling efektif adalah dengan kegiatan bermain. Dengan
bermain, anak melepaskan ketakutan, kecemasan, mengekspresikan kemarahan dan permusuhan. Bermain
merupakan cara koping yang paling efektif untuk mengurangi kecemasan (Wong, 2009). Dalam
penelitiannya, Herliana (2011), menyimpulkan bahwa pemberian terapi berma in pada anak meningkatkan
sikap kooperatif selama menjalani hospitalisasi. Sebab ketika bermain anak mengekspresikan beberapa
perasaan mereka seperti frustasi,
permusuhan dan agresi tanpa takut dimarahi oleh staf keperawatan. Anak juga akan memperoleh
kegembiraan dan kesenangan yang membuatnya lebih kooperatif terhadap tindakan keperawatan selama
hospitalisasi.
Tujuan bermain dirumah sakit adalah dapat melanjutkan tumbuh kembang selama perawatan, dapat
mengembangkan kreativitas melalui pengalaman bermain ya ng tepat, dapat beradaptasi terhadap stress dan
kecemasan karena penyakit atau dirawat di rumah sakit (Supartini, 2012). Dimana permainan yang
dilakukan oleh peneliti untuk anak usia prasekolah di ruang Safir Santosa Hospital Bandung Kopo yaitu
dengan mewa rnai gambar.
Hal ini didukung oleh hasil penelitian dari Widyasari (2012) Dari studi Eksperimental (pre dan posttest)
dengan sampel 10 pasien menyebutkan metode mewarnai gambar sebagai permainan terapeutik kreatif
untuk menurunkan stress, kecemasan, dan sa rana komunikasi pada anak, diperoleh hasil 8 pasien
didapatkan perubahan perilaku positif setelah intervensi.
Tingkat kecemasan sesudahterapi bermain mewarnai gambar pasien anak usia prasekolah (3 -6
tahun) di ruang Safir Santosa Hospital Bandung Kopo.
Berdasarkan hasil penelitian 4.2 menunjukan bahwa kecemasan saat hospitalisasi pada anak prasekolah di
Ruang Safir Santosa Hospital Bandung Kopo sesudah diberikan terapi bermain mewarnai gambar, sebagian
besar mengalami kecemasan ringan sebanyak 13 orang anak (35,1%), tidak cemas berjumlah sama yaitu12
anak (32,5%), cemas sedang 6 orang anak (16,2%), sangat tidak cemas berjumlah sama yaitu 6 orang anak
(16,2%), dan tidak ada yang mengalami kecemasan bera. Gambaran wajah anak menunjukan lebih rileks,
terbuka dan kooperatif.
Ditinjau dari teori Supartini (2012), bermain dapat dilakukan oleh anak sehat maupun sakit. Walaupun anak
sedang sakit tetapi kebutuhan akan bermain tetap ada. Terapi bermain membuat aktiftas anak menjadi
menyenangkan. Terapi bermain dilakukan pada anak yang mengalami hospitalisasi untuk meminimalkan
atau menurunkan kecemasan pada anak. Terapi bermain merupakan media bagi anak untuk
mengeskpresikan perasaan, relaksasi dan distraksi perasaan yang tidak nyaman (Supartini, 2012).
Pada ha sil penelitian sesudah diberikan terapi bermain mewarnai gambar, tingkat kecemasan yang paling
banyak yaitu cemas ringan dan tidak cemas. Hasil penelitian sebelumnya oleh penelitian Alfiyanti, dkk
(2007) yaitu ada penurunan tingkat kecemasan yang signifika n. Presentase responden yang cemas sebelum
dilakukan terapi bermain adalah 70% sedangkan setelah dilakukan terapi bermain sebesar 60%. Hal ini
menunjukkan penurunan jumlah responden yang cemas sebesar 10%.
Kecemasan pada anak yang sedang dirawat bisa berkurang karena adanya dukungan orangtua yang selalu
menemani anak selama dirawat, lingkungan yang nyaman, petugas kesehatan yang mampu mengalihkan
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perhatian dan dapat membina hubungan dengan baik. Semua hal ini sesuai dengan teori dari Wong (2009)
Upaya untuk mengatasi kecemasan pada anak diantaraya melibatkan orangtua anak, modifikasi lingkungan
rumah sakit agar anak merasa nyaman dan tidak merasa asing dengan lingkungan baru, peran petugas
kesehatan yang mampu menghargai sikap anak dan memberikan dukungan de ngan meluangkan waktu
untuk bermain. Permainan yang diberiakan salah satunya untuk anak usia prasekolah yaitu terapi bermain
mewarnai gambar. Melalui terapi bermain mewarnai gambar ini dapat menurunkan kecemasan pada anak
selama perawatan dan mempunyai koping positif sehingga akan membantu penyembuhan, karena melalui
kegiatan bermain mewarnai, anak dapat mengalihkan rasa sakitnya (distraksi) dan mendapat efek relaksasi
melalui kesenangannya melakukan permainan (Supartini, 2012; Wong, 2009).
Anak yang dirawa t tersebut semula berada pada fokus keadaan sakitnya dan lingkungan asing, namun
setelah dilakukan intervensi anak mulai terbiasa dengan lingkungannya dan mau bermain dengan teman
sebayanya. Pemahaman terhadap keadaan dirinya saat ini menjadi lebih mudah d ikuasai, sehingga tujuan
dari terapi bermain mewarnai gambar bisa tercapai, diantaranya gerakan motorik halusnya lebih terarah,
berkembang kognitifnya, dapat bermain sesuai tumbuh kembangnya, dapat berkomunikasi dan
bersosialisasi dengan teman sebaya, cemas/stress selama di RS berkurang/hilang (Gusnadi,2013).
Terapi bermain yang dilakukan peneliti merupakan kegiatan yang menyenangkan bagi anak sehingga
tercipta suasana akrab dan persaan bahagia. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Solikhah (20 11) yang
membuktikan bahwa tingkat kecemasan anak usia prasekolah setelah diberi inrevensi terapi bermain
mengalami penurunan tingkat kecemasan sedang menjadi ringan. Dengan diberikan terapi bermain
mewarnai akan mampu menurunkan tingkat kecemasan pada ana k karena ketakutan anak menjadi
berkurang, anak menjadi lebih akrab dengan perawat dan lebih familiar dengan lingkungan rumah sakit
serta anak tidak akan merasa jenuh karena waktu mereka diisi dengan kegiatan mewarnai. Hal tersebut
mendukung pernyataan Wong (2009) bahwa bermain memang sangat efektif dan berfungsi untuk
memfamiliarkan lingkungan rumah sakit.
Peranan orang tua dalam pelaksanaan terapi bermain sangat besar. Dari 37 anak yang diobservasi, orang
tua ikut dalam permainan dengan cara mendampingi, memilihkan warna, serta menghibur anak dalam
mewarnai. Dalam hal ini berpengaruh pada penurunan tingkat kecemasan anak. Sesuai dengan pernyataan
Supartini (2009) bahwa sistem pendukung yang tersedia misalnya peran aktif orang tua akan membantu
anak dalam melepaskan tekanan akibat penyakit yang dideritanya. Pada penelitian sebelumnya sudah
dijelaskan oleh Widodo (2012) yaitu peran keluarga dan lingkungan sangat berpengaruh dalam
mempercepat proses penumbuhan dan terapi tindakan.
Setelah diberikan terapi berm ain mewarnai kepada anak, pada saat perawat/ peneliti masuk ke ruangan
mendekati anak, tidak ada lagi respon seperti ekspresi wajah tegang, memegangi atau mendekati oarng tua
atau neneknya. Menurut penuturan perawat ruang safir Santosa Hospital Bandung Kop o pada saat perawat
melakukan pemeriksaan, melakukan tindakan (menyuntik, mengambil darah, memasang infus) ekspresi
wajah tegang, anak masih ada yang meringis, memegang erat orang tuanya, tetapi menjadi jarang dan hanya
sebagian kecil. Sementara saat perawat mmberikan obat yang diminum dan mengajak bercakap – cakap,
anak menjadi kooperatif dan tidak lagi diam. Dengan adanya terapi bermain reaksi kecemasan yang muncul
kepada anak dapat berkurang dan meminilmalkan efek hospitalisasi.
Pengaruh Tingkat kecemasan terapi bermain mewarnai gambar pasien anak usia prasekolah (3 -6
tahun) di ruang Safir Santosa Hospital Bandung Kopo.
Tingkat kecemasanyang terjadi pada anak usia prasekolah selama hospitalisasi mengalami perubahan
sesudah diberikan terapi bermain, diama na 16 anak (43,2%) mengalami cemas sedang sebelum diberikan
terapi bermain mewarnai gambar, semuanya mengalami perubahan menjadi cemas ringan bahkan sampai
tidak cemas, kemudian cemas ringan 10 orang anak (27%) mengalami perubahan menjadi tidak cemas
sampa i sangat tidak cemas, sangat cemas 7 anak ( 19%) mengalami perubahan menjadi cemas sedang.
Perubahan ini menunjukan bahwa terapi bermain mewarnai gambar berpengaruh terhadap kecemasan anak
usia prasekolah yang mengalami hospitalisasi. Hasil analisa antara tingkat kecemasan sebelum dan sesudah
diberikan terapi bermain mewarnai gambar diperoleh nilai p=0,001 p<0,050), ini menunjukan ada pengaruh
yang signifikan antara terapi bermain mewarnai gambar terhadap tingkat kecemasan saat hospitalisasi.
Saat dilakukan penelitian, respon yang muncul pada anak cenderung menangis atau marah ketika didekati
dan kadang-kadang ia merajuk pada orang tuanya. Awalnya sangat sulit membina rasa percaya antara anak
dan peneliti tapi berkat bantuan orang terdekat dan ketika ditunju kkan dan di jelaskan kepada anak
mengenai media yang mendukung terapi yaitu crayon dan gambar yang akan diwarnai, anak mulai
menunjukkan respon yang baik kepada peneliti dan mau melakukan terapi mewarnai gambar sampai selesai
terapi. Dalam penelitian ini penurunan tingkat kecemasan membuat anak menjadi kooperatif setelah
diberikan terapi bermain, hal ini dibuktikan dengan mereka yang ingin makan dan minum obat. perilaku
tersebut dilihat melalui lemar observasiyaitu reaksi yang muncul ketika perawat memberik an tindakan
keperawatan anak tidak lagi menolak dan lebih bisa terbuka dengan perawat. Hal ini mendukung penelitian
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yang dilakukan Herliana (2011) dengan judul Pengaruh Terapi Bermain Terhadap Tingkat Kooperatif
Selama Menjalani Perawatan pada Anak Usia Prasekolah di Irna II (bangsal perawatan anak) RSUP DR.
Sardjito Yogyakarta yakni menunjukan adanya pengaruh yang bermakna dari pemberian terapi bermain
terhadap peningkatan perilaku kooperatif anak pra sekolah di IRNA RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta.
Dengan mewarnai dapat menurunkan tingkat kecemasan pada anak dengan warna yang di hasilkan, juga
dapat menurunkan tingkat kecemasan anak selama perawatan dengan mengajak mereka bermain
menggunakan alat permainan yang tepat. Aktivitas bermain mewarnai juga dapat men imbulkan perasaan
tertarik dan menyenangkan pada anak serta memancing partisipasi mereka karena dalam proses terapi ini
anak melakukan sesuatu, tidak hanya terlibat dalam pembicaraan (Muchtar & Noor, 2009).
Terkadang dengan banyak pembicaraan anak merasa k esal. Berbeda dengan bermain mewarnai gambar,
seseorang secara tidak sadar telah mengekspresikan rasa sedih, rasa tertekan, stres, menciptakan gambarangambaran yang membuat seseorang kembali merasa bahagia, dan membangkitkan masa - masa indah yang
pernah dialami bersama orang–orang yang dicintai (Aziz, 2010). Pembahasn diatas dapat disimpulkan
bahwa terapi bermain mewarnai gambar terhadap tingkat kecemasan terhadap anak prasekolah selama
hospitalisasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perubahan kecemasan anak yang mengalami
hospitalisasi.
Simpulan dan Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:
1. Tingkat kecemasan pada anak usia prasekolah yang mengalami hospitalisasi sebelum diberikan terapi
bermain di ruang Safir Santosa Hospital Bandung Kopo, sebagian anak mengalami cemas sedang.
2. Tingkat kecemasan pada anak usia prasekolah yang mengalami hospit alisasi sesudah diberikan terapi
bermain di ruang Safir Santosa Hospital Bandung Kopo, sebagian kecil anak mengalami cemas
ringan.
3. Terdapat pengaruh pemberian terapi bermain terhadap penurunan tingkat kecemasan pada anak usia
prasekolah di ruang Safir Santosa Hospital Bandung Kopo diperoleh P value = 0,001 (p<α0,05).
Saran
1. Bagi Institusi Santosa Hospital bandung Kopo
Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan perawat dan ditetapkannya SOP
untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan asuhan keperawatan dalam penanganan menurunkan
kecemasan pada anak saat hospitalisasi. Kemudian memodifikasi lingkungan kamar pasien dengan
diberikan aksen gambar wallpaper atau stiker gambar, sehingga anak merasa nyaman dan tidak
merasa sedang di rumah sakit. Diadakan alat permainan sesuai usia yang dibutuhkan, agar kebutuhan
bermain anak saat menjalani hospitalisasi bisa terpenuhi, karena disayangkan jika hanya ada tempat
bermain tetapi tidak ada alat permainannya.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian
tentang terapi bermain pada anak dengan berbeda variabel yang berhubungan dengan hospitalisasi
atau faktor kecemasan pada hospitalisasi.
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ABSTRAK
Biaya pengobatan di RS saat ini sangat mahal. Bila menggunakan BPJS sekalipun ada keterbatasan lama
rawat dan jenis layanan pengobatan. Orang sakit di tengah keluarga sering terabaikan karena meningkatnya
kesibukan anggota keluarga. Home Health Care merupakan salah satu solusinya, tetapi masih banyak
masyarakat yang berpikir biaya HHC mahal. Home Health Care yang sering juga disebut Home Care adalah
pelayanan kesehatan berkesinambungan dan komprehensif yang diberikan kepada individu dan keluarga di
tempat tinggal mereka yang bertujuan untuk meningkatkan, mempertahankan, atau memulihkan kesehatan
yang memaksimalkan kemandirian dan meminimalkan akibat dari penyakit. Tujuan penelitian ini untuk
menggali bagaimana Pengembangan Model Home Health Care dalam Pelayanan Keperawatan.sehingga
masyarakat Indonesia mengenal Perawatan Home Care lebih baik, pasien dan keluarga menerima kepuasan
asuhan, lebih nyaman, efektif serta efisien. Pencarian data awal terbatas dilakukan di PubMed, ProQuest
dan Google Scholar. Studi yang diterbitkan ada dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia juga dipilih
pada tahun 2010 – 2018. Metode yang dilakukan adalah Cross Sectional dengan membuat survey kepada
seluruh pelanggan RS Advent yang dianggap membutuhkan layanan Home Care sebanyak 15 orang juga
beberapa layanan HHC di Bandung ada sebanyak 5. Hasil yang ditemukan bahwa Model HHC perlu
dikembangkan karena sangat efektif dan efisien. Diharapkan RS dan perawat mandiri menjadikan hasil
tinjauan ini sebagai bahan masukan untuk mengembangkan Pelayanan Keperawatan dengan model Home
Health Care.
Kata Kunci: Home Health Care, Pelayanan Keperawatan, Pengembangan Model Pengelolaan HHC
PENDAHULUAN
Home Health Care (HHC) yang sering juga disebut Home Care (HC) adalah pelayanan kesehatan yang
dilakukan di rumah pasien. Sementara menurut Depkes RI,2002 Home Health Care/Home Care adalah
pelayanan kesehatan berkesinambungan dan komprehensif yang diberikan kepada individu dan keluarga di
tempat tinggal mereka yang bertujuan untuk meningkatkan, mempertahankan, atau memulihkan kesehatan
yang memaksimalkan kemandirian dan meminimalkan akibat dari penyakit.
Home Care bukanlah merupakan hal yang baru. Sejak zaman Florence Nightingale hal ini sudah
dilakukan. Di negara – negara maju, konsep ini telah dikembangkan oleh William Rathon sejak tahun 1859
di Liverpool yang dinamakan perawatan di rumah dalam bentuk kunjungan tenaga keperawatan ke rumah
untuk mengobati pasien yang sakit dan tidak bersedia dibawa ke rumah sakit. (Grant, Roy, Greene,
Danielle, 2012). Di Ontario Home Care sudah dimulai sejak tahun 1968 -1969 ketika empat proyek
percontohan diluncurkan di dalam Provinsi. Pada tahun 1995, Pemerintah Ontario mengumumkan niatnya
untuk mengubah tata kelola dan administrasi program perawatan di rumah dan m enggabungkannya dengan
Layanan Koordinasi Penempatan, layanan yang diwajibkan secara provinsi untuk mengelola penerimaan
menjadi fasilitas perawatan jangka panjang yang didanai publik (yaitu, panti jompo dan rumah untuk orang
lanjut usia). Organisasi baru tersebut ditunjuk sebagai Pusat Akses Perawatan Masyarakat/ Community
Care Access Center(CCAC). (Nancy A, Sears, 2002)
Demikian untuk di negara Jepang Home Care juga sudah lama ada dan bahkan pada tahun 2012
mengingat demografi penduduk Jepang semangkin bertambah yang berusia lanjut, layanan HC terlebih
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menjelang kematian semakin diperkuat. (Ayumi Igarashi,Takeshi Kurinobu, Ayako Ko, Yuko Okamoto,
Shino Matsuura, Mei Feng and Noriko Yamamoto-Mitani, 2015)
Pada bulan November 2010, American Public Health Association mendukung model HC untuk tujuan
pemerataan dan meningkatkan kesehatan masyarakat yang lebih baik.
Menurut (Michael E. Porter, Thomas H.Lee, 2013), pengembangan model perawatan dengan cara
perawatan berfokus pada pasien. Mengurangi obat – obatan dan memisahkan dari kondisi medis pasien.
Mengembangkan unit praktek terpadu yang bekerjasama dengan tim klinis dan nonklinis dimana perawat
menjadi leader nya.
Latar Belakang
Berdasarkan data dari (BPS, Agustur 2019) usia hidup penduduk Indonesia semakin bertambah hingga
mencapai usia 80 tahun. Demikian juga dengan tingkat kesibukan masyarakat Indonesia baik pria maupun
wanita.. Hal ini menyebabkan orang yang usia lanjut sering terabaikan dalam keluarga. Meningkatnya
penyakit degenerative yang mengambil posisi teratas untuk penyebab kematian di Indonesia pada saat ini,
seperti Cancer, Jantung, Stroke, Gagal Ginjal dan DM. Majalah Kesehatan Suara.com (Dythia Novianty,
Firsta Nodia, 2019)
Semua penyakit – penyakit ini memerlukan perhatian yang cukup serius dan waktu yang lama.
Sementara banyak RS di Indonesis memfokuskan pelayanan yang bersifat acute care dari pada chronic care.
Biaya pengobatan di Rumah Sakit mahal sementara dengan menggunakan BPJS sekalipun, tidak banyak
yang bisa didapatkan oleh pasien karena adanya pembatasan waktu lama rawat, pembatasan obat – obatan
dan pemeriksaan, demikian pula dengan antrian yang panjang. Hal ini semua membuat pasien dan keluarga
memerlukan pemikiran untuk rawat di rumah. Tapi seringkali banyak keluarga dengan segala
kesibukannya, dengan ketidak pahamannya dalam hal merawat dan megenali kondisi pasien, maka perlulah
didampingi oleh seorang perawat. Perawat di rumah dapat memberikan pelayanan yang compre hensive,
baik secara fisik, mental dan social nya.
Mengapa perlu Home Health Care/Home Care?
Ini beberapa alasannya:
1. Buat Keluarga dan Pasien
Mengurangi biaya pengobatan yang kian mahal serta juga dari segi biaya akomodasi,
transportasi dan konsumsi keluarga.
Tetap bisa dekat dengan keluarga
Merasa lebih nyaman karena berada di rumah sendiri
Menghindari antrian yang panjang
Mendapatkan perawatan yang komprehensif
Menghindari dari nosocomial
Makin banyak wanita yang bekerja diluar rumah, sehin gga tugas merawat orang sakit
biasanya dilakukan wanita dapat digantikan oleh perawat.
2. Buat Perawat
Memberikan variasi lingkungan kerja, sehingga tidak jenuh dengan lingkungan yang tetap
sama.
Dapat mengenal pasien dan lingkungannya lebih baik. Hal ini da pat meningkatkan kepuasan
kerja perawat.
3. Konsep / Model Teori Keperawatan
Sesuai dengan teori lingkungan menurut Florence Nightingale yang merujuk pada lingkungan
fisik external yang mempengaruhi proses penyembuhan dan kesehatan yang meliputi lima
komponen lingkungan terpenting dalam mempertahankan kesehatan individu yang meliputi
udara yang bersih, air yang bersih, pemeliharaan yang efisien, keberhasilan serta
penerangan/pencahayaan. (Ketut Suarjana, Agastya, Valentina DYS, 2012)
METODE
Metode yang dilakukan adalah Cross Sectional dengan membuat survey kepada seluruh pelanggan RS
Advent yang dianggap membutuhkan layanan Home Care sebanyak 15 orang juga beberapa layanan Home
Health Care di Bandung ada sebanyak 5.Penelitian ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan –
pertanyaan yang terkait dengan topik penelitian kepada bebrapa klien melalui wawancara. Penelitian ini
juga berdasarkan dengan menggunakan tinjauan sistematik riview dari beberapa penelitian yang
berhubungan dengan Home Health Care atau Home Care.
Strategi Pencarian
Tujuan strategi pencarian adalah untuk menemukan studi yang dipublikasikan. Pencarian terbatas
awal dari PubMed, ProQuest dan Google Schoolar, serta beberapa Jurnal Managemen Strategy. Dari
PubMed didapati 211 jurnal, ProQuest 122 jurnal dan Google Schoolar sebanyak 70 Jurnal tentang Home
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Health Care atau Home Care. Tetapi dipilih yang sesuai dengan kategori penelitian. Dari semua setelah
ditelaah untuk saat ini ada 5 jurnal yang masuk ka tegori penelitian
Sampel pada penelitian ini adalah keluarga yang mempunyai anggota keluarga yang mengalami
gangguan kesehatan yang memerlukan perawatan panjang, seperti Stroke, Cancer, perawatan luka, dan
sebagainya yang dikelompokkan menjadi kelompok perlakuan dan kelomp ok kontrol. Adapun kriteria
inklusi pada penelitian ini adalah:
1) Keluarga dengan status ekonomi semua tingkatan;
2) Pendidikan keluarga minimal SMA;
3) Laki-laki atau perempuan dengan usia dewasa ≥ 20 tahun;
4) Keluarga yang menjadi wali atau bertanggung jawab utama pada pasien.
5) Umur pasien antara 45 sampai 80 tahun.
6) Pasien pasca stroke dengan hemiparese (kelemahan anggota gerak).
HASIL
Hasil yang ditemukan bahwa Model Home Health Care perlu dikembangkan karena sangat efektif dan
efisien. Dikembangkan dengan cara perluasan jaringan HHC baik yang ada di Rumah Sakit maupun
layanan mandiri dengan tetap memantau pasien baik secara online, maupun kunjungan langsung.
Membentuk link dari beberapa RS. Menjadikan Pasien yang menjadi focus nya dan perawat harus menjadi
peran yang terutama.
KESIMPULAN
Pengembangan Pengelolaan Metode Home Health Care perlu ditingkatkan. Dari bebrapa Jurnal yang ada,
masih kurang menjelaskan cara yang tepat dalam pengembangan HHC, tetapi ada juga yang sudah
membuat jela s cara pengembangan HHC tersebut. Diperlukan lebih banyak penelitian untuk mengetahui
pengembangan metode Home Health Care yang terbaik.
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ABSTRAK
Diabetes melitus (DM) sudah menjadi salah satu ancaman bagi kesehatan manusia pada abad ke -21. Maka
upaya yang paling baik dilakukan adalah pencegahan dan pengelolaan DM termasuk didalamnya denga n
meningkatkan self efficacy. Self efficacy diperlukan bagi pasien DM untuk meningkatkan kemandirian
pasien dalam mengelola penyakitnya. Namun, pada saat ini belum didapatkan tinjauan sebelumnya tentang
implikasi peningkatan self efficacy pada pasien DM tipe 2. Tujuan telaah literatur ini untuk mengidentifikasi
dan mengevaluasi implikasi peningkatan self efficacy pada pasien diabetes melitus tipe 2. Metode literatur
review ini dilakukan dengan mencari artikel melalui database Google Scholar, PubMed dan ProQuest.
Berdasarkan hasil pencarian ditemukan sebanyak 10 artikel full text sesuai kriteria inklusi dengan tahun
publikasi tahun 2008-2019. Setiap artikel dibahas secara mendalam untuk mencari ide pokok dan
pembahasan yang relevan dengan topik penulisan. Hasil dari tinjauan literatur review ini menjelaskan
bahwa implikasi peningkatan self efficacy pada pasien diabetes melitus tipe 2 akan berdampak pada
manajemen diri yang lebih baik. Sehingga dapat meningkatkan praktek perawatan diri, kepatuhan terhadap
terapi pengobatan yang dijalani dan pengelolaan diet. Peningkatan Self efficacy juga b erdampak pada
kontrol glikemik yang memadai dan peningkatan kualitas hidup pasien DM tipe 2. Sebagai pemberi asuhan,
seorang perawat diharapkan mampu meningkatkan self efficacy yang tinggi kepada pasien DM tipe 2. Perlu
untuk dilakukan penelitian lanjut terkait pengaruh yang dapat meningkatkan self efficacy pada pasien DM
tipe 2.
Kata Kunci: Diabetes Melitus Tipe 2, Implikasi, Self Efficacy
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ABSTRAK
Cedera kepala merupakan salah satu penyebab kecacatan utama dan kematian. Cedera kepala dapat
menurunkan kesadaran pasien dan menimbulkan kerusakan kognitif, untuk meminimalkan risiko tersebut
pemberian stimulus lebih awal sangatlah penting untuk meningkatkan kesadaran pasien. Tujuan literatur
review ini untuk mengidentifikasi stimula si yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran pasien.
Metode yang digunakan dalam pencarian sistematis melalui database elektronik yaitu Pubmed, CINAHL
Ebsco dan ScienceDirect. Adapun kriteria inklusi adalah: rentang waktu antara 2009 dan 2019, desain
penelitian randomised controlled trial, quasi ekperiment dan menggunakan bahasa Inggris. Kombinasi kata
kunci yang digunakan yaitu “Head injury’ AND ‘Sensory Stimulation’ OR ‘Auditory stimulation’ OR
‘Tactile stimulation‘ NOT ‘Literature Review’ OR ‘review of the literature’ OR ‘overview’ OR ‘Systematic
Review’ OR ‘meta analysis”. Sebanyak 10 arikel memenuhi kriteria inklusi dan dianalisis. Ditemukan
bahwa tera pi stimulasi sensori signifikan dapat meningkatkan kesadaran pasien cedera kepala, stimulasi
berupa multimodal (visual, auditory, olfactory, tactile, gustatory) maupun unimodal. Namun demikan
stimulasi unimodal hasilnya lebih baik dari pada multimodal akan tetapi stimulasi yang paling berpengaruh
terhadap peningkatan kesadaran pasien yaitu stimulasi tactile dan stimulasi auditory. Dapat disimpulkan
bahwa stimulasi sensori dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran pasien, dan stimulasi yang paling
berpengaruh terhadap peningkatan kesadaran pasien adalah stimulasi tactile dan stimulasi auditory. Akan
tetapi belum ada peneliti yang melihat efek stimulasi tersebut secara bersamaan sehingga disarankan untuk
penelitian selanjutnya.
Kata Kunci: Cedera Kepala , Stimulasi Sensori

THE EFFECT OF SENSORY STIMULATION ON IMPROVING PATIENTS
OF HEAD INJURIES: LITERATURE REVIEW
ABSTRACT
Head injury is one of the main causes of disability and death. Head injury can reduce patient
awareness and cause cognitive damage, to minimize the risk of providing early stimulus is very
important to increase patient awareness. The purpose of this review literature is to identif y
stimulation that can be used to increase patient awareness. The met hods used in systematic searchin g
through electronic databases are Pubmed, CINAHL Ebsco and ScienceDirect. The inclusion criteria
are: the time span between 2009 and 2019, the design of a randomized controlled trial study, quasi
experiment and use English. The combination of keywords used is "Head injury 'AND' Sensory
Stimulation 'OR' Auditory stimulation 'OR' Tactile stimulation 'NOT' Literature Review 'OR' review
of the literature 'OR' overview 'OR' Systematic Review 'OR' meta analysis ". A total of 10 articles
met the inclusion criteria and were analyzed. It was found that sensory stimulation therapy can
significantly increase the awareness of head injury patients, stimulation in the form of multimoda l
(visual, auditory, olfactory, tactile, gustatory) or unimodal. However, the results of unimodal
stimulation are better than multimodal, but the stimulation most influential on increasing patient
awareness is tactile stimulation and auditory stimulation. It can be concluded that sensory stimulatio n
can be used to increase patient awareness, and the stimulation that is most influential on increasin g
patient awareness is tactile stimulation and auditory stimulation. However, there are no researchers
who see the effects of stimulation simultaneously so it is reco mmended for further research.
Keywords: Head Injury, Sensory Stimulation
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Pendahuluan
Cedera kepala merupakan salah satu penyebab kecacatan utama dan kematian. Terjadi pada kulit kepala,
tengkorak dan otak. Karena adanya benturan atau pukulan mendadak pada kepala dengan atau tanpa
penurunan kesadaran (smeltzer, 2014). Sehingga pasien dengan cedera kepala harus ditangani dengan
segera.
Cedera kepala menyebabkan komplikasi yang serius jika tidak ditangani dengan segera, seperti kejang
pasca trauma, penurunan kesadaran, penurunan fungsi kognitif, kecacatan dan agitasi serta menyebabkan
kematian (Manurung, 2018). Penanganan pada pasien cedera kepala dapat dilakukan dengan terapi
farmakologi, nonfarmakologi dan tindakan pembedahan. Yang dilakukan un tuk mempertahankan ventilasi
dan sirkulasi yang adekuat, serta tindakan keperawatan seperti stimulasi sensori (Hudak & Gallo, 2010).
Selain memperbaiki perfusi otak maka dibutuhkan tindakan stimulasi sensori untuk mempercepat
penyembuhan.
Pemberian stimula si sensori dapat mengembangkan konektivitas sinaptik, meningkatkan stimulasi perifer.
Pemberian stimulus lebih awal dapat membantu mempercepat proses pemulihan, meningkatkan kesadaran
dan mencegah komplikasi yang lebih lanjut (Kalani, Pourkermanian, & Alimohammadi, 2016; Megha,
Harpreet, & Nayeem, 2013). Sehingga stimulasi sensori dapat meningkatkan kesadaran pada pasien cedera
kepala.
Tujuan
Tujuan dilakukannya studi literature review ini adalah untuk meninjau stimulasi sensori yang dapat
digunakan untuk meningkatkan kesadaran pa sien cedera kepala.
Metode
Tinjauan literatur review ini mengikuti panduan PRISMA (Liberati et al., 2009; Moher et al., 2009)
3.1 Strategi Pencarian
Untuk meminimalkan potensi bias pa da literature review ini, peneliti melakukan pencarian sistematis
menggunakan komputer dan menelusuri database elektronik Pubmed, CINAHL Ebsco dan
ScienceDirect pada bulan agustur 2019. Peneliti melakukan pencarian lanjutan (advanced search) di
tiga database tersebut dalam rentang waktu antara 2009 sampai 2019. Kombinasi kata kunci yang
digunakan yaitu : “Head injury’ AND ‘Sensory Stimulation’ OR ‘Auditory stimulation’ OR ‘Tactile
stimulation‘ NOT ‘Literature Review’ OR ‘review of the literature’ OR ‘overview’ OR ‘Systematic
Review’ OR ‘meta analysis”. Pada pencarian ini ditemukan 288 artikel dari pubmed, 94 article
database CINAHL ebsco, dan 122 artikel dari database ScienceDirect. Judul ditinjau untuk
mengecualikan studi yang tidak relevan dan duplikat (3 22). Peneliti kemudian memilih 30 artikel
berdasarkan judul yang sesuai dengan tujuan pencarian. Selanjutnya peneliti menganalisis abstrak dari
semua artikel yang diidentifikasi dan 20 artikel memenuhi kriteria untuk penelitian ini, teks lengkap
dianalisis. Hasil analisa artikel full teks hanya 10 yang memenuhi kriteria. Rincian seleksi artikel pada
literatur review ini (Gambar 1).
3.2 Kriteria Inklusi dan Eksklusi
Kriteria inklusi pada penelitian ini, artikel bahasa Inggris yang diterbitkan antara 2009 dan 201 9.
Sedangkan kriteria eksklusi antara lain, jenis penelitian kualitatif, diterbitkan dalam format disertasi
atau review studi seperti tinjauan pustaka, analisis konsep, tinjauan sistematis, dan meta -analisis.
Hasil
4.1 Mengontrol Resiko Bias
Dari 10 penelitian yang direview penelitian menunjukkan risiko bias yang minimal karena sebagian
besar studi menggunakan desain randomized control trials (RCT) untuk menghindari bias seleksi
selama pemilihan sampel ataupun alokasi intervensi
4.2 Karakteristik Penelitian
Berdasarkan sepuluh artikel yang di review dalam penelitian ini jumlah total peserta 441 dengan
sampel terbanyak 103 (Grap et al., 2016), rentang usia pada penelitian ini bervariasi dari 17 tahun
sampai 60 tahun. Nilai GCS pasien yang memenuhi kriteria juga bervariasi 6 -8 menurut Abbasi,
Mohammadi, & Rezayi, (2009), lebih dari 8, atau 9-12 (Alam, Elsaay, Weheida, Elazazy, & Ahamed,
2016; Park & Davis, 2016) dan GCS ≤ 8, 3-8 (Chitkara, Goel, & Sood, 2013; Megha et al., 2013;
Moattari, Shirazi, Sharifi, & Zareh, 2016; Nam, 2018)
4.3 Instrumen
Intrumen yang digunakan dalam review ini sebagian besar menggunakan instrument yang sama yaitu
Glasgow Coma Scale (GCS), Coma Recovery Scale (CRS), Rancho Los Amigos (RLA), Rancho Los
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Identification

Amigos Levels of Cognitive Functioning Scale (LCFS), serta beberapa penelitian yang
mengkombinasikan menggunakan Sensory Modality Assessment and Rehabilitation Technique
(SMART), Sensory Stimulation Assessment Measure (SSAM), Western Neuro -Sensory Stimulation
Proﬁle (WNSSP) untuk menilai stimulasi sensori.
4.4 Deskripsi Intervensi
Berdasarkan review Intervensi yang dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan stimulasi sensori
multimodal (Alam et al., 2016; Chitkara et al., 2013; Grap et al., 2016; Megha et al., 2013;
Neuroscience et al., 2014) sebagian besar peneliti menggunakan stimulasi sensori unimodal
(auditory) (Abbasi et al., 2009; Moattari et al., 2016; Nam, 2018; Park & Davis, 2016; Sullivan et al.,
2017).

Artikel yang diidentifikasi dari
pencarian database: (Pubmed: 288,
CINAHL Ebsco: 94, ScienceDirect:
122)
(n=504)

Included

Eligibility

Screening

Duplikasi
(n=91)
Artikel yang diskrining
(n=322)
Artikel yang tidak sesuai
dengan judul
(n=292)
Judul yang dinilai layak
(n=30)
Review (n=12)
Tidak bisa diakses full teks
(n=8)

Artikel yang memenuhi
kriteria inklusi
(n=10)

Gambar 1 Proses Seleksi Article
Pembahasan
Berdasarkan hasil review terdapat beberapa stimulus sensory (multimodal) seperti visual, auditory,
alfaktory, tactile, gustatory yang dapat di lakukan untuk meningkatkan kesadaran pasien cedera kepala,
(Alam et al., 2016; Chitkara et al., 2013; Grap et al., 2016; Megha et al., 20 13). Stimulasi sensori terbukti
dapat meningkatkan kesadaran pasien tetapi dari beberapa stimulus yang diberikan terdapat stimulus yang
paling berpengaruh dalam meningkatkan kesadaran yaitu auditory dan tactile, karena pendengaran
merupakan indera yang paling terakhir berfungsi pada manusia, serta rasa atau sentuhan masih bisa pasien
rasakan hanya saja pasien yang mengalami penurunan kesadran tidak mampu untuk mengungkapkannya,
selain stimulasi multimodal stimulasi unimodal juga sudah sering digunakan un tuk meningkatkan kesadran
pasein. Diantara studi yang direview, sebagian besar peneliti menggunakan unimodal yaitu stimulasi
auditory (Abbasi et al., 2009; Moattari et al., 2016; Nam, 2018; Park & Davis, 2016; Sullivan et al., 2017).
Stimulus pendengaran langsung seperti suara keluarga yang lebih dekat dan suara perawat ternyata lebih
efektif meningkatkan kesadaran pasien dibandingkan dengan stimulasi pendengaran tidak langsung seperti
suara umum, music atau tv.(Park & Davis, 2016). Stimulasi pendengaran mulai membuat perubahan setelah
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hari ketiga intervensi (Nam, 2018), dan menurut hasil penelitian yang dilakuakn oleh Winter et al., (2013)
pemulihan dapat dilihat sejak hari ke 5 sampai 31. Stimulasi yang paling memberikan efek terhadap
peningkatan kesadaran yaitu stimulasi auditory dan tactile. Akan tetapi belum ada studi yang melihat efek
stimulus tersebut secara bersamaan.

Simpulan
Dapat disimpulkan bahwa stimulasi sensori dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran pasien, dan
stimulasi yang paling berpengaruh terhadap peningkatan kesadaran pasien adalah stimulasi tactile dan
stimulasi auditory. Akan tetapi belum ada peneliti yang melihat efek stimulasi tersebut secara bersamaan
sehingga disarankan untuk penelitian selanjutnya.
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ABSTRAK
Resiliensi dapat membantu remaja untuk memiliki adaptasi positif dalam menghadapi kesulitan, stres dan
trauma, serta mencegah gangguan mental. Program peningkatan resiliensi berbasis sekolah telah diterapkan
secara internasional. Namun, belum ada tinjauan literatur khusus untuk mengkaji keefektifan aplikasi
program resiliensi pada remaja. Tinjauan literatur ini bertujuan menganalisis efektivitas Intervensi Berbasis
Sekolah untuk meningkatkan resiliensi pada remaja. Pencarian artikel menggunakan tiga database
elektronik, yaitu Ebsco, PubMed dan Proquest. Kata kunci yang digunakan adalah "resilience or resiliency
or resilient” AND "adolescents or teenagers or young adults", AND "school based intervention or
classroom based intervention or teacher implemented". Terdapat 1206 artikel penelitian dari tahun 2014 2019, namun hanya 9 artikel penelitian RCT yang sesuai kriteria ink lusi untuk dianalisis. Hasil temuan
menunjukkan ada lima program Intervensi Berbasis Sekolah yang berpengaruh signifikan pada tingkat
resiliensi remaja, yaitu: ERASE-Stress-Prosocial (ESPS), Mindfullness Training dengan program Learning
to BREATH (, Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR), Resilience and Coping Intervention (RCI),
serta Girls first Resilience Curriculum. Durasi program yang paling singkat adalah RCI yaitu 3 minggu
(p=0,027,f²=0,04), sedangan durasi terlama adalah Girls first selama 5 bula n (p<0.01; ES=0,46). Durasi
program tidak berpengaruh signifikan pada peningkatan resiliensi. Sebagai kesimpulan, temuan ini
mendorong untuk penelitian lebih lanjut dan pengebangan program intervensi berbasis sekolah untuk
meningkatkan resiliensi pada rema ja, khususnya di negara berkembang, seperti Indonesia.
Kata kunci: Resiliensi; Remaja; Intervensi Berbasis Sekolah
Pendahuluan
Remaja mewakili lebih dari 16% populasi dunia, yang berarti 1 diantara 6 orang saat ini berusia 10 -19 tahun
(WHO, 2018). Masa remaja merupakan tahap kehidupan yang sangat penting serta berfokus pada
pembelajaran, eksplorasi, pencarian jati diri, dan pembangunan hubungan (Lippman et al., 2011). Periode
ini juga ditandai oleh perkembangan otak yang dinamis dalam membentuk pola kognitif dan emosional
yang akan dipertahankan seseorang di masa dewasa (Blakemore & Mills, 2014). Hal ini menciptakan
peluang untuk meningkatkan resiliensi dan membangun fondasi untuk kesehatan dan kesejahteraan seumur
hidup (Nami et al., 2016).
Remaja mulai belajar untuk mengembangkan dan mempertahankan kebiasaan sosial dan
emosional yang penting untuk kesejahteraan mental. Ini termasuk mengadopsi pola tidur yang sehat;
berolahraga secara teratur; mengembangkan keterampilan koping, pemecahan masa lah, dan interpersonal
dan belajar mengelola emosi (WHO, 2018). Namun, di saat yang sama, remaja juga berpotensi tinggi
mengalami krisis kehidupan dan rentan terhadap berbagai macam kekerasan (Guedes et al., 2016).
Remaja rentan mengalami kekerasan seksua l, fisik atau emosional, penyalahgunaan narkoba atau
alkohol dan perilaku seksual berisiko yang dapat diperburuk oleh kesulitan hidup (kemiskinan,
pengangguran, kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan, norma rasial, diskriminatif gender, konflik
bersenjata, kehilangan orang tua dan lain-lain) (Patton et al., 2016). Stres atau trauma signifikan pada
remaja, yang diakibatkan oleh kekerasan dan masalah sosio -ekonomi sering memicu konsekuensi jangka
panjang, yaitu resiko bunuh diri, perilaku anti sosial, kecenderungan menjadi pelaku kekerasan, performa
akademik yang buruk, penyalahgunaan narkoba, hingga timbulnya gangguan mental (Nami et al., 2016).
Masalah gangguan mental pada remaja saat ini berkisar 10 – 20% dengan onset terjadinya
gangguan mulai dari umur 12 – 24 tahun (Kielling et al, 2011; WHO, 2018). Intervensi untuk
mempromosikan kesehatan mental remaja bertujuan untuk memperkuat faktor-faktor pelindung dan
meningkatkan alternatif untuk pengambilan resiko. Promosi kesehatan mental bertujuan membantu remaja
dalam membangun resiliensi sehingga mereka dapat mengatasi dengan baik dalam situasi yang sulit (WHO,
2018).
Resiliensi adalah kemampuan melakukan adaptasi positif dalam menghadapi kesulitan, trauma,
atau stres. Resiliensi berhubungan dengan sejumlah faktor pelindung dalam situasi yang menantang, seperti
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koping yang berfokus pada masalah, dukungan sosial, kesehatan fisik, fleksibilitas kognitif, dan
kemampuan untuk memaknai kesulitan (Houston, 2016). Domain yang biasa digunakan untuk mengukur
resiliensi adalah gejala kecemasan, gejala depresi, hiperaktif, masalah prilaku (kenakalan), masalah
internal, masalah eksternal, dan distres psikologis umum (Dray, 2017).
Program promosi resiliensi pada remaja dapat dilakukan di sekolah dengan menggunakan berbaga i
pendekatan yang berbeda, biasanya didasarkan pada faktor sosio -demografis atau karakteristik perilaku
tertentu. (Fenwick-Smith et al., 2018). Hasil dari program promosi kesehatan mental tentang resilien si
berfokus pada pengembangan kemampuan koping, mindfullness, pengenalan dan manajemen emosi,
hubungan empatik, efikasi, kesadaran diri, dan perilaku mencari bantuan. Hasil sekunder yang dapat terjadi
adalah penurunan gejala kecemasan, depresi, dan peningkatan hasil akademik (Fenwick -Smith et al., 2018).
Program promosi resiliensi bervariasi dalam hal kurikulum, durasi dan implementasi, serta
penggunaan berbagai alat dan kegiatan untuk menyampaikan tema dan topik utama. Metode pengajaran
juga bervariasi, begitu juga sumber daya pendidikan, pelatihan guru da n orang tua, perubahan sistem dan
sumber daya sekolah (Diekstra, 2008; Fenwick-Smith et al., 2018). Beberapa program sekolah berbasis
kelas, dengan sesi mingguan yang disampaikan oleh guru kelas atau staf program ke seluruh ruang kelas.
Pendekatan lainnya adalah mengubah seluruh lingkungan sekolah menjadi lebih ramah dan lebih
mendukung, namun pendekatan ini sering dikombinasi dengan pendekatan berbasis kelas (Fenwick -Smith
et al., 2018).
Banyak intervensi promosi resiliensi berbasis sekolah universal telah diterapkan secara
internasional (Dray, 2017). Program intervensi berbasis sekolah yang telah dilakukan adalah program
Cognitive Behavior Therapy (CBT), Mindfullness Training, program ERASE-Stress-Prosocial (ESPS),
Integrated Stress Management Program, dan Resilience Curriculum. Dua meta -analisis telah melaporkan
efektivitas uji coba terkontrol secara acak dari aplikasi universal Program Resiliensi PENN (PRP)
(berdasarkan metode CBT) (Brunwasser, et al., 2009; Bastounis et al., 2016), beberapa meta analisis juga
melaporkan efektifitas aplikasi universal beberapa program resiliensi pada anak dan remaja di sekolah
(Durlak et al., 2011; Hodder, et al., 2014; Dray et al., 2017; Fenwick -Smith et al., 2018; dll).
Dari keseluruhan penelitian yang dilakukan, belum ada meta analisis dan tinjauan literatur yang
dilakukan khusus untuk mengkaji keefektifan aplikasi program resiliensi pada remaja. Tinjauan literatur
tentang aplikasi program resiliensi di sekolah pada remaja penting untuk menentukan program yang efektif
bagi remaja dan durasi pemberian intervensi.
Tujuan
Penelitian ini bertujuan untuk menilai keefektifan program peningkatan resiliensi berbasis sekolah dalam
meningkatkan resiliensi pada remaja. Tujuan sekunder adalah untuk mengevaluasi durasi pemberian
intervensi.
Metode
Sumber Data
Sumber data yang relevan berasal dari 3 database, yaitu Pubmed, EBSCO dan Proquest. Artikel-artikel
dipilih berdasarkan kriteria inklusi dan mengikuti protokol PRISMA (Preferred Reporting Items for
Systematic Reviews and Meta-Analysis) untuk pelaporan artikel temuan.
Strategi Pencarian
Pencarian dilakukan pada bulan Agustus - September 2019. Beberapa kata kunci digunakan untuk
mendapatkan artikel yang relevan dalam ulasan ini, yang terdiri dari "resilience or resiliency or resilient",
"adolescents or teenagers or young adults", dan "school based intervention or classroom based
intervention or teacher implemented". Artikel yang terkait dengan intervensi berbasis sekolah dalam
meningkatkan resiliensi ditinjau kem bali untuk mengekstrak informasi.
Kriteria Inklusi
Kriteria inklusi dalam penelitian ini antara lain: (1) Artikel full text tidak berbayar dan berbahasa
Inggris; (2) Randomized Controlled Trials (RCT); (3) Publikasi 5 tahun terakhir (2014-2019); (4) Penelitian
dilakukan pada remaja (kriteria usia 10-24 tahun); (5) original article.
Kriteria Eksklusi
Kriteria eksklusi dalam penelitian ini antara lain: (1) Hanya berisi protokol program; (2) Penelitian
literatur review; (3) Penelitian kepada remaja yang mengalami autism; (4) Penelitian dilakukan di luar
lingkungan sekolah; (5) Penerapan/ implementasi bukan dilakukan oleh guru di sekolah.
Penjelasan lengkap dari strategi pencarian, eligibilitas artikel, serta artikel yang di masukkan ke
dalam analisis di gambarkan dalam alur PRISMA pada bagan 1.
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Bagan 1. Ringkasan Strategi Pencarian

Kata Kunci Pencarian:
((resilience or resiliency or resilient or coping or hardiness
or adaptation)) AND (adolescents or teenagers or young
adults) AND (school based intervention or classroom

Pubmed
N= 1155

EBSCO (CINAHL)
N= 22

Eligibilitas

Artikel publikasi 5
tahun terakhir
N= 1206

Included

Publikasi artikel
lebih dari 5 tahun
Proquest
N= 2975
N= 3020

Duplikasi
dihilangkan
N= 4181

Screening

Identifikasi

based intervention or teacher implemented)

Artikel full text
dikaji eligibilitas
N= 317

Artikel untuk di
analisis
N= 9

Artikel yang
dieksklusi
berdasarkan judul
dan abstrak
N= 889

Artikel yang dieksklusi (N= 308)
Literatur review = 7
Populasi tidak sesuai (Rentang
umur tidak sesuai & remaja
mengalami autism) = 149
Tidak dilakukan di sekolah = 23
Tidak dilakukan oleh guru = 4
Tidak membahas resiliensi= 119
Protokol penelitian = 6

Hasil
Berdasarkan hasil pencarian dari 3 database didapatkan sebanyak 4197 artikel yang dianggap relevan
dengan kata kunci. Setelah judul yang sama dihilangkan, t erdapat 4181 artikel. Pencarian kemudian
dipersempit dengan membatasi publikasi 5 tahun terakhir (2014 -2019), jumlah artikel yang ditemukan
sebanyak 1206 artikel.
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No
1

Setelah dilakukan screening dengan membaca judul dan abstrak penelitian, maka didapatkan 317
artikel full text yang memenuhi syarat. Pada akhirnya, berdasarkan kriteria inklusi, hanya 9 artikel yang
dapat di lanjutkan untuk di analisis. Alasan dikeluarkannya 308 artikel dari daftar review, yaitu artikel
berupa tinjauan literatur,populasi tidak sesuai (rentang umur tidak sesuai & remaja mengalami autism),
tidak dilakukan di sekolah, tidak dilakukan oleh guru, tidak membahas faktor yang berhubungan dengan
resiliensi, serta hanya berupa protokol penelitian.
Ekstraksi data dilakukan dengan menganalisa data berdasarkan nama penulis, judul, tujuan,
metode penelitian dan durasi intervensi, jumlah sampel dan hasil penelitian. Hasil ekstraksi data dapat
dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Hasil Ekstraksi Data
Penulis/Tahun
Judul Jurnal
Tujuan
Metode
Jumlah
Hasil
& Durasi
sampel
Berger, R.,
Enhancing
Untuk
RCT
183 siswa
Hasilnya menunjukkan dampak
Benatov, J.
Resiliency and
mengetahui
Durasi
Umur 11keseluruhan yang signifikan dari
Cuadros, R.,
Promoting Prosocial
keefektifan
inter14 tahun
intervensi ESPS (waktu X ukuran
VanNattan, J.
Behavior among
program ESPS
vensi=
Grup
X kelompok; Wilk’s
& Gelkopf, M. Tanzanian Primarydalam
16 sesi Intervensi
Lambda=0,32; F=11,58; df=27,
(2018)
school Students: A
meningkatkan
x 90
ESPS
178; p <0,001). ESPS efektif
School-based
resiliensi dan
menit,± (n=95)
dalam meningkatkan resiliensi
Intervention
mendorong
4 bulan Grup
dan perilaku pro-sosial serta
perilaku
kontrol
fungsi anak. ESPS juga efektif
prososial para
Social
mengurangi kesulitan sosial,
siswa di
Study
hiperaktif, somatisasi dan
Tanzania.
(n=88)
kecemasan. Selain itu, itu ESPS
berefek positif pada prestasi
akademik da n masalah disiplin
anak-anak.

2

Dvorakova,K.,
Kishida, M., Li,
J.,Elavsky, S.,
Broderick, P.
C., Agrusti, M.
R. &
Greenberg, M.
T. (2017)

Promoting healthy
transition to college
through mindfulness
training with
first-year college
students: Pilot
randomized
controlled trial

Untuk
mengevaluasi
efektivitas dan
kelayakan
mindfulness
training dalam
meningkatkan
kesehatan dan
kesejahteraan
mahasiswa
tahun pertama.

RCT
Durasi
intervensi=
8 sesi,
6
mingu

109
mahasiswa tingkat
pertama
Umur (1819 tahun)
Grup
intervensi
(n=55),
Wait list
control
(n=54)

3.

Houston, J. B.,
First, J.,
Spialek, M. L.
Sorenson, M.
E., MillsSandoval, T.,
Lockett. M.et
al. (2016).

Randomized
controlled trial of the
Resilience and
Coping Intervention
(RCI) with
undergraduate
university students

Untuk
mengevaluasi
program
Resiliensi dan
Intervensi
koping (RCI)
pada
mahasiswa.

RCI
Durasi
intervensi=
3
minggu

129 orang
(Umur 1823 tahun)
Grup
intervensi
(n=64),
Grup
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Grup intervensi menunjukkan
tingkat depresi yang secara
signifikan lebih rendah (F (1,
98)= 6.53, p <0,05, d=-0,34),
tingkat kecemasan yang secara
signifikan lebih rendah (F (1,
98)= 4.92, p <0,05, d=-0,48), dan
tingkat kepuasan hidup yang
secara signifikan lebih tinggi (F
(1, 97) = 10.59, p < 0,05, d= 0,41)
dibandingkan dengan peserta
kontrol. Sebagian besar siswa
menemukan program ini berguna
untuk (1) pengurangan stres dan
manajemen stres (95%), (2)
keterampilan mengatur diri
sendiri (52%), dan (3) menuntun
pada gaya hidup sehat (48%).
Para mahasiswa yakin dalam
menggunakan keterampilan ini
dalam situasi stress yang akan
datang(M=74,91, SD=21,78)
Interaction term untuk resiliensi
mendekati signifikansi, F (1, 117)
= 3,79, p = 0,054, dengan effect
size yang kecil, Cohen f² = 0,04.
Skor resiliensi pada grup
intervensi meningkat secara
signifikan dari pengukuran
sebelum ke pasca intervensi (p =

kontrol
(n=65)

4

Goossens, F.
X., Lammers,
J., Onrust, S. A.
Conrod, P. J.,
de Castro, B. O.
&
Monshouwer,
K. (2015).

5.

Swartz, K.,
Musci, R. J.,
Beaudry, M. B.,
Heley, K.,
Miller, L.,
Alfes, C. et al.
(2017)

6.

No

7.

Effectiveness of a
brief school‑based
intervention on
depression,
anxiety,
hyperactivity, and
delinquency: a
cluster randomized
controlled trial

School-Based
Curriculum to
Improve Depression
Literacy Among US
Secondary School
Students: A
Randomized
Effectiveness Trial
Tol, W. A.,
School-based mental
Komproe, I. H., health intervention
Jordans, M.
for
JD., Ndayisaba, children in war
Penulis/Tahun
Judul Jurnal
A.,
Ntamutumba,
P., Sipsma, H.
et al. (2014)

affected Burundi: a
cluster randomized
trial

Sibinga, E. M.
S., Webb, L.,
Ghazarian, S.
R. & Ellen, J.
M. (2016)

School-Based
Mindfulness
Instruction: An RCT

Untuk menguji
efektivitas
program
Preventure di
Belanda pada
berbagai hasil
kesehatan
mental pada 2,
6, dan 12 bulan
pasca intervensi

Cluster
RCT
Durasi
intervensi=
2 sesi x
90
menit,
2
minggu

699 siswa
Grup
intervensi
(n= 343),
Grup
kontrol
(n=356)

Untuk
RCT
6679 siswa
menentukan
Durasi Grup
efektivitas
= 3 jam intervensi
program
yang
ADAP (n=
pendidikan
dibagi
3681),
depresi berbasis 2 atau 3 Grup wait
sekolah
kelas
list control
universal.
(n=2998)
Untuk menilai
Clus329 anak
efektivitas
ter
(rata-rata
intervensi
RCT
umur
berbasis sekolah
12,29
Tujuan
Metode
Jumlah
sampel
yang bertujuan
Durasi
tahun)
mengurangi
interGrup
gejala gangguan vensi=
intervensi
stres
15 sesi (n= 153),
pascatrauma,
dalam
Group
depresi dan
5
waitlist
kecemasan serta minggu control
meningkatkan
(n=176)
harapan dan
fungsi.
Untuk
RCT
300 siswa
mengevaluasi
Durasi
(rata-rata
program
interumur 12
Mindfulnessvensi=
tahun)
Based Stress
12
Grup
Reduction
minngu kontol
(MBSR) yang
dengan
diadaptasi untuk
pemberian
memperbaiki
Health
efek negatif dari
Topic
stres dan trauma
(n=141),
pada kalangan
Grup
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0,027). Selain itu penelitian juga
menunjukkan peningkatan yang
signifikan pada dukungan
(p=0,004), pengambilan tindakan
(p=0,03), dan harapan (p=0,02),
serta penurunan gejala stress yang
signifikan (p < 0,001 dan
penurunan depresi yang hampir
signifikan (p=0,07).
Intercepts dan slopes tampak
signifikan pada kedua grup untuk
nilai depresi (β0 = 2.91, ρ <
0.001 dan β1 = −0.31, ρ < 0.001)
dan ansietas (β0 = 7.73, ρ < 0.001
and β1 = −0.63, ρ < 0.001).
Tidak ada efek intervensi
signifikan yang ditemukan pada
22 dari 24 tes. Efek intervensi
positif pada kecemasan ditemukan
pada kelompok kepribadian
sensitivitas kecemasan pada
follow-up 12 bulan.
Grup intervensi ADAP
menunjukkan literacy depresi
yang lebih tinggi secara signifikan
(P <0,001). Namun, ADAP tidak
berpengaruh pada stigma (p=0,1).

Tidak ada efek utama dari
intervensi yang diidentifikasi.
Namun, analisis kurva
longitudinal pada grup intervensi
Hasil
menunjukkan anak yang tingal
dengan kedua orang tua memiliki
penurunan yang signifikan secara
statistik pada PTSD dan gejala
depresi (estimasi PTSD = -0,158,
SE = 0,036, Z = -4,348; estimasi
gejala depresi = -0,069, SE =
0,020, Z = -3,371).

Siswa yang mengikuti program
MBSR menunjukkan fungsi
psikologis dan koping yang lebih
baik, yaitu penurunan tingkat
gejala depresi
(β = –0,16, P = 0,02), self-hostility
(β = –0,14, P = 0,02), somatisasi
(β = –0,13, P = 0,03), afek negatif
(β = –0,19, P = 0,003), koping
negatif
(β= –0,13, P = 0,04), waktu
merenung

8.

Dray, J.,
Bowman, J.,
Campbell, E.,
Freund, M.,
Hodder, R.,
Wolfenden, L.
et al. (2017)

Effectiveness of a
pragmatic schoolbased universal
intervention
targeting student
resilience protective
factors in reducing
mental health
problems in
adolescents

9.

Leventhal, K.
S., Gilham, J.,
DeMaria, L.,
Andrew, G.,
Peabody, J. &
Leventhal, S.
(2015)

Building
psychosocia l assets
and wellbeing
among adolescent
girls: A randomized
controlled trial

siswa sekolah
menengah
negeri
berpenghasilan
rendah dan
minoritas
Untuk
mengevaluasi
efektivitas
intervensi
berbasis sekolah
universal degan
target faktor
perlindungan
resiliensi dalam
mengurangi
masalah
kesehatan
mental pada
remaja.
Untuk menilai
efek dari
program
kurikulum
resiliensi (RC)
pada
kesejahteraan
psikososial,
fisik, dan
pendidikan
remaja
perempuan.

Cluster
RCT
Durasi
intervensi=
9 jam
yang
tebagi
atas
bebera pa
pertem
uan
RCT
Durasi
intervensi=
23 sesi
dalam
5 bulan

intervensi
MBSR
(n=159)

(β = –0,13, P = 0,03) dan
penurunan tingkat PTSD (β = –
0,15, P = 0,02)

3115 siswa
dari 32
sekolah.
Grup
intervensi
(n= 1909),
Grup
kontrol (n=
1206)

Tidak ada perbedaan yang
signifikan antara grup intervensi
dan grup kontrol untuk hasil dari
total SDQ, masalah internali dan
perilaku prososial. Ada perbedaan
yang signifikan untuk hasil
masalah eksternal pada kelompok
kontrol, meskipun kecil. Tidak
ada perbedaan yang signifikan
antara grup intervensi dan grup
kontrol untuk nilai rata -rata faktor
pelindung resiliensi internal dan
eksternal.

2508
remaja
perempuan
di (57
sekolah)
Grup
intervensi
(n= 1752),
Grup
kontrol
(n=756).

RC memiliki efek positif pada
ketiga aset (resiliensi, efikasi diri,
dan sosial-emosional). Skor pada
grup intervensi lebih besar
daripada kontrol (p < 0.01; ES =
0,46, 0,58, 0,45). RC memiliki
efek positif pada kesejahteraan
psikologis dan sosial ((p < 0.01;
ES's =0,18, 0,17)

Pembahasan
Berdasarkan 9 artikel yang analisis, ditemukan 7 program peningkatan resiliensi berbasis sekolah dala m
meningkatkan resiliensi pada remaja, diantaranya adalah: ERASE-Stress-Prosocial (ESPS), Mindfullness
Training dengan program Learning to BREATH, Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR), Resilience
and Coping Intervention (RCI), program Preventure, The Adolescent Depression Awareness Program
(ADAP), Promosi Kesehatan, dan Girls first Resilience Curriculum. Dari tujuh intervensi tersebut, ada 5
intervensi yang tampak berpengaruh signifikan pada tingkat resiliensi remaja, yaitu: ERASE -StressProsocial (ESPS), Mindfullness Training dengan program Learning to BREATH, Mindfulness-Based Stress
Reduction (MBSR), Resilience and Coping Intervention (RCI), serta Girls first Resilience Curriculum.
Durasi program yang paling singkat adalah RCI yaitu 3 minggu (p=0,027 ,f²=0,04), sedangan durasi terlama
adalah Girls first selama 5 bulan (p<0.01; ES=0,46). Fokus dari tiap program dan kriteria penilaian
diuraikan dalam tabel 2.
Tabel 2. Fokus Program dan Kriteria Penilaian
No
1

Program
Intervensi
ESPS

Fokus program
Intervensi
pengurangan stress
and peningkatan
prososial.

Penulis
/artikel
Berger et al.,
2018

2
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Kriteria penilaian

Instrumen

Functional
Impairment:
Somatic Complaint
Hiperaktivitas

Child Diagnostic Interview Schedule

Ansietas
Perilaku Prososial
Kesulitan Sosial
Depresi

Diagnostic Predicttive Scales
Strengths and Difficulties
Questionnaire (SDQ)
Spence Anxiety Scale for Children
SDQ
SDQ
The Primary Health Questionnaire

Mindfullne
ss Training

bertahap memupuk
kekuatan diri dan
pemberdayaan.

Dvokarova et
al., 2017

Ansietas
Kepuasan Hidup
Mindfullness
Keterikatan sosial

3

No
4

RCI

Program
Intervensi
MBSR

mengidentifikasi
pikiran, perasaan, dan
strategi koping terkait
masalah setelah
peristiwa traumatis
atau terkait dengan
stres sehari-hari

Houston et al.,
2016

Fokus program

Penulis
/artikel
Sibinga et al.,
2016

Meningkatkan
kesadaran terfokus
saat ini yang tidak
menghakimi untuk
mengurangi fokus
yang tidak teratur
pada masa lalu
(perenungan) dan
kekhawatiran tentang
masa depan
(kecemasan).

Self-compassion
Compassion
Resiliensi
Koping
Harapan
Ansietas
Depresi
Kriteria penilaian
Mindfullness
Gejala Depresi
Somatisasi
Ansietas
Mood dan Regulasi
emosi

Koping

Gejala PTSD

5

Girls’ First

Membangun
kesejahteraan fisik
dan emosi remaja.

Leventhal et
al., 2015
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Resiliensi
emosional
Aset sosio
emosional
Depresi
Ansietas
Efikasi Diri
Somatisasi
Kesejahteraan
psikologis
Kesejahteraan
sosial

Generalized AnxietyDisorder Scale
(GAD)
The Satisfaction with Life Scale
The Mindfulness Attention
Awareness scale (MAAS)
The Social Connectedness Scale
(SCC-R)
The Self-Compassion Scale
The Compassion Scale (CS)
The Connor-Davidson
Resilience Scale
The Brief Coping Orientations
to Problems Experience scale
Trait Hope Scale
GAD Scale
The Center for Epidemiological
Studies Depression Scale
Instrumen
Children’s Acceptance and
Mindfulness Measure
Children’s Depression Inventory
Short Form (CDI-S)
the Symptom Checklist-90-R
Multidimensional Anxiety Scale for
Children (MASC)
Positive and Negative Affect
Schedule (PANAS), the Differential
Emotions Scale (DES), the
Aggression scale, dan the State-Trait
Anger Expression Inventory
(STAXI-2)
Children’s Response Style
Questionnaire (CRSQ), the Brief
COPE,, dan the Coping SelfEfficacy Scale (CSE)
Post-Traumatic Symptom Severity
Checklist (CPSS).
Connor-Davidson Resilience Scale
The Child and Youth Resilience
Measure
Patient Health Questionnaire-9
GAD Scale
Diagnostic Predicttive Scales
KIDSCREEN-52
KIDSCREEN-52

-

ERASE-Stress-Prosocial (ESPS)
Kerangka teoritis yang mendasari strategi pengurangan stres adalah teori perilaku kognitif dengan teknik
terapi berorientasi tubuh dan terapi naratif. Strategi pengurangan stress bertujuan untuk menormalkan reaksi
stres siswa, memperkuat sumber daya mereka, mengajarkan keterampilan koping yang baru dan teknik
modulasi afek. Topik pengurangan stres yang dibahas termasuk memahami sifat dari reaksi stres, memperkuat
sumber daya dari dalam diri, menenangkan tubuh, mengatasi ketaku tan, kemarahan, kehilangan, dan
kesedihan, membangun dukungan sosial dan mengembangkan pandangan optimis.
Strategi prososial didasarkan pada pembelajaran sosial-emosional dan praktik kontemplatif. Strategi
peningkatan perilaku prososial, yaitu mengajarkan siswa untuk mengembangkan empati dan kasih sayang
terhadap diri sendiri dan orang lain, serta mendorong mereka untuk bertindak pro -sosial di sekolah dan
masyarakat. Topik dalam domain prososial meliputi penguatan keterampilan sosial, menumbuhkan empati
terhadap diri sendiri dan orang lain, pemikiran independen dan kritis, menjadi sadar akan bias dan prasangka
kelompok, belajar untuk menjadi pengamat aktif dan mengadopsi orientasi pro -sosial (Berger et al, 2018).
Mindfullness training
Program Learning to BREATH (L2B) disusun untuk secara bertahap memupuk kekuatan diri dan
pemberdayaan. Tema inti dari L2B adalah Body (tubuh), Reflections (refleksi pikiran), Emotions (emosi),
Attention (perhatian), Tenderness take it as it is (kelemah lembutan dan kebaikan, m enerima apa adanya),
dan Habits (kebiasaan untuk berpikir sehat) (Broderick et al., 2009). Tujuan dari program ini adalah
meningkatkan keterampilan regulasi emosi siswa, memperkenalkan teknik perhatian sederhana sehingga
siswa dapat mengelola situasi stres dengan lebih baik, dan memfasilitasi proses pembelajaran dalam
lingkungan kelompok yang suportif (Dvokarova et al., 2017).
RCI
RCI berfokus pada diskusi masalh dalam kelompok. Peserta memiliki kesempatan untuk berbagi dan
memvalidasi pengalaman mereka sendiri, tahu bahwa orang lain memiliki pemikiran dan perasaan yang sama
terkait dengan masalah yang di bagikan, mengekspresikan dan memproses pikiran dan perasaan mereka
terkait dengan suatu masalah, memperbaiki distorsi kognitif, mengenali strategi koping yang ada pada diri
mereka sendiri, belajar strategi koping baru dari teman sebaya, terhubung dengan dukungan, belajar
pemecahan masalah, dan mendapatkan kepuasan dari membantu orang lain (Houston et al., 2016).
Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR)
Program MBSR terdiri dari 3 komponen: (1) materi didaktik yang berkaitan dengan mindfullness, meditasi,
yoga, dan koneksi badan-pikiran; (2) latihan pengalaman dari berbagai meditasi mindfullness, mindfull yoga,
dan kesadaran tubuh selama pertemuan kelompok dan dorongan untuk latihan di rumah; dan (3) diskusi
kelompok berfokus pada penerapan teknik mindfullness pada situasi sehari-hari dan pemecahan masalah yang
terkait dengan hambatan praktik yang efektif (Sibinga et al., 2016). Mindfulness dapat meningkatkan
kapasitas siswa untuk mengelola stres dan trauma yang tak terhindarkan yang akan mereka hadapi, serta
dalam pendekatan informasi trauma (Sibinga et al., 2016). dengan memberikan instruksi mindfulness
berkualitas tinggi selama masa kanak-kanak, perbaikan dalam gejala psikologis, koping, dan gejala
posttraumatic memiliki potensi untuk mengubah kehidupan dengan cara yang bermakna, termasuk kinerja
akademik, kesehatan mental dan fisik, dan kualitas hidup.
Girls’ First (Kurikulum Resiliensi di Bihar, India)
Sesi awal pada topik intervensi adalah mengintegrasikan metode dari psikologi positif, pembelajaran sosial
emosional, dan keterampilan hidup. Remaja mengidentifikasi kekuatan karakter mereka dan
menggunakannya untuk mengidentifikasi dan merencanakan untuk mencapai tujuan. Kemudian remaja
belajar keterampilan koping, membangun kekuatan karakter mereka dan keterampilan psikologi positif
lainnya, seperti memaknai sesuatu (menemukan keuntungang ada situasi yang sulit) dan kecerdasan
emosional seperti mengidentifikasi dan mengelola emosi yang sulit. Lalu remaja diajarkan untuk
menggunakan aset-aset ini sebagai dasar penyelesaian masalah dan konflik, yang diambil dari praktik
restoratif. Dalam sesi terakhir, remaja bekerja bersama untuk merancang dan melaksanakan proyek berdamai
dalam kehidupan mereka sendiri atau orang lain. Mereka diminta untuk melatih kekuatan karakter,
kecerdasan emosi, dan keterampilan interpersonal, dan menggunakannya untuk menemukan makna bagi
hidup.
Intervensi yang belum signifikan salah satunya adalah Adolescent Depression Awareness Program
(ADAP). ADAP bertujuan untuk meningkatkan literasi (pengetahuan) tentang depresi sebagai langkah pertama
dalam mendorong kaum muda untuk mencari pengobatan. Komponen pembelajaran ADAP meliputi :
mengidentifikasi gejala -gejala depresi, memahami proses pengambilan keputusan medis, melihat kesejajaran
antara depresi dan penyakit medis lainnya, mengenali bunuh diri sebagai konsekuensi potensial dari depresi, dan
memahami bahwa depresi adalah penyakit medis yang dapat diobati. Namun, ADAP hanya meningkatkan
pengetahuan tentang literasi depresi, tidak di temukan pengaruh yang signifikan pada stigma kesehatan jiwa
(Swartz et al., 2017). Sedangkan program Preventure tampaknya efektif dalam pencegahan masa lah penggunaan
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narkoba, namun penelitian ini tidak menemukan bukti efektivitasnya pada masalah kesehatan mental lainnya.
(Goosens et al., 2015)
Kurikulum resiliensi telah banyak dipraktekkan di negara -negara maju, seperti Amerika Serikat,
Australia, Belanda, Swiss dan lain-lain. Namun, penerapan kurikulum di negara berkembang (khususnya negara
berpenghasilan rendah) masih jarang dilakukan. Pada analisis artikel ini ada 6 penelitian yang dilakukan di negara
maju (Amerika Serikat, Australia dan Belanda), dan 3 penelitian dilakukan di low income country, seperti
Burundi, India dan Tanzania. Penerapan kurikulum atau intervensi resiliensi di low income country yang
diadaptasi dari kurikulum resiliensi di negara maju dapat dilakukan dengan menyesuaikan program den gan
budaya setempat (Berger et. al, 2018, Leventhal et al., 2016).
Resiliensi dalam beberapa penelitian dikaitkan dengan sejumlah faktor yang muncul untuk mendorong
perlindungan dalam situasi yang menantang seperti koping yang berfokus pada masalah, dukungan sosial,
kesehatan fisik, fleksibilitas kognitif, dan kemampuan untuk menciptakan makna dari kesulitan (Whealin et al.,
2008). Intervensi yang dirancang untuk meningkatkan resiliensi sering berfokus pada peningkatan kekuatan dan
faktor perlindungan (Fergus dan Zimmerman, 2005).
Pada analisi artikel ini, faktor-faktor yang memengaruhi resiliensi adalah gangguan fungsional, depresi,
kecemasan, somatisasi, hiperaktivitas, koping, efikasi diri, emosi/afek negatif, harapan, compassion, perilaku pro
sosial, aset sosio emosional, kesejahteran psikologis dan kesejahteraan emosi. Alat ukur atau instumen yang
digunakan dalam mengukur keefektivan program resiliensi berbasis sekolah universal tampak beragam, instrumen
menggunakan alat ukur yang sudah baku dan disesuaikan dengan masing-masing faktor.
Durasi pemberian intervensi tidak berpengaruh terhadap hasil, durasi RCI yang hanya 3 minggu terbukti
efektif dibandingkan dengan dengan intervensi berbasis kelas yang dilakukan selama 5 minggu. Namun, faktor
pendukung, seperti orang tua dan keluarga memengaruhi resiliensi dan tingkat depresi, hal ini dibuktikan dengan
penelitian Tol et al (2014) bahwa anak yang tinggal dengan kedua orang tua memiliki penurunan yang signifikan
secara statistik pada PTSD dan gejala depresi (estimasi PTSD = -0,158, SE = 0,036, Z = -4,348; estimasi gejala
depresi = -0,069, SE = 0,020, Z = -3,371).
Kesimpulan
Banyak penyakit dewasa berakar pada paparan stres dan trauma masa kanak-kanak, penting untuk membuat
strategi pencegahan primer pada ma sa anak-anak dan remaja untuk mengurangi efek negatifnya. Salah satu cara
yang efektif untuk mencegah stres dan depresi pada remaja adalah dengan membangun resiliensi remaja lewat
program peningkatan resiliensi di sekolah.
Peningkatan resiliensi di sekolah mempersiapkan remaja untuk mampu menghadapi berbagai stress dan
kesulitan hidup sehingga mencegah terjadinya gangguan mental. Namun, sayangnya program peningkatan
resiliensi berbasis sekolah universal belum banyak di implementasikan di negara berkembang d an negara
berpenghasilan rendah. Di Indonesia sendiri belum ada program peningkatan resiliensi berbasis sekolah universal.
Oleh sebab itu, penulis menyarankan pentingnya membangun program peningkatan resiliensi berbasis sekolah
pada remaja di negara berkem bang, seperti di Indonesia.
Selain itu, dalam analisis artikel didapatkan bahwa belum semua penerapan intervensi resiliensi di
sekolah berdampak signifikan dan sumber artikel yang mendukung masih sedikit. Perlu diadakan lebih banyak
penelitian eksperimen tentang program peningkatan resiliensi berbasis sekolah, khususnya untuk remaja di negara
berkembang dan berpenghasilan renda h.
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ABSTRAK
Psikosis episode pertama mengacu pada pertama kali seseorang mengalami gejala psikotik atau episode psikotik.
Gejala-gejala psikosis episode pertama (FEP) ditambah dengan stigma yang terkait, menunjukkan caregiver
secara keseluruhan sangat tertekan, bingung, dan cemas. Review ini dilakukan untuk menganalisis sifat dan
temuan penelitian tentang caregiver dalam memberikan perawatan kepada anggota keluarga yang mengalami first
episode psychosis. Tujuh studi termasuk studi kualitatif, kuantitatif dan mix method ditemukan d alam rentang
tahun 2009-2019. Pencarian artikel menggunakan 3 database elektronik yaitu ProQuest, Pubmed dan Science
Direct. Kata kunci yang digunakan adalah caregiver OR primary caregivers OR carer AND first episode
psychosis OR early psychosis. Hasil temuan didapatkan caregiver mengalami tekanan dan stress pada tingkat
yang lebih besar, merasa terlibat dan bertanggungjawab atas penyakit anggota keluarganya , berjuang untuk
menavigasi layanan dan membutuhkan dukungan yang lebih besar untuk melindungi keseha tan mental dan fisik.
Dalam mencari akses pelayanan ditemukan hasil bahwa semua orang tua (caregiver) segera mulai mencari
bantuan setelah mengenali gejala yang parah dan mencari saran dari dukungan profesional dan masyarakat,
meskipun pada umumnya sering terjadi kurangnya kesadaran awal orang tua . Temuan systematic review ini dapat
digunakan sebagai panduan dalam pengembangan intervensi yang secara efektif mengatasi tantangan yang
dihadapi oleh caregiver.
Kata kunci: Caregiver, Psikosis Episode Pertama
Pendahuluan
Skizofrenia adalah penyakit yang menghancurkan bagi sebagian besar pengidapnya. Meskipun sudah bertahuntahun penelitian, penyakit ini tetap menjadi salah satu penyakit paling memberatkan dan paling mahal di dunia.
Selain biaya perawatan langsung, keluarga pasien harus berurusan dengan banyak beban lebih lanjut. Pada dua
dekade terakhir ini, minat penelitian pada psikosis episode pertama telah meningkat secara dramatis (Chiliza &
Chb, 2008). Psikosis episode pertama (FEP) adalah pertama kalinya seseorang mengalami episode psikotik.
Psikosis episode pertama seringkali sangat menakutkan, membingungkan, dan menyusahkan, terutama karena itu
adalah pengalaman yang tidak dikenal. Selain itu, banya knya stereotip negatif dan kesalahpahaman terkait dengan
psikosis bisa menambahkan distress pada seseorang. (Bromley, Reg Monica Choi, & Sabiha Faruqui, 1999)
Analisis faktor gambaran klinis skizofrenia terdiri dari berbagai kompleks gejala atau domain, yang masingmasing relevan secara klinis dan mungkin memerlukan strategi perawatan yang berbeda. Domain -domain ini
termasuk gejala -gejala positif, gejala -gejala negatif, gejala -gejala mood dan gejala -gejala kognitif, dan diduga
bahwa ada proses patofisiologis spesifik yang mendasari setiap domain. Proses-proses ini dapat hadir pada tingkat
yang lebih besar atau lebih kecil dari episode psikosis pertama (Chiliza & Chb, 2008). Psikosis mempengaruhi
cara seseorang berpikir, merasakan, dan berperilaku. Pengalaman psikosis sangat bervariasi dari orang ke orang.
Psikosis bisa datang tiba -tiba atau bisa berkembang sangat lambat
Gejala-gejala psikosis episode pertama (FEP), ditambah dengan stigma yang terkait, menunjukkan caregiver
secara keseluruhan sangat tertekan, bingung, dan cemas. Orang tua dari anak -anak muda yang terkena khususnya
menghadapi tantangan yang cukup besar ketika mereka berjuang untuk menjadi pengasuh serta orang tua, ketika
mencoba untuk menjaga kesejahteraan unit keluarga (Addington, Coldham, Jones, Ko, & Addington, 2003).
Menjadi pengasuh dikaitkan dengan kesulitan fisik, emosi, dan keuangan, dan pengasuh sering mengalami
pusaran emosi ketika mereka berjuang untuk memahami apa yang terjadi pada orang yang mereka cintai.
Sementara beban merawat orang muda dengan psikosis episode pertama (FEP) telah didokumentasikan dengan
baik, lebih sedikit yang diketahui tentang bagaimana pengasuh mengembangkan kekuatan dan keta hanan untuk
terus merawat (McCann, Lubman, & Clark, 2011).
Keluarga penting dalam memberikan perawatan bagi family members with first-episode psychosis (FMFEP) yang
berkaitan dengan gangguan spektrum skizofrenia. Studi sebelumnya telah menemukan bahwa pengasuh
menghadapi tekanan psikologis, malu, stigma dan perasaan kewalahan dengan layanan ketika memasuki peran
baru mereka. Mereka juga mengalami tekanan emosional dalam memberikan perawatan untuk anggota keluarga
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yang sakit. Konsekuensi dari hal ini berupa kesulitan dalam hubungan keluarga dan konflik antar saudara kandung
(Lohacheewa et al, 2016).
Gejala-gejala psikosis episode pertama (FEP), ditambah dengan stigma yang terkait, berarti bahwa caregiver
cenderung tertekan, bingung, dan cemas (Addington et al., 2003). Orang tua dari anak muda yang terkena dampak
khususnya menghadapi tantangan besar ketika mereka berjuang untuk menjadi pengasuh. serta orang tua, ketika
berusaha menjaga kesejahteraan unit keluarga (Sin et al¸2005). Mereka menjadi bertanggung jawab lagi untuk
tugas-tugas, seperti mencuci pakaian dan berbelanja, yang telah mereka lepaskan ketika a nak mereka mencapai
usia dewasa. Selain itu, keluarga juga menjadi orang yang memberikan “pertolongan pertama” (first aid) secara
emosional dan fisik jika terjadi episode psikotik akut. Pada saat yang sama, mereka harus belajar untuk melakukan
advokasi secara efektif untuk memastikan bahwa anak yang dewasa muda dan keluarga menerima perawatan dan
layanan yang mereka butuhkan, sementara juga berusaha untuk menghormati kerahasiaan dan otonomi anak.
Selain menghadapi stres selama periode kritis, pengasuh umumn ya memiliki informasi yang tidak memadai
tentang merawat kerabat dengan psikosis episode pertama (FEP) terkait dengan gangguan spektrum skizofrenia
karena mereka belum pernah memiliki pengalaman seperti itu sebelumnya. Hal ini dapat menyebabkan perawatan
yang tidak tepat anggota keluarga mereka yang sakit dan peningkatan gejala yang berulang (Napa et al, 2017).
Selain daripada itu, pengasuh juga dapat mengalami kesulitan keuangan dari biaya pengobatan langsung yang
sangat besar dan mungkin tidak ditanggung oleh dana publik atau asuransi kesehatan. Dalam hal lain, caregiver
mungkin perlu berhenti bekerja atau mengurangi jam kerja karena tuntutan perawatan, sambil menghadapi biaya
tambahan dari anak dewasa yang tinggal di rumah (McCann et al., 2011).
Seiring waktu, orang tua perlahan-lahan akan berhasil mendapatkan kontrol atas kekacauan yang terjadi akibat
FMFEP sehinga mencapai kepa da tingkat penerimaan. Namun, perimaan itu sendiri mungkin tidak cukup untuk
memberikan anggota keluarga kekuatan dan tekad untuk bertahan dalam peran pengasuhan ketika dihadapkan
dengan rasa sakit dan ketidakpastian first episode psychosis. Memahami apa kombinasi dari kognitif, afektif,
spiritual, atau karakteristik lain yang memberi pengasuh kekuatan untuk tetap merawat, serta mendokumentasikan
tantangan terkait, sangat penting dalam menginformasikan pengembangan intervensi yang tepat dan layanan
dukungan untuk keluarga dengan FEP (McCann et al., 2011). Oleh karena itu, penting untuk menyelidiki
pengasuhan keluarga untuk mendapatkan pemahaman tentang interaksi keluarga dan keterlibatan dalam peran
pengasuhan FMFEP. Jadi dalam systematic review ini, pengalaman terhadap anggota keluarga dianggap sebagai
sumber terbaik untuk memulai dengan perencanaan intervensi untuk membantu memenuhi kebutuhan FMFEP.
Tujuan
Tujuan studi sistematik review ini adalah untuk mengeksplorasi tentang pengalaman pengasuhan keluarga dalam
merawat kerabat dengan psikosis episode pertama terkait dengan gangguan spektrum skizofrenia.
Metode
Peneliti memilih menggunakan metode scoping review untuk mengetahui dan mengeksplorasi tentang penelitian
topik tertentu dan menentukan arah penelitian selanjutnya.
Strategi Pencarian
Untuk mendapatkan artikel penelitian yang relevan dengan pertanyaan penelitian ini, kami melakukan pencarian
artikel menggunakan 3 data base yaitu ProQuest, Pubmed dan Science Direct. Kata kunci yang digunakan adalah
caregiver OR primary caregivers OR carer AND first episode psychosis OR early psychosis. Dilakukan pemilihan
artikel berdasarkan kriteria inklusi kemudian review dilakukan pada tiap artikel.
Kriteria Inklusi dan Eksklusi
Kriteria inklusi dalam scoping review ini adalah; 1) artikel berbahasa Indonesia atau bahasa Inggris, (2) artikel
diterbitkan antara tahun 2005 – 2019. Kami akan mengeluarkan artikel dari proses review apabila (1) artikel
merupakan sistematic review atau meta analisis dan (2) artikel full text tidak dapat diunduh. Adapun proses
pencarian tersebut tergambar dalam flowchart (gambar 1).

209 | S e m i n a r N a s i o n a l 2 0 1 9 U n p a d

Identification
Screening
Eligibility
Included

Artikel yang terindentifikasi dari pencarian database
(ProQuest=424, Pubmed=114, ScienceDirect=68)
(n=606)

Pencarian artikel yang dihilangkan karna duplikat
(n=587)

Artikel yang di skrining
(n=36)

Judul yang dinilai layak
(n= 19)

Artikel yang dikecualikan
(n=551)

Artikel yang dikecualikan, dengan alas an:
Artikel merupakan systematic review(7)
Tidak bisa akses full text (n=5)

Artikel yang dimasukkan
dalam systematic review
(n=7)

Author

Title

(Mccann,
Lubman, &
Clark, 2011)

First-time primary
caregivers’
experience
accessing
ﬁrstepisode psychosis
services

Participants
and
Methods
Studi
kualitatif
dilakukan
dengan
menggunakan semiterstruktur, indepth
interview
kepada
caregiver
di
Melbourne.
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Outcome

Result

Studi kualitatif ini
bertujuan
untuk
menggambarkan
pengalaman
langsung pertama
kalinya caregiver
dari orang dewasa
muda dengan FEP,
dengan fokus pada
memeriksa
bagaimana mereka
mengakses layanan
spesialis FEP.

Tiga
tema
diidentifikasi dalam
data, (1) dokter umum
dianggap
sebagai
sumber atau sarana
yang tidak masuk akal
untuk
mengakses
layanan
FEP.(2 )
pengasuh
sering
menghadapi
hambatan
yang
berfokus
pada
layanan.
(3)
kombinasi
dari
pengetahuan
yang
diperoleh
dan
pengalaman dengan
layanan
dapat
meningkatkan akses

(McCann
al., 2011)

et

First-Time
Primary
Caregivers’
Experience
of
Caring for Young
Adults With FirstEpisode Psychosis

Studi
kualitatif
dengan
analisis
fenomenologis
interpretatif (IPA).
Metode interpretatif
berdasarkan
interpretasi
fenomenologi
Heideggerian,
digunakan
untuk
menginformasikan
pengumpulan
dan
analisis data.

Penelitian kualitatif
ini bertujuan untuk
memahami
pengalaman
20
pengasuh
primer
pertama kali pada
orang dewasa muda
dengan FEP.

(Napa et al.,
2017)

A
Grounded
Theory Study of
Thai
Family
Caregiving
Process
for
Relatives
with
First
Episode
Psychosis

Studi
kualitatif
dengan pendekatan
Grounded Theory ini
dilakukan
menggunakan
wawancara
dan
observasi
semiterstruktur,
dan
melibatkan
31
peserta
dari
18
keluarga Thailand.
Data
dianalisis
dengan
menggunakan
metode komparatif
konstan Strauss dan
Corbin
sampai
kejenuhan teoretis
tercapai

Studi ini bertujuan
untuk
mengeksplorasi
proses pengasuhan
keluarga
untuk
kerabat
dengan
psikosis
episode
pertama
terkait
dengan gangguan
spektrum
skizofrenia.
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pada
kesempatan
berikutnya.
Sebagian
besar
pengasuh
adalah
perempuan (85%, n =
17) dan orang tua
(85%, n = 17). Ratarata lama keterlibatan
sebagai pengasuh di
layanan FEP adalah
14,5 bulan. Enam
tema
utama
diidentifikasi
(1)
burdensome
responbility
(2)
pengalaman
yang
tidak terduga (3)
merasa bertanggung
jawab atas penyakit
(4)
menerima
perubahan
(5)
hubungan yang lebih
dekat
(6)
mempertahankan
harapan
Hasil
penelitian
menunjukkan bahwa
dalam
menjaga
keseimbangan
kehidupan keluaga,
(Fase I)
anggota
keluarga
perlu
mendorong
dan
mendukung satu sama
lain dan mendapatkan
pemahaman terhadap
penyakit. (Fase 2)
mereka
juga
berkonsultasi
satu
sama lain; mendapat
saran dari orang tua;
atau bergantung pada
keputusan pengasuh
utama
untuk
menangkap
solusi
untuk
perawatan
kerabat. (Fase 3)
mereka
mengembangkan rasa
peduli;
tanggung
jawab
perawatan
bersama; memberikan
perawatan penting dan
mengendalikan gejala
penyakit
begitu
mereka terlibat dalam
peran
pengasuhan
keluarga.

(Jens
Einar
Jansen et al.,
2015)

Caregiver distress
in
ﬁrst-episode
psychosis: the role
of
subjective
appraisal, overinvolvement and
symptomatology

(Chen,
Gearing,
Devylder, &
Oh, 2016)

Pathway model of
parental
help
seeking
for
adolescents
experiencing ﬁrstepisode psychosis

(Jens
E.
Jansen et al.,
2014)

Positive
and
negative caregiver
experiences
in
ﬁrst-episode
psychosis:
Emotional
overinvolvement,
wellbeing
and
metacognition

Studi
ini
menggunakan desain
cross-sectional
dengan
154
pengasuh dari 99
orang dengan FEP
dalam
sampel
epidemiologi klinis.
Sampel
menyelesaikan
serangkaian
kuesioner
untuk
memeriksa prediktor
potensial
dari
kesulitan pengasuh.
Directed
content
analysis dilakukan
pada
wawancara
kualitatif
semiterstruktur dari 16
orang tua yang anakanaknya
telah
mengalami FEP dan
berfokus
pada
pengalaman orang
tua sebelum dan
selama FEP hingga
dirawat di rumah
sakit pertama.

40
caregivers
dengan
psikosis
episode
pertama
diwawancarai
menggunakan
wawancara
semiterstruktur
dan
kuesioner.
Desain
penilitian
ini
menggunakan
pendekatan
studi
cross-sectional
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Tujuan penelitian
ini adalah untuk
menguji
dampak
penilaian subyektif
dan
mengekspresikan
emosi pada tekanan
pengasuh di FEP.

Tiga
puluh tujuh
persen
pengasuh
menderita
tekanan
klinis yang signifikan.
Kesulitan pengasuh
signifikan pada fase
awal penyakit, dan ini
tampaknya
lebih
terkait
dengan
penilaian
subyektif
dan keterlibatan yang
berlebihan.

Orang
tua
dan
pengasuh
dihadapkan dengan
banyak tantangan
ketika
merawat
remaja
yang
mengalami psikosis
episode
pertama
(FEP). Pemahaman
dan dukungan untuk
proses
pencarian
bantuan orang tua
sangat
penting
untuk akses tepat
waktu remaja ke
perawatan. Studi ini
bertujuan
untuk
mengembangkan
model jalur bantuan
orang tua yang
mencari
remaja
yang
mengalami
FEP
dan
mengidentifikasi
titik waktu penting
untuk intervensi.
Tujuan
dari
penelitian ini adalah
untuk
memeriksa
bagaimana
kesejahteraan
umum
pengasuh,
keterlibatan
emosional
yang
berlebihan
dan
metakognisi yang
berhubungan
dengan pengalaman
pengasuhan positif
dan negatif.

Semua orang tua
segera mulai mencari
bantuan
setelah
mengenali gejala yang
parah dan mencari
saran dari dukungan
profesional
dan
masyarakat, meskipun
kurangnya kesadaran
awal orang tua adalah
umum. Analisis lebih
lanjut tentang lintasan
membantu orang tua
individu
menunjukkan bahwa
di antara 50% orang
tua yang melaporkan
kondisi anak yang
sudah
ada
sebelumnya, 87,5%
tidak
melaporkan
ketidaktahuan awal
gejala psikotik.

Pengalaman
aspek
positif dan negatif dari
pengasuhan
tampaknya
terkait
dengan variabel yang
berbeda.
Kapasitas
metakognitif
yang
lebih besar tidak serta
merta
mengurangi
penderitaan
dan
kesusahan,
yang
merupakan
reaksi
yang sehat dan normal
untuk memiliki orang
yang dekat menderita
psikosis.
Tetapi
mungkin membantu
memperluas
perspektif,

(Lohacheewa
et al., 2016)

Psychological
Distress of Family
Members Caring
for a Relative with
First
Episode
Schizophrenia

Subjek
penelitian
adalah sebanyak 210
anggota
keluarga
yang
memberi
perawatan pada klien
dengan skizofrenia
episode
pertama.
Penilaian
akan
dilakukan
dengan
The Behaviors and
Symptom Perception
Scale, Social Support
Questionnaire,
Experience
of
Caring
Inventory,
Revised Way of
Coping
Questionnaire,
General
Health
Questionnaire
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Tujuan
dari
penelitian ini adalah
untuk menguji pola
hubungan
antara
faktor-faktor yang
berkaitan
dengan
tekanan psikologis
anggota
keluarga
yang
merawat
kerabat
dengan
skizofrenia episode
pertama.

memungkinkan untuk
pengalaman negatif
dan positif. Implikasi
klinis
dalam hal
memperluas berbagai
intervensi terapeutik
dibahas.
Hasil
penelitian
menunjukkan bahwa
penilaian situasi stres
dan koping harus
dipertimbangkan
sebagai faktor yang
berpengaruh
besar
ketika
mengembangkan
intervensi
keperawatan
untuk
mengurangi tekanan
psikologis
anggota
keluarga
yang
merawat
kerabat
dengan
skizofrenia
episode pertama

Pembahasan
Tinjauan sistematis ini bertujuan untuk mengidentifikasi primary caregiver dalam memberikan perawatan
kepada anggota keluarga yang mengalami first episode psychosis. Tinjauan ini mencakup penelitian yang
berbeda, baik kualitatif maupun kuantitatif yang saling melengkapi. Diantara 7 studi yang di review, 4 adalah
studi kualitatif, 2 adalah studi kuantitatif, dan 1 adalah mixmethod. Kekuatan dari tinjauan ini adalah populasi
yang ditemukan mencakup negara ma ju maupun berkembang. Tinjauan ini termasuk studi yang dilakukan di
beberapa negara termasuk Australia, Thailand, Denmark, dan Amerika Serikat.
Literature review ini memberikan pemahaman tentang fenomena menjadi primary caregiver dalam meerawat
anggota keluarga dengan first episode psychosis. Studi yang dilakukan oleh (McCann et al., 2011) di
Melbourne tentang “First-Time Primary Caregivers’ Experience of Caring for Young Adults With First Episode Psychosis” mendapatkan enam tema utama yang teridentifikasi. (1) Pengasuhan adalah tanggung
jawab yang memberatkan dan dicirikan sebagai (2) roller coaster dan pengalaman yang tidak terduga. (3)
Pengasuh sering merasa bertanggung jawab atas penyakit anggota keluarga; Namun, pada akhirnya sebagian
besar (4) menerima perubahan yang terjadi pada anggota keluarga dengan FEP. Sebagai konsekuensi dari
penyakit, (5) hubungan antara pengasuh dan penerima perawatan sering menjadi lebih dekat dan lebih dalam,
meskipun penting bahwa caregiver dan anggota keluarga yang mengalami FEP dapat (6) mempertahankan
harapan untuk masa depan. Temuan ini memberikan wawasan penting ke dalam pengalaman non -formal
pengasuh young adults dengan FEP, dengan implikasi langsung untuk meningkatkan informasi dan dukungan
yang diberikan kepada pengasuh oleh layanan FEP, serta pengembangan interv ensi yang secara efektif
mengatasi tantangan unik yang dihadapi pengasuh setelah dimulainya FEP.
Hal ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh (Napa et al., 2017) di Thailand yang bertujuan untuk
mengeksplorasi proses pengasuhan keluarga untuk kerabat dengan psikosis episode pertama terkait dengan
gangguan spektrum skizofrenia. Hasil inti yang didaptkan dari data adalah menyeimbangkan kehidupan
keluarga, yang terdiri dari tiga fase: 1) Berkomunikasi untuk mendapatkan dukungan dan pengertian, 2)
Menangkap solusi, dan 3) Terlibat dalam peran pengasuhan keluarga. Untuk menjaga keseimbangan dalam
kehidupan berkeluarga, anggota keluarga perlu mendukung satu sama lain dan mendapatkan pemahaman
terhadap penyakit psikosis episode pertama. Hasil studi in i memberikan wawasan tentang pengasuhan dalam
konteks keluarga Thailand, terutama dalam bagaimana mereka berinteraksi dan saling membantu dalam
rangka memberikan perawatan untuk kerabat dengan psikosis episode pertama. Adanya hasil studi ini dapat
membantu pengembangan intervensi untuk meningkatkan kemampuan anggota keluarga untuk mengambil
peran pengasuh dan untuk memberikan perawatan yang efektif untuk keluarga mereka dengan psikosis episode
pertama.
Selain menghadapi stres selama periode kritis, pengasuh umumnya memiliki informasi yang tidak memadai
tentang merawat kerabat dengan psikosis episode pertama (FEP). Pada penelitian (Chen et al., 2016)
didapatkan hasil bahwa semua orang tua segera mulai mencari bantuan setelah mengenali gejala yang parah
dan mencari saran dari dukungan profesional dan masyarakat, meskipun pada umumnya sering terjadi
kurangnya kesadaran awal orang tua. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa di antara 50% orang tua yang
melaporkan kondisi anak yang sudah ada sebelumnya, 87,5% tidak melaporkan ketidaktahuan awal gejala
psikotik.
Pada penelitian yang dilakukan oleh (Mccann et al., 2011) tentang “First-time primary caregivers’ experience
accessing ﬁrst-episode psychosis servicese” yang bertujuan untuk menggambarkan pengalaman langsung
pertama kalinya caregiver dengan fokus pada memeriksa bagaimana mereka mengakses layanan spesialis
FEP. Didapatkan tiga tema diidentifikasi dalam data yang berfokus pada pengalaman caregiver mengakses
layanan FEP. Pertama, dokter umum dianggap sebagai sumber atau sarana yang tidak masuk akal untuk
mengakses layanan FEP. Kedua, pengasuh sering menghadapi hambatan yang berfokus pada layanan. Ketiga,
kombinasi antar pengetahuan yang diperoleh, pengalaman dengan layanan dapat meningkatkan akses pada
kesempatan berikutnya.
Gejala-gejala psikosis episode pertama (FEP), ditambah dengan stigma yang terkait, berarti bahwa caregiver
cenderung tertekan, bingung, dan cemas (Addington et al., 2003). Hal ini sejalan dengan penelitian (Jens
Einar Jansen et al., 2015) yang menyebutkan bahwa tiga puluh tujuh persen pengasuh menderita tekanan klinis
yang signifikan. Hal ini juga didukung oleh penelitian (Lohacheewa et al., 2016) yang menunjukkan bahwa
penilaian situasi stres dan koping harus dipertimbangkan sebagai faktor yang berpengaruh besar ketika
mengembangkan intervensi keperawatan untuk mengurangi tekanan psikologis anggota keluarga yang
merawat kerabat dengan skizofrenia episode pertama
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ABSTRAK
Perkembangan bahasa merupakan perkembangan yang berkaitan dengan mental-motorik karena tidak hanya
koordinasi kumpulan otot-otot yang menghasilkan suara, melainkan memiliki aspek mental intelektual yang
mampu menghubungkan arti dengan bunyi yang dihasilkan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui
dampak dan cara mengatasi keterlambatan perkembangan bahasa pada anak. Metode yang ditelaah diperoleh
melalui studi pencarian sistematis data base komputerisasi yang meliputi: Proquest, Google Scholar, Science
Direct, dan Pubmed. Penulis mendapatkan 10 penelitian yang relevan dengan topic dari tahun terbit 2015–
2019. Ka ta kunci pencarian yang digunakan meliputi stimulation, children, speech delays.Berdasarkan dari 10
penelitian yang dianalisa,lima penelitian menggunakan role play dan bercerita menghasilkan stimulasi yang
mendukung dan lima penelitian memperkuat bahwa multimedia visual atau komputer dapat membantu perawat
dalam menstimulasi anak yang mengalami keterlambatan perkembangan bahasa untuk meningkatkan
kemampuan bahasanya.Simpulan stimulasi untuk meningkatkan kemampuan bahasa anak dapat dilakukan
dengan berbagai cara. Tetapi disarankan perawat melibatkan orang tua dalam memberikan stimulasi.
Partisipasi orang tua dalam intervensi sangat diperlukan dengan menghabiskan waktu bersama a nak-anak
mereka serta melakukan komunikasi. .
Kata Kunci: anak, stimulasi, keterlambatan perkembangan Bahasa
Latar Belakang
Anak yang mengalami tumbuh kembang yang optimal dalam proses kehidupannya merupakan salah satu
harapan setiap keluarga. Pertumbuhan adalah adanya jumlah dan ukuran sel yang semakin bertambah yang
menghasilkan bertambahnya ukuran dan berat sebagian maupun seluruh bagian sel secara kuantitatif dapat
diukur, sedangkan perkembangan adalah adanya tahapan perubahan dan perluasan dengan bertambah
sempurnanya fungsi alat tubuh dapat dicapai melalui tumbuh, kematangan dan belajar (Wong, D.L; Eaton,
M.H; Wilson, D; Winkelstein, M.L; Schwartz, P. 2009). Periode penting dalam tumbuh kembang anak adalah
masa balita nantinya akan mempengaruhi perkembangan anak selanjutnya karena pada masa ini proses tumbuh
kembang berjalan sangat cepat sering juga disebut dengan masa emas (golden age period) (Kania, 2016).
Perkembangan anak mencakup aspek perkembangan motorik kasar, motorik halus, bahasa , personal sosial dan
kognitif yang harus diperhatikan karena bila diabaikan akan menimbulkan masalah (Soetjiningsih & Ranuh.
G, 2015). Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Bayoglu, U.B., et al (20 17) dalam
penelitiannya di Turki bertujuan untuk mendeteksi dini anak prasekolah sebelum memasuki dunia sekolah dan
melihat efek dari mendeteksi keterlambatan dalam usia prasekolah serta hubungan Denver II dan tes WISC R. penelitian ini jumlah sampelnya sebanyak 980 anak-anak usia 72-76 bulan dengan menggunakan McNemar
pearson dan uji korelasi. Dalam penelitiannya mengacu pada The American Academy of Pediatric bahwa aspek
perkembangan yang harus dipantau mencakup motorik halus, motorik kasar, bahasa dan sosial-kemandirian.
Perkembangan bahasa merupakan perkembangan yang berkaitan dengan mental-motorik karena tidak hanya
koordinasi kumpulan otot-otot yang menghasilkan suara, melainkan memiliki aspek mental intelektual yang
mampu menghubungkan arti dengan bunyi yang dihasilkan. Pada anak prasekola h diharapkan anak harus
sudah mampu bercerita pendek, mengerti terhadap kata -kata yang belum dikenal sebelumnya, mampu
membuat kalimat yang sempurna dan mampu memproduksi konsonan dasar dengan benar. Jika, anak belum
mampu artinya anak mengalami keterlamba tan pada aspek perkembangan bahasa sesuai tingkat usia
(Soetjiningsih & Ranuh. G, 2015).
Anak berkebutuhan khusus berada di bawah umur 5 tahun (Erviyanti, 2015). prevalensi keterlambatan aspek
bahasa pada anak Prasekolah mencapai 32% populasi normal, sedan gkan pada anak di bawah 5 tahun
mencapai 8% serta anak 2-3 tahun sebanyak 55,1%. Anak dengan gangguan aspek tersebut akan mengalami
kesulitan belajar (Erviyanti, 2015).
Hal tersebut didukung oleh penelitian Rakap, S (201 5) dalam penelitiannya di Turkey menyebutkan bahwa
kemahiran dalam keterampilan bahasa sangat penting bagi anak -anak karena perkembangan bahasa beriringan
dengan perkembangan lain untuk dibangun serta digunakan untuk melakukan interaksi dengan lingkungan
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sosial mereka. Anak-anak dengan keterlambatan perkembangan bahasa tidak memiliki keterampilan tersebut.
Keterlambatan perkembangan bahasa yang dialami anak-anak akan menyebabkan berbagai masalah seperti
masalah sosial, emosional dan masalah belajar. Untuk mencegah terjadinya masalah -masalah tersebut dari
keterlambatan perkembangan bahasa maka anak perlu di berikan stimulasi dan intervensi yang berfokus pada
bahasa sedini mungkin.
Berdasarkan masalah tersebut maka sebagai seorang perawat khususnya perawat anak perlu mengetahui serta
memahami dampak dari keterlambatan perkembangan bahasa yang dialami oleh anak -anak dalam upaya
mencegah terjadinya masalah dari dampak keterlambatan tersebut dengan melakukan stimulasi dan intervensi
secara dini untuk mengembangkan kemampuan bahasa anak yang mengala mi keterlambatan agar anak bisa
berinteraksi sosial serta menunjukan peningkatan dalam kemampuan belajar. Selain itu, perawat juga perlu
melibatkan orang tua dalam melakukan intervensi ini karena orangtua merupakan agen intervensi utama salah
satunya denga n cara melakukan pelatihan kepada orang tua dalam menerapkan pendekatan intervensi dalam
upaya meningkatkan keterampilan bahasa anak mereka dengan yang sudah dipelajari oleh orang tua.
Keterlambatan perkembangan bahasa yang dialami anak-anak akan menyebabkan berbagai masalah seperti
masalah sosial, emosional dan masalah belajar. Oleh karena itu perawat harus berupaya melakukan suatu
intervensi keperawatan dengan meningkatkan keterampilan bahasa anak sebelum dampak tersebut terjadi
secara berkelanjutan.
Tujuan
Tujuan dilakukannya studi literature ini yaitu untuk menunjukan serta mendeskrifsikan suatu intervensi yang
terbaik yang akan dilakukan perawat dalam upaya menerapkan evidence based practice dalam memberikan
asuhan keperawatan kepada pasien anak dengan keterlambatan perkembangan bahasa.
Metode
Tinjauan literatur dilakukan menggunakan komputer masuk ke dalam database meliputi Proquest, google
scholar, science direct, dan pubmed. Kata kunci yang digunakan ‘stimulation’ AND ‘children’ AND ‘speech
delays’ (Google scholar 52.100 artikel, Sciencedirect 10.537 artikel, Proquest 2941 artikel, dan Pubmed 431
artikel). Pencarian yang dilakukan kemudian di sortir dengan cara melihat peer reviewnya suatu artikel,
kredibilitasnya serta primary source. Langkah selanjutnya membaca artikel yang sudah didapa tkan dengan
scanning dan skiming yang dilanjutkan dengan membuang artikel yang tidak relevan dengan topik yang akan
diteliti. Melalui tahapan-tahapan tersebut didapatkan 10 artikel yang relevan.
Hasil
Buschmann, A., Multhauf, B., Hasselhorn, M & Pietz, J (2016) dalam penelitiannya di German yang bertujuan
untuk mengetahui efek jangka panjang intervensi yang dilakukan oleh orang tua yang menggunakan
Heidelberg Parent-Based Language Intervention (HPLI) terhadap language performance dan Memory
performance pada anak dengan keterlambatan berbicara. Jumlah sampel sebanyak 43 anak dengan 23 anak
sebagai group intervensi dan 20 anak sebagai group kontrol pada anak usia 2 dan 4 tahun. Penelitian ini
intervensi dilakukan 2 jam pada sesi pertama selama 2 minggu setela h itu 6 bulan kemudian dilakukan selama
3 jam dengan dibagi kelompok kecil sebanyak 5 sampai 10 orang. Metode utama menggunakan berbagai buku
bergambar karena merupakan cara ideal untuk memulai komunikasi dalam mempelajari kata -kata.
HPLI berfokus pada penambahan kosa kata dengan cepat dalam memperoleh keterampilan berbahasa dengan
menggunakan metode videotapes, berpartisipasi dalam ceramah, role play, dan informasi tertulis. Penelitian
ini dilakukan dengan 7 sesi pre test dan post test. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada language
performance pada anak group intervensi lebih banyak mengingat kata -kata dari pada anak group kontrol
dengan hasil CG (d=0,61, 95% CI= [0,00, 1,22]) ada perbedaan yang signifikan dengan p= < 0,001. Kosa kata
ekspresif IG 95,7% dan CG 95%, kata jamak IG 95,7%, CG 90%. Kelompok berbeda secara signifikan (U=
145, Z= -2,077, P= 0,19). Hasil untuk memory performance didapatkan anak-anak IG lebih banyak ingat katakata daripada anak CG (d=0,61, 95% CI= [0,00, 1,22]) ada perbedaan yang signifikan dengan p= < 0,001
serta pada anak-anak IG lebih banyak ingat kata -kata daripada anak CG (d=0,61, 95% CI= [0,00, 1,22]) ada
perbedaan yang signifikan dengan p= < 0,001.
Penelitian di atas didukung oleh penelitian yang dilakukan Rakap, S (201 5) dalam penelitiannya di Turkey
menyebutkan bahwa dukungan orang tua dalam perkembangan bahasa anak -anak yang mengalami
keterlambatan sangat mendukung dalam peningkatan keterampilan perkembangan bahasa anak dengan
melakukan intervensi seperti menerapkan bahasa naturalistik dan komunikasi. Partisipasi orang tua dalam
intervensi sangat diperlukan dengan menghabiskan waktu bersama anak -anak mereka serta melakukan
komunikasi.
Penelitian ke dua dilakukan oleh Murphy, S.M., Faulkner, D.M & Reynolds, L.R (201 6) dalam penelitiannya
di Inggris yang bertujuan untuk mencoba sebuah intervensi yang mendukung anak -anak dengan kesulitan
berkomunikasi sosial. Jumlah sam pel sebanyak 32 anak dengan low pragmatic language skilled (LP) 16 anak
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sebagai group intervensi dan 16 anak sebagai group kontrol pada anak usia 5 dan 6 tahun. Penelitian ini
dilakukan dengan cara anak bermain game komputer maze task dengan peneiliti yang menginstrusikan anak
meningkatkan komunikasi verbal seperti mengajukan pertanyaan dan memberikan arahan yang baik (sesi 1)
selanjutnya anak bermain game lagi namun dilakukan rekaman audio sekaligus penilaian TPS sekaligus
transkrip. untuk komunikasi game ini memunculkan ucapan arahan, menolak, pertanyaan, klarifikasi,
permintaan, dan menutup percakapan pada anak dengan menyoroti persepsi visual yang berbeda dengan
menggunakan gambar. Sedangkan pada group kontrol (DIG) dilakukan intervensi setelah IG mendapatkan
intervensi di sesi 1.
Permainan dilakukan dengan cara anak yang satu akan memberikan petunjuk kepada anak yang lain pada
gambar labirin dengan fitur rumah, pohon dan kolam. Pada permainan tersebut didapatkan hambatan dengan
adanya pohon yang tumbang atau binatang buas dalam menemukan harta karun. Setiap anak memiliki
komputer masing-masing untuk anak sebagai navigator akan mengarahkan anak lain untuk menghindari
hambatan tersebut agar mendapatkan harta karun. Hasil penelitian menunjukan bahwa keterampilan pragmatis
untuk anak IG meningkat dengan M = 8.38, SD = 3,91, sedangkan pada anak DIG meningkat hanya dengan
nilai M = 5.50, SD = 3,75. pada sesi 2 DIG nilai TPS nya meningkat secara signifikan dengan M = 3.28, SD
= 1,24, P < 0,001.
Penelitian di atas didukung oleh penelitian Ploog, B.O., Scharf, A., Nelson, D & Brooks, P.J (201 5) di Amerika
yang bertujuan untuk meningkatkan komunikasi sosial dan perkembangan bahasa pada anak dengan ASD.
Meningkatkan keterampilan menunjukan bahwa program computer–assisted technologies (CAT) model video
dengan permainan mandiri, ucapan salam dengan spontan, pemahaman bahasa lisan, percakapan pidato,
cooperative play, keterampilan dalam kehidupan sehari-hari, dan sosial play. sehingga dengan
memperlihatkan video a nak akhirnya mengalami peningkatan komunikasi, perkembangan bahasa dan
interaksi sosial. Penelitian yang dilakukan Watt, H.J (201 5) penelitian yang dilakukan dengan cara
menggunakan teknologi komunikasi modern salah satunya dengan komputer. Komputer ini me libatkan warna,
isyarat visual, dan gambar bergerak sehingga bisa meningkatkan kemampuan bahasa dan kemampuan menulis
serta membaca anak.
Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Gillam, R.B., Loeb, D.F., Hofman, L.M., Bohman& champlin, C (2017)
yang bertujuan untuk membandingkan hasil pengolahan bahasa dan pendengaran anak-anak yang ditugaskan
untuk menerima intervensi Fast Forword Language (FFW-L). Penelitian ini menggunakan metode
Randomized Kontrolled Trial (RCT). Jumlah sampel sebanyak 216 anak pada anak usia 6-9 tahun. Penelitian
yang dilakukan pada group intervensi adalah setiap anak di lakukan intervensi 1 dari 4 kondisi yaitu fast for
word language (FFW-L) memainkan 7 permainan komputer yaitu membedakan nada, mendeteksi perubahan
phenomenal individu, mencocokan fenomenal dengan target, mengidentifikasi pasangan suku kata yang
cocok, membedakan pasangan kata-kata, mengingat perintah dan memahami struktural kalimat komplek;
Academic enrichment (AE) dirancang untuk permainan matematika, sains dan geografi; Computer-assisted
language intervention (CALI) isi sama dengan FFW-L dengan menargetkan kemampuan kognitif,
pemerosesan dan bahasa tanpa adanya sinyal berbicara yang dimodifikasi; individualized language
Intervention (ILI) dengan menargetkan semantik, syntak, narasi dan kesadaran fonologis dengan
pengembangan 13 buku bergambar. Semua anak menerima 1 jam dan 40 menit, 5 hari seminggu dalam waktu
6 minggu. Yang dilakukan sebelum, setelah, setelah 3 bulan dan setelah 6 bulan pemberian intervensi
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Pembahasan
Berdasarkan hasil penelitian-penelitian tersebut diatas, dinyatakan bahwa stimulasi untuk meningkatkan
kemampuan bahasa anak dapat dilakukan oleh perawat dengan beberapa jenis intervensi. Beberapa intervensi
yang dapat dilakukan oleh perawat sebagai stimulasi untuk meningkatkan kemampuan bahasa anak diantaranya
mendengarkan ceramah, role play, bercerita, maupun bermain game komputer. Namun, yang paling banyak
digunakan dan mendapatkan perubahan hasil yang signifikan adalah stimulasi dengan menggunakan multimedia
persepsi visual, yaitu komputer.
Penelitian-penelitian yang menggunakan komputer untuk melakukan permainan pada anak dengan keterlambatan
bahasa dalam meningkatkan keterampilan bahasa anak di dukung oleh penelitian study compared yang dilakukan
oleh Chen, N.Y., et al (2015). Menurut Chen (2015), multimedia visual melatih anak-anak menghafal,
mengidentifikasi kebutuhan, mengenal karakter kartun dan belajar melihat hubungan antar gambar. Tahap
selanjutnya mengenali, membedakan dan membandingkan hubunga n spasial geometri. Masalah yang berkaitan
dengan persepsi visual dapat menganggu aktivitas sehari-hari dan belajar bagi anak-anak prasekolah. Anak-anak
dengan gangguan ini bisa mengalami kesulitan dalam membaca, menulis, berkonsentrasi, mengikat tali sepa tu,
mewarnai, menggambar serta menggerjakan pekerjaan rumah.
Multimedia komputer memberikan video, suara dan pencahayaan yang menarik dengan warna -warna yang
menarik juga sehingga meningkatkan perhatian anak, partisipasi dalam kegiatan dan peningkatan pemb elajaran.
Multimedia komputer juga memiliki paduan gambar dan teks belajar lebih baik untuk meningkatkan kemampuan
membaca dan komunikasi pada anak dengan keterlambatan perkembangan bahasa seperti anak ASD, cerebral
palsy atau keterbelakangan mental.
Stimulasi dalam meningkatkan kemampuan bahasa anak dapat lebih dioptimalkan dengan melibatkan orang tua
atau keluarga. Seperti yang diungkapkan oleh Rakap (201 5), dukungan orang tua dalam perkembangan bahasa
anak-anak yang mengalami keterlambatan sangat mendukung dalam peningkatan keterampilan perkembangan
bahasa anak dengan melakukan intervensi seperti menerapkan bahasa naturalistik dan komunikasi. Partisipasi
orang tua dalam intervensi sangat diperlukan dengan menghabiskan waktu bersama anak -anak mereka serta
melakukan komunikasi. Alasan ini sangat mendasar, karena orang tua atau keluarga adalah komponen yang paling
banyak menghabiskan waktu berada di dekat anak. Dengan waktu yang cukup banyak, keluarga dapat
memberikan stimulasi dengan banyak berkomunikasi secara langsung dengan anak. Diharapkan, kegiatan ini
dapat meningkatkan kemampuan bahasa anak yang mengalami keterlambatan.
Kesimpulan
Stimulasi untuk meningkatkan kemampuan bahasa anak pra sekolah dapat dilakukan dengan berbagai cara. Tetapi
disarankan perawat melibatkan orang tua dalam memberikan stimulasi. Partisipasi orang tua dalam intervensi
sangat diperlukan dengan menghabiskan waktu bersama anak -anak mereka serta melakukan komunikasi.
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LITERATUR REVIEW : WATER, SANITATION, DAN HYGIENE SEBAGAI
FAKTOR RESIKO KEJADIAN STUNTING PADA BALITA
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ABSTRAK
Stunting merupakan salah satu masalah gizi kronis, ditandai dengan gangguan pertumbuhan linear yang dialami
sebagian besar anak balita di dunia. Prevalensi stunting di Indonesia mengalami peningkatan dari tiga tahun
terakhir 2016-2018 yaitu 27,5% menjadi 29,6% di tahun 2017 dan meningkat 30,8 % di tahun 2018. Peningkatan
kejadian stunting pada balita dikaitkan dengan faktor tidak langsung diantaranya water, sanitation dan hygiene
(WASH). Tujuan dari review artikel ini untuk menganalisis water, sanitation dan hygiene (WASH) sebagai faktor
resiko peningkatan kejadian stunting pada balita. Metode pencarian literatur mencakup artikel penelitian
menggunakan beberapa electronic database yaitu pubmed, proquest, CINHAL dan google scholar. Artikel yang
digunakan terpublikasi dengan rentang tahun 2015 -2019, berbahasa Inggris dan Indonesia. Hasil literatur review
menunjukkan bahwa faktor resiko water : mengkonsumsi air tidak diolah (OR= 3.47), sanitasi kurang baik
(OR=1.46), perilaku buang air besar sembarangan ( P= 0,021), perilaku hygiene mencuci tangan tidak
menggunakan sabun sebelum makan (OR = 0,85) dan setelah buang air besar (OR = 0,86) meningk atkan kejadian
stunting pada balita. Dengan diketahuinyai water, sanitation dan hygiene sebagai salah satu faktor resiko
peningkatan kejadian stunting pada balita terutama di negara berkembang, maka strategi intervensi gizi sensitif
perlu ditingkatkan seba gai upaya untuk mencegah dan mengurangi kejadian stunting pada balita.
Kata Kunci: Balita , Hygiene, Sanitation, Stunting, Water.
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EDUKASI SEKSUAL SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL
PADA ANAK: LITERATURE REVIEW
Indah Benita Tiwery 1 , Henny Suzana Mediani1 , Ikeu Nurhidayah 1
Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran
Email :indah18007@mail.unpad.ac.id

ABSTRAK
Usia anak merupakan usia yang sangat rentan dikarenakan perkembangan kognitif anak masih terus berkembang
dan belum matur. Anak masih memerlukan pendampingan sehingga lebih beresiko untuk mendapatkan kekerasan
baik secara fisik, psikologis maupun seksual. Angka kekerasan seksual pada anak semakin meningkat saat ini,
sehingga pengetahuan tentang upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak menjadi sangat diperlukan. Tujuan
literature review untuk mengidentifikasi edukasi kesehatan seksual sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual
pada anak. Literature review dilakukan melalui tahapan. Membuat pertany aan penelitian, mencari sumber data
dan ekstraksi serta seleksi artikel. Pencarian artikel menggunakan database elektronik yaitu Pubmed, Google
Scholar, Proquest, EBSCHO dan Science Direct. Kriteria inklusi : 1) jenis penelitian kuantitatif, 2) memiliki
konten utama edukasi seksual terhadap pencegahan kekerasan seksual pada anak 3) dipublikasikan full text 4)
dipublikasikan dalam rentang waktu 2015-2019. Berdasarkan hasil pencarian didapatkan 1.838 artikel namun
hanya 7 artikel yang memenuhi kriteria inklusi. Dari artikel tersebut didapatkan e dukasi seksual berpengaruh
signifikan terhadap pencegahan kekerasan seksual pada anak. Edukasi seksual dapat diberikan untuk menambah
pengetahuan. Kepada anak dapat melalui metode diskusi, gerak dan lagu, cerita serta video, kepada orang tua
melalui metode ceramah dan leaflet, kepada kader kesehatan melalui metode leaflet. Oleh karena itu, upaya
promotif dalam pencegahan kekerasan seksual melalui edukasi harus terus ditingkatka n. Perawat dapat
memainkan peranannya dalam kegiatan tersebut.
Kata kunci: anak, edukasi seksual, pencegahan kekerasan seksual
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TINJAUAN SISTEMATIS: FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
IMPLEMENTASI EARLY WARNING SCORE (EWS) OLEH PERAWAT DI
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ABSTRAK
Perawat memainkan peran penting dalam melakukan penilaian dini dan pengelolaan pasien. Beberapa rumah sakit
telah menerapkan sistem respon cepat dengan menggunakan alat bantu Early Warning Score (EWS). Alat ini
dapat membantu perawat dan dokter dalam melak ukan respon secara efektif dan efisien dalam deteksi dini
perburukan pasien. Namun penerapan EWS masih terasa belum optimal. Tujuan literatur ini adalah untuk melihat
faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Early Warning Score (EWS) oleh perawat di rumah sakit. Pencarian
literatur dilakukan pada database elektronik yaitu PubMed, Ebsco, Proquest dan Google Scholar dengan kata
kunci application, early warning score, related factors, dan nurse. Kriteria dalam pencarian literatur adalah
literatur dalam Bahasa Inggris yang diterbitkan pada tahun 2009-2019. Penilaian artikel dibuat berdasarkan format
PRISMA. Dari 340 publikasi yang diidentifikasi, didapatkan 4 studi yang termasuk kedalam kriteria tinjauan, dua
Studi Mix Methode, Studi Kualitatif dan Survey. Hasil telaah studi ditemukan bahwa pengetahuan dan
keterampilan perawat dalam mengenali perburukan pasien sangat berpengaruh dalam implementasi EWS. Selain
itu, perawat yang mempunyai pengalaman yang lebih biasanya melakukan respon dengan cepat dalam hal
tersebut. Sehingga perawat akan melakukan kolaborasi dengan tim medis agar pasien bisa tertangani dengan baik.
Kesimpulannya adalah faktor yang mempengaruhi pengaplikasian Early Warning Score (EWS) yaitu pengetahuan
perawat tentang EWS, confidence dalam melakukan pengambilan keputusan, pengalaman dalam menangani
pasien yang mengalami perburukan, hubungan baik dengan staf medis dan kepatuhan dalam protokol EWS. Oleh
karena itu, edukasi berkelanjutan disertai monitoring EWS sangat diperlukan dan dilakukan secara m erata bagi
perawat.
Kata Kunci: early warning score , implementation, nurse, related factors,
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ABSTRAK
Early Warning System (EWS) merupakan algoritma sederhana berdasarkan parameter fisiologis, seperti denyut
jantung, tekanan darah sistolik, laju pernapasan, suhu dan tingkat kesadaran. Namun laporan terbaru menunjukkan
bahwa bukti penurunan klinis sering muncul berjam -jam sebelum terjadinya serious adverse events/SAE seperti
lama rawat, transfer ke Intensive Care Unit/ICU dan mortalitas yang mengarah pada kesimpulan bahwa SAE
mungkin dapat dicegah Tinjauan sistematis bertujuan untuk mengevaluasi apakah penggunaan EWS dapa t
mencegah terjadinya SAE pada pasien dewasa di rumah sakit. Pencarian dilakukan di database Pubmed, Ebscho
dan CINAHL dengan kata kunci Early Warning System, Clinical Deterioration dan Patient Outcomes. Artikel
dalam Bahasa Inggris dan tahun terbit 2010-2019 dipertimbangkan masuk dalam tinjauan. Penilaian dengan
format PRISMA teridentifikasi 237 artikel. Ada 10 artikel yang masuk kedalam kriteria inklusi. Hasil tinjauan
antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol menunjukkan 2 dari 4 artikel menyatakan ada perbedaan lama
hari rawat, 4 dari 5 artikel menyatakan tidak ada perbedaan jumlah transfer pasien ke ICU dan 7 artikel dimana 6
artikel menyebutkan tidak ada perbedaan mortalitas. Kesimpulan: EWS merupakan alat sederhana dan mudah
digunakan di samping tempat tidur pasien yang membantu mengenali pasien dalam berpotensi mengalami SAE.
Ditambah layanan penjangkauan seperti RRT yang dapat digunakan untuk memulai pengobatan tepat waktu dan
dapat mempengaruhi pencegahan SAE secara positif.
Kata Kunci: Kerusakan Klinis, Kondisi Pasien dan Sistem Peringatan Dini

Pendahuluan
Kerusakan akut pada pasien sering didahului oleh perubahan kecil dalam parameter fisiologis seperti denyut nadi,
tekanan darah, laju pernapasan dan tingkat kesadaran (Kause et al, 2004). Laporan terbaru menunjukkan bahwa
bukti kemunduran klinis sering muncul berjam -jam sebelum terjadinya efek samping yang serius (Serious
Adverse Events/SAE) seperti lama rawat, transfer ke Intensive Care Unit/ICU dan mortalitas yang mengarah pada
kesimpulan bahwa SAE mungkin dapat dicegah (Hogan et al, 2012). Rumah sakit membutuhkan alat untuk
membantu mengenali pasien yang berisiko mengalami penurunan kondisi klinis untuk dapat memberikan
perawatan yang cepat pada saat tepat sebelum SAE muncul. Early Warning System (EWS) merupakan alat yang
terdiri dari algoritma sederhana untuk digunakan berdasarkan parameter fisiologis, seperti denyut jantung,
tekanan darah sistolik, laju pernapasan, suhu dan keadaan mental. Alat penilaian EWS sederhana, maka dapat
dengan mudah digunakan selama pengamatan rutin di samping tempat tidur pasien dan dianggap membantu
dalam mengenali pasien yang menunjukkan tanda-tanda penurunan kondisi klinis akut serta memudahkan pasien
mendapatkan bantuan tepat waktu dari dokter yang terampil. EWS sebagian besar digabungkan dengan Rapid
Response Team/RRT terdiri dari staf medis dan/atau perawat berpengalaman yang dapat memberikan dukungan
tepat waktu untuk mengelola penurunan kondisi klinis pasien (Smith, 2010). Tujuan penelitian ini un tuk
mengetahui apakah penggunaan Early Warning System (EWS) dapat mencegah terjadinya SAE pada pasien
dewasa di rumah sakit seperti lama rawat, transfer ke ICU dan mortalitas
Metode
Database PUBMED, EBSCO dan CINAHL digunakan untuk mencari artikel yang re levan. Tinjauan sistematis
didasarkan pada format PRISMA. Kata Early Warning System (EWS) digunakan sebagai istilah pencarian utama
di setiap judul artikel dan teridentifikasi 237 artikel, terdapat 10 artikel yang memenuhi kriteria inklusi dan sesuai
untuk dimasukkan kedalam tinjauan sistematis.
Strategi Pencarian:
Beberapa kata kunci digunakan untuk mendapatkan artikel yang relevan dalam tinjauan terdiri dari ‘ Early
Warning System’ OR ‘Early Warning Score’ AND ‘Clinical Deterioration’ AND ‘Patient Outcomes’. Periode
publikasi artikel dibatasi hingga sepuluh tahun antara 2010 -2019, menggunakan format Population-Intervention
Comparison-Outcome (PICO) untuk merancang kriteria tinjauan sistematis sebagai berikut:
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P: Pasien dewasa di ruang rawat umum dan atau bedah rumah sakit
I: Early Warning System
C: Usual Care
O: Lama rawat di rumah sakit, transfer ke ICU dan mortalitas di rumah sakit.
Kriteria Inklusi:
Penelitian dengan peserta pasien dewasa (usia ≥18 tahun) di ruang rawat umum dan atau bedah; Penelitian yang
memuat hasil kondisi klinis pasien; Desain penelitian Randomised Control Trial (RCT); Artikel diterbitkan dalam
jurnal; Tahun terbit artikel 2010-2019; Artikel diterbitkan dalam Bahasa Inggris dan Full Text.
Kriteria Eksklusi:
Penelitian deskriptif, kualitatif, one-group quasi-experimental design dan mixed-methods; Artikel protokol;
Artikel yang diterbitkan dalam format disertasi atau tinjauan artikel seperti literature review, concept analysis,
systematic review dan meta-analysis; Artikel yang tidak full text. Rincian strategi pencarian kelayakan artikel dan
termasuk artikel yang dipilih untuk tinjauan dalam penelitian diringkas dalam diagram dibawah ini.
Diagram 1.
Format PRISMA Pencarian Literatur

Identification

Screening

Cinahl
(n=119)

Pubmed
(n=105)

Jumlah setelah duplikat dibuang
(n=237)

Kelayakan Full Text Artikel
(n=90)

Eligibility

Included

Ebscho
(n=132)

Artikel Randomized
Controlled Trial/RCT
untuk Tinjauan Literatur
(n=10)

−
−
−
−

Artikel Eksklusi (n=80)
Bukan RCT (n=55)
Pilot Study (n=6)
Pasien anak (n=9)
Tinjauan Literatur (n=10)

Hasil Penelitian
Lama Rawat di Rumah Sakit
Artikel yang menyebutkan lama rawat di rumah sakit terdapat dalam 4 artikel. Dua dari 4 artikel tersebut
menyebutkan terjadinya penurunan lama rawat di rumah sakit setelah penerapan EWS.
Artikel tentang pemberian intervensi pengukuran kemunduran tanda-tanda vital yang di kirim dengan algoritma
yang di validasi secara real time pada kelompok Rapid Response Team (RRT) ditemukan lama rawat di rumah
sakit (8,4 - 9,5 hari pada intervensi vs 9,4 -11,1 hari pada kontrol; P = 0,038) secara statistik lebih pendek untuk
kelompok intervensi (Kollef et al, 2014). Artikel lain tentang pengukuran EWS menggunakan monitor tanda tanda vital otomatis ditemukan pada kelompok intervensi menunjukkan penurunan hospital LOS pada semua
pasien (p <0,0001 yang tidak disesuaikan; p = 0,09 yang disesuaikan) (Bellomo et al, 2012). Sementara 2 artikel
yang tidak menujukkan perbedaan lama rawat di rumah sakit yaitu pertama, artikel tentang perbedaan hasil antara
pasien yang diperiksa skor EWS setiap 8 jam (3 kali sehari) dengan pasien yang diperiksa setiap 12 jam (2 kali
sehari) (Petersen et al, 2016). Kedua, artikel tentang pengukuran EWS dan pelaporan real time menggunakan
algoritma menggunakan data secara elektronik ya ng dikirimkan ke perawat menejer ditemukan lama hari rawat
di rumah sakit (7,07 vs 6,92) hari antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol (Bailey et al, 2013).
Transfer Pasien ke ICU
Terdapat 5 artikel pengukuran EWS yang mengulas tentang transfer pa sien ke ICU karena terjadi penurunan
kondisi klinis pasien. Terdapat satu artikel yang menyatakan peningkatan jumlah transfer pasien ke ICU pada
kelompok intervensi dibandingkan kelompok kontrol berkaitan dengan skor NEWS yang tinggi saat pasien masuk
(Sutherasan et al, 2018). Sementara empat artikel lainnya tidak menyatakan perbedaan angka transfer pasien ke
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ICU antara kelompok kontrol dan intervensi. Terdapat 1 artikel yang membandingkan waktu pemeriksaan skor
EWS setiap 8 jam (3 kali sehari) kelompok intervensi dengan pemeriksaan 12 jam (2 kali sehari) kelompik kontrol
menunjukkan tidak ada perbedaan dalam transfer pasien ke ICU antara kelompok intervensi dan kelompok
kontrol (Petersen et al, 2016). Artikel berikutnya tentang pengukuran kemunduran tanda -tanda vital yang di kirim
dengan algoritma yang di validasi secara real time kepada kelompok RRT ditemukan tidak terdapat perbedaan
antara kelompok intervensi dan kontrol dalam jumlah transfer ICU (17,8% pada kelompok intervensi vs 18,2%
pada kelompok kontrol; OR: 0,972; 95% CI: 0,635-1,490) (Kollef et al, 2014). Artikel yang lain tentang
pengukuran EWS dan pelaporan real time menggunakan algoritma yang dilaporkan ke perawat menejer
ditemukan tidak ada perbedaan dalam proporsi pasien yang dipindahkan ke ICU (16 % kelompok intervensi vs
14% pada kontrol) (Bailey et al, 2013). Terakhir satu artikel menyatakan jumlah pasien yang diterima kembali di
ICU dan tingkat keparahan penyakit mereka saat penerimaan kembali berdasarkan SAPS II dan APACHE II dan
– IV tidak berbeda secara signifikan antara kelompok kontrol dan kelompok intervensi (Mestrom et al, 2019).
Mortalitas
Artikel yang menyebutkan mortalitas terdapat dalam 7 artikel dimana 6 menyebutkan tidak ada perbedaan
mortalitas antara kelompok intervesi dan kelompok kontrol sedangkan satu artikel menyebutkan ada penurunan
mortalitas pada kelompok skor risiko sedang. Dua artikel penggunaan skor EWS setiap 8 jam (3 kali sehari)
menghasilkan deteksi dini dalam penurunan kondisi klinis yang lebih baik dalam melihat kelainan fisiologis
(Ludikhuize et al, 2014). Pasien yang diperiksa setiap 12 jam (2 kali sehari) dibandingkan diperiksa setiap 8 jam
(3 kali sehari) menunjukkan angka kematian 30 hari sejak masa perawatan adalah 1,1% vs 1,8% (p = 0,357) pada
kelompok kontrol dan kelompok intervensi dengan OR = 0,60 (0,23 -1,50) p = 0,279. Hasil statistik menunjukkan
tidak ada perbedaan dalam mortalitas (Petersen et al, 2016). Artikel lainnya tentang pemantauan menggunakan
NEWS dikombinasikan dengan strategi respon medis pragmatis ditemukan kepatuhan penggunakan protokol
EWS pada kelompok intervensi menunjukkan hubungan negatif yang lemah dengan angka kematian (r -0,364, p
= 0,080) namun tidak bermakna secara statistik (Haegdorens et al, 2019). Artikel berikutnya tentang pemberian
intervensi pengukuran kemunduran tanda-tanda vital yang di kirim dengan algoritma yang di validasi secara real
time pada kelompok rapid response team (RRT) ditemukan mortalitas rumah sakit (7,3% pada intervensi vs 7,7%
pada kontrol; OR: 0,947; 95% CI: 0,509 -1.764) namun tidak berpengaruh secara statistik antara kelompok
intervensi dan kontrol (Kollef et al, 2014). Kemudian satu artikel tentang pengukuran EWS dan pelaporan real
time menggunakan algoritma yang dilaporkan ke perawat menejer ditemukan mortalitas antara kelompok
intervensi vs kelompok kontrol (11% vs 10%) dan tidak ada perbedaan bermakna secara s tatistik (Bailey et al,
2013).
Terdapat satu artikel tentang pengukuran EWS menggunakan monitor tanda -tanda vital otomatis menyebutkan
bahwa kelangsungan hidup pasien setelah 90 hari pada pasien yang mendapatkan bantuan RRT meningkat dari
sebelum artikel vs setelah artikel (86% menjadi 92%) (CI 95%) 6,3 (0,0-12,6); p = 0,04) (Bellomo et al, 2012).
Hal ini berarti pelaporan EWS kepada RRT berhubungan dengan pemberian intervensi yang tepat dan cepat
sehingga pasien terhindar dari serious adverse events/SAE.
Pengontrolan Risiko Bias
Sepuluh penelitian yang termasuk dalam review ini, sebagian besar diverifikasi memiliki risiko bias yang rendah
karena sebagian besar penelitian ini menggunakan teknik randomisasi dalam alokasi sampel namun tidak satu
artikel pun menggunakan teknik blinding untuk menghindari bias seleksi selama pemilihan sampel dan tindakan.
Pembahasan
Dalam tinjauan sistematis ini kami mengidentifikasi 10 artikel yang memenuhi kriteria inklusi. Semua artikel ini
merupakan artikel yang menganalisa penurunan klinis pada pasien yang diberikan pemantauan EWS dan yang
tidak atau membandingkan dari beberapa pengukuran EWS. Semua penelitian memiliki populasi penelitian,
ukuran sampel dan penggunaan berbagai bentuk skor EWS yang heterogen. Hasil penelitian ini termasuk sangat
beragam, tetapi secara umum ada tren positif menuju hasil yang lebih baik secara operasional maupun klinis
(peningkatan bantuan oleh rapid response team/RRT, peningkatan pemantauan dengan berbagai alat elektronik,
penurunan lama rawat di rumah sakit, peningkatan transfer pasien ke ICU dan penurunan angka mortalitas).
Pengenalan yang tepat waktu terhadap pasien dengan penyakit akut yang memburuk dan respons klinis yang
memadai dapat sangat memengaruhi peningkatan hasil klinis. Namu n, mengenali pasien yang membutuhkan
perawatan lebih tinggi bisa sangat menantang dan tergantung pada banyak faktor, seperti pengalaman kerja
petugas kesehatan serta penggunaan alat yang teliti seperti EWS (Kause et al, 2004). Pelatihan untuk bekerja
denga n Skor EWS serta kesesuaian dengan algoritma panggilan ke RRT merupakan hal yang penting untuk dapat
memahami secara memadai potensi manfaat dari skor-skor ini. Untuk menghitung EWS dengan benar, diperlukan
dokumentasi yang tepat dari semua parameter yang diperlukan. Kegunaan EWS dengan RRT di rumah sakit pada
masih belum terlihat jelas pada beberapa artikel. Selanjutnya, data dari berbagai artikel mungkin dipengaruhi oleh
keragaman populasi yang diteliti karena mayoritas pasien saat ini dirawat di rumah sakit terdiri dari populasi
lansia (berusia > 60 tahun) dengan banyak komorbiditas yang dapat memberikan bias pada EWS. Sejak
perkembangannya, EWS telah melalui banyak modifikasi dan banyak digunakan di berbagai rumah sakit di
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seluruh dunia (Burch et al, 2008). Namun, satu kelemahannya adalah bahwa pendekatan ini tidak terstandarisasi,
karena banyak rumah sakit menggunakan versi modifikasi mereka sendiri. Variasi ini mengakibatkan kurangnya
pengetahuan tentang sistem lokal ketika staf berpindah dari satu area klinis atau rumah sakit ke rumah sakit
lainnya. Seharusnya EWS dibuat dalam bentuk setara atau dapat dipertukarkan antara setting klinis. Banyaknya
keragaman sistem penilaian yang ada, upaya baru -baru ini telah dilakukan oleh NHS di Inggris untuk
mengembangkan sistem penilaian standar untuk digunakan di seluruh Layanan Kesehatan Nasional di Inggris,
National Early Warning Score (NEWS) (Royal College of Physicians, 2012). NEWS dapat digunakan untuk
membakukan penilaian keparahan penyakit akut tidak hanya k etika pasien sakit akut datang ke rumah sakit atau
sebagai sistem pengawasan untuk semua pasien di rumah sakit, tetapi berpotensi juga dalam penilaian pra -rumah
sakit. Ini dapat digunakan untuk melacak kemunduran klinis dan mengingatkan tim medis di gawat darurat dan
memicu respons klinis yang tepat waktu. Meskipun NEWS telah menunjukkan keunggulannya dalam mendeteksi
pasien yang memburuk, dampak positifnya pada hasil keselamatan pasien (patient outcome) masih harus
diselidiki dengan pendekatan randomized controlled trial. Namun implementasi EWS yang berhasil di rumah
sakit harus berjalan seiring dengan pendidikan staf yang tepat dan peningkatan kesadaran akan perlunya
pemantauan pasien. Ini pada akhirnya akan menyebabkan perubahan dalam pola pikir penyedia layanan kesehatan
untuk berkolaborasi sebagai sebuah tim sehingga mengarah ke organisasi perawatan pasien yang lebih baik
(Burch et al, 2008).
Kekuatan dan Keterbatasan Penelitian
Tinjauan sistematis ini memiliki beberapa keterbatasan. Beberapa artikel y ang relevan mungkin telah diabaikan
selama pencarian dan proses seleksi karena keterbatasan dalam tanggal publikasi dan bahasa. Tinjauan sistematis
ini juga hanya mengambil penelitian RCT saja sehingga sulit untuk mencari penerapan EWS yang sebagian besar
disajikan dalam penelitian kohort. Namun demikian, tinjauan sistematis ini bermakna karena menyajikan arah
penelitian untuk artikel masa depan yang bertujuan untuk pemantauan penurunan kondisi klinis pasien sehingga
dapat diberikan intervensi yang tepat.
Simpulan
EWS merupakan alat yang sederhana dan mudah digunakan di samping tempat tidur pasien, yang mungkin bisa
membantu dalam mengenali pasien yang berpotensi mengalami penurunan kondisi akut. Ditambah dengan
layanan penjangkauan seperti Rapid Response Team (RRT), layanan ini dapat digunakan untuk memulai
pelayanan tepat waktu dan dapat mempengaruhi hasil klinis pasien secara positif.
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ABSTRAK
Pendahuluan: Lanjut usia (lansia) adalah seseorang yang telah mencapai usia lebih dari 60 tahun. Lansia rentan
mengalami masalah terkait penggunaan obat (drug related problems/DRPs) yang dapat memperberat efek samping
dan menurunkan efektifitas pengobatan. Seiring meningkatnya usia maka penyakit kronis juga meningkat,
sehingga usia lanjut lebih banyak membutuhkan terapi dengan obat untuk penatalaksanaan berbagai penyakit yang
diderita. Lansia beresiko tinggi mengalami penyakit-penyakit kronis yang dipersepsi lansia sebagai penyakit yang
tidak dapat disembuhkan, diobati, dan mempercepat kematian di usia tua, sehingga menimbulkan stres mental
yang berkepanjangan. Kecemasan lansia terhadap kematian, mendorong lansia mencoba berbagai cara menghidari
kematian dini dengan melakukan pengobatan-pengobatan secara intensif dengan mengkonsumsi obat-obat untuk
mencegah kekambuhan, menghilangkan rasa sakit, dan menghindari komplikasi, hingga menyebabkan
ketergantungan pada obat. Tujuan : untuk melakukan tinjauan terhadap beberapa literatur tentang ketergantungan
obat dan penggunaan obat pada lansia. Metode : Pencaria n artikel dilakukan secara elektronik di beberapa basis
data: Google Cendekia, dari tahun 2008 hingga 2019. Kata kunci yang digunakan adalah “lansia, ketergantungan
penggunaan obat, antihipertensi” dan akhirnya mendapat 11 artikel yang cocok. Hasil : Penggunaan banyak obat
lebih sering terjadi pada pasien yang sudah lansia dengan menderita lebih dari satu penyakit. Penyakit -penyakit
yang seringkali menyebabkan lansia mengkonsumsi banyak obat salah satunya adalah Hipertensi. Sebagian besar
usia lanjut yang didiagnosis hipertensi pada akhirnya menjalani terapi menggunakan obat anti-hipertensi. Untuk
dapat mengurangi perilaku ketergantungan obat lansia yang mengalami kecemasan dan stres psikologis dapat
diberikan intervensi SEFT (Spiritual Emotional Freedom Technique).
Kata kunci: Antihipertensi, lansia, ketergantungan penggunaan obat
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ABSTRAK
Anak adalah individu yang masih bergantung pada orang dewasa dan lingkungannya, artinya membutuhkan
lingkungan yang dapat memfasilitasi dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan untuk belajar mandiri. Atraumatic
care adalah perawatan yang tidak menimbulkan tra uma pada anak maupun keluarga. Pengalaman traumatik dan
penuh stres fisik, psikologis dapat dialami anak dan orang tua pada saat hospitalisasi. Hospitalisasi dapat
menyebabkan kecemasan pada anak usia prasekolah. Kecemasan anak dapat disebabkan oleh petuga s kesehatan,
lingkungan baru, dan perpisahan dari keluarga selama dirawat di rumah sakit. Tujuan literature review adalah
untuk mengevaluasi penerapan atraumatic care dalam mengurangi kecemasan orang tua dan anak serta
menurunkan skala nyeri tindakan invasive saat hospitalisasi. Literature review dilakukan melalui tahapan
membuat pertanyaan penelitian, mencari sumber data dan ekstraksi serta seleksi artikel. Pencarian artikel
menggunakan database elektronik yaitu Pubmed, Google Scholar, Proquest, EBSCHO dan Science Direct.
Kriteria inklusi : 1) jenis penelitian kuantitatif, 2) memiliki konten utama edukasi seksual terhadap pencegahan
kekerasan seksual pada anak 3) dipublikasikan full text 4) dipublikasikan dalam rentang waktu 2014-2019.
Berdasa rkan hasil pencarian didapatkan 14.622 artikel namun hanya 13 artikel yang memenuhi kriteria inklusi.
Dari artikel tersebut didapatkan atraumatic care berpengaruh signifikan terhadap pengurangan kecemasan orang
tua dan anak yang dihospitalisasi, menurunkan skala nyeri selama proses tindakan invasive. Atraumatic care
dapat diberikan menggunakan media bibliografi, buku bergambar dan terapi bermain sedangkan a traumatic care
untuk menurukan nyeri saat tindakan invasive dapat menggunakan kompres hangat kering, d ingin kering dan alat
Buzzy tm. Oleh karena itu, upaya pengurangan stress dan nyeri saat hospitalisasi menggunakan atraumatic care
harus terus ditingkatkan. Perawat dapat memainkan peranannya dalam kegiatan tersebut.
Kata kunci: Anak, Atraumatic Care, Hospitalisasi, Pediatric
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ABSTRAK
Penyakit Tidak Menular (PTM) masih merupakan penyebab utama kematian secara global. WHO tahun 2010
menyatakan bahwa penyebab kematian di seluruh dunia disebabkan oleh PTM seperti hipertensi. Hipertensi
merupakan “silent killer” sehingga menyebabkan fenomena gunung es. Faktor yang dapat mempengaruhi
terjadinya hipertensi diantaranya prilaku hidup tidak sehat. Dalam mencapai derajat kesehatan diperlukan prilaku
hidup sehat. Menteri Kesehatan Republik Indonesia membuat Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan
Sehat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :
2269/MENKES/PER/XI/2011 yang mengatur upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat atau disingkat
PHBS di seluruh Indonesia dengan mengacu kepada pola manajemen PHBS. Tujuan Literature review dilakukan
untuk mengetahui apa faktor yang mempengaruhi hipertensi dan indikator prilaku hidup bersih dan sehat yang
belum tercapai di indonesia. Metode yang digunakan adalah penelusuran literature dilakukan dengan
menggunakan data base jurnal penelitian Google Scholar dan mendeley dengan tahun publikasi 2010 sampai
dengan 2019. Hasil literature review didapatkan bahwa pengetahuan sangat berpengaruh terhadap ketercapaian
program PHBS, banyak indikator PHBS yang belum tercapai seperti kurangnya konsumsi sayur dan buah, aktifitas
fisik yang buruk, dan kebiasaan merokok yang masih tinggi di indonesia, ketidak tercapaian indik ator PHBS
tersebut dapat menjadi faktor resiko terjadinya penyakit hipertensi. Kesimpulan: Ketidaktercapaian Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat menyebabkan masyarakat indonesia tidak menerapkan pola hidup sehat yang merupakan
cikal bakal meningkatnya Penyakit Tidak Menular ( PTM) di indonesia seperti Hipertensi.
Kata Kunci: pengetahuaan, PHBS, faktor resiko hipertensi.
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LARUTAN JAHE UNTUK PENGOBATAN HERBAL BATUK PADA BALITA
PNEUMONIA DI KABUPATEN KUNINGAN
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Program Studi S-1 Keperawatan STIKes Kuningan Garawangi
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ABSTRAK
Pneumonia merupakan penyakit pernapasan yang menjadi masalah serius pada balita. Pneumonia mengakibatkan
gejala batuk dan sesak yang berakibat terganggunya pemenuhan kebutuhan oksigenasi. Cakupan pneumonia pada
balita di Kabupaten Kuningan tergolong tinggi yaitu mencapai 77,5%. Diperlukan upaya keperawatan untuk
mengatasi pneumonia diantaranya dengan pengobatan herbal menggunakan larutan jahe terutama untuk
meredakan batuk dan sesak akibat pneumonia. Tujuan penelitian mengetahui pengaruh pemberian larutan jahe
terhadap frekuensi batuk pada balita pneumonia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Quasi
Eksperiment dengan menggunakan rancangan One Group Pretest Posttest Design. Populasi penelitian adalah
balita pneumonia sebanyak 29 balita. Sampel sebanyak 22 balita dengan teknik purposive sampling. Instrumen
penelitian menggunakan SOP pemberian larutan jahe dan kuesioner yang digunakan untuk wawancara dalam
pengumpulan data frekuensi batuk. Kriteria inklusi pada penelitian ini yaitu balita usia 2 – 5 tahun dengan keluhan
batuk dan frekuensi respirasi rate ≥ 40 x/menit serta bersedia dijadikan responden. Analisis data dalam penelitian
ini menggunakan uji t dependen. Hasil penelitian menunjukan rata-rata frekuensi batuk balita pneumonia sebelum
pemberian larutan jahe sebesar 10,718 termasuk kategori sedang. Rata -rata frekuensi batuk balita pneumonia
sesudah pemberian larutan jahe sebesar 5,445 termasuk kategori ringan. Terdapat pe rbedaan frekuensi batuk
sebelum dan sesudah pemberian larutan jahe pada balita pneumonia dengan p value 0,000 < 0,05. Simpulan
penelitian terdapat pengaruh pemberian larutan jahe terhadap frekuensi batuk pada balita pneumonia. Saran bagi
keluarga dapat menggunakan larutan jahe sebagai obat herbal dalam menurunkan frekuensi batuk pada balita
pneumonia karena bahan relatif aman dan harga terjangkau.
Kata Kunci: Batuk, Larutan Jahe, Pneumonia
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PERAN VITAMIN D DALAM MENCEGAH STUNTING: STUDI LITERATUR
REVIEW
Wiwi Mardiah, Henny Suzana Mediani, Budi Setiabudiawan
Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran
Email: wimar09@gmail.com
Masalah gizi pada bayi dibawah usia dua tahun dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan yang
berdampak negatif pada kehidupan selanjutnya, sehingga menyebabkan risiko stunting. Salah satu gizi
mikronutrien yang berpengaruh pada stunting adalah vitamin D berperan penting dalam pencegahan stunting.
Penanggulangan stunting dilakukan dengan pemenuhan zat gizi yang adekuat, baik gizi makro maupun gizi mikro
sangat dibutuhkan untuk menghindari terjadinya risiko stunting. Tinjauan literatur ini bertujuan untuk
menganalisis peran vitamin D dalam mencegah stunting.dengan mengidentifikasi peran vitamin D dan
mengidentifikasi intervensi vitamin D dalam pencegahan stunting. Artikel dikumpulkan melalui data base Google
Scholar, PubMed, Proquest, Ebscho dengan menggunakan kata kunci vitamin D dan Stunting, yang terdiri dari
study kuantitatif dan kualitatif. Hasil lterature review didapatkan bahwa vitamin D berperan penting dalam
metabolisme pembentukan dan pertumbuhan tulang serta berperan meningkatkan imunitas pada an ak sehingga
kedua peran tersebut berkontribusi terhadap pencegahan stunting. vitamin D menjadi kunci dalam mengatur fungsi
imun selama kehamilan, antara janin-ibu mewakili target yang penting. Di antara tindakan non -klasiknya adalah
imunomodulator yang kua t efek, termasuk induksi respon antibakteri dan modulasi Limfosit -T untuk menekan
peradangan dan meningkatkan tolerogenesis. Jadi, vitamin D memainkan peran penting dalam fungsi kekebalan
desidua normal dengan mempromosikan respons bawaan infeksi, sementara secara bersamaan mencegah elaborasi
inflamasi yang berlebihan kekebalan. Simpulan: Stunting dapat dicegah sejak dini melalui asupan nutrisi makro
dan micronutrient yang mencukupi, kebutuhan mikronutrien terutama vitamin D sebagai elemen yang penting
dalam metabolisme tulang dan meningkatkan pertahanan tubuh sehingga dapat mencegah penyakit infeksi dengan
anak Dengan tinjauan literatur review ini diharapkan akan semakin banyak penelitian terkait peran vitamin D
dalam mencegah stunting, sehingga mampu mengurangi kejadian stunting di Indonesia.
Kata Kunci: Vitamin D, Stunting.
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PENGARUH SENAM LANSIA TERHADAP TEKANAN DARAH PADA LANJUT
USIA DENGAN HIPERTENSI DI POSBINDU KENANGA RW 16 WILAYAH
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ABSTRAK
Hipertensi yang tidak ditangani akan mengakibatkan komplikasi seperti penyakit jantung koroner, gagal ginjal
kronis dan stroke. Prevalensi hipertensi di Indonesia menurut Riskesdas 2018 mencapai 34,11%. Untuk Provinsi
Jawa Barat menempati urutan ke dua dengan kasus hipertensi terbanyak, hal itu disebabkan antara lain faktor
gaya hidup yang tidak sehat. Salah satu terapi non-farmakologi yang dapat menurunkan tekanan darah adalah
senam lansia. Tujuan penelitian ini untuk untuk mengetahui pengaruh senam lansia terhadap tekanan darah pada
lanjut usia dengan hipertensi.
Metode yang digunakan adalah pre eksperimental dengan rancangan one group pre test and post test. Sampel
dalam penelitian ini sebanyak 13 responden dengan teknik pengambilan sampel menggunakan tek nik non
probability sampling yaitu purposive sampling. Senam lansia dilakukan selama 2 minggu dengan frekuensi
latihan 3 kali dalam seminggu. Pada penelitian ini menggunakan instrumen Spigmomanometer digital Omron.
Analisa data menggunakan uji t-independent.
Hasil penelitian menunjukkan tekanan darah sistolik dan diastolik mengalami penuruan dengan 𝜌 value sistolik
=0,001 dan ρ value diastolic =0,001. Hasi penelitian ini menunjukan ada pengaruh dari latihan fisik senam lansia
terhadap tekanan darah pada lansia hipertensi ρ value ˂ ɑ (0,005) .
Disarankan hendaknya Puskesmas Cipageran Kota Cimahi dapat menjadikan senam lansia sebagai salah satu
program rutin di wilayah kerja puskesmas Cipageran.
Kata kunci: Senam Lansia, Hipertensi, Lanjut Usia

THE EFFECT OF GYMNASTIC ON BLOOD PRESSURE IN THE ELDERLY
WITH HYPERTENSION AT POSBINDU KENANGA RW 16 WORK REGION OF
CIPAGERAN
ABSTRACT
Untreated hypertension will lead to complications such as coronary heart disease, chronic kidney failure and
stroke. The prevalence of hypertension in Indonesia according to Riskesdas 2018 reaches 34.11%. For West Java
Province ranks second with the most cases of hypertension, this is due to among others unhealthy lifestyle factors.
One of the non-pharmacological therapies that can reduce blood pressure is elderly gymnastics. The purpose of
this research was to determine the effect of elderly gymnastics on blood pressure in the elderly with hypertension.
The method used is pre-experimental design with one group pre test and post test. The sample in this research
were 13 with the sampling technique using non-probability sampling technique that is purposive sa mpling.
Elderly gymnastics is carried out for 2 weeks with the frequency of exercise 3 times a week. The instrument used
in this research is Omron digital sphygmomanometer. Univariate analysis uses the mean and bivariate using the
t-independent test.
The results showed that systolic and diastolic blood pressure decreased with ρ systolic value = 0.001 and ρ
diastolic value = 0.001. The statistical results of this research indicate that there is an effect of Elderly Gymnastic
on blood pressure in elderly hypertension with ρ value ˂ ɑ (0.005).
It is recommended that Cipageran Public Health Center in Cimahi City be able to make elderly gymnastics as
one of the routine programs in the Cipageran health center work area.
Key words: Elderly, Hypertension, Elderly Gymnastics, Libraries: 40, 2009-2019
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Pendahuluan
Prevalensi hipertensi di Indonesia menurut Riskesdas 2018 mencapai 34,11% atau sebanyak 658.201 jiwa.
Hipertensi jika tidak ditangani akan mengakibatkan komplikasi seperti penyakit jantung koroner, gagal ginjal
kronis dan stroke ( Kemenkes, 2018). Terhadap 5 provinsi dengan pravalensi hipertensi tertinggi yaitu,
Kalimantan selatan sebanyak 44.13%, Jawa Barat 39,60%, Kalimantan Timur 39,30%, Jawa Tengah 37,57% dan
Kalimantan Barat 36,99%. Untuk Provinsi Jawa Barat menempati urutan ke dua dengan kasus hipertensi
terbanyak, hal itu disebabkan antara lain faktor gaya hidup yang tidak sehat seperti seringnya mengkonsumsi
makanan yang mengandung tinggi garam kurangnya dukungan kelu arga dalam melakukan diet rendah garam
kurangnya aktivitas fisik, kurangnya pengetahuan mengenai gejala awal dan kurangnya akses perawatan medis
untuk melakukan pencegahan secara teratur (Kemenkes,2018). Meningkat angka kejadian hipertensi di Indonesia
dan khusus nya di Jawa Barat menimbulkan dampak diantaranya munculnya berbagai masalah kesehatan yang
terjadi pada lansia. Hal tersebut dikarenakan lansia mengalami proses penuaan dan terjadi penurunan kondisi fisik,
mental dan sosial. Ada sekitar 50 penyakit degeneratif diantaranya diabetes militus, stroke, jantung koroner,
kardiovaskuler (hipertensi), obesitas, dislipidemia, dan lain-lain (Nadesu, 2006; Yatim 2010).
Hipertensi dapat di hindari dengan menghindari faktor resiko dan mencegahnya dengan bebera pa upaya yaitu
menerapkan pola hidup sehat dengan melakukan aktivitas fisik secara teratur, kebutuhan tidur yang cukup, pikiran
yang rileks dan santai, menghindari kafein, rokok, alkohol dan stress kemudian menerapkan pola makan yang
sehat dengan menghinda ri atau mengurangi makanan yang mengandung lemak tinggi, tinggi kalori, berminyak,
kolestrol, santan, garam berlebihan dan penggunaan kadar gula tinggi (Tilong, 2014). Upaya yang dapat dilakukan
penderita hipertensi untuk menurunkan tekanan darah dapat dilakukan dengan dua jenis yaitu secara farmakologis
dan non farmakologis ( Widyanto & Triwibowo, 2013).
Penatalaksanaan non farmakologi dapat dilakukan pada penderita hipertensi. Terapi non farmakologi bisa
dijadikan pilihan untuk menurunkan tekanan darah pada lanjut usia, karena kemungkinan adanya efek samping.
Salah satu contoh terapi non farmakologi yaitu dengan terapi relaksasi, latihan fisik, hipnoterapi (Junaidi, 2010).
Terapi relaksasi yang dapat digunakan untuk mengurangi tekanan darah adalah terapi relaksasi otot progresif,
terapi tarik napas dalam (BPH, 2018) serta bisa juga dengan cara latihan fisik yang bisa dilakukan pada lansia
diantaranya berjalan-jalan, bersepeda, berenang, melakukan pekerjaan rumah dan senam.
Latihan fisik yang teratur akan membantu tubuh agar tetap bugar dan tetap segar karena melatih tulang tetap kuat
dan membantu menghilangkan radikal bebas yang berkeliaran dalam tubuh (Anggriyana, 2010). Dari beberapa
cara latihan fisik yang dapat di lakukan oleh lanjut usia, senam lansia dapat di jadikan pilihan karena selain dapat
meningkatkan fungsi organ tubuh, senam lansia juga dapat menimbulkan perasan bahagia, gembira, tidur lebih
nyenyak dan pikiran tetap segar (Proverawati, 2010).
Senam lansia dibuat olah Menteri Pemuda dan Olahraga merupakan upaya peningkatan kesegaran jasmani
kelompok lanjut usia yang jumlahnya semakin bertambah, sehingga perlu kiranya diberdayakan da n dilaksanakan
secara benar, teratur, dan terukur. Senam lansia juga merupakan salah satu program kegiatan yang diluncurkan
oleh kementrian kesehatan dalam rangka menciptakan lanjut usia yang sehat, aktif dan produktif (Kemenkes
RI,2016).
Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan 1 hari pada tanggal 06 Februari 2019 di Wilayah Puskesmas
Cipageran , dari hasil observasi yang di lakukan pada saat kegiatan posbindu di Rt 03 Rw 16 Cipageran
berdasarkan data dari puskesmas di dapatkan data responden ya ng lebih banyak mengalami hipertensi ˃ 140-90
pada usia 60-69 tahun sedangkan dari hasil wawancara yang di lakukan pada 15 responden yang mengalami
hipertensi derajat dua diantaranya 5 responden yang mengatakan sudah sering senam, 3 responden suka berjala n
kaki, dan 7 responden lainnya suka mengkonsumsi rebusan daun salam untuk menurunkan tekanan darah selain
menggunakan obat yang di berikan oleh puskesmas seperti amlodipine dan captropil. Banyak responden yang
masih kurang mengetahui tentang senam yang bisa unuk menurunkan tekanan darah. Maka dari itu peneliti tertarik
untuk melakukan pneelitian di posbindu wilayah Puskesmas Cipageran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh senam lansia terhadap tekanan darah pada lanjut usia dengan hipertensi di posbindu kenanga Rw 16
Wilayah Kerja Puskesmas Cipageran .
Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah pre eksperimental dengan rancangan one group pre test and post test.
Sampel dalam penelitian ini sebanyak 13 responden dengan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik non
probability sampling yaitu purposive sampling. Senam lansia dilakukan selama 2 minggu dengan frekuensi latihan
3 kali dalam seminggu. Pada penelitian ini menggunakan instrumen Spigmomanometer digital Omron. Analisa
data menggunakan uji t-independent.
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Hasil Penelitian
a. univariat
Tabel : Rerata Tekanan Darah Sebelum Dilakukan Intervensi Latihan Fisik
Senam Lansia Pada Lanjut Usia dengan Hipertensi di Posbindu Kenanga
Rw 16 Wilayah Kerja Puskesmas Cipageran
Pengukuran
Variabel
N
Mean
SD
95% CI
Sebelum
Sistolik
160,00
8,083
164,88-155,12
13
Diastolik
88,92
6,211
92,68-85,17
Berdasarkan pada Tabel diatas, dari 13 responden didapatkan bahwa nilai mean tekanan darah sistolik sebelum
dilakukan intervensi senam lansia adalah 160,00 mmHg. Sedangkan pada nilai tekanan darah diastolik
didapatkan bahwa nilai tekanan darah diastolik terendah adalah 85,17 mmHg dan nilai tekanan darah diastolik
tertinggi 92,68 mmHg dengan standar deviasi sebesar 6,211. Nilai mean tekanan darah diastolik sebelum
dilakukan intervensi senam lansia adalah 88,92.
Tabel : Rerata Tekanan Darah Sesudah Dilakukan Intervensi Latihan Fisik
Senam Lansia Pada Lanjut Usia dengan Hipertensi di Posbindu Kenanga
Rw 16 Wilayah Kerja Puskesmas Cipageran

Sesudah

Variabel
Sistolik
Diastolik

N
13

Mean
131,77
82,31

SD
4,799
3,276

95% CI
134,67128,87
84,29- 80,33

Berdasarkan pada Tabel diatas, dari 13 responden didapatkan bahwa nilai mean tekanan darah sistolik sebelum
dilakukan intervensi senam lansia adalah 131,77 mmHg. Sedangkan pada nilai tekanan darah diastolik
didapatkan bahwa nilai tekanan darah diastolik terendah adalah 80,33 mmHg dan nilai tekanan darah diastolik
tertinggi 84,29 mmHg dengan standar deviasi sebesar 3,276. Nilai mean tekanan darah diastolik sebelum
dilakukan intervensi senam lansia adalah 82,31.
b. bivariat
Tabel : Perbedaan Rarata Tekanan Darah Sebelum dan Sesudah Melakukan
Senam lansia di Posbindu Kenanga Rw 16 Wilayah Kerja Puskesmas
Cipageran
Kelompok Variaberl
N
(Post)
Intervensi Pre Sistolik

Mean

SD

P Value

13

160,00

8,083

Sebelum

Pre Diastolik

13

88,92

0,001
6,211

Intervensi

Pre Sistolik

13

131,77

4,799

Sesudah

Pre Diastolik

13

82,31

0,001
3,276

Berdasarkan tabel diatas, dari 13 responden didapatkan bahwa nilai mean tekanan darah sistolik sebelum
dilakukan intervensi senam lansia adalah 160,00 mmHg dan dengan strandar deviasi sebesar 8,083. Sedangkan
nilai mean tekanan darah sistolik sesudah dilakukan intervensi senam lansia adalah 131,77 mmHg dengan standar
deviasi sebesar 4,799. Pada tekanan darah diastolik, di dapatkan hasil bahwa nilai mean tekanan darah diastolik
sebelum dilakukan intervensi senam lansia adalah 88,92 mmHg dengan standar devias i sebesar 6,211. Pada
tekanan darah diastolik didapatkan hasil bahwa nilai mean tekanan darah diastolik sesudah dilakukan intervensi
senam lansia adalah 82,31 mmHg dengan standar deviasi sebesar 3,276. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada
pengaruh senam la nsia terhadap tekanan darah sistolik dan diastolik pada penderita hipertensi berdasarkan uji
paired t test ( t- dependen ) dengan ρ value sistolik = 0,001 ˂ ɑ dan ρ value diastolik = 0,001 ˂ ɑ ( a = 0,05).
Pembahasan
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Gambaran Rerata Tekanan Darah Sebelum Dilakukan Intervensi Latihan Fisik Senam Lansia Pada
Lanjut Usia dengan Hipertensi di Posbindu Kenanga Rw 16 Wilayah Kerja Puskesmas Cipageran
Berdasarkan hasil tabel hasil penelitian dapat diketahui bahwa rerata tekanan darah dari 13 responden sebelum
melakukan senam lansia adalah 155,12 / 88,92 mmHg. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat diketahui bahwa
rerata tekanan darah pada responden sebelum dilakukan terapi merupakan kategori hipertensi derajat 1 karena
hasil saat pemeriksaan di lapangan menunjukkan kasus hipertensi yang dialami lansia terbanyak.
Hasil wawancara penelitian pada 13 responden lansia yang mengalami hipertensi primer derajat 1 ada beberapa
responden yang masih bekerja ada yang masih bergadang, guru, ibu kader dan ad a juga yang diam dirumah hanya
melakukan aktivitas mengerjakan rumah tangga mengurus cucu dan melakukan pengkajian tanpa pernah
melakukan kegiatan olahraga hal ini juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya peningkatan tekanan darah.
Hal ini sejalan dengan pendapat Sherwood, (2011) bahwa 90% kejadian hipertensi merupakan hipertensi primer
yang disebabkan karena gaya hidup seseorang.
Gambaran Rerata Tekanan Darah Sesudah Dilakukan Intervensi Latihan Fisik Senam Lansia Pada
Lanjut Usia dengan Hipertensi di Posbindu Kenanga Rw 16 Wilayah Kerja Puskesmas Cipageran
Berdasarkan hasil tabel diatas, hasil penelitian dari 13 responden menunjukan bahwa terdapat penurunan tekanan
darah pada responden setelah melakukan senam lansia selama 3 hari secara berturut -turut.
Penurunan tekanan darah tersebut, disebabkan karena responden dalam penelitian dapat mengikuti instruksi
dengan baik serta rutin mengikuti senam lansia selama 6 kali dalam 2 minggu. Sesuai dengan konsep bahwa
tujuan dari latihan jasmani munurut Afriwardi (2010) latihan atau olahraga yang dilakukan oleh kelompok lansia
harus mengacu pada kaidah olahraga yang baik, benar, teratur, dan progresif. Dianjurkan latihan jasmani teratur
dengan frekuensi 3-4 kali per minggu dengan durasi 30-60 menit dalam satu kali latihan. Senam lansia yang
dilakukan secara teratur dapat meningkatkan elastisitas pembuluh darah sehingga dapat mengurangi
kemungkinan terjadinya pecahnya pembuluh darah jika tekanan darah naik. Jantung akan mendapatkan
keuntungan karena berkerja lebih efisien yaitu memompa darah lebih banyak dengan denyutan lebih jarang serta
akan lebih tahan terhadap kemungkinan serangan penyakit jantung latihan fisik seperti senam lansia juga akan
meningkatkan fungsi jantung sehingga dapat membantu meningkatkan ke kuatan pompa otot jantung, dengan
meningkatnya kekuatan otot jantung, maka elastisitas pembuluh darah akan terjaga, mengakibatkan aliran darah
menjadi lancar dan terjadi penurunan tekanan darah (Nugroho, 2018).
Faktor yang mengakibatkan penurunan tekanan darah yang dialami yaitu karena meminum obat untuk hipertensi.
Faktor lain yang menyebabkan tekanan darah menurun secara signifikan yaitu karena responden tersebut
melakukan senam lansia secara baik dan benar sebanyak 6 kali dalam 2 minggu dengan durasi 4 0 menit setiap
kali pertemuan, sehingga manfaat senam menjadi maksimal. Untuk responden yang mengalami penurunan
tekanan darah secara tidak signifikan karena pada saat pelaksanaan senam tidak melakukan senam secara
maksimal atau sekedarnya sehingga hasil tidak begitu maksimal.
Pengaruh Senam Lansia terhadap tekanan darah pada lanjut usia dengan Hipertensi di Posbindu
Kenanga Rw 16 Wilayah Kerja Puskesmas Cipageran
Pengaruh Senam Lansia terhadap tekanan darah pada lanjut usia dengan Hipertensi di Rw 16 di Po sbindu
Kenanga Wilayah Kerja Puskesmas Cipageran dapat di lihat pada tabel 4.3 sehingga hasil uji statistik dengan uji
paried t test (t-dependen) pada tekanan darah sistolik sebelum dan sesudah intervensi melakukan senam lansia
diperoleh ρ-value = 0,001 ˂ ɑ (a = 0,05). Dan hasil uji statistik tekanan darah diastolik sebelum dan sesudah
intervensi senam lansia ρ-value = 0,001 ˂ ɑ (a = 0,05). Hasil penelitian meunjukan bahwa rata-rata penurunan
tekanan darah sistolik sebesar 28,231 mmHg dan penurunan rata -rata tekanan darah diastolik sebesar 6, 651
mmHg maka terdapat pengaruh senam lansia terhadap tekanan darah pada lanjut usia dengan hipertensi di
Posbindu Kenanga Rw 16 Wilayah Kerja Puskesmas Cipageran.
Berdasarkan hasil diatas tekanan darah sesudah dilakukan pemberian terapi senam lansia didapatkan pada sistolik
dan diastolik namun hasil penurunan berbeda -beda setiap responden terhadap faktor gaya hidup yang tidak
dirubah. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang menyebutkan bahwa hipertensi dapat di pengaru hi oleh beberapa
faktor gaya hidup seperti aktivitas fisik , merokok, stress, dan konsumsi garam yang tinggi Nurahman dan
Kurniadi (2014).
Berdasarkan teori Menurut Triyanto (2014), adanya pengaruh senam lansia terhadap tekanan darah pada
penderita hipertensi karena senam lansia dapat merangsang penuruan aktifitas saraf simpatis dan peningkatan
saraf parasimpatis yang berpengaruh pada penurunan hormon adrenalin norepinerfin dan katekolamin, serta
vasodilatasi (pelebaran) pada pembuluh darah yang mengakiba tkan transport oksigen keseluruhan tubuh
terutama otak menjadi lancar, sehingga dapat menurunkan tekanan darah dan nadi menjadi normal .
Latihan fisik yang teratur berfungsi untuk membakar glukosa melalui aktivitas otot yang akan menghasilkan
ATP sehingga endorphin akan muncul dan membawa rasa nyaman, senang dan bahgia latihan fisik akan
merangsang mekanismr HPA ( Hypothalamus-Pituitary-Ardernal) axis untuk merangsang kelenjar pineal untuk
mensekresi serotonin dan melatonin. Kondisi ini dapat memicu hormon epinerfin dan norepinerfin menurun
menyebabkan kerja jantung dalam memompa tekanan darah akan menurun sehingga tekanan darah akan menjadi
turun.
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Latihan fisik senam lansia dapat menimbulkan melenturkan pembuluh darah arteri tubuh dengan terlihat
menguncup dan mengembang juga akan terbentuk oleh mengencangkan otot –otot tubuh yang berada di sekitar
dingding tubuh darah sewaktu melakukan kegiatan senam lansia sehingga aliran darah ak an menjadi lancar dan
terkontrol kemudian tekanan darah akan menjadi turun ke arah normal, jika latihan fisik senam dilakukan secara
menerus dan teratur besar kemungkinan dalam penurunanya akan lebih signifikan .
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fernando Dimeo (2012) yang didapatkan dari AHA Journal didapatkan
hasil untuk tekanan darah pada pasien dengan tekanan darah normal setelah dilakukan aerobic exercise selama
30-45 menit, didapatkan penurunana tekanan sistoilk dengan jumlah 3-5 mmHg dan diastole 2-3 mmHg,
sedangkan pada penderita hipertensi didapatkan hasil penurunan sistolik 7 mmHg dan diastolik 5 mmHg. Hal ini
tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dikarenakan pada saat penellitian didapatkan data
bahwa responden mengkonsum si obat captropil dengan dosis 12,5 mg sehingga hasil penurunan tekanan darah
pada responden sangat drastis.
Hasil dari penelitian didapatkan hasil bahwa terjadi penurunan yang signfikan pada tekanan darah sistolik dan
tekanan darah diastolik pada penderira hipertensi sesudah melakukan intervensi terapi senam lansia penurunan
tekanan darah pada setiap responden bervariasi dari 13 orang semua responden mengalami penurunan tekanan
darah namun penurunannya tidak sama pada setiap responden baik pada tekanan darah sistolik maupun tekanan
darah diastolik. Perubahan tekanan darah yang terjadi setelah intervensi terapi senam lansia pada setiap
responden dipengaruhi oleh konsentrasi setiap responden terhadap intruksi penelitian selama penelitian .
Hasil ini sejalan dengan penelitian dari Jatiningsih Kunti tahun 2016 tentang pengaruh senam lansia terhadap
tekanan darah pada lanjut usia dengan hipertensi. Sebanyak 32 responden yang diberikan intervensi senam lansia
selama 40 menit yang dilakukan sebanyak 3 kali dalam 3 minggu. Hasil penelitian yang didapat menunjukan p
value adalah 0,001 berarti adanya penurunan tekanan darah diastol pada lansia yang mengalami hipertensi.
Hasil uji statistik didapatkan 𝜌 value tekanan darah sistolik dan diastolik 𝜌 value sistolik 0,001 dan 𝜌 value
diastolik pada kelompok intervensi 0,001, 𝜌 (𝛼 ≤ 0,05) berarti H O ditolak dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa ada perbedaan terhadap tekanan darah sistolik dan diastolik kelompok intervensi. Bermakna bahwa ada
pengaruh dari intervensi terapi senam lansia terhadap tekanan darah.
Pada saat melakukan senam lansia responden bersedia mengikuti hingga selesai. Hal ini dibuktikan dengan tidak
adanya responden yang drop out. Hasil penelitian pada 13 orang responden yang diberikan interven si senam
lansia mengalami penurunan rerata tekanan darah meskipun belum sampai normal.
Dengan demikian dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa terdapat pengaruh senam lansia terhadap tekanan
darah pada lanjut usia dengan hipertensi di posbindu kenanga Rw 16 wilayah kerja Puskemas Cipageran .
Di dalam penelitian ini, perawat memiliki beberapa peran dianatranya yaitu sebagai Care Giver dimana perawat
diharapkan mampu memepertahankan individu dalam konteks sesuai kehidupan klien, perawat harus
memeprtahikan klien berdasarkan kebutuhan signifikan dari klien. Advocate perawat bertugas bertanggung
jawab memabantu klien dan kelurga dalam menginteroretasika informasi dan memberikan informasi lain yang
diperlukan untuk mengambil persetujuan atas tindakan keperawatan yang akan diberikan, selain itu perawat
berperan sebagai pembela dari hak-hak klien, contohnya dengan memastikan kebutuhan klien t erpenuhi yang
berhubungan dengan kesehatan. Counselor, perawat berperan dalam memberikan konseling atau bimbingan
penyuluhan kepada individu atau keluarga dalam mengintegrasikan pengalam kesehatan dengan pengalam yang
lalu. Dan sebagai educator, dimana perawat bertujuan untuk mengajarkan kepada klien agar dapat merubah
peilaku yang kurang baik dalam menjaga kesehatan menjadi prilaku yang positif ( Azizah 2011).
Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan yang diambil dari penelit ian ini adalah sebagai
berikut :
a. Rerata tekanan darah sistolik dan diastolik responden kelompok intervensi sebelum diberikan intervensi
senam lansia didapatkan nilai rerata sistolik 160,00 mmHg dan diastolik 88,92.
b. Rerata tekanan darah sistolik dan diastolik kelompok intervensi sesudah diberikan intervensi senam lansia
didapatkan nilai rerata sistolik 131,77 mmHg dan diastolik 82,31 mmHg
c. Terdapat pengaruh senam lansia terhadap tekanan darah pada lanjut usia dengan hipertensi setelah
melakukan senam lansia di Rw 16 dan posbindu kenanga wilayah kerja Puskemas Cipageran baik sistolik
ataupun diastolik dengan pengujian rerata sistolik dan diastolik sebelum dan sesudah melakukan senam
lansia diperoleh nilai ρ value =0,001 ˂ α untuk tekanan darah sistolik dan ρ value =0,005 ˂ α untuk tekanan
darah diastolik dengan α =0,005.
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ABSTRAK
Tingginya insiden kasus Hipertensi dalam Kehamilan (HDK) meningkatkan risiko komplikasi maternal dan
perinatal, bahkan kematian ibu. Salah satu upaya pengendalian tekanan darah (T D) dapat dilakukan dengan
berbagai metode komplementer, diantaranya terapi murottal. Terapi ini memberikan efek relaksasi. Efek relaksasi
secara konsep diyakini dapat membantu pengendalian TD. Terapi murotal bisa dilakukan hanya dengan
mendengarkan lantunan ayatnya atau ayat disertai terjemahnya. Perbedaan jenis tersebut sepengetahuan peneliti
belum ada yang melakukan penelitiannya. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh terapi murottal versi A,
B dan C terhadap perubahan TD ibu hamil dengan hipertensi. Rancangan penelitian quasi experiment dengan
pendekatan pretest-postest group. Didapatkan 27 responden yang memenuhi kriteria da n terbagi tiga kelompok
intervensi. Hasil analisis menunjukkan terdapat perbedaan TD sistolik dan diastolik pada kelompok R1, R2 dan
R3 sebelum dan sesudah dilakukan terapi murottal versi A, B, C. Selanjutnya dilakukan analisis dengan uji
Kruskal-Willis H untuk melihat perbedaan TD sistolik dan diastolik sesudah intervensi pada kelompok R1, R2
dan R3. Hasil analisis menunjukkan tidak ada perbedaan yang bermakna antara TD sistolik dan diastolik diantara
ketiga kelompok tersebut. Simpulan, ketiga jenis terapi murottal yang dilakukan memberikan efek yang sama
dalam menurunkan TD sistolik dan diastolik. Peneliti merekomendasikan penerapan terapi murottal pada pasien
HDK sebagai upaya alternatif dalam menurunkan TD.
Kata kunci: terapi murottal, tekanan darah, HDK
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ABSTRAK
Family center maternity care (FCMC) memberikan peluang kepada pasien dan keluarga berpartisipasi aktif dalam
perawatan kesehatan. Metodologi yang digunakan adalah action reserch dengan sampel empat orang perawat
ruangan, dua orang pasien yang didampingi oleh keluarga yang dilakukan d i ruang bersalin berupa penerapan
FCMC dan diimplementasikan kepada dua orang ibu primigravida inpartu kala satu fase laten dengan memberikan
edukasi pentingnya partisipasi keluarga dalam proses persalinan dengan memberikan dukungan fisik dan
psikologis serta mengurangi nyeri persalinan nonfarmakologis. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa ibu
mendapatkan dukungan social yang baik selama kehamilan, persalinan dan postpartum. Penerapan FCMC dalam
periode perinatal memberikan efek positif berupa kepuasan t erhadap pelayanan yang diberikan dan peningkatan
pengetahuan pada pasien dan keluarga serta pengalaman baru bagi petugas kesehatan dalam memberikan edukasi
kepada pasien. Penerapan FCMC kepada pasien dan keluarga dengan memberikan edukasi sebaiknya dimulai
sejak prakonsepsi, kehamilan, persalinan, kelahiran bayi sampai menjadi orang tua.
Kata Kunci: Family center maternity care, edukasi, dukungan sosial.
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HUBUNGAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DENGAN PERKEMBANGAN
PSIKOMOTOR BAYI USIA 7-9
Lilis Mamuroh, Sukmawati, Furkon Nurhakim
Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran
Email: lilis.mamuroh65@gmail.com

ABSTRAK
Pemberian ASI Ekslusif di Kabupaten Garut belum mencapai target 100%. Pemberian ASI Ekslusif berguna u ntuk
pertumbuhan dan perkembangan bayi, bayi harus diberi ASI Eksklusif selama enam bulan pertama, dampak tidak
diberikan ASI ekslusif akan mengakibatkan perkembangan psikomotor bayi akan terganggu . Tujuan penelitian
ini adalah untuk mengetahui hubungan pemberian ASI Eksklusif dengan perkembangan psikomotor bayi usia 7 9 bulan. Rancangan penelitian adalah Deskriptif korelatif dengan metode pendekatan cross sectional. Sampel total
sampling yaitu 40 bayi. Pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder data primer menggunakan
kuesioner berisi bayi yang diberi ASI ekslusif pada usia 7 -9 bulan dan data sekunder berupa observasi
menggunakan lembar DDST untuk melihat perkembangan psikomotor. Data analisis menggunakan uji statistic
univariant dan bivariant. Hasil penelitian menunjukan terdapat hubungan yang signifikan antara pemberian ASI
ekslusif dengan perkembangan psikomotor bayi usia 7-9. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa
ada hubungan antara pemberian ASI Ekslusif dengan perkembangan psikomotor bayi usia 7-9 bulan. Petugas
kesehatan hendaknya memberikan penyuluhan pada ibu-ibu yang memiliki bayi tentang pentingnya pemberian
ASI Eksklusif dan melakukan observasi dengan menggunakan lembar DDST sehingga bisa mengetahui
perkembangan psikomotor bayi
Kata Kunci: ASI Eksklusif, Perkembangan Psikomotor
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HUBUNGAN KEPATUHAN MENGKONSUMSI TABLET FE DENGAN KEJADIAN
ANEMIA KEHAMILAN
Sukmawati1 , Lilis Mamuroh 2 , Furkon Nurhakim 3
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ABSTRAK
Angka kejadian anemia pada ibu hamil masih tinggi di Kabupaten Garut. Anemia dapat meningkatkan resiko
perdarahan pada ibu melahirkan dan perdarahan menjadi salah satu penyebab kematian pada ibu. Salah satu faktor
yang mempengaruhi kejadian anemiapada ibu hamil adalah kepatuhan mengkonsumsi tablet Fe. Tujuan penelitian
ini untuk menganalisis hubungan kepatuhan mengkonsumsi tablet Fe dengan kejadian anemia pada ibu hamil.
Rancangan penelitian menggunakan studi korelasional dengan pendekatan cross sectional. Sampelpada penelitian
ini adalah 70 ibu hamil yang dipilih dengan menggunakan simpel random sampling. Pengumpulan data dilakukan
menggunakan kuesioner yang m engkaji kepatuhan ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet Fe. Lokasi penelitian di
Puskesmas Haurpanggung Kabupaten Garut. Analisa data menggunakan uji statistik : Univariat dan bivariat. Hasil
penelitian menunjukan sebagian besar ibu hamil tidak patuh dalam m engkonsumsi tablet Fe dan ada hubungan
antara kepatuhan mengkonsumsi tablet Fe dengan kejadian anemia kehamilan. Pendidikan kesehatan tentang
pentingnya ibu hamil mengkonsumsi tablet Fe dengan baik dan benar diharapkan dapat meningkatkan cakupan
ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet Fe.
Kata kunci: anemia, ibu hamil, kepatuhan, mengkonsumsi tablet Fe,
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ABSTRAK
Kasus cedera kaki masih cukup tinggi akibat tidak memperhatikan prinsip biomekanika dan antropometri
individual. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan kecepatan lari jarak 200 meter antara sepatu
antropometri individual dengan sepatu konvensional dan korelasi antara sepatu antropometri individual da n sepatu
konvensional dengan lebar lengkung dan tinggi lengkung kaki. Design penelitian berupa true experimental design
dengan pendekatan post test only control design terhadap 25 orang siswa PPLP DisPen Jabar. Siswa diberi
perlakuan sepatu antropometri kemudian diukur kecepatan lari jarak 200 meter. Setelah istirahat selama 24 jam
subjek yang sama diberi sepatu konvensional kemudian diukur kecepatan lari jarak 200 meter. Data yang
diperoleh dianalisis menggunakan uji homogenitas dan normalitas (p>0,05). Un tuk mengetahui perbedaan lari
jarak 200 meter antara siswa yang menggunakan sepatu antropometri individual dengan sepatu konvensional,
dilakukan uji Wilcoxon (p  0,05), sedangkan untuk mengetahui korelasi antara sepatu dengan lebar lengkung
dan tinggi lengkung kaki digunakan uji korelasi Spearman (p<0,01). Hasil penelitian menunjukan kecepatan lari
jarak 200 meter siswa yang menggunakan sepatu antropometri individu al lebih cepat dibandingkan sepatu
konvensional (12,71 vs 13,11 m/dt) dan terdapat korelasi antara sepatu dengan lebar lengkung dan tinggi lengkung
kaki (nilai r =0,0288). Hasil penelitian ini diharapkan atlet lari 200 m dapat menggunakan sepatu antropometri
untuk meningkatkan kecepatan lari
Kata kunci: sepatu antropometri individual, sepatu konvensional, lebar lengkung kaki dan tinggi lengkung kaki.
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ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi masih ditemukannya ibu hamil yang mengalami KEK di wilayah kerja Puskesmas
Tamansari. KEK dapat menyebabakan gangguan pada kesehatan ibu maupun janin. KEK dapat diantisipasi dengan
cara melaksanakan screning pada ibu hamil, sehingga dapat segera diidentifikasi dan segera ditanggulangi. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran status gizi berdasarkan LILA, IMT dan peningkatan BB
berdasarkan IMT di Wilayah Kerja Puskesmas Tamansari Kota Tasikmalaya. Jenis penelitian ini deskriptif
kuantitatif. Jumlah sampel sebanyak 89 orang diambil dengan teknik pengambilan sampel menggunakan stratified
random sampling dan purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status gizi ibu hamil berdasarkan
pengukuran LILA sebanyak 23 orang (25,8%) mengalami KEK dan 66 orang (74,2%) tidak mengalami KEK,
berdasarkan IMT sebanyak 9 orang (10,1%) gizi kurang, 49 orang (55,1%) normal, 20 orang (22,5%) gizi lebih
dan, 11 orang (12,4%) obesitas dan berdasarkan peningkatan BB, 42 responden (47,2%) dikategorikan BB kurang
dari usia kehamilan, 4 responden (4,5%) BB sesuai usia kehamilan, serta 43 responden (48,3%) BB lebih dari usia
kehamilan. Dapat di simpulkan bahwa status gizi ibu hamil berdasarkan LILA sebagian besar yaitu sebanyak 66
orang (74,2%) tidak mengalami KEK, berdasarkan IMT terdapat 49 orang (55,1%) normal, dan berdasarkan
kenailan BB sebagaian yaitu 43 responden (48,3%) dikategorikan berat badan lebih berdasarkan usia kehamilan.
Penelitian ini dapat dijadikan dasar dala m upaya promosi kesehatan mengenai status gizi dan perlu dilakukan
penelitian lebih lanjut terkait dampak kekurangan dan kelebihan gizi.
Kata kunci: Ibu Hamil, Status Gizi

OVERVIEW OF PREGNANT WOMEN'S NUTRITIONAL STATUS
IN THE AREA OF TAMANSARI COMMUNITY HEALTH CLINIC IN
TASIKMALAYA
ABSTRACT
Background: The research was based on the pregnant women who experienced malnutrition in the area of
Community Health Center Tamansari, Tasikmalaya. Malnutrition on pregnant women can cause interference to
maternal and fetal health. Malnutrition can be anticipated by conducting screening in pregnant women, so that it
can be immediately identified and immediately addressed. This study aimed to identify the nutritional status
based on upper a rm circumference, BMI and body weight gain based on BMI in the area of the Tamansari Health
Clinic (Puskesmas) in Tasikmalaya City. The type of research was a quantitative descriptive.
Method: The sampling technique used stratified random sampling, the number of samples were 89 people. Data
collection used weight scales, microtia, upper arm circumference, and body weight before pregnancy was taken
secondary from the KIA book.
Result: The results showed that 23 people (25.8%) had upper arm circumference <23.5 cm or experienced
malnutrition and 66 people (74.2%) had upper arm circumference > 23.5 cm or did not experience malnutrition.
Based on BMI as many as 9 people (10.1%) were malnourished, 49 people (55.1%) were normal, 20 people
(22.5%) were overweight and, 11 people (12.4%) were obese. Based on the increase in weight, 42 respondents
(47.2%) were categorized as body weight less than gestational age, 4 respondents (4.5%) were normal bod y weight
according to gestational age, and 43 respondents (48.3%) body weight were more than gestational age. It can be
concluded that majority of the respondents based on upper arm circumference were 66 people (74.2%) who did
not experience malnutrition, based on BMI 49 people (55.1%) were normal, and based on body weight, 43
respondents (48.3%) were categorized as overweight according to gestational age. This research can be used as
a basis for health promotion efforts regarding the nutritional status and further research needs to be done related
to the impact of malnutrition and excess nutrition.
Keywords: Pregnant Women, Nutritional Status
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INTRODUCTION
World Health Organization (WHO) estimated 80% of maternal mortality was caused by direct causes of bleeding,
infection, eclampsia, prolonged labor, and abortion as well as 20% of indirect causes including bad nutritional
status, anemia, malaria and heart disease (Bedagai, 2018). Maternal mortality rate (MMR) in Indonesia in 2015
was still high of 305 per 100,000 live births. The figure is still far from one of Sustainable Development Goals
(SDG's) in 2030 which is reducing maternal mortality to less than 70 per 100,000 live birth. Based on the results
of SDKI in 2012, the national MMR in West Java showed an enormous increase, which was from 228/100,000
live birth to 359/100,000 live birth. Meanwhile, the number of MMR in West Priangan as many as 319.88 from
the total number of births 150,002 (Dinkes Tasikmalaya, 2016).
Muliawati (2013) said that the cause of maternal death is closely related to the lack of nutritional intake
and bleeding. Bleeding is one of the consequences of iron deficiency and exfoliation, while exfoliation caused
by hypertension, which also related to nutritional inta ke. Pregnant women who have a lack of nutritional intake
will give birth the babies with a low birth weight (LBW). A pregnant women will give birth a healthy baby, as
gestational age with normal body weight when the level of health and nutrition is in goo d condition. Thus, the
quality of babies born depends on the nutritional condition of mothers before and during pregnancy
(Waryana,2010).
Nutritional status can be measured using the Anthropometry method by assessing the upper arm
circumference, the Body Mass Index (BMI) by measuring the height and pre-pregnancy weight, and the increase
in weight during pregnancy (Dewa, 2014). Research conducted in India obtained the result of large relatively
stable upper arm circumference or only minor changes durin g the period of pregnancy, and the measurement is
independent toward the gestational age. Therefore, upper arm circumference can only be used for screening.
Screening is useful in nutrition and health programs such as determining pregnant women who need to obtain
additional food (Shah, 2001 in Hidayati, 2011). The research which was conducted by Erika in Yongki (2012) in
Vietnam concluded that the women who had a pregnancy weight gain < 10 kg, generally have a risk of childbirth
with LBW for pregnancy a s gestational age (Ningrum & Cahyaningrum, 2018).
Data of Dinas Kesehatan Tasikmalaya in 2018, showed that the number of pregnant women in
Tasikmalaya city as many as 12,648 people with the number of pregnant women CAKES as much as 836 or 6.6%
of the total pregnant women. Tamansari Community Health Clinic is one of the Community Health Center in
area of the health office in Tasikmalaya. Tamansari Community Health Clinic is in the second ranked with the
number of pregnant women upper arm circumference < 23.5 cm or less chronic energy (malnutrition) as many as
68 people from the total number of pregnant women as many as 758 people or 8.9% of the number of pregnant
women (Dinkes Tasikmalaya, 2018). Coverage area of Tamansari Community Health Clinic is con sist of 4
Districts, namely: Setiawargi Village, Setiamulya Village, Mulyasari village and Sukahurip village. Data obtained
from a cohort book of the clinic’s midwife, which was taken from January 2019 until February 2019 there were
as many as 396 pregnant women.
Based on this, the study aimed to identify the nutritional status of pregnant women based on upper
arm circumference, BMT and weight gain during pregnancy in the area of Tamansari Community Health Clinic
in Tasikmalaya.
METHODS
This research used a quantitative descriptive research method describing the nutritional status of pregnant women
based on upper arm circumference, BMT and weight gain in the area of Tamansari Community Health Clinic,
Tasikmalaya City. The population in this study was a ll pregnant women of 339 people. The sampling techniques
used stratified random sampling and purposive sampling. The sample size calculation used the Slovin formula,
thus the sample size of the research was 80 people. The study conducted for 4 months . Data analysis used
univariate analysis including frequency and percentage distribution. This research has obtained ethical clearance
from STIKes Bakti Tunas Husada Tasikmalaya Health Research Ethics Commission, certificate No. 18/KEPKBTH/06/2019.
RESULTS
1.
Nutritional Status of pregnant women based on upper arm circumference in Tamansari Community Health
Clinic, Tasikmalaya
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Diagram 1.
Nutritional Status of pregnant women based on upper arm circumference
in Tamansari Community Health Clinic
Diagram 1 shows that the nutritional status of pregnant women based on upper arm circumference
were mostly categorized not malnutrition as many as 66 people (74.2%), and a small portion were
categorized malnutrition as many as 23 people (25%).
2.

Nutritional Status of pregnant women based on BMI in the area of Tamansari Community Health
Clinic Tasikmalaya

Diagram 2
Nutritional Status of pregnant women based on BMI
in Tamansari Community Health Clinic Tasikmalaya
Diagram 2 shows that the nutritional status of pregnant women based on BMI of most respondents as many as 49
people (55.1%) categorized as normal, 20 people (22.5%) more nutrition, as many 11 people (12.4%) categorized
as obesity, and as many as 9 people (10.1%) categorized as less nutrition.
3.
Nutritional Status of pregnant women based on weight increase in pregnancy according to gestational age
in the area of Tamansari Community Health Clinic Tasikmalaya.

Diagram 3
Nutritional Status of pregnant women based on weight increase in pregnancy
according to gestational age
Diagram 3 shows that almost the same percentage of respondents who had more nutrition and less
nutrition, which was as many as 43 people (48.3%) categorized more nutrients and as man y as 42
people (47.2%) categorized as less nutrition an a small part or the remaining 4 people (4.5%) categorized
normally.
DISCUSSION
1. Overview of pregnant women's nutritional status based on upper arm circumfrence at the area of Tamansari
Community Hea lth Clinic Tasikmalaya
According to Indonesia Health Ministry in Dewa N, (2014), based on upper arm circumference
measurements there are 2 categories: pregnant women with malnutrition <23,5 cm and not malnutrition >23.5
cm. There are several factors that affect pregnant women’s arm circumference , one of which is nutrient
intake. The quality of babies born depends on the nutritional status of the mother before and during pregnancy
(Waryana, 2010). Based on the results of the study that the largest percentage of upper arm circumference
variables as many as 74.2% categorized no malnutrition. There are several factors such as the fulfilled
nutritional intake, the level of knowledge on good nutrition and good nutritional status before pregnancy.
Indonesia Health Ministry (2010), stated that healthy mothers will give birth the healthy babies. He also stated
that mother’s nutrition during pregnancy is one of the determining factors that affect the birth of infants in a

246 | S e m i n a r N a s i o n a l 2 0 1 9 U n p a d

2.

3.

normal and healthy babies. The fetus grows by taking nutrients from the food consumed by his mother and
from nutrient deposits in her mother's body. Therefore, mothers should increase the amount and type of food
to meet the needs of fetal growth, maternal needs and to produce breast m ilk. Mothers must have good
nutritional status before conceiving and consume good food (Kemenkes RI, 2014).
Based on the research results, as many as 25.8% of respondents categorized malnutrition. There are
several factors that affect the status of nutrition, those are lack of knowledge about the status of good
nutrition, pay less attention to the fulfillment of nutritional intake which affects the nutritional condition of
pregnant women, the size of upper arm circumference < 23.5 cm, and pregnant women had been
undernourished before pregnancy. It is supported by the research conducted by Aryani (2012) in Eva (2007)
that upper arm circumference has a relatively stable size during before and after pregnancy.
Pregnant women whose nutritional intake is less likely to indicate that the they are not satisfied
with her nutritional needs so she may has opportunity on less nutritional status. Besides, the habit of eating
which is the same as the condition before conceiving, moreover pregnant women's food needs 3 times more
than before. Less nutritional intake has impact on the process of fetal growth so she will deliver LBW
babies (Mutalazimah, 2005, in Hanifah, 2009).
Overview of nutritional Status based on BMI in the area of Tamansari Community Health Clinic
BMI is a way to monitor the nutritional status of pregnant women by using the formula of weight calculation
(kg) divided by body height (m) 2 . Maternal nutritional status plays an important role in growth and
development of the fetus based on the research results that BMI percentage as much as 10.1% are categorized
under nutrition. If the pregnant woman enters the beginning of pregnancy with less nutritional status and lasts
until giving birth to the risk of giving birth to a small baby or LBW ba by. There is a similarity of research
done by Erika who said that there was a significant correlation or positive correlates between the pregnant
women’s BMI with LBW baby. According to Supariasa (2014), pregnant women whose BMI categorized
less nutrition is less risky with degenerative diseases such as heart disease and hypertension.
Based on BMI, the result that is categorized as normal as many as 55.1%. It can be interpreted that more
pregnant women have good nutritional status. If a mother has normal nutrititional status in the past and
during pregnancy, she will most likely give birth a healthy baby, as gestational age with normal body weight.
In other words, the quality of babies born depends on the nutritional condition of mothers before a nd during
pregnancy (Waryana, 2010).
The result showed that the pregnant women which were categorized as more nutritional status (obesity) as
much as 12.4% . Pregnant women who has more nutritional status is at risk of giving birth a baby with
NTD (Neural Tube Defect) disorder, and this risk has no relation to folate intake. According to Doshani and
Konje (2015), pregnant women who are obese are at risk of impaired glucose tolerance (prediabetes) either
before or during pregnancy (Shenta, 2015).
Overview of the Nutritional Status of Pregnant Women Based on The Increased Weight According to The
Age of Pregnancy
The nutritional status of mothers plays an important role in fetus growth and development. Lack of nutritional
intake during pregnancy will negatively affect even the long-term impact on the born baby. Weight loss as a
component of nutritional status that correlates with the nutritional status of pregnant women. The increase in
body weight during pregnancy was influenced by weight before pregnancy, an optimal weight gain of
approximately 20% of mother's weight before pregnancy (Cuningham, 2014).
Based on the results of the study, as much as 47.2% of respondents were categorized weight less than
gestational age. It can be interpreted that there are still many pregnant women whose weigh less than
gestational age. There are several factors that influence weight gain namely low socio-economic status so that
it affects on low purchasing power and morning sickness. Morning sickness or emetic gravidarum is a
common discomfort delivered by young pregnant women marked with nausea and vomiting in the mornin.
This discomfort can actually occur throughout the day and if it occur in long time without any treatment, it
will cause a bad effect. One of the physical impacts that can be caused is loss of appetite resulting in
significant weight loss (Aryani, et al, 2018).
When pregnant women enter the beginning of pregnancy with less nutritional status and increased weight
gain of maternal pregnancy < 10 kg lasts until giving birth so that the risk of giving birth a small baby or
LBW baby. There is a similarity of research conducted by Erika in Yongki (2012) in Vietnam that mothers
who have a pregnancy weight gain < 10 kg, generally have a risk of childbirth with LBW baby for gestational
age when pregnant women enter the beginning pregnancy with less nutritional status and increased weight
gain pregnancy < 10 kg lasts until childbirth so it is risky to give birth to a small baby or LBW baby (Ningrum
& Cahyaningrum, 2018) .
Based on research , as much as 48.3% categorized weight more than the gestational age so that it can be
concluded that more pregnant women who experience increased weight more than gestational age. Pregnant
women whose weight more excessively have a greater risk of having various complications during
pregnancy and during childbirth. According to Wiknjosastro (2016), if weight rises more than it should be, it
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is recommended to reduce foods that contain carbohydrates, fats and sweet foods. However, do not do a strict
diet because it will harm the fetus. Some studies have shown that pregnant women who have a strict diet tend
to have infants with lower weight and greater risk of having a longer and harder childbirth and the possibility
of bleeding (Fikawati, 2012).
CONCLUSION
1. Based on the results of the measurement of nutritional status based on upper arm circumference, it is
known that 25.8% of respondents are categorized <23.5 cm or malnutrition and 74.2% of respondents
are categorized > 23.5 cm or not malnutrition
2. Based on the measurement of nutritional status based on BMI, it is known that 10.1% of respondents are
categorized as malnourished, as much as 55.1% of respondents are categorized as normal, as many as
22.5% of respondents are categorized as overweight and as much as 12.4% of respondents are categorized
as obese
3. Based on the measurement of nutritional status based on weight gain, 47.2% of respondents were
categorized as underweight, 4.5% of respondents were weighted according to gestational age and 48.3%
of respondents were categorized as overweight at gestational age.
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ABSTRAK
Kasus demam berdarah dengue (DBD) masih menjadi ancaman di Indonesia, apalagi memasuki musim hujan
biasanya jumlah penderita cenderung meningkat, ini terjadi akibat suburnya tempat berkembangbiak jentik Ae
aegypti. Pencegahan dan pemberantasan penyakit demam berdarah harus menjadi tanggung jawab semua
masyarakat. Upaya- upaya yang bisa masyarakat lakukan adalah dapat berperan aktif dalam pemantauan jentik
nyamuk. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengetahuan dan sikap masyarakat dalam upaya
pencegahan dan pemberantasan jentik nyamuk DBD. Metode: desain penelitian ini menggunakan deskriptif
kuantitatif, populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 103 family, besaran sample total sampling, waktu
penelitian Oktober 2018. Hasil penelitian masih terdapat 8 responden yang pengetahuannya kurang. Untuk aspek
sikap, masih terdapat 9 responen yang sikapnya tidak mendukung. Untuk peran serta Sebagian besar masyarakat
Jayaraga sudah melakukan pencegahan berkembang biaknya jentik nyamuk aedes aegypti walaupun masih ada
responden yang tidak melakukan apa-apa. Kesimpulan masih ada beberapa responden yang pengetahuannya sikap
dan tindakannya kurang atau tidak baik.
Kata Kunci: Nyamuk, Pengetahuan, sikap
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ABSTRAK
Tumbuh kembang yang optimal adalah tercapainya proses tumbuh kembang yang sesuai dengan potensi yang
dimiliki oleh anak. Dengan mengetahui penyimpangan tumbuh kembang anak secara dini, maka dapat dilakukan
berbagai upaya pencegahan, stimulasi dan penyembuhan serta pemulihan sedini. Cakupan deteksi dini tumbuh
kembang anak balita terutama wilayah Kabupaten Sumedang masih rendah hanya mencakup ≤ 60% dan masih
jauh dari target yang ditetapkan yaitu sekitar 80%. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara
tingkat pengetahuan ibu dengan tumbuh kembang anak usia pra -sekolah 4-6 tahun di TK An-Nuur Kabupaten
Sumedang Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode descriptif
corelational. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu yang mempunyai anak yang berusia 4 -6 tahun di
TK An-Nuur Kabupaten Sumedang yang berjumlah 75 anak, sampel sebanyak 43 orang. Pengambilan sampel
dalam penelitian ini menggunakan teknik accidental sampling. Analisis yang digunakan univariat dengan
menggunakan distribusi frekuensi dan bivariat mengunakan uji chi square. Hasil penelitian menunjukkan kurang
dari setengahnya (46,5%) anak usia pra sekolah tumbuh kembangnya tidak sesuai tahapan tumbuh kembangnya.
Kurang dari setengahnya (30,2%) ibu berpengetahuan kurang. Ada hubungan antara pengetahuan ibu dengan
tumbuh kembang anak usia pra sekolah 4-6 tahun di TK An-Nuur Kabupaten Sumedang Tahun 2019, dengan p
value (0,004). Saran diajukan bagi petugas kesehatan agar memberikan informasi tentang pengetahuan tumbuh
kembang anak usia prasekolah kepada para ibu yang ada di taman kanak -kanak tersebut, sehingga pengetahuan
ibu tentang tumbuh kembang anak dapat meningka t. Respon dengan meningkatkan pengetahuan tentang tumbuh
kembang khususnya anak usia prasekolah.
Kata Kunci: Pengetahuan Ibu, Tumbuh Kembang, Usia Pra Sekolah

CORELATION BETWEEN MOTHER KNOWLEDGE WITH GROWTH OF
CHILDREN'S AGE FOR PRIVATE SCHOOL OF 4-6 YEARS IN AN-NUUR
KINDERGARTEN, SUMEDANG DISTRICT, 2019
ABSTRACT
Optimal growth and development is the achievement of growth and development processes in accordance with
the potential possessed by children. By knowing the deviation of growth and developme nt of children early, it can
be done various efforts to prevent, stimulate and cure and recover as early as. Coverage of early detection of
growth and development of children under five, especially in the region of Sumedang Regency is still low only
covers ≤ 60% and is still far from the target set at around 80%. The purpose of this study was to determine the
relationship between the level of knowledge of mothers with the growth and development of pre -school children
aged 4-6 years at An-Nuur Kindergarten, Sumedang Regency in 2019. This research uses a quantitative approach
with a quasi-experimental method. The population in this study were all mothers who had children aged 4 -6 years
in An-Nuur Kindergarten, Sumedang District, totaling 75 children, a sample of 43 people. Sampling in this study
using accidental sampling technique. The analysis used univariate using frequency distribution and bivariate using
the chi square test. The results showed less than half (46.5%) of pre-school age children growth and development
did not match the stage of growth and development. Less than half (30.2%) mothers lack knowledge. There is a
relationship between mother's knowledge and the growth and development of pre -school children aged 4-6 years
in AN-NUUR Kindergarten, Sumedang Regency in 2019, with a p value (0.004). Suggestions are submitted for
health workers to provide information about the growth and development of preschool age children to mothers in
the kindergarten, so that the mother's knowledge about child growth a nd development can increase. Respondents
in order to increase knowledge about growth and development, especially preschoolers
Keywords: Mother's Knowledge, Pre-School Child Growth and Development
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PENDAHULUAN
Anak merupakan dambaan setiap keluarga. Selain itu, setiap keluarga juga mengharapkan anaknya kelak
bertumbuh kembang optimal (sehat fisik, mental/kognitif, dan sosial), dapat dibanggakan serta berguna bagi nusa
dan bangsa. Sebagai aset bangsa, anak harus mendapat perhatian sejak mereka masih di dalam kandungan sampai
mereka tumbuh menjadi manusia dewasa (Soetjiningsih, 2012).
Periode penting dalam tumbuh kembang anak adalah pada masa 5 tahun pertama dalam kehidupannya.
Masa 5 tahun pertama, perkembangan motorik, bahasa, kreativitas, kesadaran sosial, emosional dan intelektual
berjalan sangat cepat dan merupakan landasan untuk perkembangan dan masa depan anak selanjutnya (Bornstein,
2012). Tumbuh kembang anak pada usia dini, apabila tidak diperhatikan secara khusus akan memberi dampak
yang merugikan di masa depan. Saat ini, ada sekitar 40 -80% anak usia pra -sekolah yang mengalami gangguan
perkembangan bicara, membaca serta menulis dan sekitar 50% penduduk dewasa hanya dapat menempuh
pendidikan pada tingkat yang lebih rendah (Kemendikbud, 2012).
Kualitas tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh 2 faktor yang tidak dapat dipisahkan, yaitu genetik dan
lingkungan sebagai faktor pendukung dari proses tumbuh kembang dengan baik memerlukan gizi yang cukup
(WHO, 2009).
Secara global, UNICEF (United Nations Children’s Fund) tahun 2017 didapatkan Indonesia berada di
peringkat ke 101 sebagai negara yang memberi kesempatan bagi tumbuh kembang anak terbaik versi lembaga
Save The Children dalam laporan Childhood Index 2017. Peringkat tersebut menyimpulkan bahwa tidak sedikit
anak di Indonesia kehilangan masa kanak-kanaknya. Anak menjadi kelompok paling rentan dari kemiskinan,
orang tua yang sibuk bekerja lalu mengambil keputusan untuk memutuskan sekolah anaknya ketika keluarga tidak
mampu menanggung biaya pendidikan yang lebih lanjut. Selain itu kemiskinan juga membuat anak terpaksa harus
bekerja di usia dini untuk membantu keluarga. Pada tahun 2016, sebanyak 44,3% anak Indonesia masih hidup
dibawah garis kemiskinan, anak-anak ini lebih cenderung mengalami bentuk kegagalan, tereksklusi dari fasilitas
layanan dasar dan karena itu lebih cenderung tertinggal di belakang.
Data nasional menurut Kementrian Kesehatan Indonesia (2010), didapatkan data sebanyak 11,5% anak
balita di Indonesia mengalami kelainan pertumbuhan dan perkembangan. Tumbuh kembang merupakan proses
yang berkesinambungan yang terjadi sejak konsepsi dan terus berlangsung sampai dewasa. Dalam proses
mencapai dewasa inilah, anak harus melalui berbagai tahap tumbuh kembang. Tercapainya tumbuh kembang
optimal tergantung pada potensi biologik. Tingkat tercapainya potensi biologik seseorang merupakan hasil
interaksi antara faktor genetik dan bio-psiko-sosial (biologis, fisik dan psikososial). Proses yang unik dan hasil
akhir yang berbeda -beda memberikan ciri tersendiri pada setiap anak (Soetjiningsih, 2012).
Selama proses perkembangan anak tidak tertutup kemungkinan anak menghadapi berbagai masalah yang
akan menghambat proses perkembangan selanjutnya. Perkembangan tersebut men cakup perkembangan perilaku
sosial, bahasa, kognitif, fisik/motorik yang terbagi menjadi dua yaitu motorik kasar dan motorik halus (Depkes
RI, 2012).
Menurut profil Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (2018), pelayanan kesehatan pada anak balita yang
dilakukan oleh tenaga kesehatan meliputi pelayanan pemantauan pertumbuhan, penimbangan berat badan dan
pengukuran tinggi badan, pemberian vitamin A sebanyak dua kali dalam setahun, Stimulasi Deteksi dan Intervensi
Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) pada balita minim al dua kali dalam setahun, pelayanan balita sakit sesuai
standar menggunakan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS). Capaian pelayanan kesehatan anak balita
minimal 8 kali sebesar 75,9% dari target 85%, terdapat 15 kabupaten/kota yang cakupannya di bawah 85% yaitu:
Kabupaten Cirebon, Kabupaten Ciamis, Kota Cimahi, Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten
Purwakarta, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Karawang, Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur,
Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Kuningan.
Berdasarkan data dari Riskesdas (2018), definisi pemantauan pertumbuhan yaitu penimbangan berat
badan yang sesuai standar anak usia 0-59 bulan ditimbang minimal 8 kali dalam setahun dan pengukuran tinggi
bandan/panjang badan anak usia 0-59 bula n dilakukan minimal 2 kali dalam setahun. Hasil pemantauan
pertumbuhan dalam 12 bulan terakhir pada anak usia 0 -59 bulan di Provinsi Jawa Barat didapatkan sebanyak
88,6% ditimbang berat badannya atau sebanyak 17.228 anak dengan frekuensi < 8 kali sebanyak 32,9% dan untuk
frekuensi ≥ 8 kali 62,1% tertimbang 14.440 anak, diukur panjang badan 62,7% atau sebanyak 17.228 dengan
frekuensi 1 kali dalam setahun 14,0% serta 2 kali pengukuran sebanyak 80,9% atau sebanyak 10.079 anak.
Adapun alasan utama tidak pernah ditimbang berat badan dalam kurun waktu 12 bulan terakhir yaitu merasa jika
anak sudah besar (> 1 tahun), anak sudah mendapatkan imunisasi, anak tidak mau ditimbang, malas,lupa dan tidak
tahu jadwalnya, tidak ada tempat untuk penimbangan, tempat penimbanga n yang jauh, sedang sibuk/repot dan
juga alat ukur berat badan serta tinggi badan yang belum tersedia.
Hasil mengenai perkembangan anak yang diadaptasi dan dimodifikasi dari Riskesdas (2018) mengacu
pada Study Multiple Indicator Cluster Survei (MICS) tahun 2016 untuk menghitung indeks perkembangan anak
usia dini (Early Child Development Index/ECDI). Berbagai pertanyaan yang digunakan untuk menentukan
perkembangan anak yang sesuai dengan 4 domain yaitu literasi dan numerasi, fisik anak, sosial-emosional dan
kemampuan belajar anak. Indeks perkembangan anak usia dini (36 -59 bulan) terutama di Provinsi Jawa Barat
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dengan indeks sebanyak 90,0% didapatkan literasi numerasi 71,6%, kemampuan fisik 98,3%, kemampuan
emosional 65,3% dan kemampuan untuk belajar sebesar 9 6,1%.
Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (2018), cakupan deteksi dini tumbuh
kembang anak balita masih jauh dari target yang ditetapkan yaitu sekitar 80%, Kabupaten Sumedang memiliki
cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak yang masih rendah dibawah 60%. Stimulasi, deteksi dan intervensi
dini tumbuh kembang (SDIDTK) yang dilakukan di posyandu tidak lengkap, hanya penimbangan dan pengukuran
tinggi badan saja. Kader posyandu belum mampu melakukan deteksi dini dan intervensi adanya penyim pangan
tumbuh kembang balita secara komprehensif.
Deteksi dini melalui kegiatan SDIDTK sangat diperlukan untuk menemukan secara dini penyimpangan
pertumbuhan, penyimpangan perkembangan dan penyimpangan mental emosional pada anak sehingga dapat
dilakukan intervensi dan stimulasi sedini mungkin untuk mencegah terjadinya penyimpangan pertumbuhan,
penyimpangan perkembangan dan mental emosional yang menetap. Kegiatan SDIDTK tidak hanya dilakukan
pada anak yang dicurigai mempunyai masalah saja tetapi harus dilaku kan pada semua balita dan anak usia
prasekolah secara rutin yang dilakukan 2 kali dalam setahun (Departemen Kesehatan RI; IDAI, 2016).
Mengingat masa 5 tahun pertama merupakan masa yang “relatif pendek” dan tidak akan terulang kembali
dalam kehidupan seora ng anak, maka para orang tua, pengasuh dan pendidik harus memanfaatkan periode yang
singkat ini untuk membentuk anak menjadi bagian dari generasi penerus yang tangguh dan berkualitas (Bracken,
2009; Jeharse et al, 2013).
Salah satu yang dapat dilakukan yaitu dengan memperhatikan tumbuh kembang anak. Tumbuh kembang
optimal adalah tercapainya proses tumbuh kembang yang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh anak. Dengan
mengetahui penyimpangan tumbuh kembang anak secara dini, maka dapat dilakukan berbagai u paya pencegahan,
stimulasi dan penyembuhan serta pemulihan sedini mungkin pada masa -masa proses tumbuh kembang anak
sehingga hasil yang diharapkan akan tercapai (Departemen Kesehatan RI, 2014; IDAI, 2016).
Pada masa tumbuh kembang, anak akan mengalami berb agai proses diantaranya yaitu proses
meningkatkan kemampuan dalam berbagai hal yang membuat dirinya menjadi bangga. Hambatan atau kegagalan
untuk hal tersebut mengakibatkan anak merasa rendah diri, sehingga pada masa dewasa akan mengalami
hambatan dalam bersosialisasi (Hasneli, 2015).
Berbagai upaya yang diberikan kepada anak berupa rangsangan untuk tumbuh kembangnya terutama
untuk otak. Pengoptimalan otak manusia dilakukan dengan diberikannya rangsangan sebanyak mungkin melalui
semua alat indera yang ada dengan berbagai kreatifitas. Dalam hal ini, ibu akan sangat penting juga berpengaruh
karena pada masa ini anak usia prasekolah dapat melakukan berbagai hal termasuk interaksi dan prestasi belajar
untuk menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan diri sen diri. Pengetahuan ibu akan stimulasi rangsangan
dan kreatifitas demi optimalnya tumbuh kembang juga menjadi prioritas guna mendukung generasi anak cerdas
di masa depan (Hasneli, 2015).
Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera
yang dimilikinya (mata, hidung telinga dan sebagainya). Dengan sendirinya, pada waktu penginderaan sampai
menghasilkan pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek. Sebagian
besar pengetahuan seseorang diperoleh melalui indera pendengaran (telinga) dan indera penglihatan (mata)
(Notoatmodjo, 2010).
Menurut Rahayu (2010), terdapat 8 hal yang mempengaruhi pengetahuan yaitu yang pertama adalah
tingkat pendidikan yang merupakan sebuah proses pengubahan sikap dan tata laku ibu maupun keluarga, yang
kedua yaitu lingkungan pekerjaan dapat menjadikan ibu mendapatkan pengalaman dan pengetahuan, ketiga
merupakan suatu pengalaman atau peristiwa yang pernah dialami oleh ibu maupun keluarga dalam berinteraksi
dengan lingkungannya, keempat yaitu usia ibu yang bertambah dapat membuat perubahan pada aspek fisik,
psikologis dan kejiwaan lalu yang kelima ialah kebudayaan tempat dimana dilahirkan dan dibesarkan mempunyai
pengaruh yang cukup besar terhadap terbentuknya cara berfikir dan berperilaku, keenam merupakan minat atau
suatu bentuk keinginan dan ketertarikan terhadap sesuatu menjadikan ibu untuk mencoba dan menekuni suatu hal
dan pada akhirnya dapat diperoleh pengetahuan yang lebih mendalam, faktor yang ketujuh yaitu paparan
informasi sebagai suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan menyimpan, memanipulasi menganalisa dan
menyebarkan informasi dengan maksud dan tujuan tertentu yang bisa didapatkan melalui media elektronik
amupun cetak, yang kedelapan yaitu pengetahuan ibu yang dapat dijangkau dari media masyarakat luas seperti
televisi, radio, koran, majalah dan internet.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Sudirman (2015) dkk tentang Hubungan Pengetahuan Ibu
dengan Tahap Pencapaian Tumbuh Kembang Balita Usia 4-5 tahun di Kelurahan Medono Kota Pekalongan
didapatkan hasil yang menunjukan ibu memiliki kategori pengetahuan baik (71,4%) tentang tumbuh kembang
balita usia 4-5 tahun. Berdasarkan uji statistik didapatkan ada hubungan antara tingka t pengetahuan ibu dengan
tahap pencapaian pertumbuhan balita usia 4-5 tahun (p:0,034) dan ada hubungan tingkat pengetahuan ibu dengan
tahap pencapaian perkembangan balita usia 4-5 tahun (p:0,004). Selain itu, pada penelitian yang telah dilakukan
oleh Friska Triani Siregar (2016) dkk, mengenai Gambaran Tingkat pengetahuan Ibu tentang Tumbuh Kembang
Anak Usia 3-6 Tahun di TK Arooyan Kelurahan Rorotan Kecamatan Cilincing Jakarta Utara Tahun 2016. Jenis
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penelitian ini menggunakan penelitian Deskriptif dengan pendekatan metode Cross Sectional. Dan penelitian yang
dilakukan David M. T Simangunsong (2016) mengenai Hubungan Antara Pengetahuan Ibu tentang Perkembangan
Motorik Balita dan Status Sosial Ekonomi Keluarga dengan Perkembangan Motorik Balita di Puskesmas Ma ndala
Medan didapatkan hasil adanya hubungan antara pengetahuan ibu tentang perkembangan motorik balita
(p=0,001). Tidak terdapat hubungan antara status sosial ekonomi dengan perkembangan motorik balita (p>0,05).
Berdasarkan hasil studi pendahuluan, peneliti melakukan wawancara pada hari Senin tanggal 4 Maret
2019 di TK Anawawiyah Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang dengan wawancara terhadap 10 ibu yang
memiliki anak usia 3-6 tahun, didapatkan 6 ibu (60%) yang kooperatif pada saat diwawancarai dan peduli terhadap
tumbuh kembang anaknya dan 4 ibu (40%) yang kurang kooperatif saat diwawancara i dan cenderung kurang
peduli terhadap tumbuh kembang anaknya. Seorang anak memerlukan perhatian khusus untuk optimalisasi
tumbuh kembangnya.
Optimalisasi perkembangan diperlukan adanya interaksi antara anak dan orangtua, terutama peran
seorang ibu ditambah dengan pengetahuan ibu sangat bermanfaat bagi proses tumbuh kembang anak secara
keseluruhan karena orangtua dapat segera mengenali kelainan proses tumbuh kembang ana knya sendini mungkin
dan memberikan stimulus atau rangasangan pada anak yang menyeluruh dalam aspek fisik, mental dan sosial.
Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak, terutama di negara berkembang yaitu malnutrisi
kronis berat, stimulasi dini yang tidak adekuat, defisiensi iodium, anemia dan defisiensi zat besi. Salah satu faktor
resiko yang penting dan berhubungan dengan interaksi ibu dan anak adalah pemberian stimulasi dini pada anak
(Hati, 2016).
Tingginya kejadian gangguan tumbuh kembang terutama pada anak usia prasekolah serta kurangnya
pengetahuan ibu yang perlu dikaji secara mendalam dan diketahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini
akan berkontribusi positif bagi bidang keperawatan dalam menggali dan mengetahui fenomena penge tahuan ibu
yang secara langsung berdampak pada menurunnya stimulasi pada anak. Pentingnya kajian mengenai tumbuh
kembang anak usia prasekolah ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang ”Hubungan Antara
Tingkat Pengetahuan Ibu dengan Tumbuh Kembang Anak Usia Pra -sekolah 4-6 Tahun di TK An-Nuur
Kabupaten Sumedang Tahun 2019”.
Penelitian ini sangat penting dilakukan karena dapat menambah informasi dalam bidang kesehatan dan
pendidikan dengan mendapatkan metode untuk meningkatkan kualitas pe ningkatan tumbuh kembang anak usia
pra-sekolah.
Sedangkan tujuan penelitian ini di antaranya:
1. Diketahuinya tingkat pengetahuan ibu di TK An-Nuur Kabupaten Sumedang Tahun 2019.
2. Diketahuinya tumbuh kembang anak usia pra -sekolah 4-6 tahun di TK An-Nuur Kabupaten Sumedang Tahun
2019.
3. Menganalisis hubungan antara tingkat pengetahuan ibu dengan tumbuh kembang anak usia pra -sekolah 4-6
tahun di TK An-Nuur Kabupaten Sumedang Tahun 2019.
METODE PENELITIAN
Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan descriptif corelational
yang menggunakan desain penelitian cross sectional. Peneliti mengambil populasi pada seluruh ibu yang
mempunyai anak yang berusia 4-6 tahun di TK An-Nuur Kabupaten Sumedang yang berjumlah 75 anak dengan
sampel penelitian minimal yaitu 43 orang.
Peneliti menggunakan teknik acidental sampling dan kuesioner sebagai alat pengumpulan data, yaitu
berupa lembaran berisi pertanyaan-pertanyaan yang dikembangkan peneliti dengan mengacu kepada kerangka
konsep.
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa langkah di antaranya: mengurus
perijinan penelitian, koordinasi dengan Kepala Sekolah TK An Nuur masalah teknis penelitian, menjelaskan
tata cara penelitian kepada guru-guru TK untuk memperlancar proses penelitian, dan menjelaskan kepada
orang tua anak mengenai pengisian kuesioner dan wawancara tentang tumbuh kembang. Pelaksanaan
penelitian dibatasi dalam 1 hari 5 – 10 orang responden agar tida k mengganggu aktifitas orang tua anak.
Peneliti kemudian memeriksa kembali kuesioner yang sudah diisi oleh responden untuk memastikan
kelengkapan data.
Analisa data pada penelitian ini terdiri dari Analisa Univariat untuk analisis masing-masing variable
penelitian dan Analisa Bivariat yang dilakukan terhadap dua variable yang diduga berhubungan satu sama lain.
Setelah mendapat izin penelitian, selanjutnya yaitu melakukan penelitian dengan menekankan masalah etika yang
meliputi Lembar Persetujuan (Inform Consent), Tanpa Nama (Anonymity), Kerahasiaan (Confidentiality) dan
manfaat (Benefience).
HASIL PENELITIAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di TK An-Nuur Kabupaten Sumedang Tahun 2019 didapatkan
hasil sebagai berikut:
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1.

Gambaran Tumbuh Kembang Anak Usia Pra Sekolah
Berdasarkan tabel tabel 1 dapat dilihat bahwa anak usia pra sekolah yang tumbuh kembangnya tidak sesuai
tahapan tumbuh kembang sebanyak 20 orang (46,5%) dan anak usia pra sekolah yang tumbuh kembangnya
sesuai tahapan tumbuh kembang sebanyak 23 orang (53,5%). Data tersebut menunjukan bahwa kurang dari
setengahnya (46,5%) anak usia pra sekolah tumbuh kembangnya tidak sesuai tahapan tumbuh kembangnya di
TK An-Nuur Kabupaten Sumedang Tahun 2019.
Tabel 1
Distribusi Frekuensi Tumbuh Kembang Anak Usia Pra Sekolah 4-6 tahun di TK An-Nuur Kabupaten
Sumedang Tahun 2019

No

Tumbuh Kembang Anak Usia Pra Sekolah

F

%

1

Tidak Sesuai Tahapan

20

46.5

2

Sesuai Tahapan

23

53.5

43

100.0

Total

2. Gambaran Pengetahuan Ibu
Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa ibu yang berpengetahuan kurang sebanyak 13 orang (30,2%), ibu
yang berpengetahuan cukup sebanyak 9 orang (20,9%) dan ibu yang berpengetahuan baik sebanyak 21 orang
(48,8%). Hasil tersebut menunjukkan bahwa kurang dari setengahnya (30,2%) ibu berpengetahuan kurang di
TK An-Nuur Kabupaten Sumedang Tahun 2019.
Tabel 2
Distribusi Frekuensi Pengetahuan Ibu di TK An-Nuur Kabupaten Sumedang Tahun 2019
No

Pengetahuan Ibu

F

%

1
2
3

Kurang
Cukup
Baik
Total

13
9
21
43

30.2
20.9
48.8
100.0

3. Hubungan Antara Pengetahuan Ibu dengan Tumbuh Kembang Anak Usia Pra Sekolah 4-6 Tahun
Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa proporsi ibu yang berpengetahuan kurang dan tumbuh kembang
anaknya tidak sesuai tahapan tumbuh kembang sebesar 84.6%, sedangkan ibu yang berpengetahuan kurang
dan tumbuh kembang anaknya sesuai tahapan tumbuh kembang sebesar 15.4%.
Tabel 3
Distribusi Proporsi Hubungan Pengetahuan Ibu dengan Tumbuh Kembang Anak Usia Pra Sekolah 4-6
Tahun di TK An-Nuur Kabupaten Sumedang Tahun 2019

Pengetahuan Ibu
Kurang
Cukup
Baik
Total

Tumbuh Kembang
Tidak Sesuai
Sesuai
F
%
f
%
11
84.6
2
15.4
2
22.2
7
77.8
7
33.3
14
66.7
20
46.5
23
53.5

Total
f
13
9
21
43

%
100
100
100
100

ρ
value

0,004

Perbedaan proporsi ini menunjukkan hasil yang bermakna yang terlihat dari uji chi square dengan pvalue =
0,004(p<0,05) yang berarti hipotesis nol ditolak atau ada hubungan antara pengetahuan ibu dengan tumbuh
kembang anak usia pra sekolah 4-6 tahun di TK An-Nuur Kabupaten Sumedang Tahun 2019.
PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kurang dari setengahnya (46,5%) anak usia pra sekolah tumbuh
kembangnya tidak sesuai tahapan tumbuh kembangnya di TK An-Nuur Kabupaten Sumedang Tahun 2019. Masih
terdapatnya anak usia pra sekolah yang perkembangannya tidak sesuai tahapan tumbuh kembangnya disebabkan
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beberapa di antaranya faktor pengetahuan orang tua, pola asuh yang kurang baik dalam pola pengasuhannya,
selain itu faktor keturunan atau genetik dari orang tua dan penyakit akut.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Shabrina dan Sufriani (2017), yang berjudul “Stimulasi
dengan Perkembangan Anak Usia Prasekolah” menyatakan bahwa sebagian besar ibu dari anak di TK Gaseh
Poma Banda Aceh sudah memberikan stimulasi perkembangan motoric halus yang baik terhadap perkembangan
halus anak, yang dibuktikan 52 (85,2%) anak usia prasekolah memiliki perkembangan motoric halus yang baik
dengan stimulasi perkembangan motoric halus yang baik.Studi Eapen (2010) menyebutkan bahwa banyak anak
dengan keterlambatan tumbuh kembang tidak terdeteksi setelah mereka masuk ke sekolah. Selain itu, penelitian
menyebutkan bahwa anak dengan keterlambatan tumbuh kembang 4,5 kali lebih tinggi kejadiannya jika orang
tuanya buta huruf dibanding orang tuanya yang sekolah di perguruan tinggi.
Menurut Marimbi, (2010) pada anak usia pra sekolah yang perkembangannya tidak normal akan
berdampak jangka panjang seperti terjadi keterlambatan kemampuan berbicara, kemampuan berpikirnya
berkurang / lambat dan sulit untuk berinterkasi dengan lingkungan.Unsur-unsur yang berpengaruh dalam
perkembangan anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, serta lingkungan tempat ia tumbuh dan berkembang.
Interaksi anak dengan orang tua akan menimbulkan keakraban yang berpengaruh terhadap perkembangan anak
yang tidak tertutup. Orang tua memegang peranan terbesar dalam mendidik anak (Herlina, 2010).
Dalam proses pertumbuhan dan perkembangan individu akan mengalami siklus berbeda dalam
kehidupan manusia. Peristiwa tersebut dapat secara cepat maupun lambat tergantung dari indiv idu maupun
lingkungan. Proses pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah :
pengetahuan orang tua, pendidikan orang tua, dan keadaan sosial ekonomi orang tua (Marimbi, 2010).
Menurut Soetjiningsih (2013) pada masa prasekolah, kecepatan pertumbuhan lambat dan berlangsung
stabil (plateau). Pada masa ini, terdapat kemajuan perkembangan motorik dan fungsi eksresi. Aktivitas fisik
bertambah serta keterampilan dan proses berfikir meningkat. Yang mendasari kebutuhan pada tumbuh kembang
anak yaitu kebutuhan fisik-biomedis (ASUH), kebutuhan emosi/kasih saying (ASIH) dan kebutuhan akan
stimulasi mental (ASAH).
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kurang dari setengahnya (30,2%) ibu berpengetahuan kurang di
TK An-Nuur Kabupaten Sumedang Tahun 2019. Pada hasil penelitian diperoleh bahwa 13 ibu berpengetahuan
kurang, sebagian besar dari mereka tidak mengetahui perbedaan tumbuh dan kembang anak, tahapan tumbuh
kembang anak usia prasekolah, gangguan tahapan tu mbuh kembang pada anak usia prasekolah dan stimulasi
deteksi intervensi dini tumbuh kembang sebagai upaya pencegahan gangguan.
Hal ini sejalan dengan penelitian Munizar, Widodo, & Widiani. (2017). tentang Hubungan Pengetahuan
Ibu Tentang Stimulasi dengan Perkembangan Motorik Halus Anak Usia Toddler di Posyandu Melati Tlogomas
Malang yang menyatakan bahwa ibu yang mempunyai pengetahuan baik tentang perkembangan anak, maka akan
menstimulasi perkembangan anak terutama perkembangan motorik halus dan mot orik kasar karena perkembangan
yang paling menonjol pada usia tersebut adalah keterampilan motorik.
Sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan Siregar dkk (2016) dengan judul “Gambaran
Tingkat Pengetahuan Ibu tentang Tumbuh Kembang Anak Usia 3 -6 Tahun di TK Arooyan Kelurahan Rorotan
Kecamatan Cilincing Jakarta Utara Tahun 2016 menyatakan bahwa dari 50 responden menjawab pertanyaan
dengan baik, berdasarkan pekerjaan hampir dari sebagian responden adalah IRT dan mempunyai tingkat
pengetahuan cukup (57%), baik (37%) dan kurang (14%).
Menurut Dewi & Wawan (2010), hal ini terjadi dikarenakan banyak faktornya seperti faktor
pendidikan, pekerjaan, umur, lingkungan dan sosial budaya karena itu dapat mempengaruhi tingkat
pengetahuan seseorang. Pada penelitian ini responden mengatakan kurang mengetahui tentang tumbuh
kembang anak usia prasekolah dikarenakan kurangnya informasi yang diperoleh ibu baik dari petugas
kesehatan maupun dari media cetak atau elektronik.
Menurut Notoatmodjo, 2012), ibu yang berpengetahuan baik akan mengetahui tentang perkembangan
anak dalam menstimulasi tumbuh kembang anak dan mengerti arti pentingnya keterampilan motorik bagi
perkembangan anaknya. Sedangkan menurut Soetjiningsih (2016) menyatakan bahwa ibu yang berpengetahuan
baik dapat mengidentifikasi perkembangan mulai dari menstimulasi dan pola asuh pada anak usia 4 – 5 tahun.
Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera
yang dimilikinya (mata, hidung telinga dan sebagainya ). Dengan sendirinya, pada waktu penginderaan sampai
menghasilkan pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek.Sebagian
besar pengetahuan seseorang diperoleh melalui indera pendengaran (telinga) dan indera penglihatan (mata)
(Notoatmodjo, 2010).
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan ada hubungan antara pengetahuan ibu dengan Tumbuh
Kembang Anak Usia Pra Sekolah 4-6 tahun di TK An-Nuur Kabupaten Sumedang Tahun 2019, dengan p value
(0,004). Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya hubungan positif antara pengetahuan responden dengan
tumbuh kembang anak usia prasekolah. Semakin tinggi tingkat pengetahuan responden juga berbanding dengan
tahapan tumbuh kembang anak yang sesuai.
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Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian dari Sudirman dkk (2015) yang menunjukan ibu
memiliki kategori pengetahuan baik (71,4%) tetang tumbuh kembang balita usia 4 -5 tahun. Berdasarkan uji
statistic didapatkan ada hubungan anatara tingkat pengetahuan ibu dengan tahap pencapaian pertumbuhan balita
usia 4-5 tahun (p:0,034) dan ada hubungan tingkat pengetahuan ibu dengan tahap pencapaian perkembangan balita
usia 4-5 tahun (p:0,004).Penelitian Hartati, (2016) diperoleh hasil uji spearman rank menunjukkan hipotesis
penelitian diterima (p = 0,004) yaitu ada hubungan antara tingkat pengetahuan ibu dengan tahap pencapaian
perkembangan balita usia 4-5 tahun.
Menurut Notoatmodjo, (2012), ibu yang berpengetahuan baik akan mengetahui tentang perkembangan
anak dalam menstimulasi tumbuh kembang anak dan mengerti arti pentingnya keterampilan motorik bagi
perkembangan anaknya. Sedangkan menurut Soetjiningsih (2016) menyatakan bahwa ibu yang berpengetahuan
baik dapat mengidentifikasi perkembangan mulai dari menstimulasi dan pola asuh pa da anak usia 4 – 5 tahun.
Pengetahuan merupakan domain penting untuk menentukan tindakan seseorang, karena dari pengalaman
dan penelitian membuktikan bahwa perilaku didasari oleh pengetahuan (Wawan & Dewi, 2011). Sesuai dengan
penelitian bahwa responden memiliki rasa ingin tahu yang tinggi mengenai tumbuh kembang anak usia
prasekolah, setelah mengetahui segala upaya akan hal itu tentunya para responden akan meningkatkan
pengetahuan dan pengalaman tersebut guna meningkatkan kualitas anak di masa yang akan da tang.
Faktor pengetahuan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku ibu yang sesuai dengan
kelompok umurnya, adapun tugas perkembangan itu dapat membahayakan perkembangan dan menyebabkan
keterlambatan perkembangan motorik kasar.
Tidak terdapat kesenjangan antara teori dengan hasil penelitian dilapangan bahwa asumsi adanya
hubungan pengetahuan ibu dengan Tumbuh Kembang Anak Usia Pra Sekolah di TK An-Nuur Kabupaten
Sumedang Tahun 2019, terbukti secara hipotesis. Terkait dengan hal tersebut menunjukan bahwa sebagian besar
responden dengan pengetahuan yang baik maka sesuai pula tahapan tumbuh kembang anaknya. Pengetahuan yang
baik akan mendorong seseorang untuk berperilaku yang tepat khususnya untuk memberikan stimulasi atau
rangsangan tumbuh kembang anak demi mencegah adanya gangguan pada pertumbuhan dan perkembangan anak.
Upaya yang dilakukan pada penelitian ini adalah lebih ditingkatkan lagi pendidikan kesehatan atau
penyuluhan terhadap para orangtua terutama ibu baik di sekolah maupun di posyandu supaya pengetahuan para
ibu yang mempunyai anak usia prasekolah terutama di TK An -Nuur Kabupaten Sumedang lebih baik serta
diberikan pengetahuan yang lengkap mengenai tumbuh kembang anak usia prasekolah guna mencegah adanya
gangguan pada tumbuh kembang ana k dan demi terciptanya kualitas anak sebagai calon generasi penerus bangsa.
SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Hubungan Pengetahuan Ibu dengan Tumbuh Kembang
Anak Usia Pra Sekolah Usia 4-6 Tahun di TK An-Nuur Kabupaten Sumedang Tahun 2019”, dapat disimpulkan
beberapa hal sebagai berikut :
1. Kurang dari setengahnya (46,5%) anak usia pra sekolah tumbuh kembangnya tidak sesuai tahapan tumbuh
kembangnya di TK An-Nuur Kabupaten Sumedang Tahun 2019
2. Kurang dari setengahnya (30,2%) ibu berpengetahuan kurang di TK An-Nuur Kabupaten Sumedang Tahun
2019
3. Ada hubungan antara pengetahuan ibu dengan tumbuh kembang anak usia pra sekolah 4 -6 tahun di TK AnNuur Kabupaten Sumedang Tahun 2019, dengan p value (0,004).
Saran
Dari hasil pembahasan dan dan kesimpulan di atas dapat diajukan beberapa saran yang relevan sebagai berikut :
1. Bagi Tenaga Kesehatan
Pihak tenaga kesehatan sebaiknya lebih meningkatkan lagi penyuluhan terutama mengenai stimulasi deteksi
intervensi dini tumbuh kembang khususnya pada anak dan memberikan informasi mengguna kan media
tertulis seperti leaflet ataupun brosur sehingga mudah dimengerti dan tidak lupa dengan apa yang
disampaikan sebelumnya.
2. Bagi ibu
Mengikuti pendidikan kesehatan atau penyuluhan terutama di sekolah maupun di posyandu supaya
pengetahuan ibu yang mempunyai anak usia prasekolah terutama di TK An-Nuur Kabupaten Sumedang
dapat meningkat.
3. Bagi Intitusi Pendidikan
Sebagai referensi untuk meningkatkan pengetahuan terhadap tumbuh kembang anak usia prasekolah
terutama pada ibu dan dapat diterapkan dalam pembelajaran.
4. Bagi Peneliti Lain
Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan informasi dan referensi dasar untuk peneliti selanjutnya, untuk
meneliti tentang faktor-faktor lain yang mempengaruhi tingkat pengetahuan dan tumbuh kembang anak usia
prasekolah, serta menguji variabel lain seperti status gizi, pendapatan orang tua, dan pola asuh orang tua.
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HUBUNGAN DUKUNGAN SOSIAL DAN OPTIMISME DENGAN MEKANISME
KOPING PADA PASIEN ULKUS DIABETIKUM DI RUANG RAWAT INAP
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Eldessa Vava Rilla, Imas Sinta
STIKes Karsa Husada Garut
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ABSTRAK
Permasalahan pada penelitian ini adalah pasien yang menderita luka diabetes melitus kebanyakan menyangkal,
tidak menerima, dan hanya diam dengan penyakit yang diderita . Untuk mendapatkan mekanisme koping yang
adaptif, perlu di perhatikan faktor yang mempengaruhi mekanisme koping. Faktor yang mempengaruhi mekanisme
koping yaitu harapan akan self-efficacy, dukungan sosial, optimisme, pendidikan dan pengetahuan. Tujuan
penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara dukungan sosial dan optimisme pada pasien ulkus diabetikum di
ruang rawat inap dewasa RSUD dr. SLAMET GARUT. Rancangan penelitian yang digunakan adalah deskriptif
analitik dengan pendekatan cross sectional. Populasi pada penelitian adalah semua penderita luka diabetes melitus
ini sebanyak 271 orang pada tahun 2018 yang melakukan rawat inap di RSUD dr Slamet Gsrut dengan jumlah
sample yang di ambil menggunakan teknik accidental sampling dengan jumlah sample sebanyak 84 pasien.
Analisis yang digunakan yaitu univariat dan bivaria t. Hasil dari penelitian ini menunjukkan sebagian besar
responden; 78,6% ada pada kategori dukungan sosial buruk, dan hampir seluruh responden, yaitu 86,9% ada pada
kategori optimisme buruk dan sebagian sampel 51,2%, mekanisme koping maladaptif. Berdasarkan analisis
bivariat dengan menggunakan uji chi square didapatkan r-hitung < r-tabel yaitu 0,006 dan 0,089 maka dinyatakan
bahwa tidak terdapat hubungan pada dukungan sosial dan op timisme dengan mekanisme koping pada pasien Ulkus
Diabetikum di Ruang Rawat Inap Dewasa RSUD dr. SLAMET GARUT. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu
sebagian besar sampel dukungan sosial buruk, hampir seluruh sampel optimism buruk dan sebagian sampel
mekanisme koping maladaptif dan tidak terdapat hubungan antara dukungan sosial dan optimisme dengan
mekanisme koping pada pasien Ulkus Diabetikum di Ruang Rawat Inap Dewasa RSUD dr. SLAMET GARUT.
Saran bagi pelayan keperawatan Menjadi masukan baru tentang bagaim ana memberikan intervensi pada pasien
ulkus diabetikum yang mempunyai mekanisme koping maladaptif sehingga perawat harus lebih memperhatikan
dalam segi mekanisme koping nya , bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian faktor lain yang
mempengaruhi mekanisme koping.
Kata kunci: dukungan sosial, optimisme dan mekanisme koping.

RELATIONSHIP OF SOCIAL SUPPORT AND OPTIMISM WITH COOPERATIVE
MECHANISM IN PATIENTS OF DIABETICUM ULKUS IN ADULT INAP SPACE
ROOM RSUD dr. SLAMET GARUT
ABSTRACT
The problem in this study is patient who suffer from diabetes mellitus wounds mostly deny, do not accept and just
keep quiet with the illness, to get an adaptive coping mechanism, it is necessary to consider factors that influence
the coping mecha nism. Factors influencing coping mechanisms are expectations for self -efficacy, social support,
optimism, education and knowledge. The purpose of this study was to determine the relationship between social
support and optimism in diabetic ulcer patients in adult inpatients at RSUD dr. GARUT SLAMET. The research
method used in this research design is descriptive analytic with cross sectional approach. The population in this
study off all 271 people suffering from diabetes mellitus in 2018 who are hospitalize d in RSUD dr Slamet Garut
with the number of samples taken using accidental sampling technique with a total sample of 84 patient. The
analysis used is univariate and bivariate. The results of this study most of the sample 78.6% of poor social support,
almost the entire sample of 86.9% of optimism is bad and some of the samples are 51.2%, maladaptive coping
mechanisms. Based on bivariate analysis using chi square test obtained r-count <r-table that is 0.006 and 0.089, it
was stated that there was no relationship in social support and optimism with coping mechanisms in diabetic ulcer
patients in Adult Inpatients at RSUD Dr. GARUT SLAMET. The conclusion of this study is that most of the
samples of poor social support, almost all samples of poor optimism and som e samples of maladaptive coping
mechanisms and there is no relationship between social support and optimism with coping mechanisms in patients
with diabetic ulcers in adult inpatients at RSUD dr. GARUT SLAMET. Suggestions for nursing servants Being

258 | S e m i n a r N a s i o n a l 2 0 1 9 U n p a d

new input on how to provide intervention in patients with diabetic ulcers who have maladaptive coping
mechanisms so nurses must pay more attention in terms of coping mechanisms, for subsequent researchers to
conduct research on other factors that influence coping mechanisms.
Keywords: social support, optimism and coping mechanisms.
Pendahuluan
Luka diabetes melitus adalah luka terbuka pada permukaan kulit atau selaput lendir yang proses t imbulnya
dimulai dari cedera jaringan lunak kaki, pembentukan fisura antara jari-jari kaki, didaerah kulit yang kering
dan pembentukan sebuah kalus. Ulkus dapat berkembang menjadi kemat ian jaringan, yang apabila tidak
ditangani dengan baik secara intensif dapa t menyebabkan ga ngren, yang pada penderita diabetes melitus
disebut dengan gangren diabet ik (Smeltzer and Bare, 2013).
Amerika Serikat selama 2 tahun, persoalan kaki diabet ik merupakan penyebab utama perawatan bagi pasien
diabetes melitus. Dalam penelit ian tersebut ditemukan 16% perawatan diabetes melit us adalah akibat persoalan
kak i diabetes dan 23% dari total hari perawatan adalah akibat persoalan kaki diabetic. Shaw, Sicree & Zimmet
(2017), menemukan bahwa pada tahun 2017 prevalensi penyakit diabetes melitus di dunia pada usia 20-79
tahun mencapai 6,4% dari seluruh penduduk yaitu 285 juta dan diperkirakan akan terus meningkat mencapai
7,7% pada tahun 2030.
Stres psiko logis dapat timbul ket ika seseorang terdiagnosa mengalami luka diabetes melitus yang ditandai o leh
ketidakseimbangan fisik, sosial dan psikologis da n ha l ini berlanjut menjadi perasaan gelisah, takut, cemas
bahkan depresi yang akhirnya dapat memperberat keadaan sakit nya (Maramis, 2011).
Adapun reaksi yang muncul ket ika individu terdiagnosa penyakit kronis diantaranya syok, tidak percaya, dan
marah. Seseorang dengan penyakit kronis tidak memikirkan bahwa mereka sakit dan berprilaku seperti
kebiasaan sehari-hari. Masalah psiko logis dan sosial harus diperhat ika n karena gejala yang dit imbulkan dan juga
ketidakmampuan karena sakit akan mengancam ident itas, menyebabkan perubahan-perubahan da lam peran,
mengu bah citra tubuh da n mengganggu gaya hidup yang ada (Smeltzer, 2012).
Koping didefinisika n sebaga i strategi untuk memanajemen t ingkah laku kepada pemecahan masalah yang paling
sederhana dan realist is, berfungsi untuk membebaskan diri dari masalah yang nyata maupun t idak nyata, dan
koping merupakan semua usaha secara kognit if dan perilaku untuk mengatasi, mengurangi, da n tahan terhadap
tuntutan-tuntutan (Lazarus, 1984 dalam Siswanto, 2007).
Mekanisme koping adaptif, individu yang baik muncul reaksi untuk menyelesaikan masalah dengan
melibatkan proses kognit if, efekt if dan psiko motor (bicara dengan orang lain untuk mencari jalan keluar suatu
masalah, membuat berbaga i t indakan dalam menangani situasi da n belajar dari penga laman masa lalu).
Sedangkan penggunaan koping yang maladaptif dapat menimbulkan respon negatif dengan munculnya reaksi
mekanisme pertahanan tubuh dan respon verbal. Perilaku mekanisme koping maladaptif antara lain perilaku
agresi da n menarik diri.
Faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme koping itu sendiri yaitu harapan akan self-efficacy, dukungan
sosial, optimisme, pendidikan dan pengetahuan.
Metode Penelitian
Desain penelitian yang digunakan adalah “study cross sectional” menurut Notoatmodjo (2012) study cross
sectional adalah suatu penelitian untuk mempelajari dinamika korelasi antara faktor-faktor resiko dengan efek,
dengan cara pendekatan, observasi atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat.
Metode stusy cross sectional dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dukungan sosial
dan optimisne dengan mekanisme koping.
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah hubungan dukungan sosial dan optimisme. Sedangkan variabel
dependen adalah mekanisme koping, instrument yang di gunakan untuk mengukur variabel dependen ini adalah
coping orientation and prototypes (COAP).
Populasi adalah keseluruhan objek penelitia n atau objek yang diteliti (Notoatmodjo, 2010). Populasi pada
penelitian ini adalah semua penderita luka ulkus diabetikum sebanyak 271 orang yang melakukan rawat inap di
RSUD dr. Slamet Garut.
Pembahasan
Penelitian dilaksanakan di RSUD dr. Slamet Garut pada tanggal 15 Maret sampai dengan 18 Mei 2019 dengan
jumlah responden 84 orang. Responden diminta untuk membaca surat persetujuan menjadi responden dan jika
bersedia pasien mengisi kuesioner. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 84 orang yang mempunyai luka
ulkus diabetikum, terdiri dari 81 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Karrakteristik responden dalam penelitian
ini berdasarkan umur, pendidikan dan pekerjaan , hasil penelitian ini dapat diliha t pada tabel berikut :
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No
.

Karaketristik
responden

Frek
uens
i

%

1.

Umur
1) 46-55
16
19,0
tahun
2) 56-65
59
70,2
tahun
3) > 65
9
10,7
tahun
2.
Pendidikan
1) SD
53
63,1
2) SMP
19
22,6
3) SMA
10
11,9
4) DIPLOM
2
2,4
A
3.
Pekerjaan
1) Tidak
11
13,1
bekerja
2) Buruh
52
61,9
3) Petani
19
22,6
4) PNS/
2
2,4
TNI
Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa sebagian besar responden berumur 56-65 tahun yaitu sebanyak 70,2
% atau 59 orang, sebagian besar responden memiliki pendidikan SD yaitu sebanyak 63,1 % atau 53 orang dan
sebagian besar responden memliki pekerjaan sebagai buruh yaitu sebanyak 61,9 % atau 52 orang.
Analisis univariat dalam penelitian ini menyajikan hasil jawaban pasien dari pertanyaan mekanisme koping,
dukungan sosial dan optimisme yang sesuai dengan tujuan penelitian yaitu mengetahui hubungan antara mekanisme
koping dengan dukungan sosial dan hubungan mekanisme koping dengan optimisme. Hasil uji univariat ini dapat
dilihat pada tabel berikut:
Tabel Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Dukungan Sosial pasien ulkus diabetikum di Ruang
Rawat Inap Dewasa RSUD dr. Slamet Garut
Dukungan sosial
frekuensi
%
Tidak Baik
66
78.6
Baik
18
21.4
Total
84
100
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa sebagian besar responden dukungan sosial pasien luka diabetes melitus
yaitu tidak baik sebesar 78,6% (66 orang).
Tabel Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Optimisme pasien Ulkus Diabetikum di Ruang Rawat
Inap Dewasa RSUD dr. Slamet Garut
Optimisme
frekuensi
%
Tidak Baik
73
86.9
Baik
11
13.1
Total
84
100.0
Berdasarkan tabel 4.2 di atas diketahui bahwa hampir seluruh responden 86,9% (73 orang), Optimisme pasien luka
diabetes melitus adalah tidak baik.
Tabel Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan mekanisme koping pasien Ulkus Diabetikum di
Ruang Rawat Inap Dewasa
RSUD dr. Slamet Garut
Mekanisme koping
Mal Adaptif
Adaptif
Total

frekuensi
43
41
84

260 | S e m i n a r N a s i o n a l 2 0 1 9 U n p a d

%
51.2
48.8
100.0

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa sebagian responden mekanisme koping pasien luka diabetes melitus
yaitu maladaptif sebesar 51,2% (43 orang).
Analisis bivariat dalam penelitian ini untuk memngetahui hubungan antara mekanisme koping dengan dukungan
sosial dan hubungan anatara mekanisme koping dengan optimisme. Data tersebut diuji mengguankan uji
Crosstabs.
Tabel Hasil Uji Bivariat Hubungan antara Dukungan Sosial dengan Mekanisme Koping pada Pasien
Ulkus Diabetikum di Ruang Rawat Inap Dewasa RSU dr. Slamet Garut
Dukun
Mekanisme Koping
P
gan
valu
Adaptif
Maladaptif
total
sosial
e
N
%
N
%
N
%
Tidak
39
90,7
27
65,9
66
78,6
0,00
Baik
6
Baik
4
9,3
14
34,1
18
21,4
Dari tabel 4.5 diatas dapat di ketahui bahwa, faktor Dukungan Sosial tidak memiliki hubungan dengan Mekanisme
Koping pada pasien Ulkus Diabetikum di Ruang Rawat Inap Dewasa RSUD dr. Slamet Garut, dimana factor yang
mempunyai nilai p > 0,05 (nilai p dukungan social 0,006).
Tabel hasil Uji Bivariat Hubungan antara Optimisme dengan Mekanisme Koping pada Pasien Ulkus
Diabetikum di Ruang Rawat Inap Dewasa RSUD dr. Slamet Garut
Optimisme
Mekanisme Koping
P
Adaptif
Maladaptif
total
valu
e
N
%
N
%
N
%
Tidak Baik
40
93,0 33
80,5 73
86,9 0,08
9
Baik
3
7,0
8
19,5 11
13,1
Dari tabel 4.5 diatas dapat di ketahui bahwa, faktor Dukungan Sosial tidak memiliki hubungan dengan Mekanisme
Koping pada pasien Ulkus Diabetikum di Ruang Rawat Inap Dewasa RSUD dr. Slamet Garut, dimana faktor yang
mempunyai nilai p > 0,05 (nilai p dukungan sosial 0,089).
Pembahasan
Gambaran Faktor Yang Mempengaruhi Mekanisme Koping
Dukungan sosial
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa sebagian responden dukungan sosial pasien luka diabetes melitus yaitu
baik sebesar 78,6% (66 orang). Sesuai dengan penelit ian yang dilakukan Anggina, Hamzah, dan Pandith
(2010) bahwa pasien luka diabetes melitus yang memiliki dukungan sosial yang posit if sebanyak 70% dan
sisanya 30% memiliki dukungan sosial yang negat if. Selain itu penelit ian yang dilakuka n oleh Yunitasari,
Endarthi, dan Utami (2013) tentang dukungan keluarga pada pasien luka gangren bahwa sebanyak 94%
pasien mendapatkan dukungan keluarga yang baik dan 6 % mendapat dukungan keluarga yang sedang.
Dukungan sosial yang baik akan melindungi sistem kekebalan tubuh dari stres dan hidup akan lebih lama.
Dukungan sosial yang didapat pasien tidak hanya dari keluarga, tapi dari teman dekat, dan masyarakat sekitar
selalu memberikan dukungan sosial yang baik. Sementara dukungan sosial yang buruk akan sulit mengatasi
masalah yang dihadapi, mudah stres dan selalu tertutup dengan komunitas.selain itu dukungan sosial yang baik
akan menyelesaikan atau membantu proses penyembuhan luka diabetes melitus.
Optimisme
Berdasarkan tabel 4.2 di atas diketahui bahwa hampir seluruh responden 86,9% (73 orang), Optimisme pasien luka
diabetes melitus adalah buruk. Sesuai dala m penelit ian Hasan, Salmah dan Rinwidya (2010) bahwa skor
optimisme pasien luka diabetes berada pada kategori sedang dengan persentase 70.11% yaitu sebanyak 61 pasien.
pikiran yang optimis dapat menyelesaikan masalah dengan lebih efektif dibandingkan dengan mempunyai
pemikiran yang pesimis berdasarkan cara pasien melihat masalah tersebut. Pikiran yang optimis dapat membuat
keadaan yang stresful sebaga i sesuatu yang harus dihadapi dan yang akan diselesaikan.
Mekanisme koping
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa sebagian responden mekanisme koping pasien luka diabetes melitus
yaitu maladaptif sebesar 51.2 % (43 orang). Sedangkan pasien luka diabetes melitus yang memiliki mekanisme
koping yang adaptif sebanyak 48.8% (41 orang). Dari hasil penelit ian di dapatkan mekanisme koping pasien
luka diabetes melitus yang menjalani perawatan luka adalah M a ladaptif. Tidak sejalan dengan penelit ian
Sarafino (2008) pasien yang memiliki mekanisme koping yang adaptif pada pasien yang mengalami luka
diabet ik adalah sebanyak 40 orang (55.6%) sedangka n mekanisme ko ping yang maladaptif adalah 32
orang (44.4%).
Sesuai dengan pernyataan Lazarus dan Folkman (1984) mekanisme koping yang efekt if adalah koping
yang membantu seseorang untuk meno leransi dan menerima situasi menekan, serta tidak merisaukan tekanan
yang tidak dapat dikuasainya. Sesuai dengan pernyataan Taylor (1991), mengemukakan agar koping
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dilakukan dengan efekt if, maka strategi koping perlu mengacu pada lima fungsi tugas koping yang dikenal
dengan ist ilah coping task, yaitu sebagai berikut: mengurangi ko ndisi lingkungan yang berbahaya dan
meningkatkan prospek untuk memperbaikinya, meno leransi atau menyesuaikan diri dengan kenyataan yang
negat if, mempertahankan ga mbaran diri yang po sit if, mempertahankan keseimbangan emosio nal, dan
melanjutkan kepuasan terhadap hubungan dengan orang lain. (Nasir dan Muhit h, 2011).
Hubungan dukungan sosial dengan mekanisme koping
Berdasarkan tabel 4.5 diatas diketahui hamper seluruh responden (90,7%) yaitu sebanyak 39 orang memiliki
dukungan sosial yang buruk dan mekanisme koping maladaptif. Hasil analisis diperoleh p value 0,006, yang
artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara dukungan sosial dengan mekanisme koping.
Hal ini senada dengan penelit ian Aini Yusra (2010) ada hubungan antara dukungan sosial dengan
kualitas hidup pasien luka gangren dengan rata-rata nila i dukungan sosial pasien adalah 3.1 dengan standar
deviasi 0.55. Nilai dukunga n sosial terendah adalah 1.1 dan tertinggi adalah 4. Berdasarkan nilai rata-rata
tersebut dapat disimpulkan bahwa pasien sering mendapatkan dukungan sosia l baik dari segi emosio nal,
penghargaan, instrumental dan informasi.
Tidak sejalan dengan penelit ian Keeling D & Price P ( 1997) dukungan sosial yang dirasakan dan
mengatasi dalam sampel pasien dengan borok kaki (N = 15, usia rata-rata 70.4 tahun) atau ulkus kaki diabetik
(N = 15, usia rata- rata 63.6 tahun) pada dua t it ik waktu selama perio de empat bulan. Hasil penelit ian
menunjukkan bahwa t idak ada hubungan dengan mekanisme ko ping. Tingkat keseluruhan dukungan sosial yang
rendah, dengan dukungan emo sio nal yang paling sering direkam. Skor standar untuk jenis koping
menunjukkan tidak ada pola yang t idak biasa, meskipun skor untuk analisis logis yang rendah. Namun, ada
banyak variasi dalam jenis strategi yang digunakan o leh individu mengatasi.
Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Taylor ( 1999) menyatakan bahwa dukungan sosial yang baik
akan mengalami stress yang rendah ketika mengalami stress, dan akan melakukan koping yang lebih baik. Selain
itu dukungan sosia l yang baik akan menunjukkan kemungkinan untuk sakit lebih rendah dan mempercepat proses
penyembuhan ket ika sakit.
Begitu pula menurut penelit ian dari Foote (1990) dalam Tambunan (2004) membuktikan bahwa
dukungan sosial mempu nyai hubunga n yang po sit if yang dapat mempengaruhi kesehatan individu dan
kesejahteraan atau dapat meningkatkan kreat ivitas individu dalam kemampuan penyesuaian yang adaptif
terhadap stress atau rasa sakit yang dialami.
Dengan hasil penelit ian menunjukkan tidak ada hubungan yang signifikan antara dukungan sosial
pasien luka diabetes melitus yang menjalani perawatan luka dengan mekanisme koping kemungkinan
disebabkan karena kemampuan pasien menggunakan potensi dukungan sosial yang efektif. Karena ada faktor
lain yang mungkin dapat berpengaruh terhadap mekanisme koping pada pasien ulkus diabetikum seperti
pendidikan dan pengetahuan, karena pendidikan dan pengetahuan yang kurang dapat berpengaruh pada orangorang sekitar yang ada di lingkungan sehingga mempengaruhi pengetahuan tentang penyakit diabetes mellitus
dan apa saja yang harus dilakukan pada pasien yang memiliki riwayat diabetes mellitus.
Hubungan antara optimisme dengan mekanisme koping
Berdasarkan tabel 4.6 diatas diketahui hamper seluruh responden (93,0%) yaitu sebanyak 40 orang memiliki
dukungan sosial yang buruk dan mekanisme koping maladaptif. Hasil analisis diperoleh p value 0,089, yang
artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara dukungan sosial dengan mekanisme koping.
Tidak sesuai dengan penelitian Hasan, Salmah dan Rinwidya (2010) adalah nilai p value sebesar 0,000 < nilai
taraf signifikansi 0,05 sedangkan nilai F hitung sebesar 65.354 > F tabel sebesar 3.10 serta nilai koefisien
korelasi ganda yang dihasilkan sebesar 0.780 menunjukkan terjadi hu bungan yang signifikan yang kuat
antara optimisme dengan mekanisme koping.
Hal ini sejalan dengan penelit ian Gill,dkk (1990) dalam Nevid (2003) bahwa ada hubungan antara
optimisme dengan kesehatan yang lebih ba ik. Misalnya pasien yang mempu nyai pikiran lebih pesimis
selama masa sakitnya akan lebih menderita dan mengalami stress. Namun pada hasil penelit ian pasien yang
paling banyak menggunakan mekanisme koping maladapt if adalah pasien yang memiliki pemikiran yang pesimis
saat sakit.
Pikiran yang optimis dapat menghadapi suatu masalah lebih efekt if dibandingkan yang memiliki pikiran pesimis
berdasarkan cara individu menghadapi suatu masalah. Pikiran yang optimis dapat membuat keadaan yang
stressful sebagai suatu yang harus di hadapi dan diselesaikan dibandingkan dengan individu yang mepunyai
pikiran yang pesimis (Mattews, Ellyn E & Cook, pa ul F, 2008).
Dari hasil penelit ian dapat disimpulkan bahwa sikap optimisme t idak ada hubungan dengan mekanisme
koping pasien luka diabetes melitus yang menjalani perawatan luka meskipun penelit i mendapatkan sikap
optimisme pasien baik. Karena ada faktor lain yang lebih dominan dan berpengaruh terhadap mekanisme koping
pada pasien ulkus diabetikum yaitu harapan akan self-efficacy yang dimana sangat berpengaruh pada mekanisme
koping seseorang karena kemampuan diri seseorang untuk menghadapi masalah yang ada pada dirinya tidak bisa
dihadapi dengan perlakuan yang positif.
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Kesimpulan
1. Tidak ada hubungan yang signifikan antara dukungan sosial dengan mekanisme koping.
2. Tidak ada hubungan yang signifikan antara optimisme dengan mekanisme koping.
Saran
1. Bagi pelayanan keperawatan
Menjadi masukan baru tentang bagaimana memberikan intervensi pada pasien ulkus diabetikum yang
mempunyai mekanisme koping maladaptif sehingga perawat harus lebih memperhatikan dalam segi
mekanisme koping nya.
2. Pendidikan Keperawatan
Lebih memperbanyak referensi tentang perawatan ulkus diabetikum terutama berfokus pada mekanisme
koping.
3. Penelitian Keperawatan
Sebagai dasar bagi penelit i selanjutnya untuk melanjutkan penelit ian tentang faktor yang lain yang
mempengaruhi mekanisme koping.
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ABSTRAK
Salah satu faktor resiko yang dapat mempengaruhi kejadian penyakit ISPA adalah ventilasi rumah yang tidak
memenuhi syarat kesehatan. Hasil studi pendahuluan yang dilakukan di wilayah Puskesmas Cibatu Kabupaten
Garut terdapat banyak dari penderita ISPA yang rumahnya memiliki ventilasi yang cukup dan tidak sebanding
dengan luas lantai rumah..Oleh karena itu diperlukan penelitian untuk menganalisis hubungan ventilasi rumah
dengan kejadian penyakit ISPA.
Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan ventilasi rumah dengan kejadian penyakit
infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Desa Cibunar Wilayah Kerja Puskesmas Cibatu Kabupaten Garut Tahun
2018. Jenis penelitian yang dilakukan case control, Populasi dalam penelitian ini ada lah semua anak usia 0-5 tahun
yang berobat ke Puskesmas Cibatu Garut, Cara pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah non probability
sampling, dimana teknik pengambilan sampel menggunakan consecutive sampling, sampel sebanyak 37 per
kelompok, teknik pengambilan data dengan menggunakan rekam medis dan kuesioner, analisa uji bivariat dengan
menggunakan Chi- Square.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ada hubungan yang bermakna (OR= 5,125 p =0,001), luas ventilasi (OR=
5,125 p =0,000) jenis lantai (OR= 4,986 p= 0,000), jenis bahan bakar masak (OR= 4,781 p= 0,012), keberadaan
saluran pembuangan asap dapur (OR= 9,463 p= 0,000)sebagian besar ventilasi rumah (55,4%) termasuk dalam
kategori ventilasi yang baik, sebagian besar anak (50%) tidak mengalami penyakit ISPA (Non ISPA), dan terdapat
hubungan antara ventilasi rumah dengan kejadian penyakit Infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Desa
Cibunar Wilayah Kerja Cibatu Kabupaten Garut Tahun 2018. Oleh karena itu diperlukan upaya peningkatan
perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) yaitu perilaku kebiasaan membuka jendela rumah.
Kata Kunci: case control, penyakit ISPA, ventilasi rumah
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PENGALAMAN WANITA YANG TERDIAGNOSA KARDIOMIOPATI
PERIPARTUM: STUDY LITERATURE
Noviyah
Perawat di Instalasi Pelayanan Jantung, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung
nouviyah@gmail.com

ABSTRAK
Kardiomiopati peripartum adalah penyakit jantung pada wanita, yang terjadi saat akhir masa kehamilan atau
setelah melahirkan. Gejala awal kardiomiopati peripartum sering terabaikan karena keluhannya hampir mirip
dengan perubahan hemodinamik pada kehamilan normal. Kemampuan pompa ventrikel kiri pada wanita dengan
kardiomiopati peripartum < 45%, sehingga meningkatkan angka kematian. Di Indonesia, prevalensi kardiomiopati
peripartum belum ada data, tetapi penelitian di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, prevalensi kardiomiopati
peripartum adalah 26,23%. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui pengalaman wanita yang
terdiagnosa kardiomiopati peripartum, baik itu pengalaman fisik, psikologis. Metode penelitian dengan cara
melakukan pencarian jurnal di google scholar, Elsevier, BioMed, dengan kata kunci: peripartum cardiomyopathy,
women’s experience. Diperoleh 4 jurnal penelitian tentang pengalaman, tanda dan gejala wanita dengan
kardiomiopati peripartum. Hasilnya, gejala yang dialami wanita dengan kardiomiopati peripartum yaitu, dipsneu,
batuk, mudah lelah, odem, takikardi, nyeri dada, peningkatan berat badan dalam waktu yang cepat. Pengalaman
psikologis yang dialami yaitu merasa takut, tidak diperhatikan, tidak dirawat, tidak aman, tertekan, dan gelis ah.
Kardiomiopati peripartum dapat meningkatkan angka mortalitas, tanda dan gejala dapat muncul pada akhir masa
kehamilan maupun setelah melahirkan, baik itu gejala fisik maupun psikis. Sehingga dengan menggali pengalaman
wanita dengan peripartum kardiomiopati, maka pemberi pelayanan kesehatan dapat meningkatkan kewaspadaan
ketika menemukan ibu hamil atau paska melahirkan yang mengeluh batuk, sesak, odem, dan mudah lelah. Dengan
harapan, semakin dini terdeteksi peripartum kardiomiopati, maka angka morbidita s dan mortalitas pada ibu
menurun.
Kata kunci: kardiomiopati peripartum, pengalaman wanita, penyakit jantung
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PERBANDINGAN PENGARUH LINGKUNGAN SEKOLAH, KELUARGA DAN
SOSIAL TERHADAP PERSEPSI ANAK AKAN BAHAYA ROKOK DI SDN.
MARGAMUKTI CIMALAKA
Iis Aisyah 1 , Ayu Prameswari2
Prodi Keperawatan Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Sumedang
Iis.aisyah@upi.edu, ayuastuti@upi.edu

ABSTRAK
Merokok memberikan pengaruh buruk pada kesehatan anak. World Health Organization (WHO) memperkirakan
ada sekitar 7 juta orang yang meninggal akibat rokok tiap tahunnya, dan diantaranya adalah anak-anak. Menurut
RISKESDAS 2018 rata -rata usia perokok pemula adalah 5 tahun. Pada usia ini anak akan meniru kebiasaan yang
dilakukan oleh orang sekitarnya baik itu di lingkungan keluarga, sekolah maupun sosial. Persepsi dan kesadaran
akan bahaya rokok perlu ditanamkan sejak dini, untuk mencegah hal ini terjadi perlu usaha untuk memberikan
pemahaman akan bahaya rokok pada anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lingkungan mana
yang paling berpengaruh dalam membentuk persepsi akan bahaya rokok pada anak. Penelitian ini menggunakan
metode penelitian kausal komparatif dengan jumlah sampel 70 orang yang sesuai dengan kriteria yang telah
ditentukan. Instrumen penelitian menggunakan kuisioner yang telah teruji. Data diolah menggunakan regresi linear
berganda. Hasil penelitian didapatkan persepsi positif anak akan bahaya rokok sebesar 37 orang (52,8%) dan
persepsi negatif 33 orang (47,2%). Perbandingan pengaruh antara lingkungan keluarga, sekolah dan sosial terhadap
persepsi akan bahaya rokok nilai p untuk lingkungan sekolah (0,017), untuk lingkungan keluarga (p= 0,73) dan
sosial (p=0,456) yang artinya persepsi anak akan bahya rokok hanya dipengaruhi oleh lingkungan sekolah rokok
karena memiliki nilai p< 0,05. Dilihat dari hasil di atas persepsi positif dan negatif hanya memiliki perbedaan yang
tipis dan pengaruh yang terbesar pada anak akan bahaya rokok adalah sekolah dan bukan keluarga Kesimpulannya
adanya hubungan signifikan antara lingkungan sekolah dengan persepsi anak akan bahaya rokok di SDN.
Margamukti Cimalaka.
Kata kunci: Bahaya rokok, Persepsi, Rokok
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LITERATURE REVIEW: FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERIKSA
PAYUDARA SENDIRI (SADARI) PADA WANITA
Gita Mujahidah, Yanti Hermayanti
Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran
Email: gitafkep2010@gmail.com

ABSTRAK
Kanker payudara merupakan salah satu penyebab kematian pada wanita di seluruh dunia, begitupun di Indonesia.
Banyaknya kasus kanker payudara dengan stadium lanjut yang datang ke rumah sakit, tentu menjadi perhatian
tenaga kesehatan khususnya perawat. Kasus kanker payudara dengan stadium lanjut ini akibat pengetahuan dan
kesadaran wanita yang kurang tentang kanker payudara. Berbagai faktor teridentifikasi mempengaruhi SADARI
namun masih sedikit review tetang faktor mempengaruhi SADARI secara menyeluruh. Literature review ini
dimulai dengan tahap searching literature yang diambil dari artikel yang dipublikasikan di pubmed, google scholar
dan ebsco dengan memasukan kata kunci associated factors, breast cancer, women, dan breast self exercise. Dari
searching literature tersebut didapatkan hasil artikel bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kriteria pengambilan
artikel dibatasi dari tahun 2010 - 2019 dan terdapat 232 artikel kemudian diidentifikasi dan yang paling sesuai
yaitu sebanyak 10 artikel. Hasil dari literature review tersebut menunjukan bahwa faktor yang mempengaruhi
SADARI adalah tingkat pendidikan dimana semakin tinggi pendidikan seorang wanita maka wanita tersebut
melaksanakan SADARI dan pengetahuan tentang SADARI dari pelaksanaan pendidikan keseha tan diyakini
menjadi sebuah dorongan pada perempuan untuk melakukan SADARI. Selain faktor internal, ada juga faktor
external yaitu budaya dan dukungan dari keluarga dalam melakukan SADARI. Perlu melaksanakan penelitian
lanjutan tentang faktor SADARI dengan menggunakan faktor pendorong lainnya dengan jumlah sampel yang lebih
banyak.
Kata Kunci: Kanker Payudara, Perilaku SADARI, Faktor Perilaku
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FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KESIAPSIAGAAN PERAWAT
DALAM PENANGANAN BENCANA: TINJAUAN SISTEMATIS
Aditya Pratama 1 , Tri Wahyu Murni2 ,Etika Emaliyawati1
1
Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran
2
RSUP dr. Hasan Sadikin
Email korespodensi: aditya18011@mail.unpad.ac.id

ABSTRAK
Kerusakan akibat bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan angin topan, serta bencana buatan manusia
meningkat secara nyata. Tahun 2018, Indonesia dikenal sebagai negara nomor ke 4 dalam kejadian bencana alam.
Sebagai profesi kesehatan terbesar, perawat berperan penting dalam manajemen bencana khususnya dalam respon
bencana. Banyak faktor yang berhubungan dengan kesiapsiagaan perawat dalam penanganan bencana sehingga
perlu diidentifikasi faktor-faktor tersebut agar dapat menjadi acuan dalam peningkatan mutu perawat dalam
menghadapi bencana. Tinjauan sistematis ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang paling
berhubungan dengan kesiapsiagaan perawat dalam penanganan bencana . Pencarian literatur dilakukan pada
database elektronik yaitu EBSCO, Proquest, dan Google Schoolar menggunakan kata kunci: (disaster
preparedness) AND (factors) AND (emergency nurse) NOT (literature review AND Systematic Review AND
meta-analysis). Kriteria pencarian literatur yang diterbitkan antara tahun 2009-2019. Penilaian artikel dibuat
berdasarkan format PRISMA. Dari 24 publikasi yang diidentifikasi, didapatkan 4 studi sesuai kriteria tinjauan
dengan desain korelasional. Hasil dari tinjauan literatur menunjukkan terdapat 11 faktor yang mempengaruhi
kesiapsiagaan perawat dalam penanganan bencana meliputi: pengalaman bekerja dalam penanganan bencana,
pengalaman kerja sebagai perawat, pengetahuan, lisensi keperawatan, pengalaman pelatihan medis kebencanaan,
ukuran (jumlah) tim dalam penanganan bencana, waktu bekerja di fase pasca bencana, peraturan diri (self
regulation), suasana pelayanan kesehatan, sikap positif tentang pelatihan bencana, dan stres. Dapat disimpulkan
pengalaman bekerja dalam penanganan bencana merupakan faktor yang paling berhubungan dengan kesiapsiagaan
perawat. Dengan demikian, penting untuk mengikutsertakan perawat yang telah memperoleh pelatihan
kesiapsiagaan bencana dalam penanganan bencana dilapangan.
Kata kunci: Bencana, kesiapsiagaan, penanggulangan, perawat
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RODA: ROMPI FISIOTERAPI DADA UNTUK MEMUDAHKAN SEKRESI SEKRET
PADA PENDERITA GANGGUAN PERNAPASAN DI INDONESIA
Rahayu Merdekawati1 , Ristina Mirawanti2
Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran
rahayumerdekawati17@gmail.com1 , ristina.mirwanti@unpad.ac.id 2

ABSTRAK
Fisioterapi dada dengan cara konvensional masih kurang efektif. Salah satu permasalahannya adalah getaran yang
diberikan oleh tangan perawat tidak konsisten dan dapat menimbulkan cedera pada tangan perawat dikarenakan
gerakan yang terus menerus dalam periode yang lama. Tujuan penulisan ini memberikan gagasan untuk
mengefektifkan kerja fisioterapi dada dan ruang lingkupnya pada penderita gangguan pernapasan. Metode
penelitian yang digunakan yaitu studi literatur. Mekanisme kerja RODA ini merubah daya dari generator menjadi
getaran yang terdapat pada rompi yang dipakai oleh klien. Rompi ini akan memberikan getaran pada bagian
punggung dan dada klien untuk mengeluarkan sekret seperti prinsip fisioterapi dada. Jadi, dalam mengefektifkan
fisioterapi dada, Indonesia dapat membuat RODA (Rompi Fisioterapi Dada). Diperlukan dukungan ju ga bantuan
pemerintah dan stakeholder dalam mengimplementasikan RODA ini.
Kata Kunci: Fisioterapi, Pernapasan, Sekret

RODA: ROMPI FISIOTERAPI DADA FOR MAKE SECRETING SECRET EASIER
ON PATIENT WITH RESPIRATORY DISORDERS IN INDONESIA
ABSTRACT
Chest physioteraphy with conventional way still ineffective. The issue of a conventional chest physioteraphy is
whenever the nurse give the vibration is unconsistent and causing injury on hand’s nurse because the long period
movement. This purpose of research is to provide a idea for the effectiveness of the work of chest physiotherapy
and this scope on patients with respiratory disorders. The research method used is the study of literature. This
RODA working mechanism changes the power of the generator into vibrations in the vest used by the client. This
vest will provide vibrations to the client's back and chest to remove secretions such as the principle of chest
physiotherapy. So, in making chest physiotherapy effective, Indonesia can make RODA (Rompi Fisiotera pi
Dada). Support is also needed by the government and stakeholders in implementing this RODA.
Keywords: Physiotherapy, Respiratory, Secret
PENDAHULUAN
Menurut AirVisual (2019) dalam Air Quality Index menyebutkan Jakarta berada di angka 87, artinya kualitas
udara di Jakarta dapat diterima dan hanya menimbulkan sedikit resiko terhadap kesehatan. Peringkat polusi ini
tidak tetap dan dapat berubah sewaktu-waktu. Seperti yang kita ketahui, jika kualitas udara semakin memburuk,
maka akan timbul berbagai gangguan pernapasan.
Menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes, 2014), dari 10 jenis penyakit
paling sering menjadi penyebab kematian di Indonesia, tubercolusis pernapasan ada pada peingkat 4. Sedangkan,
penyakit pernapasan khususnya Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK) ada pada peringkat 6 dan pneumonia
atau radang paru-paru berada di peringkat 9. Dilihat dari data tersebut, masalah pernapasan menjadi salah satu
masalah kesehatan di Indonesia.
Tuberculosis adalah suatu penyakit infeksi menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium
Tuberculosis yang dapat menyerang berbagai organ, terutama paru -paru. Penyakit ini bila tidak diobati atau
pengobatannya tidak tuntas dapat menimbulkan komplikasi berbahaya hingga kematian (Depkes, 2014). Dr.
Anung Sugihantono, Direktur Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Kementrian Kesehatan RI
mengatakan prevalensi penyakit TBC pada 2019 di Indonesia terdapat sebanyak 142 per 100.000 penduduk
PPOK adalah penyakit paru kronik yang ditandai oleh hambatan aliran udara di saluran napas yang
bersifat progressif nonreversibel atau reversibel parsial. PPOK terdiri dari bronkitis kronik dan emfisema atau
gabungan keduanya. Bronkitis kronik adalah elainan saluran napas yang ditandai oleh batuk kronik berdahak
minimal 3 bulan dalam setahun, sekurang-kurangnya dua tahun berturut - turut, tidak disebabkan penyakit lainnya.
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Sedangkan emfisema adalah suatu kelainan anatomis paru yang ditandai oleh pelebaran rongga udara distal
bronkiolus terminal, disertai kerusakan dinding alveoli (Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, 2003). Pada Survei
Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) Depkes RI 1992, menunjukkan angka kematian karena asma, bronkitis kronik
dan emfisema menduduki peringkat ke - 6 dari 10 penyebab tersering kematian di Indonesia.
Pneumonia adalah peradangan akut pada parenkim paru, bronkiolus respiratorius dan alveoli,
menimbulkan konsolidasi jaringan paru sehingga dapat mengganggu pertukaran oksigen dan karbon dioksida di
paru-paru. Pada perkembangannya , berdasarkan tempat terjadinya infeksi, dikenal dua bentuk pneumonia, yaitu
pneumonia -masyarakat (community-acquired pneumonia/CAP), apabila infeksinya terjadi di masy arakat; dan
pneumonia -RS atau pneumonia nosokomial (hospital-acquired pneumonia/HAP), bila infeksinya didapat di rumah
sakit. Di Indonesia berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007, menunjukkan; prevalensi
nasional ISPA: 25,5% (16 provinsi di atas angka nasional), angka kesakitan (morbiditas) pneumonia pada Bayi:
2.2 %, Balita: 3%, angka kematian (mortalitas) pada bayi 23,8%, dan Balita 15,5% .
Masalah yang sering muncul pada penderita gangguan pernapasan seperti bersihan jalan napas t idak
efektif, ketidak seimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan, intoleransi aktifitas, kurang kebutuhan. Salah satu
masalah yang perlu penanganan khusus menurut teori ABCD ialah bersihan jalan napas tidak efektif. Intervensi
keperawatan terkait masalah bersihan jalan napas tidak efektif adalah dengan melakukan monitor respirasi,
melakukan fisioterapi dada, mengajarkan batuk efektif, mengolaborasikan dengan pihak medis terkait pemberian
oksigen, mengatur posisi semi fowler, dan anjurkan minum air mineral han gat sebanyak 2.500ml/hari.
Menurut teori fisioterapi dada yang bertujuan membuang sekresi bronkial agar dapat memperbaiki
ventilasi dan meningkatkan efisiensi otot pernapasan (Muttaqin, 2008). Tindakan fisioterapi dada dengan cara
perkusi dada pengetukan dada dengan menggunakan tangan agar dapat melepaskan sekret, vibrasi dada agar dapat
meningkatkan kecepatan dan menghilangkan sekret (Muttaqin, 2008). Tujuan dari fisioterapi dada juga dapat
mengurangi sesak nafas, nyeri dada karena terlalu sering batuk, p enurunan ekspansi thoraks, dan jalan nafas yang
terganggu diakibatkan oleh sekresi yang berlebihan, sehingga mampu meningkatkan kemampuan fungsional dan
pasien akan merasa lebih rileks (Meidania, 2015). Di Indonesia, fisioterapi dada masih dilakukan dengan cara
konvesional yaitu dengan menggunakan tangan. Fisioterapi dada dengan cara konvensional masih kurang efektif.
Permasalahan saat fisioterapi dada dengan cara manual adalah getaran yang diberikan oleh tangan perawat tidak
konsisten dan masih kurang efektif dalam menyekresika sekret. Fisioterapi dada dalam waktu 10 -15 menit dapat
menimbulkan cedera pada tangan perawat dikarenakan gerakan yang terus menerus dalam periode yang lama.
Sedangkan di Amerika, fisioterapi dada mulai menggunakan VEST (versatile ex trasensory transducer) yang dibuat
oleh Scott Novich dan David Eagleman. Solusi baru sebagai strategi dalam membantu proses penyembuhan dan
meningkatkan kualitas hidup pasien dengan gangguan sistem pernapasan dengan intervensi keperawatan
fisioterapi dada yang bertujuan untuk menyekresikan sekret, memperbaiki ventilasi, dan meningkatkan efisiensi
otot otot pernafasan, Indonesia dapat membuat RODA (Rompi Fisioterapi Dada) untuk memudahkan
menyekresikan sekret pada penderita gangguan pernapasan.
METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penulisan karya tulis ini adalah studi literatur. Jenis referensi utama yang digunakan
dalam studi literatur adalah buku, jurnal dan artikel ilmiah. Data tersebut dijadikan sebagai dasar untuk
menganalisis dan menjelaskan masalah dalam sebuah pembahasan.
HASIL PENELITIAN
Gangguan sistem respirasi sendiri secara garis besar dibagi kedalam 2 kelompok, yaitu penyakit paru restriktif dan
paru obstruktif yang masih terbagi kedalam beberapa kelompok kecil lainnya. Gangguan sistem pernafasan
merupakan penyebab utama morbiditas da n mortalitas. Infeksi saluran pernafasan jauh lebih sering terjadi
dibandingkan dengan infeksi sistem organ tubuh lain dan berkisar dari flu biasa dengan gejala serta gangguan yang
relative ringan sampai pneumonia berat. Pada tahun 1999, sekitar 158.900 orang meninggal dunia karena kanker
paru. Sejak pertengahan tahun 1950, kanker paru menduduki peringkat pertama dari urutan kematian akibat kanker
pada pria, dan pada tahun 1987 kanker paru menggantikan kanker payudara sebagai penyebab kematian akibat
kanker yang paling sering pada perempuan. Insiden penyakit pernafasan kronik, terutama emfisema paru kronik
dan bronchitis semakin meningkat dan sekarang merupakan penyebab utama cacat kronik dan kematian (Sylvia
A. Price dan Lorraine M: 2002).
Sistem pernapasan manusia yang terdiri atas beberapa organ dapat mengalami gangguan. Gangguan ini
biasanya berupa kelainan atau penyakit. Penyakit atau kelainan yang menyerang sistem pernapasan ini dapat
menyebabkannya gangguan proses pernapasan. Contoh gangguan pada sist em pernapasan manusia, yaitu: 1.
Emfisema, merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah nya
kemasukan udara. 2. Bronkitis Kronis, merupakan gangguan klinis yang ditandai dengan produksi mukus berlebih
dalam bronkus dan bermanifestasi batuk kronik selama 3 bulan dalam setahun sekurang kurangnya 2 tahun berturut
turut. 3. Asma, merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi, seperti
debu,bulu, ataupun rambut. Kelainan ini dapat diturunkan. Kelainan ini juga dapat kambuh jika suhu lingkungan.
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4. Pneumonia, merupakan proses inflamatori parenkim paru yang umumnya disebabkan oleh agen infeksius 5.
Tuberkulosis (TBC), merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri
tersebut menimbulkan bintil- bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin
luas,dapat menyebabkan sel-sel paru-paru mati. Akibatnya paru- paru akan kuncup atau mengecil. Hal tersebut
menyebabkan para penderita TBC napasnya sering terengah-engah. 6. Infuenza (flu), merupakan penyakit yang
disebabkan oleh virus infuenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin -bersin, demam, dan pilek. 7. Kanker
paru-paru. Penyakit ini merupakan salah satu paling berbahaya. Sel- sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak
terkendali. Penyakit ini lama - kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru - paru
adalah kebiasaan merokok. Merokok dapat memicu terjadinya kanker paru - paru dan kerusakan paru-paru. 8.
Merokok dapat menyebabkan perubahan struktur dan fungsi saluran pernapasan dan jaringan paru -paru. Misalnya,
sel mukosa membesar (disebut hipertrofi) dan kelenjar mukus bertambah banyak (disebut hiperplasia). Dapat pula
terjadi radang ringan, penyempitan saluran pernapasan akibat bertambahnya sel sel dan penumpikan lendir, dan
kerusakan alveoli. Perubahan anatomi saluran pernapasan menyebabkan fungsi paru -paru terganggu.
Penyakit bronkitis kronis, asma, pneumoni, tuberkulosis (TBC), influenza (flu), da n hiperplasia
mengakibatkan produksi sekret meningkat sampai menimbulkan manifestasi klinis yang ada sehingga muncul
masalah dan salah satu masalah tersebut adalah ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Ketidakefektifan bersihan
jalan nafas merupakan keadaan dimana individu tidak mampu mengeluarkan sekret dari saluran nafas untuk
mempertahankan kepatenan jalan nafas (Ginting, 2010). Karakteristik dari ketidakefektifan bersihan jalan nafas
adalah batuk, sesak, suara nafas abnormal (Ronchi), penggunaan otot b antu nafas, pernafasan cuping hidung
(Potter dan Perry, 2006). Apabila masalah bersihan jalan nafas ini tidak ditangani secara cepat maka bisa
menimbulkan masalah yang lebih berat saperti pasien akan mengalami sesak yang hebat bahkan bisa menimbulkan
kematian. Salah satu cara mengatasi ketidakefektifan bersihan jalan nafas dapat melalui tindakan kolaboratif
perawat dengan tim kesehatan lain maupun tindakan mandiri perawat diantaranya adalah fisioterapi dada yaitu
Clapping
Fisioterapi dada adalah salah sa tu dari pada fisioterapi yang sangat berguna bagi penderita penyakit
respirasi baik yang bersifat akut maupun kronis. Fisioterapi dada ini dapat digunakan untuk pengobatan dan
pencegahan pada penyakit paru obstruktif menahun, penyakit pernafasan restriktif termasuk kelainan
neuromuskuler dan penyakit paru restriktif karena kelainan parenkim paru seperti fibrosis dan pasien yang
mendapat ventilasi mekanik. Fisioterapi dada adalah suatu rangkaian tindakan keperawatan yang terdiri atas
perkusi dan vibrasi, postural drainase, latihan pernapasan/napas dalam, dan batuk yang efektif. (Brunner &
Suddarth, 2002: 647). Tujuannya untuk membuang sekresi bronkial, memperbaiki ventilasi, dan meningkatkan
efisiensi otot otot pernafasan.
Clapping /perkusi dada merupakan penepukkan ringan pada dinding dada dengan tangan dimana tangan
membentuk seperti mangkuk (Kusyati, 2006). Dimana tujuan dari terapi clapping ini adalah jalan nafas bersih,
secara mekanik dapat melepaskan sekret yang melekat pada dinding bronkus dan mempertahankan fungsi otototot pernafasan (Potter dan Perry, 2006).
Vibrasi adalah kompresi dan getaran kuat secara serial oleh tangan yang diletakan secara datar pada
dinding dada klien selama fase ekshalasi pernapasan. Vibrasi dilakukan setelah perkusi untu k meningkatkan
turbulensi udara ekspirasi sehingga dapat melepaskan mucus kental yang melekat pada bronkus dan bronkiolus.
Vibrasi dan perkusi dilakukan secara bergantian. Vibrasi dilakukan hanya pada waktu pasien mengeluarkan
nafas.Pasien disuruh bernafas dalam dan kompresi dada dan vibrasi dilaksanakan pada puncak inspirasi dan
dilanjutkan sampai akhir. Tujuannya untuk meningkatkan turbulensi udara ekspirasi dan melepaskan mukus yang
kental. Sering dilakukan bergantian dengan perkusi.
Postural drainase a dalah pengaliran sekresi dari berbagai segmen paru dengan bantuan gravitasi. Postural
drainase menggunakan posisi khusus yang memungkinkan gaya gravitasi membantu mengeluarkan sekresi
bronkial. Sekresi mengalir dari bronkiolus yang terkena ke bronki dan trakea lalu membuangnya dengan
membatukkan dan pengisapan. Tujuan postural drainase adalah menghilangkan atau mencegah obstruksi bronkial
yang disebabkan oleh akumulasi sekresi. Dilakukan sebelum makan (untuk mencegah mual, muntah dan aspirasi
) dan menjelang/sebelum tidur. Peran perawat sangat penting dalam merawat pasien antara lain sebagai pemberi
pelayanan kesehatan, pengorganisasi pelayanan kesehatan yang khususnya adalah sebagai pemberi asuhan
keperawatan.
Penanganan gangguan sistem pernapasan di Indonesia sejauh ini masih mengandalkan pemberian obat,
pemberian asuhan keperawatan, dan juga terapi yang melibatkan kolaborasi antar tenaga medis. Untuk membantu
pasien bronkitis agar sembuh, menghambat progresifitas penyakit, menghindari komplikasi, dan me ngurangi
ketidakmampuan, dapat dilakukan dengan: 1. Antibiotika a. Penisilin, dengan perlekatan pada protein pengikat
penisilin yang spesifik (PBPs) yang berlaku sebagai reseptor pada bakteri, penghambat sintesis dinding sel dengan
menghambat transpeptidasi dari peptidoglikan, dan pengaktifan enzim autolitik di dalam dinding sel, yang
menghasilkan kerusakan sehingga akibatnya bakteri mati. b. Quinolon, merupakan antimikrobial oral memberikan
pengaruh yang dramatis dalam terapi infeksi. 2. Mukolitik dan Eksp ektoran, mukolitik bekerja dengan cara
memecah glikoprotein menjadi molekulmolekul yang lebih kecil sehingga menjadi encer. Sedangkan ekspektoran

271 | S e m i n a r N a s i o n a l 2 0 1 9 U n p a d

bekerja dengan cara mengencerkan mukus dalam bronkus sehingga mudah dikeluarkan. 3. Bronkodilator yang
berfungsi untuk merelaksasi otot–otot polos pada saluran pernapasan. Ada tiga jenis bronkodilator yaitu:
Simpatomimetika, metilsantin, dan antikolinergi.
Sementara, untuk klien penderita tuberculosis terdapat 2 jenis obat yaitu: Obat primer, obat ini paling
efektif dan paling rendah toksisitasnya, tetapi menimbulkan resistensi dengan cepat bila di gunakan sebagai obat
tunggal. Oleh karena itu, terapi selalu di lakukan dengan kombinasi dari 24 macam obat, untuk kuman tuberkulosis
yang sensitif. Contoh obat primer adalah isoniazid, rifampisin, pirazinamid, etambutol, dan setreptomisin. Obat
sekunder, diberikan untuk tuberkulosis yang disebabkan oleh kuman yang resisten atau bila obat primer
menimbulkan efek samping yang tidak dapat ditoleransi. Termasuk obat sekunde r adalah kapreomisin, sikloserin,
makrolide generasi baru (asotromisin dan klaritromisin), quinolon dan protionamid.
Pengobatan untuk pasien dengan pneumonia dengan obat: 1. Antibiotik, untuk pneumonia bakteri.
Pneumonia lain dapat diobati dengan antibiotik untuk mengurangi resikoinfeksi sekunder yang dapat berkembang
dari infeksi asal. Antibiotik yang biasa diberikan adalah penisilin, ampisilin, eritromisin, tetrasiklin, gentamisin,
dll. 2. Analgesik, bisa diberikan untuk meredakan nyeri dada pleuritik. 3 . Mukolitik, membantu mengencerkan
sekresi sehingga sekresi dapat keluar pada saat batuk 4. Bronkodilator, untuk meningkatkan diameter lumen
percabangan tankeobeonkial sehingga menurunkan tahanan terhadap aliran udara. Kortikosteroid, berguna pada
keterlibatan luas dengan hipoksemia dan bila reaksi inflamasi mengancam kehidupan
Sementara untuk pengobatan pasien dengan emfisema bisa diberikan obat: 1. Bronkodilator, obat yang
meningkatkan FEV1 dan/atau memperbaiki variabel spirometri lainnya dengan mempengaruhi tonus otot polos
jalan napas dan memperbaiki aliran udara ekspirasi, yang mencerminkan pelebaran jalan napas daripada perubahan
elastisitas paru. Bronkodilator yang digunakan pada PPOK adalah agonis β2 dan antikolinergik (antagonis
muskarinik). 2. Antiinflamasi, obat yang dapat digunakan pada PPOK adalah corticosteroid dan
phosphodiesterase-4 inhibitor. 3. Kombinasi bronkodilator (agonis β2 dan antikolinergik) atau kombinasi
bronkodilator dengan corticosteroid inhalasi lebih efektif dalam memperbaiki fungsi paru dibanding monoterapi.
Kombinasi 3 obat (LABA, LAMA, dan ICS) dapat memperbaiki fungsi paru dan kualitas hidup, serta menurunkan
risiko eksaserbasi dibanding kombinasi LABA/ICS atau LABA/LAMA.
Untuk intervensi keperawatan bersihan jalan napas tidak efektif yang muncul pada pasien dengan
gangguan sistem pernapasan adala h salah satunya dengan fisioterapi dada, terapi oksigen, dan pengaturan posisi.
Fisioterapi dada ditujukan untuk membuang sekresi bronkial, memperbaiki ventilasi, dan meningkatkan efisiensi
otot otot pernafasan. Terapi oksigen bertugas untuk mencegah atau memerbaiki hipoksia jaringan dan
mempertahankan oksigenasi jaringan agar tetap adekuat dengan cara meningkatkan masukan, daya angkut,
pelepasan atau ekstraksi oksigen ke dalam sistem respirasi dan jaringan. Pengaturan posisi pasien bertujuan untuk
membantu mengeluarkan sekresi bronkial.
PEMBAHASAN
Menurut Tehranian dalam 25 tahun terakhir ada tiga kekuatan, yaitu teknologis, sosio -ekonomi, dan politik yang
telah mengubah sistem-sistem internasional ke tingkalt tertentu. Paradigraa lama dari suatu teori ata u ilmu
pengetahuan dianggap tidak sesuai lagi bahkan dianggap salah lantas kemudian digantikan dengan paradigma yang
baru yang lebih diterima. Perubahan pengetahuan ini sering disebut sebagai perubahan sains. Thomas S.Khun
(1989) menganggap revolusi sains sebagai episode perkembangan nonkomulatif yang di dalamnya paradigma lama
yang sudah usang diganti sebagian atau keseluruhannya dengan paradigma baru yang bertentangan. Bernard Cohen
dalam bukunya "Revolution in Science", menganggap revolusi sains sebagai "Their stages of development,
evidential tets for their occurrence and transformation of idea in the production of revolutionary innovations".
Revolusi sains dipahami sebagai tahapan-tahapan dalam pembangunan dan transformasi produksi ide-ide sebagai
inova si dan revolusi.
Teknologi Kesehatan adalah bentuk alat dan/atau metode yang ditujukan untuk membantu menegakkan
diagnosa, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan manusia. (Pasal 1 Angka 10 UU Nomor 36 Tahun
2009 Tentang Kesehatan). Contoh dari teknologi kesehatan yaitu ada scanner kanker kulit berbasis gelombang
elektromagnetik yang mampu membedakan tahi lalat yang tidak berbahaya dengan kanker kulit (melanoma).
Aspirin elektrik yang mampu melawan rasa sakit akibat migrain dan sakit kepala. Plester anti diabetes yang
berfungsi untuk mengontrol kadar glukosa atau gula darah pada penderita diabetes mellitus atau kencing manis.
Robot check up kesehatan canggih ini memiliki kemampuan untuk memonitor indikator vitalitas pasien dari kamar
ke kamar.
Dalam dunia kesehatan, teknologi kesehatan sangat diperlukan untuk membantu kemajuan dunia
kesehatan itu sendiri. Penggunaan teknologi kesehatan bukan untuk menggantikan tenaga medis, tapi untuk
meringankan pekerjaan tenaga medis terutama perawat. Pasien yan g membutuhkan asuhan keperawatan tidak
sebanding dengan jumlah perawat di pelayanan kesehatan. Terutama untuk pasien dengan gangguan sistem
pernapasan yang membutuhkan tindakan segera untuk menyelamatkan nyawanya. Dengan adanya intervensi
keperawatan dalam teknologi kesehatan yang berkaitan dengan gangguan sistem pernapasan, sangat memudahkan
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perawat dalam memberikan intervensi kepewatan yang lebih efektif dalam segi waktu, tenaga, keefektifitasan
intervensi keperawatan.
Gangguan sistem pernapasan yang banyak menyumbang kematian di Indonesia memiliki masalah
keperawatan utama yaitu bersihan jalan napas. Jika permasalam ini dibiarkan akan mengganggu proses respirasi
yang berakumulasi sampai menutup saluran napas sehingga pasien menggunakan saluran napas buatan atau jika
tertolong bisa menyebabkan kematian. Maka sangat dibutuh kan rompi fisioterapi dada (RODA) yang
meringankan kerja perawat dan lebih mengefektifkan pemberian intervensi keperawatan fisioterapi dada.
Model teknologi kesehatan RODA ini adalah solusi baru sebagai strategi dalam membantu proses
penyembuhan dan meningkatkan kualitas hidup pasien dengan gangguan sistem pernapasan dengan intervensi
keperawatan fisioterapi dada yang bertujuan untuk menyekresikan sekret, memperbaiki ventilasi, dan
meningkatkan efisiensi otot otot pernafasan. Model ini akan menggabungkan teknik keperawatan fisioterapi dada
dengan teknologi yang terdapat dalam rompi yang biasa dipakai sebagai pakaian sehari-hari. Hasil kerja dari
teknologi RODA ini adalah diagnosa dan pengkajian keperawatan yang terdapat perubahan signifikan terhadap
keadaan pasien menjadi lebih baik.
Mekanisme kerja RODA ini dengan mendapatkan daya dari generator yang disambungkan ke sumber
listrik. RODA yang sudah dipakaikan pada pasien dan disambungkan ke generator melalui kabel akan
mengaktifkan RODA. RODA dilengkapi dengan remote untuk mengaktifkan dan mengnonaktifkan RODA,
mengatur kecepatan dan tenaga RODA, dan memilih daerah tubuh yang akan diberikan fisioterapi dada. Setelah
RODA dipasangkan, diaktifkan, diatur kecepatan dan tenaganya, juga memilih daerah yang akan diberikan
fisioterapi dada, RODA akan bekerja selama 15 menit dan berhenti dengan sendirinya. RODA secara otomatis
akan bekerja saat proses ekhalasi respirasi. Selama tindakan berlangsun g, perawat tetap mengevaluasi pasien dan
memberikan intervensi jika diperlukan. Setelah selesai, RODA akan dinonaktifkan dan dibereskan kembali oleh
perawat
Peran perawat dalam mekanisme kerja RODA ini adalah membangun bina hubungan saling percaya,
melakukan inform concent, memberikan edukasi terkait batuk efektif, mengkaji pasien sebelum tindakan,
mempersiapkan dan membereskan alat alatnya, mengatur posisi klien, memonitor kerja alat selama fase
implementasi, mengevaluasi respon pasien, menyediakan keb utuhan pasien selama tindakan, dan
mendokumentasikan. RODA tidak akan menggantikam peran perawat, peran perawat tetap tersedia dalam
tindakan ini, hanya saja dalam tindakannya perawat dibantu dengan teknologi agar meningkatkan keefektifan
intervensi keperawatan yang diberikan.
Gambar.1 Model Teknologi RODA
Terdapat generator sebagai sumber energi yang disambungkan ke sumber listrik. Generator dilengkapi
oleh monitor yang menginformasikan aktif atau tidaknya generator, getaran yang diberikan, lokasi yang diberikan
getaran kecepatan getaran, dan pengatur waktu. Generator dan rompi dihubungkan melalui selang yang dapat
dilepas dari port nya dan dipasang kembali jika ingin dipakai. Di rompi terdapat titik titik yang menjadi sumber
getaran. RODA dilengkapi dengan remote yang dihubungkan ke rompi melalui kabel. Remote dapat mengaktifkan

atau menonaktifkan RODA, mengatur kecepatan getaran, mengatur waktu, mengatur kekuatan getaran, dan lokasi
yang akan diberikan getaran.
SIMPULAN
Indonesia memiliki masalah pada kualitas udaranya yang menyebabkan banyak terjadi gangguan sistem
pernapasan. Tubercolusis pernapasan ada pada peingkat 4. Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK) ada pada
peringkat 6 dan pneumonia atau radang paru-paru berada di peringkat 9. Dilihat dari data tersebut, masalah
pernapasan menjadi salah satu masalah kesehatan di Indonesia. Masalah keperawatan utama yang muncul pada
penyakit tersebut adalah bersihan jalan nafas tidak efektif yang dikarenakan penumpukannya sekret. Intervensi
yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan fisioterapi dada. Cara ini masih konvensional dengan cara vibrasi
tangan perawat diletakan secara datar pada dinding dada klien. Maka sangat dibutuh kan rompi fisioterapi dada
(RODA) yang meringankan kerja perawat dan lebih mengefektifkan pemberian intervensi keperawatan fisioterapi
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dada. Model teknologi kesehatan RODA ini adalah solusi baru sebagai strategi dalam membantu proses
penyembuhan dan meningkatkan kualitas hidup pasien dengan gangguan sistem pernapasan dengan interve nsi
keperawatan fisioterapi dada yang bertujuan untuk menyekresikan sekret, memperbaiki ventilasi, dan
meningkatkan efisiensi otot otot pernafasan.
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ABSTRAK
Latar Belakang: Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis
sehingga anak terlalu pendek untuk usianya, yang dipengaruhi oleh faktor langsung dan tidak langsung. Stunting
memberikan dampak bagi kesehatan dan perekonomian Indonesia.
Tujua n: Mengetahui dan menganalisis hubungan asupan zat gizi (protein, seng, kalsium), pola asuh (IMD, ASI
ekslusif, durasi pemberian ASI) dan riwayat penyakit infeksi dengan kejadian stunting pada balita (24-59 bulan)
di wilayah Puskesmas Cimahi Tengah Tahun 2019.
Metode: Desain Penelitian kasus kontrol dengan sampel penelitian balita (24-59 bulan) yang mengalami stunting
dan tidak stunting di wilayah Puskesmas Cimahi Tengah sebanyak 62 balita (31 kasus dan 31 kontrol). Teknik
pengumpulan data menggunakan proportional sampling. Asupan zat gizi dikumpulkan dengan metode SQFFQ,
data pola asuh dan riwayat penyakit infeksi diperoleh melalui wawancara dengan kuesioner. Analisis data melalui
univariat untuk melihat distribusi frekuensi dan bivariat untuk melihat hubu ngan (Chi-Square) serta besarnya
faktor risiko (OR).
Hasil penelitian: Terdapat hubungan yang signifikan antara asupan protein (p-value=0,005), asupan seng (pvalue=0,001), IMD (p-value=0,050), ASI eksklusif (p-value=0,005) dengan kejadian stunting. Tidak terdapat
hubungan antara asupan kalsium (p-value=0,506) dan durasi ASI (p-value=0,124) dengan kejadian stunting.
Kesimpulan: Balita dengan asupan protein dan seng rendah, tidak IMD, dan tidak ASI ekslusif beresiko mengalami
stunting.
Rekomendasi :Meningkatkan penyuluhan dan konseling gizi seimbang, serta meningkatkan program promotif dan
preventif dengan mengintegrasikan program 1000 hari pertama kehidupan (HPK) pada lintas program dan lintas
sektor.
Kata Kunci: Stunting pada Balita , Asupan Zat Gizi, Pola Asuh, Riwayat Penyakit Infeksi, kasus kontrol

RELATIONSHIP BETWEEN NUTRITION INTAKE, PARENTING, AND
INFECTION DISEASES HISTORY WITH STUNTING IN
CHILDREN UNDER FIVE (24-59 MONTHS) AT
CENTRAL CIMAHIPUBLIC HEALTH CENTERREGION IN 2019
ABSTRACT
Background: Stunting is a condition of failure to thrive in children under five due to chronic malnutrition so that
the child is too short for his age, which is influenced by direct and indirect factors. Stunting has an impact on
Indonesia's health and economy.
Objective: To determine and analyze the relationship between nutrient intake (protein, zink, calcium), parenting
(IMD, exclusive breastfeeding, breastfeeding duration) and infectious diseases history with the incidence of
stunting in children under five (24-59 months) in central cimahi region of Public Health Center.
Methods: This research used case control desain, with sample of children under five (24-59 months) who
experienced stunting and not stunting in central cimahi Public Health Center region were 62 children under five
(31 cases and 31 controls). Data collection techniques using proportional sampling. Data nutrien intake collected
by SQFFQ methode, data parenting and infectious diseases history were obtained through interviews using
questionnaires. Data analysis through univariate to see the frequency distribution and bivariate to see the
relationship (Chi-Square) and the magnitude of risk factors (OR).
Results: There was a significant relationship between protein intake (p -value = 0.005), zinc intake (p-value =
0.001), immediately breastfeeding (p-value = 0.050), exclusive breastfeeding (p-value = 0.005) with the incidence
of stunting. There is no relationship between calcium intake (p -value = 0.506) and breastfeeding duration (p-value
= 0.124) with the incidence of stunting.

275 | S e m i n a r N a s i o n a l 2 0 1 9 U n p a d

Conclusion: Children under five with low protein and zinc intake, no immediately, no exclusive breast milk are
at risk of having stunting.
Recommendation: Expected to increase the counselling of nutrition balanced, and also increase promotive and
preventive programs by integrating the first day of 1000 days of life (HPK) on cross-program and cross-sectoral.
Keywords: Stunting in Children Under Five, Nutrition Intake, Parenting, infection diseases history, Case Control.
Pendahuluan
Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak usia dibawah lima tahu n (balita) akibat kekurangan gizi kronis
dan infeksi berulang terutama pada periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Stunting dapat mengakibatkan
balita mengalami gangguan tumbuh kembang, mengalami hambatan dalam perkembangan kognitif dan motorik,
serta memiliki risiko yang lebih besar untuk menderita penyakit tidak menular seperti diabetes, obesitas, dan
penyakit jantung pada saat dewasa 1,2.
Stunting merupakan salah satu masalah gizi yang banyak dialami oleh balita di Indonesia . Hasil Riset
Kesehatan Dasar tahun 2018 menunjukkan adanya perbaikan pada status gizi balita di Indonesia , prevalensi
stunting turun dari 37,2% Riskesdas 2013, menjadi 30,8% pada Riskesdas 2018. Sedangkan berdasarkan hasil
Penilaian Status Gizi (PSG) tahun 2017, angka stunting di Jawa Barat mencapai 29,2% atau 2,7 juta balita.
Prevalensi Stunting di Kota Cimahi tahun 2018 sebesar 9,75%, sedangkan dari hasil rekapitulasi kegiatan Bulan
Penimbangan Balita (BPB) tahun 2018 prevalensi stunting tertinggi di Kota Cimahi yaitu wilayah Puskesmas
Cimahi Tengah sebesar 27,44%.).3, 4, 5.
Stunting dipengaruhi oleh faktor langsung dan tidak langsung. Faktor langsung diantaranya asupan zat gizi
dan riwayat infeksi. Asupan zat gizi yang mempengaruhi stunting diantaranya asupan protein, asupan seng, dan
asupan kalsium. Asupan protein merupakan salah satu yang dapat menjadi penyebab stunting pada balita. Protein
berfungsi sebagai pembentuk jaringan baru di masa pertumbuhan dan perkembangan tubuh, memelihara,
memperbaiki serta mengganti jaringan yang rusak. Anak yang mengalami defisiensi protein yang berlangsung
lama meskipun asupan energinya tercukupi akan mengalami pertumbuhan tinggi badan yang terlambat. Asupan
seng sangat penting bagi balita karena berperan aktif dalam proses pembelahan, pertumbuhan, dan regenerasi sel,
sehingga kekurangan seng akan berpengaruh terhadap jaringan tubuh, termasuk pada proses pertumbuhan.
Kalsium merupakan salah satu mineral paling banyak didapat dalam tubuh dan dibutuhkan dalam jumlah relatif
banyak. Pada masa anak-anak asupan kalsium sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan danperkembangan tulang,
sehingga kekurangan asupan kalsium dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan.6
Pola asuh (caring), termasuk di dalamnya adalah Inisiasi Menyusu Dini (IMD),ASI ekslusif, dan pemberian
ASI dilanjutkan dengan makanan pendamping ASI (MPASI) sampai dengan dua tahun merupakan proses untuk
membantu tumbuh kembang bayi dan anak. Penelitian Sentana F., dkk. (2018) menunjukkan terdapat hubungan
yang bermakna antara pemberian IMD dengan kejadian stunting (p-value=0,000), penelitian Dwitama, Y., dkk.
(2018) menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara pemberian ASI Eksklusif dengan kejadian stunting
(p-value=0,012), penelitian Susilowati (2009), terdapat hubungan yang signifikan antara durasi pemberian ASI
dengan stunting (p-value=0,0001).2, 7, 8, 9.
Penyakit infeksi merupakan faktor yang berpengaruh langsung terhadap kejadian stunting. Tuberkulosis
adalah salah satu penyakit infeksi yang dapat mempengaruhi status gizi, pertumbuhan dan perkembangan anak.
Pada pasien dengan tuberkulosis, terjadinya penurunan nafsu makan, perubahan pola makan, malabsorbsi zat gizi,
dan perubahan metabolisme. Asupan yang tidak adekuat ditambah dengan terjadinya infeksi tuberkulosis dapat
memicu malnutrisi serta memperparah kondisi infeksi tuberkulosis. 10
Metode Penelitian
Penelitianini dilakukan bulan Mei – Agustus 2019 menggunakan studi analitik dengan rancangan penelitian studi
kasus kontrol (case control). Kelompok kasus pada penelitian ini balita (24-59) bulan yang mengalami stunting di
wilayah Puskesmas Cimahi Tengah, sedangkan kelompok kontrol balita (24-59 bulan) yang tidak mengalami
stunting di wilayah Puskesmas Cimahi Tengah serta dilakukan maching menurut jenis kelamin dan umur. Variabel
independen dalam penelitian ini asupan protein, asupan seng, asupan kalsium, IMD, ASI eksklusif, durasi ASI,
dan riwayat penyakit infeksi, sedangkan variabel dependen adalah kejadian stunting. Populasi pada penelitian ini
balita (24-59 bulan) di wilayah Puskesmas Cimahi Tengah, hasil perhitungan besar sampel didapat 31 balita.
Perbandingan kelompok kasus dan kelompok kontrol adalah 1:1, sehingga jumlah sampel keseluruhan adalah 62
balita. Tehnik pengambilan sampel seca ra proporsional dari enam posyandu di wilayah kerja Puskesmas Cimahi
Tengah, tiga posyandu kelurahan Cimahi dan tiga posyandu kelurahan Karang Mekar dengan menggunakan teknik
non random sampling. Data Sekunder diperoleh dari data Bulan Penimbangan Balita (BPB) dengan indikator
balita pendek, sangat pendek dan laporan tuberkulosis di Puskesmas Cimahi Tengah. Data primer berupa identitas
responden, asupan zat gizi (protein, seng, kalsium), pola asuh (IMD, ASI eksklusif, durasi ASI), dan riwayat
penyakit infeksi diperoleh dengan melakukan pengukuran tinggi badan secara langsung pada balita, wawancara
pada ibu/pengasuh balita, data asupan zat gizi diperoleh dengan wawancara menggunakan kuesioner SQFFQ,
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sedangkan pola asuh dan riwayat penyakit infeksi diperoleh dengan wawancara menggunakan kuesioner. Analisis
dengan uji Chi-Square, sedangkan uji etik dilakukan di Komisi Etik Penelitian Kesehatan Stikes Jenderal Achmad
Yani Cimahi dengan nomor: 20/KEPK/VII/2019.
Hasil
Gambaran umum
Tabel 1 Gambaran Umum Asupan Protein, Asupan Seng, Asupan Vitamin Kalsium, IMD, ASI Eksklusif, Durasi
ASI, dan Tuberkulosis dan Kejadian Stunting pada Balita (24-59 bulan) di Puskesmas Cimahi
Tengah
Stunting
Variabel
Asupan Protein
Kurang
Baik
Asupan Seng
Kurang
Baik
Asupan Kalsium
Kurang
Baik
IMD
Tidak
Ya
ASI Eksklusif
Tidak
Ya
Durasi ASI
Tidak Sesuai
Sesuai
Tuberkulosis (TB)
Ada
Tidak Ada
Total

Kasus

Jumlah

Kontrol
N
%

N

%

N

%

19
12

61,3
38,7

7
24

22,6
77,4

26
36

41,9
58,1

22
9

71,0
29,0

8
23

25,8
72,2

30
32

48,4
51,6

27
4

87,1
12,9

24
7

77,4
22,6

51
11

82,3
17,7

26
5

83,9
16,1

18
13

58,1
41,9

44
18

71,0
29,0

22
9

71,0
29,0

10
21

32,3
67,7

32
30

51,6
48,4

17
14

54,8
45,2

10
21

32,3
67,7

27
35

43,5
56,5

0
31
31

0
100
100

0
31
31

0
100
100

0
62
62

0
100
100

Pada kelompok kasus asupan protein < AKG sebanyak 91 (61,3%) balita, asupan seng <AKG sebanyak 22 (71,0%)
balita, asupan kalsium <AKG sebanyak 27 (87,1%) balita. Berdasarkan variabel IMD pada kelompok kasus
sebanyak 26 (83,9%) yang tidak diberikan IMD, tidak diberikan ASI eksklusif sebanyak 22 (71,0%) balita, durasi
pemberian ASI tidak sesuai sebanyak17 (54,8%) balita, dan kejadian tuberkulosis (TB) sebanyak 0% pada
kelompok kasus maupun kelompok kontrol sehingga tidak bisa dilakukan ke tahap uji selanjutnya.
Hubungan Asupan Protein dengan Kejadian Stunting
Tabel 2 Hubungan Asupan Protein dengan Kejadian Stunting pada balita (24-59 bulan) di Puskesmas Cimahi
Tengah Tahun 2019
Status Gizi TB/U
Total
Tidak
OR
PAsupan Protein
Stunting
Stunting
(95 % Cl)
Value
N
%
N
%
N
%
Kurang
19
61,3
7
22,6
26
41,9
5,429
0,005
(1,790-16,465)
Baik
12
38,7
24
77,4
36
58,1
Total
31
100
31
100
62
100
Terdapat hubungan yang signifikan antara asupan protein dengan stunting balita usia (24-59 bulan) di
wilayah Puskesmas Cimahi Tengah (p-value = 0,005 < 0,05). Nilai OR sebesar 5,429 (1,790-16,465), artinya balita
dengan asupan protein kurang berisiko 5,429 kali mengalami stunting dibandingkan balita dengan asupan protein
baik.
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Hubungan Asupan Seng dengan Kejadian Stunting
Tabel 3 Hubungan Asupan Seng dengan Kejadian Stunting pada balita (24-59 bulan) di Puskesmas Cimahi Tengah
Tahun 2019
Status Gizi TB/U
Tidak
Total
OR
PAsupanSeng
Stunting
Stunting
(95 % Cl)
Value
N
%
N
%
N
%
Kurang
22
71,0
8
25,8
30
48,4
7,028
0,001
(2,299-21,484)
Baik
9
29,0
23
74,2
32
51,6
Total
31
100
31
100
62
100
Terdapat hubungan yang signifikan antara asupan seng dengan stunting balita usia (24-59 bulan) di wilayah
Puskesmas Cimahi Tengah (p-value = 0,001 <0,05). Nilai OR sebesar 7,028 (2,299-21,484), artinya balita dengan
asupan seng kurang berisiko 7,028 kali mengalami stunting dibandingkan balita dengan asupan seng baik.
Hubungan Asupan Kalsium dengan Kejadian Stunting
Tabel 4 Hubungan Asupan Kalsium dengan Kejadian Stunting pada balita (24-59 bulan) di Puskesmas Cimahi
TengahTahun 2019
Status Gizi TB/U
Total
Tidak
OR
PAsupanKalsium
Stunting
Stunting
(95 % Cl)
Value
N
%
N
%
N
%
Kurang
27
87,1
24
77,4
51
82,3
1,969
0,506
(0,512-7,563)
Baik
4
12,9
7
22,6
11
17,7
Total
31
100
31
100
62
100
Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara asupan kalsium dengan stunting balita usia (24-59 bulan)
di wilayah Puskesmas Cimahi Tengah (p-value = 0,506 >0,05).
Hubungan Pemberian IMD dengan Kejadian Stunting
Tabel 5 Hubungan IMD dengan Kejadian Stunting pada balita (24-59 bulan) di Puskesmas Cimahi Tengah
Tahun 2019
Status Gizi TB/U
Tidak
Total
OR
PIMD
Stunting
Stunting
(95 % Cl)
Value
N
%
N
%
N
%
Tidak
26
83,9
18
58,1
44
71,0
3,756
0,050
(1,138-12,391)
Ya
5
16,1
13
41,9
18
29,0
Total
31
100
31
100
62
100
Terdapat hubungan yang signifikan antara pemberian IMD dengan stunting balita usia (24-59 bulan) di wilayah
Puskesmas Cimahi Tengah (p-value = 0,050 <0,05). Nilai OR sebesar 3,756 (1,138-12,391), artinya balita yang
tidak dilakukan IMD berisiko 3,756 kali mengalami stunting dibandingkan dengan balita yang dilakukan IMD.
Hubungan Pemberian ASI Eksklusif dengan Kejadian Stunting
Tabel 6 Hubungan ASI Eksklusif dengan Kejadian Stunting pada balita (24-59 bulan) di Puskesmas Cimahi
Tengah Tahun 2019
Status Gizi TB/U
Total
Tidak
OR
PASI Eksklusif
Stunting
Stunting
(95 % Cl)
Value
N
%
N
%
N
%
Tidak
22
71,0
10
32,3
32
51,6
5,133
0,005
(1,741-15,131)
Ya
9
29,0
21
67,7
30
48,4
Total
31
100
31
100
62
100
Terdapat hubungan yang signifikan antara pemberian ASI eksklusif dengan stunting balita usia (24-59 bulan) di
wilayah Puskesmas Cimahi Tengah (p-value = 0,005<0,05). Nilai OR sebesar 5,133 (1,741-15,131), artinya balita
yang tidak diberi ASI eksklusif berisiko 4,1 kali mengalami stunting dibandingkan dengan balita yang diberikan
ASI eksklusif.
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Hubungan Durasi ASI dengan Stunting
Tabel 7 Hubungan Durasi ASI dengan Kejadian Stunting pada balita (24-59 bulan) di Puskesmas Cimahi
TengahTahun 2019
Status Gizi TB/U
Tidak
Total
OR
PDurasi ASI
Stunting
Stunting
(95 % Cl)
Value
N
%
N
%
N
%
TidakSesuai
17 54,8
10
32,3
27
43,5
2,550
0,124
(0,907-7,165)
Sesuai
14 45,2
21
67,7
35
56,5
Total
31
100
31
100
62
100
Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara Durasi pemberian ASI dengan stunting balita usia (2459 bulan) di wilayah Puskesmas Cimahi Tengah (p-value = 0,124>0,05).
Pembahasan
Pada penelitian ini kurangnya asupan Protein dan seng merupakan faktor resiko terjadinya stunting. Protein akan
digunakan sebagai energi jika asupan energi kurang. Makanan sumber protein hewani lebih bernilai biologis tinggi
dibandingkan sumber protein nabati. Protein berfungsi sebagai zat pembangun, pengatur dan bahan bakar
metabolisme. Protein merupakan penyedia asam amino yang merupakan komponen dari semua sel dalam tubuh.
Anak yang mengalami defisiensi protein yang berlangsung lama akan mengalami pertumbuhan tinggi badan yang
terlambat. Penelitian yang dilakukan Bertalina dan Amelia (2018) terdapat hubungan antara asupan protein dengan
stunting balita 6-59 bulan, penelitian Wellina dkk (2016) asupan protein merupakan faktor risiko kejadian stunting
pada anak 12-24 bulan. Seng berperan dalam pertumbuhan balita karena peran seng dalam metabolisme asam
nukleat dan sintesis protein. Selainitu seng juga memiliki peran dalam pertumbuhan sel, replikasel, dan kekebalan
tubuh.6, 11, 12, 13, 14.
Defisiensi seng akan menyebabkan perubahan pada beberapa sistem organ seperti sistem saraf pusat,
saluran reproduksi dan fungsi pertahanan tubuh. Faktor predisposisi terjadinya difisiensi seng antara lain konsumsi
dan absorbsi kurang, meningkatnya pengeluaran, utilisasi kurang, dan kebutuhan meningkat. Manifestasi
kekurangan seng yang khas pada balita adalah keterlambatan pertumbuhan. Defisiensi seng dapat menurunkan
respon antibodi yang bergantung pada sel T sehingga dapat menyebabkan gangguan imunitas dan meningkatkan
risiko terkena infeksi, mengakibatkan penurunan selera makan (anoreksia), melabsorbsi dalam saluran cerna,
kehilangan nutrient, dan perubahan metabolisme dan jika terjadi pada waktu yang lama akan menyababkan
gangguan pertumbuhan. Hasil penelitian Azmy (2018) menunjukan adanya hubungan antara asupan seng dengan
stunting, penelitian yang sama oleh Dewi dan Nindiya (2017) terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat
kecukupan seng dengan kejadian stunting.15, 16, 17.
Kekurangan kalsium pada masa pertumbuhan dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan, tulang
kurangkuat, mudah bengkok dan rapuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kecukupan kalsium yang
rendah bukan merupakan faktor risiko. Sebagian besar subjek baik kelompok kasus maupun kelompok kontrol
memili kitingkat kecukupan kalsium yang rendah. Adanya faktor lain seperti cara pengolahan makanan dapat
mempengaruhi kandungan kalsium dalam makanan. Penelitian yang dilakukan Astutik, dkk (2018) menunjukkan
tidak terdapat hubungan antara kalsium (p-value=0,803) dengan kejadian stunting. 6, 18, 19.
Pola asuh (caring), termasuk di dalamnya adalah Inisiasi Menyusu Dini (IMD), ASI eksklusif sampai
dengan 6 bulan, dan pemberian ASI dilanjutkan dengan makanan pendamping ASI (M -PASI) sampai dengan 2
tahun merupakan proses untuk membantu tumbuh kembang bayi dan anak. Nutrisi yang diperoleh sejak bayi lahir
sangat berpengaruh terhadap pertumbuhannya termasuk risiko terjadinya stunting. Tidak terlaksananya inisiasi
menyusu dini (IMD), gagalnya pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif, dan proses penyapihan dini dapat menjadi
salah satu faktor terjadinya stunting. Sedangkan dari sisi pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI) hal yang
perlu diperhatikan adalah kuantitas, kualitas, dan keamanan pangan yang diberikan. 2
Inisiasi menyusu dini (IMD) adalah memberikan ASI segera setelah bayi dilahirkan. IMD dilak ukan
dengan cara membiarkan bayi kontak kulit dengan kulit ibunya setidaknya selama satu jam pertama setelah lahir
atau hingga proses menyusu awal berakhir. Cara bayi melakukan IMD ini dinamakan the breast crawl atau
merangkak mencari payudara. Kolostrum a dalah ASI yang kental berwarna kuning yang dihasilkan di hari pertama
sampai dengan hari ke-7 atau ke-10 setelah ibu melahirkan. Warna kuning berasal dari β-karoten, komposisi zat
gizi pada ASI berubah dari hari kehari. Kolostrum mengandung Ig A, vitamin larut lemak dan kolesterol serta
lesitin yang lebih banyak dari ASI matur, kaya akan vitamin A dan mengandung tripsin inhibitor. Kolostrum
memfasilitasi perkembangan Bifido bacterium serta memfasilitasi pengeluaran meconium dan mencegah icterus
pada bayi. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara IMD dengan stunting (p-value = 0,050) dengan
OR sebesar 3,756. Hal ini berarti balita yang tidak dilakukan IMD memiliki risiko 3,756 kali lebih besar untuk
mengalami stunting dibandingkan balita yang dila kukan IMD. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang
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dilakukan oleh Angelina (2018) yang menunjukan adanya hubungan antara IMD dengan kejadian stunting (pvalue = 0,010). 16, 20, 21.
ASI eksklusif yaitu bayi hanya diberikan ASI saja selama 6 bula n tanpa tambahan cairan lain seperti susu
formula, jeruk, madu, air teh, air putih, dan tanpa pemberian tambahan makanan padat seperti pisang, papaya,
bubuk susu, biskuit, bubur nasi, dan tim. ASI adalah makanan yang terbaik bagi bayi pada enam bulan perta ma
kehidupannya. Semua kebutuhan nutrisi yaitu protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral sudah tercukupi
dari ASI. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara ASI eksklusif dengan stunting (p-value = 0,005)
dengan OR sebesar5,133. Hal ini berarti balita yang tidak diberikan ASI eksklusif memili kirisiko 5,133 kali lebih
besar untuk mengalami stunting dibandingkan balita yang diberikan ASI eksklusif. Hasil penelitian ini sejalan
dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2018) yang menunjukan adanya hubungan antara ASI eksklusif
dengan stunting (p-value = 0,009). 19, 22, 23.
Menyusui atau breast feeding dalam kategori pemberian ASI adalah bayi menerima ASI langsung dari
payudara maupun ASI perah. Setelah usia 6 bulan, bayi harus mulai diberi makanan padat, tetapi ASI dapat
diteruskan sampai usia 2 tahun atau lebih. Setelah usia 2 tahun, biasanya anak mulai belajar untuk disapih.
Menghentikan pemberian ASI kepada bayi dilakukan secara bertahap, sehingga akhirnya ibu berhenti menyusui
bayinya. Pemberian ASI dapat dihentikan setelah bayi berumur dua tahun, karena pada usia ini bayi dianggap telah
dapat mengkonsumsi makanan biasa. Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya hubungan antara durasi ASI
dengan stunting (p-value = 0,124). Hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Susilowati
(2009) menunjukan adanya hubungan antara durasi pemberian ASI dengan kejadian stunting (p-value=0,0001) 9,
22.

Keterbatasan Penelitian
Pada penelitian ini terdapat keterbatasan karena secara teoritis banyak faktor yang mempengaruhi kejadian
stunting dan tidak diteliti seperti genetik, hormonal, BBLR, MP-ASI, tingkat ekonomi, pekerjaan, pendidikan,
sanitasi dan lingkungan, dan asupan gizi pada ibu hamil.
Kesimpulan
Faktor resiko yang mempengaruhi kejadian stunting pada anak berusia 24 -59 bulan adalah asupan protein, asupan
seng, IMD, ASI eksklusif.
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INTERVENSI NUTRISI PADA ANAK STUNTING: LITERATURE REVIEW
Fanny Adistie, Sri Hendrawati, Nenden Nur Asriyani Maryam
Fakultas Keperawatan, Universitas Padjadjaran
fanny.adistie@unpad.ac.id

ABSTRAK
Latar belakang: Stunting sebagai salah satu target Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan masalah
gizi utama yang dihadapi Indonesia saat ini. Maka dari itu, pemerintah menetapkan stunting sebagai salah satu
program prioritas, dengan salah satu upaya yang dilakuka n adalah Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk
balita. Untuk mendukung upaya ini, penting untuk mengetahui jenis nutrisi apa yang tepat diberikan untuk
menangani stunting. Tujuan: Tinjauan literatur ini bertujuan untuk mengidentifikasi intervensi nutrisi yang dapat
mengurangi kejadian stunting.
Metode: Strategi pencarian dilakukan melalui database Proquest, EBSCO, dan Science Direct. Kata kunci yang
digunakan adalah nutrition, intervention, reduce, dan stunting. Kriteria inklusi adalah artikel hasil penelitian
berbahasa inggris yang terbit pada tahun 2009-2019. Hasil: Sebanyak tujuh artikel ditinjau pada studi ini.
Beberapa intervensi nutrisi untuk mengurangi kejadian stunting berdasarkan hasil tinjauan antara lain: pemberian
kombinasi vitamin A dan suplemen Zinc, pemberian sumber bahan makanan hewani, pemberian fortifikasi multimikronutrien baik dalam susu bubuk maupun makanan bayi, pemberian suplemen makanan pelengkap yang
banyak mengandung vitamin dan mineral, pemberian makan tambahan dosis rendah (100 kkal/hari), serta
pemberian nutrisi berbahan dasar lipid dengan jumlah kecil / Small-quantity lipid-based nutrient supplements
(SQ-LNS) setiap hari. Simpulan dan rekomendasi: Berdasarkan hasil tinjauan, pemberian suplemen
mikronutrien dalam makanan dapat membantu menanggulangi stunting. Pemerintah serta tenaga kesehatan dapat
mempertimbangkan intervensi-intervensi nutrisi di atas dalam upaya penanggulangan stunting serta melakukan
penelitian lebih lanjut terkait intervensi yang paling efektif dan efisien untuk anak dengan stunting di Indonesia.
Kata kunci: Intervensi, nutrisi, stunting

282 | S e m i n a r N a s i o n a l 2 0 1 9 U n p a d

PENGGUNAAN SUMBER HERBAL UNTUK MENINGKATKAN KESEHATAN
POSPARTUM
Ida Maryati1 , Anita Setyawati1, Coni Semiawan Marpaung2 , Retyan Rahmi Kuntari2 ,
Erinda Alia Dahlia 2 , Indah Pratiwi Lingga 2 , Anggun Ramadhanty 2, Salma Talitha 2 ,
Vera Rosalia 2 , Filiyanti Halim 2
1
Dosen Fakultas Keperawatan, Universitas Padjadjaran Bandung
2
Mahasiswa Fakultas Keperawatan, Universitas Padjadjaran Bandung
Korespondensi: ida.maryati@unpad.ac.id

ABSTRAK
Masa nifas adalah rentang waktu setelah plasenta lahir sampai 40 hari setelahnya. Pada masa ini, ibu membutuhkan
perhatian yang lebih karena rentan mengalami masalah seperti perdarahan, infeksi, masalah menyusui, gangguan
vaskular, maupun psikologis. Beberapa upaya didapatkan untuk mendukung peningkatan kesehatan ibu
pospartum, baik perawatan profesional maupun tradisional menggunakan herbal. Studi in i bertujuan untuk
mengidentifikasi efektivitas obat herbal untuk meningkatkan kesehatan ibu pospartum. Studi ini menggunakan
pendekatan literature review dengan pencarian artikel melalui Google Scholar, CINAHL, dan Proquest. Pada studi
ini didapatkan 12 artikel mengenai pemanfaatan herbal yang digunakan oleh ibu pospartum. Herbal yang
digunakan untuk meningkatkan kesehatan ibu pospartum diantaranya: daun ubi jalar ungu, daun katuk, kunyit,
lempuyangan, asam jawa, sari kacang hijau, temu hitam, lidah buaya, bunga kalendula, daun binahong, bunga
rosella, bitter orange, dan lavender. Penggunaan tanaman herbal ini dapat digunakan untuk membantu
memperbaiki alat-alat reproduksi pada ibu postpartum.
Kata kunci: herbal, postpartum
Pendahuluan
Angka kematian pada ibu (AKI) di Indonesia masih tinggi berkisar di angka 305 kematian per 100.000 kelahiran
hidup. Kematian ibu ini salah satunya terjadi di masa nifas yaitu enam jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan
(Nirwarna, 2011; Profile Kesehata n Indonesia, 2016). Dalam masa nifas ini, ibu nifas mengalami proses
pengembalian kondisi fisik dan psikologis sehingga memerlukan perhatian yang lebih karena rentan mengalami
masalah seperti perdarahan, infeksi luka persalinan, gangguan pemberian ASI, gan gguan vaskular, dan masalah
fisik lainnya maupun psikologis.
Terdapat beberapa upaya yang dilakukan untuk mendukung peningkatan kesehatan khususnya pada kondisi
ibu nifas, tidak hanya perawatan secara professional, namun juga bisa menggunakan perawatan se cara tradisional
seperti penggunaan herbal. Penggunaan obat tradisional atau obat herbal untuk kesehatan sudah banyak dilakukan
di berbagai negara termasuk di negara maju dan diakui efektifitasnya melalui beberapa penilitian serta didukung
oleh organisasi kesehatan dunia.
Di Indonesia sendiri, penggunaan herbal untuk meningkatkan kesehatan ibu nifas sudah banyak dilakukan
karena didukung oleh budaya dan tradisi turun - temurun. Penggunaan herbal pada ibu nifas dipercaya untuk
mempercepat penyembuhan luka, meningkatkan produ ksi air susu ibu (ASI) serta dipercaya untuk mengurangi
stres pada ibu nifas (Pratiwi, 2018).
Kebijakan penggunaan herbal di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang
kesehatan yang menyebutkan jika obat tradisional merupakan bahan atau ramuan berupa bahan tumbuhan, hewan,
mineral, sediaan sarian (galenik), yang dapat digunakan secara turun menurun untuk pengobatan.
Penggunaan herbal menjadi salah satu alternatif untuk promosi kesehatan pada ibu nifas. Penggunaan
herbal ini biasanya memanfaatkan unsur-unsur yang ada di alam, bahan bakunya mudah ditemukan dan tidak
mengandung unsur kimia (Dwisatyadini, 2010). Hal inilah yang menjadi minat masyarakat untuk menggunakan
herbal sebagai alat untuk promosi kesehatan dalam hal ini pada ibu nifas.
Metode
Dalam melakukan literature review dengan topik mengenai penggunaan herbal untuk promosi kesehatan ibu nifas,
database yang digunakan untuk mencari jurnal/artikel yaitu Google Scholar, EBSCO, dan Proquest. Jurnal/artikel
yang dicari dengan rentang 10 tahun terakhir. Setelah melakukan pencarian, dipilih 12 jurnal/artikel yang meneliti
mengenai topik yang sesuai denga tujuan studi ini. Dari 12 jurnal/artikel tersebut, didapatkan jurnal/artikel
berjumlah 8 yang meneliti di berbagai daerah di Indonesia, kemudian 4 meneliti di luar negeri
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Hasil dan Diskusi
Indonesia merupakan salah satu nega ra yang memiliki potensi tinggi dalam penggunaan herbal. Hal ini didukung
oleh kondisi Indonesia yang beriklim tropis dan memiliki tanaman yang sangat beraneka ragam. Seiring dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penggunaan herbal sebagai pen gobatan maupun peningkatan
kesehatan mulai kembali banyak digunakan. Hal ini sesuai dengan Riset Kesehatan Dasar tahun 2010 yang
dilakukan Kementrian Kesehatan menunjukkan, 59,12 % penduduk pernah mengonsumsi jamu dan 95 % dari
jumlah tersebut mengakui manfaat ramuan tradisional untuk kesehatan (Kus, 2013).
Penggunaan herbal yang digunakan secara turun temurun bukan hanya untuk mengobati suatu penyakit
tertentu tetapi digunakan juga untuk meningkatkan kesehatan ibu yang sedang dalam masa nifas. Penggunaan
herbal yang digunakan untuk ibu nifas berfungsi membantu memperbaiki alat -alat reproduksi agar pulih seperti
sebelum hamil.
Berdasarkan hasil telaah dari 12 jurnal penelitian tentang pemanfaatan herbal dalam membantu peningkatan
kesehatan pada ibu nifas didapatkan hasil sebagai berikut:
Pemanfaatan herbal untuk meningkatkan produksi ASI
Penggunaan herbal dapat membantu meningkatkan produksi ASI pada ibu nifas. Hal ini dikarenakan kandungan
dalam herbal mampu merangsang produksi ASI. Tanaman herbal, seperti daun ubi jalar ungu, daun katuk, kunyit,
lempuyangan, asam jawa, sari kacang hijau, dan kurma jika dikonsumsi mampu meningkatkan jumlah prolaktin
dan ASI (Baequny, 2016; Kusuma, Setiani, Umaroh, Pramono, Widyawati, dan Kumorowulan, 2017; Sakka,
Salama, dan Salama, 2014; Wulandari dan Jannah, 2015).
Penelitian Kusuma, Setiani, Umaroh, Pramono, Widyawati, dan Kumorowulan, (2017) di Puskesmas Boyolali
dengan menggunakan rancangan quasi eksperimen pretest-posttest pada 30 ibu nifas dengan menggunakan
Enzyme-linked immunosobent assay (ELISA) untuk mengukur kadar prolaktin, sementara produksi ASI diukur
berdasarkan volume ASI dan berat bayi didapatkan hasil bahwa daun ubi jalar ungu secara signifikan dapat
meningkatkan kadar prolaktin dan jumlah ASI. Hal ini dikarenakan d aun ubi jalar mengandung unsur-unsur
struktur lipid dan hormon di mana senyawa aktif terlibat aktif dalam produksi susu karena menunjukkan efek
laktagogue. Lactagogue adalah zat yang terkandung dalam daun ubi jalar yang bisa memperlancar ASI. Selain itu,
menurut indeks kualitas gizi, daun ubi jalar adalah sumber protein, serat , dan mineral yang baik, terutama K, P,
Ca, Mg, Fe, Mn, dan Cu (Sun, Mu, Xi, Zhang, dan Chen, 2014).
Penelitian lain dilakukan di Kairo dan India oleh Sakka, Salama, dan Salama pada tahun 2014 didapatkan hasil
bahwa teh fenugreek dan buah kurma dapat meningkatkan produksi ASI serta dapat meningkatkan berat badan
bayi. Efek yang sama akan di dapat jika ibu mengkonsumsi sari kacang hijau, penelitian ini dilakukan di Jombang
oleh Wulandari dan Jannah pada tahun 2015. Ibu nifas dapat mengkonsumi sari kacang hijau dalam berbagai hasil
olahan makanan seperti bubur kacang hijau, minuman kacang hijau, kue tradisional, dan maupun masakan dengan
bahan kecambah kacang hijau.
Namun pada penelitian Gunanegara , Suryawan, Sastrawinata (2010), daun katuk (Sauropus androgynus) tidak
memberikan perbedaan yang signifikan dalam meningkatkan produksi ASI jika dibandingkan dengan pemberian
placebo. Daun katuk telah dikenal dalam pengobatan tradisional di Asia Selatan dan Asia Tenggara sebagai obat
penambah ASI.
Hal yang dilakukan untuk menolong ibu yang memiliki produksi ASI kurang adalah dengan cara mengkonsumsi
daun katuk. Tumbuhan ini secara tradisional dipakai untuk memperbanyak dan melancarkan ASI. Ibu yang sedang
menyusui dianjurkan untuk mengonsumsi daun katuk, dengan cara pemakaian campuran sayur bening, lalapan
rebus atau campuran nasi tim. Kini daun katuk dapat dikonsumsi dengan mudah. Daun katuk dibuat dalam bentuk
kapsul siap minum yang mengandung 100% ekstrak daun hijau yang diproses secara alami dan higienis tanpa
tambahan bahan apapun dan tetap menjaga khasiat daun katuk. Tanpa efek samping apapun sehingga kapsul daun
katuk aman dikonsumsi untuk ibu dalam masa menyusui dan penyembuhan beberapa penyakit.
Pemanfaatan herbal untuk penyembuhan luka perineum
Setelah melahirkan dengan proses normal, sebagian ibu mengalami luka robek pada bagian perineum dan ternyata
ditemukan beberapa herbal yang dapat mempercepat proses penyembuhan luka. Setelah dilakukan penelitian,
ternyata Ibu nifas yang diberi ekstrak Temu hitam / curcuma aeruginosa penyembuhan perineumnya lebih cepat
dengan waktu 5 hari lukanya sudah kering dan jahitannya telah menutup. Tetapi belum ada penelitian yang
menemukan efek samping atau pun kontraindikasi dari herbal ini (Wahyuningrum, Khalimatus, Khusniyati, 2016)
Selain penggunaan herbal di atas penggunaan salep lidah buaya dan bunga kalendula dapat mempercepat
penyembuhan luka episiotomy. Penelitian ini dilakukan oleh Eghdampour, Jahdie, Kheyrkhah, Taghizadeh,
Naghizadeh, dan Hagani, pada tahun 2013 dengan menggunakan rancangan true experiment. Uji klinis ini
melibatkan 111 wanita primipara yang memenuhi syarat yang dirawat di rumah sakit Lolagar. Mereka secara acak
dikategorikan ke dalam kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Para wanita dalam kelompok eksperimen
menggunakan Aloe vera dan Calendula Ointment setiap 8 jam dan kelompok kontrol menggunakan rutin rumah
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sakit pada episiotomi selama 5 hari. Hasilnya didapatkan bahwa penyembuhan luka paa perineum kelompok
interventi lebih cepat daripada kelompok control.
Kemerahan, edema, dan ekimosis pada luka perineum dilaporkan menurun secara signifikan. Namun salep ini
tidak boleh digunakkan oleh ibu yang mempunyai riwayat kesensitifan terhadap oba t-obatan khusus (Eghdampour,
Jahdie, Kheyrkhah, Taghizadeh, Naghizadeh, dan Hagani, 2013). Pemberian air rebusan daun binahong
memberikan efek penyembuhan luka lebih cepat (3 -8 hari) jika dibandingkan dengan penyembuhan luka dengan
Povidine Iodine (5-10 ha ri) (Riyanto, 2018).
Pemanfaatan herbal untuk hipertensi paska melahirkan
Hasil penelitian Ritonga, Setiani, Umaroh, dan Amri (2017) pada 30 ibu nifas di tiga Rumah Sakit Umum (RSU)
yaitu RSU Ambarawa, Ungaran dan Semarang didapatkan hasil bahwa pemanfaatan herbal terbukti dapat
menurunkan tekanan darah pada ibu nifas. Herbal ya ng digunakan adalah tanaman Roselle Flowers (Hibiscus
sabdariffa) dengan cara kelopak bunga rosella kering diseduh dengan 200 ml air panas dengan suhu 90 o C. Setelah
diminum dapat menurunkan tekanan sistolik rata -rata sebesar 5 mmHg dan tekanan diastolic 5.33 mmHg.
Mekanisme umum dari tanaman obat ini adalah untuk mengontrol tekanan darah melalui efek pembuluh darah
yang melebar dan mengurangi kemampuan ginjal untuk meningkatkan tekanan darah (Da -Costa -Rocha,
Bonnlaender, Sievers, Pischel, dan Heinrich, 2014). Tetapi yang perlu diperhatikan, herbal ini tidak diperuntukkan
bagi ibu nifas dengan riwayat hipotensi, gangguan fungsi ginjal, gangguan fungsi hati, dan ganguan pencernaan.
Pemanfaatan herbal untuk nyeri setelah seksio sesaria
Dari beberapa penelitia n yang dilakukan oleh beberapa peneliti mengatakan aroma terapi dengan sensasi apapun
mampu menurunkan rasa nyeri, memperbaiki kualitas tidur, dan mengurangi kecemasan. Aroma terapi bitter
orange dan lavender terbukti mampu mengurangi rasa nyeri terutama n yeri setelah seksio sesaria dan mampu
mengurangi kecemasan pada ibu hamil pada saat persalinan (Anwar, Astuti dan Bangsawan, 2018; Utami, 2016).
Kesimpulan
Herbal dapat digunakan sebagai tambahan terapi pada ibu nifas sebagai stimulant penunjang kesehatan . Pada ibu
nifas yang menyusui dianjurkan untuk mengurangi konsumsi obat -obatan dengan berbahan kimia karena akan
mempengaruhi kualitas ASI. Berdasarkan hasil analisa, herbal dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan
kesehatan ibu nifas, diantaranya mempercepat proses penyembuhan luka perineum, mengurangi nyeri pasca
operasi seksio sesari, meningkatkan produksi ASI, menurunkan angka tekaan darah pada ibu dengan hipertensi
paska persalinan, serta menurunkan tingkat depresi dan kecemasan pada ibu nifas.
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ABSTRAK
Penerapan Sistem Pemberian Pelayanan Keperawatan Profesional (SP2KP) menjadi salah satu daya ungkit dan
dirasakan sangat efektif untuk meningkatkan mutu pelayanan keperawatan. Salah satu pilar dari SP2KP yaitu
hubungan professional. Hubungan professional dalam lingkup pelayanan keperawatan yang meliputi elemen
kerjasama, otonomi, tanggung jawab, komunikasi, koordinasi dan percaya&saling menghormati, melalui kegiatan
operan, konferensi keperawatan serta ronde keperawatan. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui
kemampuan hubungan professional antar perawat melalui kegiatan operan, konferensi keperawatan dan ronde
keperawatan dengan menerapkan SP2KP Metode Tim di Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kuningan. Penelitian ini
dengan desain kuasi eksperimen dengan total sampel sebanyak 23 responden. Penelitian ini dilakukan dari bulan
Maret-Mei 2016 di ruang Bougenvile dan Flamboyan RSUD 45 Kuningan. Data dikumpulkan melalui kuesioner
dan lembar observasi. Hubungan professional melalui kegiatan operan dan konferensi keperawatan data dianalisis
menggunakan uji wilcoxon, sedangkan ronde keperawatan data dianalisis dengan menggunakan uji t test
berpasangan. Hubungan professional melalui kegiatan operan sebelum dan sesudah dilakukan intervensi pelatihan
SP2KP terdapat perbedaan yang bermakna (p=0,01), begitu juga kegiatan konferensi keperawatan dan ronde
keperawatan sebelum dan sesudah intervensi secara statistik terdapat perbedaan yang signifikan (p= 0,00).
Terdapatnya perbedaan yang signifikan hubungan professional dala m lingkup pelayanan keperawatan yang
meliputi elemen kerjasama, otonomi, tanggung jawab, komunikasi, koordinasi dan percaya&saling menghormati,
melalui kegiatan operan, konferensi keperawatan serta ronde keperawatan di ruang Bougenvile dan Flamboyan
RSUD 45 Kuningan, sebelum dan sesudah dilakukan intervensi berupa pelatihan dan pendampingan professional
relationship bagian pilar SP2KP.
Kata kunci: Sistem Pemberian Pelayanan Keperawatan Profesional, Hubungan Profesional.

PROFESSIONAL RELATIONSHIP IN SCOPE OF NURSING CARE AFTER
IMPLEMENTING PROFESSIONAL NURSING CARE DELIVERY SYSTEM AT
REGIONAL PUBLIC HOSPITAL 45 KUNINGAN
ABSTRACT
The implementation of Professional Nursing Care Delivery System (SP2KP) becomes one of leverages and is very
effective to increase the quality of nursing care. One of its pillars is professional relationship. In scope of nursing
care, professional relationship includes elements of cooperation, autonomy, responsibility, communication,
coordination, trust and mutual respect through handover activities, nursing conferences, as well as nursing rounds.
This study aims to find out the ability of professional rela tionship among nurses through handover activities,
nursing conferences, as well as nursing rounds by implementing a Team Nursing of SP2KP at Regional Public
Hospital (RSUD) 45 Kuningan. The quasi-experimental design was conducted with total samples of 23
respondents. This study was carried out starting from March to May 2016 in Bougenville and Flamboyan Ward at
RSUD 45 Kuningan. Questionnaires and observations were used to obtain the data collection. Professional
relationship data through handover activities and nursing conferences were analyzed using Wilcoxon test, whereas
the data through nursing rounds were analyzed using paired t-test. The researcher found that there was significant
difference (p-0,01), in professional relationship through handover activ ities before and after intervening the SP2KP
training while through nursing conferences and nursing rounds, there was statistically significant difference
(p=0,00) before and after intervention. In scope of nursing care, there is significant difference bef ore and after
intervention in professional relationship which includes elements of cooperation, autonomy, responsibility ,
communication, coordination, trust and mutual respect through handover activities, nursing conferences, as well
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as nursing rounds, in Bougenville and Flamboyan Ward at RSUD 45 Kuningan. The intervention can be a training
and supervision of professional relationship, as a part of SP2KP pillars.
Keywords: Professional Nursing Care Delivery System, Professional Relationship.

Pendahuluan
Rumah sakit sebagai salah satu tatanan pemberi jasa pelayanan kesehatan harus mampu menyediakan berbagai
jenis pelayanan kesehatan yang bermutu. Rumah sakit juga merupakan institusi pelayanan kesehatan yang
kompleks, padat karya, padat pakar dan padat mo dal. Sumber daya manusia di rumah sakit (seperti: dokter,
perawat, fisiotherafis, penata rontgen, dan lain-lain) mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan
kesehatan yang berbentuk pelayanan medik, rehabilitasi medik dan pelayanan keperawatan yang sangat diperlukan
dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan profesional di rumah sakit (Imron, 2010). Kondisi
yang demikian membuat rumah sakit membutuhkan sistem manajemen dan tata kelola pelayanan yang baik (good
clinical governance) untuk bisa berkembang menjadi institusi yang memiliki daya saing dan kepekaan terhadap
kebutuhan pasien sebagai konsumen terbesar di rumah sakit.
Rumah sakit yang tidak berorientasi memberikan pelayanan terhadap kepuasan pelanggan, maka dapat
mengakibatkan kerugian baik bagi rumah sakit maupun bagi pasien. Berdasarkan hasil Survey yang dilakukan
Lupiyoadi & Hamdani (2006), bahwa tidak setiap konsumen yang kecewa dengan pelayanan perusahaan dengan
senang hati menyampaikan keluhannya. Artinya, walaupun pasien tidak men yampaikan keluhannya bukan berarti
secara otomatis dianggap puas dengan pelayanan di rumah sakit, bisa jadi bermakna sebaliknya pasien merasa
tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan. Begitupula temuan TARP (Technical Assistance Research
Program) di Wa shington, D.C. mendapati kenyataan bahwa 96% konsumen yang tidak puas justru secara diamdiam beralih ke jasa pesaing (Lupiyoadi & Hamdani, 2006).
Konsumen yang kecewa tidak hanya meninggalkan perusahaan, tetapi juga menceritakan keburukan pelayanan
yang diterima pada orang lain. Menurut penelitian, mereka yang kecewa akan bercerita paling sedikit kepada 15
orang lainnya (Lupiyoadi & Hamdani, 2006). Berdasarkan hal tersebut, maka sangat diperlukan adanya upaya
peningkatan kesadaran akan pentingnya membangun sistem manajemen pelayanan dan tata kelola yang baik (good
clinical governance) untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit.
Selain itu permasalahan yang saat ini di hadapi oleh dunia pelayanan kesehatan di Indonesia adalah terkait de ngan
hubungan profesional yang meliputi elemen kerjasama, otonomi, tanggung jawab, komunikasi, koordinasi dan
percaya&saling menghormati melalui kegiatan operan, konferensi keperawatan serta ronde keperawatan kurang
optimal. Begitu pula hubungan professional antar profesi kesehatan, biasanya sering terjadinya gap antar profesi
yang menyebabkan tidak terintegrasinya profesi-profesi pemberi pelayanan kesehatan dalam sebuah asuhan.
Adapun kemungkinan faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi karena proses p embelajaran yang saat ini
digunakan terfokus pada pencapaian kompetensi masing-masing profesi, soft skill yang kurang dimiliki masingmasing profesi, sehingga kondisi ini menyebabkan terfragmentasinya profesi-profesi kesehatan dalam melakukan
asuhan pelayanan terhadap pasien.
Komunikasi merupakan salah satu yang menjadi permasalahan di pelayanan kesehatan, masalah yang sering terjadi
antara profesi kesehatan adalah komunikasi yang terpisah -pisah, meskipun mereka sering bertemu, tapi
permasalahan yang menda sar sering terjadi terutama maslah pendokumentasian. Catatan kasus sering menjadi
sumber komunikasi disaat antar profesi kesehatan yang jarang melakukan diskusi, sehingga penggunaan
dokumentasi perawatan yang terintegrasi akan memperbaiki masalah komunikasi yang terputus dan dapat
memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan. Pentingnya komunikasi dalam pelayanan keperawatan Alvarado, et al
(2006), menyampaikan bahwa komunikasi berbagai informasi yang diberikan oleh perawat dalam pertukaran shift,
yang lebih dikenal dengan operan atau timbang terima sangat membantu dalam perawatan pasien. Operan yang
dilaksanakan dengan baik dapat membantu mengidentifikasi kesalahan serta memfasilitasi kesinambungan
perawatan pasien.
Kualitas pelayanan kesehatan sangat ditentukan oleh kualitas asuhan medis dan asuhan keperawatan. Asuhan
medis bermutu dapat diberikan oleh tenaga medis yang profesional di bidangnya dan asuhan keperawatan bermutu
dapat diberikan oleh tenaga keperawatan ya ng telah dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan klinik yang
memadai serta memiliki kemampuan dalam membina hubungan profesional dengan pasien, berkolaborasi dengan
anggota tim kesehatan lain, melaksanakan kegiatan menjamin mutu, kemampuan memenuhi ke butuhan pasien dan
memperlihatkan sikap caring (Nurachmah, 2010).
Salah satu bentuk pelayanan yang paling mempengaruhi tingkat kepuasan pasien di rumah sakit adalah pelayanan
keperawatan. Berdasarkan penelitian Otani, Brian, Faulkner, Boslaugh, Burroughs & Dunaga (2009), melakukan
penelitian dari tahun 2005 hingga tahun 2007 di lima rumah sakit di daerah metropolitan St. Louis mid -Missouri
dan bagian selatan Illinois Amerika Serikat menunjukkan kenyataan bahwa pelayanan keperawatan faktor yang
utama menentukan kepuasan pasien. Ada enam unsur pelayanan yang dinilai dalam penelitian tersebut; proses
registrasi, pelayanan keperawatan, pelayanan dokter, pelayanan staf, pelayanan makanan, dan pelayanan ruangan.
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan yang d iberikan oleh staf dan perawat adalah faktor yang paling
mempengaruhi tingkat kepuasan pasien dibandingkan faktor lainnya.
Pada penelitian yang sama dilakukan oleh Darmawan & Ade Surya (2005), melakukan penelitian tentang pengaruh
pelayanan medis dan pela yanan keperawatan terhadap kepuasan pasien di Rawat Inap di RS Daerah Jakarta
didapatkan hasil 46,5% pasien tidak puas. Salah satu yang mempengaruhi ketidakpuasan pasien terhadap dimensi
pelayanan di rumah sakit adalah pelayanan keperawatan.
Berbagai permasalahan terkait dengan pelayanan keperawatan yang dirasakan adalah terbatasnya jumlah perawat
dan fasilitas sarana pendukung, kompetensi perawat yang belum terstandar sehingga seringkali menjadi
penghambat hubungan professional baik perawat dengan pasien, perawat dengan perawat maupun perawat dengan
dokter, motivasi perawat yang kurang, belum optimalnya fungsi manajemen pelayanan keperawatan, belum
adanya indikator mutu pelayanan keperawatan, dan tidak adanya metode yang jelas dalam pemberian pelayanan
keperawatan dirumah sakit. Keadaan tersebut mengakibatkan berbagai dampak bagi keperawatan sehingga
layanan keperawatan yang ada dirumah sakit masih bersifat okupasi (Sitorus dan Yulia, 2006).
Pelayanan keperawatan merupakan sub sistem dalam sistem pelayanan kesehatan di rumah sakit pastinya punya
kepentingan untuk menjaga mutu pelayanan, terlebih lagi pelayanan keperawatan sering dijadikan tolak ukur citra
sebuah rumah sakit di mata masyarakat, sehingga menuntut perawat bersikap professional dalam pengelolaa n dan
memberikan asuhan keperawatan kepada pasien. Salah satu faktor yang mendukung terwujudnya mutu pelayanan
asuhan keperawatan yaitu apabila sistem pemberian asuhan keperawatan yang digunakan mendukung terjadinya
praktik keperawatan profesional dan berpedoman pada standar yang telah ditetapkan.
Tuntutan terhadap kualitas pelayanan keperawatan mendorong perubahan dalam memberikan asuhan keperawatan
yang efektif dan bermutu, serta membutuhkan Model Asuhan Keperawatan Professional (MAKP), yang saat ini
dikenal dengan Sitem Pemberian Pelayanan Kepera watan Profesional (SP2KP), sehingga dapat diterapkan secara
efektif dan efisien mulai dari ketenagaan atau pasien dan penetapan sistem tersebut (Nursalam, 2014).
Penerapan SP2KP menjadi salah satu daya ungkit dan dirasakan efektif untuk meningkatkan mutu pelayanan
keperawatan. SP2KP merupakan kegiatan pengelolaan asuhan keperawatan di setiap unit ruang rawat di rumah
sakit. Adapun Komponennya terdiri dari: perawat, profil pasien, sistem pemberian asuhan keparawatan,
kepemimpinan, nilai-nilai professional, fasilitas, sarana prasarana (logistik) serta dokumentasi asuhan keperawatan
(Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan DEPKES RI, 2009). Pelaksanaan SP2KP ini sangat menekankan kualitas
kinerja tenaga keperawatan yang berfokus pada profesionalisme keperawatan antara lain melalui penerapan
standar asuhan keperawatan. Adanya standar asuhan keperawatan dimungkinkan dapat memberikan kejelasan dan
pedoman untuk mengidentifikasi ukuran dan penilaian akhir, sehingga dapat meningkatkan dan memfasilitasi
perbaikan dan pencapaian kualitas asuhan keperawatan.
Salah satu pengembangan asuhan keperawatan yang berkualitas yaitu penerapan SP2KP tim, apabila tanggung
jawab atau peran perawat baik dalam hal (dokumentasi, timbang terima, supervisi, dan sentralisasi obat) tidak
dijalankan dengan baik, yang berarti menunjukkan kinerja kerja perawat juga menurun (Nursalam, 2014).
Menurunnya kinerja perawat dapat mengakibatkan suatu pelayanan asuhan keperawatan rendah dan pasien tidak
puas. Apabila pasien tidak merasa puas maka jumlah pasien (BOR) akan mengalami penurunan yang berarti serta
mengalami penurunan pendapatan RS, apabila hal ini terus berlanjut akan memberikan dampak kepada
pengembangan rumah sakit, yang akhirnya juga berdampak terhadap perawat dalam pemberian asuhan
kepera watan serta mempengaruhi reward yang diterima perawat (Susilowati,2009).
Dalam menjalankan peran dan fungsinya bidang pelayanan keperawatan RSUD 45 Kuningan berupaya
menyiapkan sumber daya yang handal dan professional dibidang keperawatan dan bertanggung jawab/tanggung
gugat terhadap terlaksananya misi bidang keperawatan salah satunya yaitu, menerapkan sistem pemberian
pelayanan keperawatan professional (SP2KP) yang berkualitas. Untuk meningkatkan kualitas mutu keperawatan
RSUD 45 Kuningan menerapkan SP2KP dengan menggunakan metode tim. Penerapan SP2KP di RSUD 45
Kuningan yaitu dengan menggunakan metode tim sudah berlangsung sejak tahun 2008, walaupun masih dirasakan
belum berjalan secara optimal dikarenakan sumber daya keperawatan di ruang rawat inap masih belum memenuhi
standar ketenagaan yang dibutuhkan.
Hasil penelitian Lambertson dalam Douglas (1992) dalam Astuti (2015), menunjukkan bahwa metode tim jika
dilakukan dengan benar merupakan metode pemberian asuhan yang tepat untuk meningkatkan pemanfaatan tenaga
keperawatan yang bervariasi kemampuannya dalam memberikan asuhan keperawatan.
Dengan demikian penerapan SP2KP metode tim merupakan salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan mutu
pelayanan keperawatan di rumah sakit, begitu juga sebaliknya ket ika rumah sakit yang tidak menerapkan SP2KP,
maka berakibat terhadap buruknya mutu pelayanan keperawatan.
Mutu pelayanan keperawatan adalah kesempurnaan dari produk jasa pelayanan keperawatan dengan mematuhi
standar yang telah ditetapkan, mutu pelayanan yang biasa digunakan dalam penilaian suatu kualitas pelayanan
kesehatan mengacu pada lima dimensi mutu yaitu cepat tanggap (responsiveness), keandalan (reliability), terjamin
(assurance), empati (empathy), dan bukti fisik (tangible), kelima dimensi mutu pelayanan keperawatan dapat
digunakan untuk mewujudkan kualitas pelayanan keperawatan dan kepuasan (Muninjaya, 2011).
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Departemen Kesesahatan RI (2008) telah melakukan berbagai kegiatan untuk peningkatan pelayanan asuhan
keperawatan diantaranya yaitu melalui sarana akreditasi rumah sakit, penerapan standar asuhan keperawatan,
pendidikan berkelanjutan dan menetapkan ada enam indikator mutu pelayanan keperawatan di klinik meliputi
enam indikator mutu yaitu: (1) Keselamatan pasien yang
meliputi dekubitus, kejadian jatuh, kesalahan pemberian obat dan cidera akibat restrain, (2) Kenyamanan, (3)
Pengetahuan, (4) Kepuasan pasien, (5) Self care dan (6) Kecemasan.
Berdasarkan SK menteri kesehatan no. 370/MENKES/SK/V/2009 Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kuningan
merupakan rumah sakit type B non pendidikan milik pemerintah Kabupaten Kuningan yang mempunyai visi
menjadi rumah sakit rujukan terbaik dalam memberikan pelayanan kesehatan di Wilayah III Cirebon. Untuk
merealisasikan visi tersebut RSUD 45 Kuningan memiliki misi meningkatkan dan mengutamakan kepuasan
pelanggan, mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, menyediakan sarana dan prasarana sesuai
standar rumah sakit, mengembangkan rumah sakit sebagai tempat diklat dan penelitian, meningkatkan
kesejahteraan dan menciptakan hubungan kemitraan dengan stakeholder (Profil RSUD 45 Kuningan, 2014).
Begitu pula selain visi dan misi tersebut di atas, RSUD 45 Kuningan mempunyai tujuan memberikan pelayanan
yang berkualitas dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyara kat khususnya masyarakat Kabupaten
Kuningan, sehingga dapat berpartisipasi menunjang visi Kabupaten Kuningan MAS (Mandiri, Agamis dan
Sejahtera)
Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 16 Maret 2015 di ruang Bougenvile
terdapat 32 tempat tidur, dengan jumlah tenaga terdiri dari 14 tenaga perawat berstatus PNS (3 tenaga perawat
Ners, 4 tenaga perawat S1 ,dan 7 tenaga Perawat D.III) dan 1 tenaga administrasi. Ketika peneliti menanyakan
penerapan SP2KP metode tim di ruangan instalasi rawat inap bougenvile kepada 12 orang perawat, semuanya
menjawab hanya strukturnya saja tetapi pada pelaksanaanya belum diaplikasikan metode asuhan keparawatan
profesional tim secara baik. Selanjutnya peneliti menanyakan tentang pembagian tugas tim kepada 12 orang
perawat instalasi rawat inap Bougenvile, 2 perawat mengatakan sudah dibagi menjadi beberapa tim, 3 perawat
mengetahui pembagian tugas, 2 perawat mengetahui tugasnya rutinitas dalam merawat pasien saja, sedangkan 5
perawat lainnya merasakan belum ada pembagian tugas dengan jelas sesuai peran dan fungsinya berdasarkan
model asuhan keperawatan tim. Selanjutnya peneliti juga mencoba untuk melakukan observasi hubungan
professional melalui kegiatan operan, konferensi keperawatan dan ronde keperawa tan di ruang Bougenvile dan
Flamboyan, peneliti menyimpulkan kegiatan tersebut masih belum berjalan dengan optimal, terutama konferensi
keperawatan dan ronde keperawatan.
Berdasarkan hasil dari wawancara peneliti dengan bidang keperawatan dan komite etik RSUD 45 Kuningan
mengatakan masih belum dilakukan survey kembali terhadap indikator mutu klinik keperawatan umum seperti
petient safety, tingkat kepuasan pasien, kecemasan, kenyamanan pasien, keterbatasan perawatan diri dan
pendidikan klien. Adapun sistem pemberian pelayanan keperawatan profesional di beberapa instalasi rawat inap
RSUD 45 Kuningan secara formalitas terlihat di struktur organisasi rawat inap menggunakan metode tim,
walaupun belum terdapat SK direktur RSUD 45 Kuningan dan pada saat observasi masih belum jelas penggunaan
metode apa yang diterapkan.
Berdasarkan hal tersebut di atas peneliti merasa penting untuk melakukan penerapan SP2KP metode tim dan
penelitian mengenai “Hubungan Profesional Dalam Lingkup Pelayanan Keperawatan Setelah Penerapa n Sistem
Pemberian Pelayanan Keperawatan Profesional di Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kuningan”.
Metode Penelitian (1,5 spasi)
Jenis penelitian ini adalah penelitian metode kuasi eksperimen one group pretest -posttest desain without control
yaitu untuk melihat pengaruh pelatihan SP2KP terhadap peningkatan kemampuan hubungan professional dalam
lingkup pelayanan keperawatan
Populasi dalam penelitian ini adalah semua perawat ruang Bougenvile dan Flamboyan yang berjumlah 23 orang.
Pengambilan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan teknik total sampling yaitu pengambilan sampel
secara keseluruhan perawat di rung Bougenvile dan Flamboyan RSUD 45 Kuningan.
Penelitian ini menggunakan kuesioner yang dibuat oleh peneliti sebanyak 58 soal, setelah itu peneliti melakukan
uji konten dengan pembimbing (Ibu Dr. F Sri Susilaningsih, MN). Selanjutnya Instrumen atau kuesioner hubungan
professional yang meliputi elemen kerjasama, otonomi, tanggungjawab, komunikasi, koordinasi dan rasa saling
percaya& menghormati dalam bentuk kegiatan operan, konferensi keperawatan serta ronde keperawatan dilakukan
uji validitas dan realiilitas, dari 58 soal hanya ada 4 soal yang tidak valid, sehingga peneliti hanya mengambil 54
soal saja yang digunakan sebagai kuesioner penelitian.
Sebelum melakukan analisis data/ uji bivariat, maka terlebih dahulu dilakukan uji normalitas menggunakan
normality Shapiro wilk. Dari hasil uji normalitas terhadap hubungan professional dalam lingkup keperawatan
(operan, konferensi keperawatan dan ronde kepera watan), maka di dapat hasil untuk operan dan konferensi
keperawatan data tidak terdistribusi normal, maka uji yang dilakukan dengan menggunakan uji non parametric
Wilcoxon. Sedangkan untuk ronde keperawatan data terdistribusi normal sehingga analisis denga n menggunakan
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t-test berpasangan. Pada saat analisis data bivariat peneliti hanya menganalisis data numeriknya dalam bentuk
prosentase.
Hasil Penelitian
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan hubungan professional dalam lingkup pelayanan
keperawatan yang meliputi elemen kerjasama, otonomi, tanggung jawab, komunikasi, koordinasi dan percaya&
saling menghormati dalam bentuk kegiatan operan, konferensi keperawatan serta ronde keperawatan sebelum dan
setelah dilakukan intervensi berupa pelatihan SP2KP metode tim. Jumlah responden pada penelitian ini adalah 25
responden, akan tetapi dikarenakan 2 orang perawat ruangan sedang mengambil cuti kerja dan sakit, sehingga
responden yang diikutsertakan berjumlah 23 responden.
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Mei 2016 di ruang Bougenvile dan Flamboyan RSUD
45 Kuningan. Hasil penelitian dibahas dalam beberapa bagian yaitu distribusi frekuensi hubungan professional
dalam lingkup pelayanan keperawatan berdasarkan kegiatan operan, kon ferensi keperawatan serta ronde
keperawatan dan perbedaan hubungan profesional dalam lingkup pelayanan keperawatan berdasarkan kegiatan
hands over/operan, konferensi keperawatan serta ronde keperawatan sebelum dan setelhah dilakukan intervensi
berupa pelatihan SP2KP metode tim beserta elemen-elemen hubungan profesional.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan hubungan professional dalam lingkup pelayanan
keperawatan yang meliputi elemen kerjasama, otonomi, tanggung jawab, komunikasi, koordinasi dan percaya&
saling menghormati dalam bentuk kegiatan operan, konferensi keperawatan serta ronde keperawatan sebelum dan
setelah dilakukan intervensi berupa pelatihan SP2KP metode tim. Jumlah responden pada penelitian ini adalah 25
responden, akan tetapi dikarenakan 2 orang perawat ruangan sedang mengambil cuti kerja dan sakit, sehingga
responden yang diikutsertakan berjumlah 23 responden.
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Mei 2016 di ruang Bougenvile dan Flamboyan RSUD
45 Kuningan. Hasil penelitian dibahas dalam beberapa bagian yaitu distribusi frekuensi hubungan professional
dalam lingkup pelayanan keperawatan berdasarkan kegiatan operan, konferensi keperawatan serta ronde
keperawatan dan perbedaan hubungan profesional dalam lingkup

Tabel tersebut diatas menunjukan hubungan professional dalam lingkup pelayanan keperawatan tentang hands
over/operan di Ruang Bougenvile dan Flamboyan RSUD 45 Kuningan sebelum dilakukan intervensi sebagian
besar 73,9 % melaksanakan operan dengan kategori dilakukan 81 - 100 % dan sebagian kecil 8,7 %
melaksanakandengan kategori dilakukan 41 - 60 %. Setelah dilakukan intervensi menjadi 100 % melaksanakan
dengan kategori dilakukan 81 – 100%

Melihat table tersebut menunjukan hubungan profession al dalam lingkup pelayanan keperawatan tentang
konferensi di Ruang Bougenvile dan Flamboyan RSUD 45 Kuningan sebagian besar 26,1 % melaksanakan
konferensi dengan kategori dilakukan 21 - 40 %, dilakukan 41 - 60 % serta dilakukan 81 - 100 % dan sebagian
kecil 21,7 % melaksanakandengan kategori dilakukan 61 -80 %. Sedangkan setelah dilakukan intervensi menjadi
sebagian besar 87,0 % melaksanakan konferensi keperawatan dengan kategori dilakukan 81 – 100 %.
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Dari Tabel diatas menunjukan hubungan professional da lam lingkup pelayanan keperawatan tentang ronde
keperawatan di Ruang Bougenvile dan Flamboyan RSUD 45 Kuningan sebagian besar 43,5 % melaksanakan
ronde keperawatan dengan kategori dilakukan 0 – 20 % serta dilakukan 21 - 40 %, dan sebagian kecil 13,0 %
melaksanakan dengan kategori dilakukan 41 - 60 %. Sedangkan setelah dilakukan intervensi menjadi sebagian
besar 73,9 % melaksanakan ronde keperawatan dengan kategori dilakukan 81 – 100 %.
Distribusi Frekuensi Elemen Hubungan Profesional Dalam Lingkup Pelayanan Keperawatan melalui
kegiatan Operan, Konferensi Keperawatan dan Ronde Keperawatan

Dari abel diatas menunjukan elemen hubungan professional dalam lingkup pelayanan keperawatan tentang operan
di Ruang Bougenvile dan Flamboyan RSUD 45 Kuningan sebagian besar elemen tanggung jawab nilai rata -rata
90,57 % sebelum intervensi dan rata -rata 97,82 % setelah dilakukan intervensi. Sedangkan yang terkecil nilai rata rata elemen koordinasi 80,79 % sebelum dilakukan intervensi, dan setelah intervensi nilai rata-rata menjadi 92,02
%.
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Berdasarkan diatas menunjukan elemen hubungan profesional dalam lingkup pelayanan keperawatan tentang
Konferensi keperawatan di Ruang Bougenvile dan Flamboyan RSUD 45 Kuningan sebagian besar elemen otonomi
nilai rata -rata 61,23 % sebelum intervensi dan rata -rata 97,46 % setelah dilakukan intervensi. Sedangkan yang
terkecil nilai rata -rata elemen kerjasama 63,63 % sebelum dilakukan intervensi, dan setelah intervensi nilai rata rata menjadi 93,18 %.
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Berdasarkan Tabel diatas menunjukan elemen hubungan profesional dalam lingkup pelayanan keperawatan
tentang ronde keperawatan di Ruang Bougenvile dan Flamboyan RSUD 45 Kuningan sebagian besar elemen
kerjasama nilai rata -rata 42,75 % sebelum intervensi dan rata-rata 94,20 % setelah dilakukan intervensi. Sedangkan
yang terkecil nilai rata -rata elemen kerjasama 26,08 % sebelum dilakukan intervensi, dan setelah intervensi nilai
rata-rata menjadi 83,69 %.

Intepretasi dari analisa data diatas untuk hubungan profesional dalam lingkup pelayanan keperawatan yang
meliputi elemen kerjasama, ketegasan, otonomi, tanggungjawab, komunikasi, koordinasi dan rasa saling
percaya&menghormati dalam bentuk kegiatan operan, konferensi keperawatan serta ronde keperawatan. Dalam
bentuk kegiatan operan terdapat perbedaan yang bermakna sebelum dan setelah dilakukan intervensi dengan nilai
p=0,01. Sedangkan konferensi keperawatan setelah dilakukan uji statistik didapatkan nilai p=0,00 maka dapat
disimpulkan terdapat perbedaan yang bermakna sebelum dan setelah dilakukan intervensi. Begitupula untuk ronde
keperawatan sebelum dan setelah dilakukan intervensi didapatkan perbedaan yang bermakna dengan nilai p=0,00.
Maka hipotesis yang diajukan di bab II dengan bunyi “Penerapan model SP2KP metode tim dapat meningkatkan
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kemampuan hubungan professional antar perawat dalam lingkup pelayanan keperawatan” dapat dibuktikan dengan
hasil penelitian atau dengan kata lain hipotesis sejalanan dengan hasil penelitian.
Pembahasan
SP2KP merupakan kegiatan pengelolaan asuhan keperawatan di setiap unit ruang rawat di rumah sakit.
Komponennya terdiri dari: perawat, profil pasien, sistem pemberian asuhan keperawatan, kepemimpinan, nilainilai profesional, fasilitas, sarana prasarana (logistik) serta dokumentasi asuhan keperawatan (Direktorat Bina
Pelayanan Keperawatan DEPKES RI, 2009). Dalam pengelolaan unit rawat inap sangat diperlukan penerapan
SP2KP tersebut dengan metode yang disesuaikan dengan kondisi ruang perawatan. Untuk mendapatkan kualitas
pelayanan keperawatan yang bermutu Penerapan SP2KP menjadi salah satu daya ungkit dan dirasakan sangat
efektif untuk meningkatkan mutu pelayanan keperawatan dengan menerapkan seluruh pilar ataupun komponen
dari SP2KP tersebut.
Salah satu pilar di SP2KP yaitu Hubungan profesional yang merupakan suatu bentuk kerja sama dengan individu
atau profesi kesehatan lain (baik sesama profesi/berbeda profesi) atau kelompok sebagai mitra kerja untuk tujuan
yang sama, yaitu memberikan pelayanan kesehatan pada klien dan masyarakat secara optimal. Hubungan
profesional dalam lingkup pelayanan keperawatan yang meliputi elemen kerjasama, otonomi, tanggung jawab,
komunikasi, koordinasi dan rasa saling percaya& menghormati dapat dib ina melalui kegiatan operan/hands over,
konferensi keperawatan serta ronde keperawatan.
Hubungan Profesional Dalam Lingkup Pelayanan Keperawatan Melalui Kegiatan Operan
Operan/hands over jaga adalah penyampaian informasi perkembangan pasien pada shift sebelumnya yang belum
dilakukan dan yang harus diperhatikan untuk dilanjutkan oleh shift berikutnya sehingga asuhan keperawatan
berlanjut terus mulai pasien masuk sampai pasien keluar. Operan jaga dilakukan untuk menjamin asuhan
keperawatan yang berkelanjutan setiap shiftnya.
Berdasarkan hasil uji statistik hubungan professional dalam lingkup pelayanan keperawatan yang meliputi elemen
kerjasama, otonomi, tanggungjawab, komunikasi, koordinasi dan rasa saling percaya& menghormati melalui
kegiatan operan pada tabel 4.2 didapatkan perbedaan yang bermakna sebelum dan setelah dilakukan intervensi
dengan nilai p=0,01. Begitupula berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada saat pendampingan
dengan menggunakan lembar observasi, sebelum dilakukan interven si peneliti memberikan penilaian dengan nilai
75, setelah dilakukan intervensi maka peneliti menilai kembali setiap minggunya, minggu pertama dan kedua hasil
observasi peneliti memberikan nilai 80, diminggu ketiga peneliti memberikan nilai 85 serta diminggu ketiga hasil
dari observasi menunjukan peningkatan yang lebih baik sehingga peneliti memberikan nilai 89. Jika dilihat dari
nilai rata -rata operan sebelum dilakukan intervesi sebesar 87,01, sedangakan nilai rata -rata setelah dilakukan
intervensi menjadi 94,45, artinya terdapat peningkatan secara kuantitas maupun kualitas operan yang dilakukan
oleh perawat di ruangan tersebut.
Jika melihat distribusi data pada tabel 4.4 berdasarkan elemen hubungan professional di sebagian besar elemen
tanggung jawab nilai rata-rata 90,57 % sebelum intervensi dan rata -rata 97,82 % setelah dilakukan intervensi.
Sedangkan yang terkecil nilai rata -rata elemen koordinasi 80,79 % sebelum dilakukan intervensi, dan setelah
intervensi nilai rata -rata menjadi 92,02 %. Berdasarkan ha sil interpretasi selama penelitian, peneliti berpendapat
hubungan professional dalam lingkup pelayanan keperawatan melalui kegiatan operan di ruangan Bougenvile dan
Flamboyan RSUD 45 Kuningan sudah berjalan dengan cukup baik, hanya saja melihat hasil penelitian dari enam
elemen yang terendah yaitu elemen koordinasi.
Pada prinsipnya hubungan profesional melalui kegiatan operan dapat terwujud apabila kontiunitas kegiatan operan
antar shift jaga bisa terlaksana dengan baik. Apabila kontiunitas kegiatan operan dapat berlangsung dengan baik,
maka hubungan professional dalam lingkup pelayanan keperawatan akan dapat dirasakan lebih baik, proses
managerial ruangan antara atasan dan staf dapat berjalan dengan baik dan dapat meminimalisir permasalahan yang
sering terjadi yaitu berupa kesalapahaman persepsi, kesalapahaman informasi, tidak ada koordinasi yang baik,
kesalapahaman dalam berkomunkasi, sehingga pelayanan keperawatan dapat dirasakan berkualitas serta dapat
meningkatkan kepuasan kerja perawat.
Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Sigit, A (2009) tentang pengaruh fungsi pengarahan kepala ruang
dan ketua tim terhadap kepuasan kerja perawat pelaksana di RSUD Blambangan Banyuwangi maka didapatkan
hasil fungsi pengarahan bila dilaksanakan secara konsisten oleh kepala ruang dan ketua tim, berpeluang
meningkatkan kepuasan kerja perawat sebesar 67,40%.
Begitupula penelitian yang dilakukan oleh Warsito (2006) tentang fungsi manajerial kepala ruang terhadap
pelaksanaan manajemen terhadap pelaksanaan manajemen asuhan keperawatan di RSJD Dr. Amino Gondohutomo
Semarang, hasil penelitian ini menunjukan terdapatnya hubungan yang bermakna pelaksanaan manajemen asuhan
keperawatan yang baik, terdapatnya hubungan (p=0,002) dan ada pengaruh (p=0,035) persepsi perawa t pelaksana
tentang fungsi manajerial kepala ruang melalui fungsi pengarahan yang baik. Dengan demikian fungsi manajerial
yang terlaksana dengan baik dapat meningkatkan kualitas hubungan professional dalam lingkup pelayanan
keperawatan khususnya melalui kegiatan operan.
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Hubungan Profesional Dalam Lingkup Pelayanan Keperawatan Melalui Kegiatan Konferensi
Keperawatan
Konferensi keperawatan/nursing conference merupakan kegiatan pertemuan ketua tim dan anggota tim untuk
menyusun rencana kegiatan pemberian asuhan keperawatan pada saat shift serta mengevaluasi pembagian tugas
tim keperawatan atau perawat pelaksana, sehingga asuhan keperawatan yang diberikan lebih optimal, efisien dan
efektif.
Melihat hasil uji statistik hubungan profesional dalam lingkup pelayanan keperawatan yang meliputi elemen
kerjasama, otonomi, tanggung jawab, komunikasi, koordinasi dan percaya&saling menghormati melalui kegiatan
konferensi keperawatan pada tabel 4.1.3 didapatkan perbedaan yang bermakna sebelum dan setelah dilakukan
intervensi dengan nilai p=0,00. Begitupula berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti dengan
menggunakan lembar observasi, sebelum dilakukan intervensi peneliti memberikan penilaian dengan nilai 60,
setelah dilakukan intervensi maka peneliti menilai kembali setiap minggunya, minggu pertama hasil observasi
peneliti memberikan nilai 70, diminggu kedua peneliti memberikan nilai 75, diminggu ketiga 79 serta diminggu
keempat hasil dari observasi menunjukan peningkatan yang lebih baik sehingga peneliti memberikan nilai 80. Jika
dilihat dari nilai rata -rata konferensi keperawatan sebelum dilakukan intervesi sebesar 65,73, sedangakan nilai
rata-rata setelah dilakukan intervensi menjadi 92,65, artinya terdapat peningkatan secara kuantitas pelaksanaan
konferensi keperawatan yang dilakukan oleh perawat di ruangan tersebut walaupun belum ideal secara kualitas
sesuai standar prosedur operasional.
Berdasarkan distribusi data pada tabel 4.5 menunjukan elemen hubungan professional dalam lingkup pelayanan
keperawatan tentang Konferensi keperawatan di Ruang Bougenvile dan Flamboyan RSUD 45 Kuningan sebagian
besar elemen otonomi nilai rata-rata 61,23 % sebelum intervensi dan rata -rata 97,46 % setelah dilakukan
intervensi. Sedangkan yang terkecil nilai rata -rata elemen kerjasama 63,63 % sebelum dilakukan intervensi, dan
setelah intervensi nilai rata -rata menjadi 93,18 %.
Melihat hasil interpretasi hasil penelitian tersebut, peneliti berpendapat hubungan professional dalam lingkup
pelayanan keperawatan melalui kegiatan konferensi keperawatan di ruangan Bougenvile dan Flamboyan RSUD
45 Kuningan sebelum dilakukan intervensi belum berjalan dengan baik, kemungkinan faktor yang menyebabkan
kegiatan konferensi keperawatan belum berjalan dengan baik dikarenakan pengetahuan yang kurang terhadap
kegiatan tersebut, terbatasnya tenaga perawat di ruangan Bougenvile dan Flamboyan, serta fungsi kepemimpinan
kepala ruangan maupun ketua tim yang tidak berjalan kurang baik dengan alasan pelimpahan tugas dan jabatan
yang ganda, sehingga seringkali terlihat perawat bekerja hanya sekedar melaksanakan kegiatan rutinitasnya saja.
Menurut Yulia dan Sitorus (2006) Berbagai permasalahan terkait dengan pelayanan keperawatan yang dirasakan
adalah terbatasnya jumlah perawat dan fasilitas sarana pendukung, kompetensi perawat yang belum terstandar
sehingga seringkali menjadi penghambat hubungan profesional baik perawat d engan pasien, perawat dengan
perawat maupun perawat dengan dokter, motivasi perawat yang kurang, belum optimalnya fungsi manajemen
pelayanan keperawatan, belum adanya indikator mutu pelayanan keperawatan, dan tidak adanya metode yang jelas
dalam pemberian pelayanan keperawatan dirumah sakit. Keadaan tersebut mengakibatkan berbagai dampak bagi
keperawatan sehingga layanan keperawatan yang ada dirumah sakit masih bersifat okupasi.
Dari hasil penelitian enam elemen hubungan profesional melalui kegiatan konferensi keperawatan, maka terlihat
nilai yang terendah yaitu elemen kerjasama. Prinsip hubungan profesional melalui kegiatan konferensi
keperawatan dapat terwujud apabila proses manajerial ruangan Bougenvile dan Flamboyan dapat terlaksana
dengan baik, maka da pat mewujudkan good team player dalam melaksanakan pemberian asuhan keperawatan.
Penelitian ini yang dilakukan oleh penelitian Sigit, A (2009) tentang pengaruh fungsi pengarahan kepala ruang
dan ketua tim terhadap kepuasan kerja perawat pelaksana di RSUD Blambangan Banyuwangi maka didapatkan
hasil fungsi pengarahan bila dilaksanakan secara konsisten oleh kepala ruang dan ketua tim, berpeluang
meningkatkan kepuasan kerja perawat sebesar 67,40%. Begitupula didukung penelitian yang dilakukan oleh
Warsito (2006) tentang fungsi manajerial kepala ruang terhadap pelaksanaan manajemen terhadap pelaksanaan
manajemen asuhan keperawatan di RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang, hasil penelitian ini menunjukan
terdapatnya hubungan yang bermakna pelaksanaan manajemen asuh an keperawatan yang baik, terdapatnya
hubungan (p=0,002) dan ada pengaruh (p=0,035) persepsi perawat pelaksana tentang fungsi manajerial kepala
ruang melalui fungsi pengarahan yang baik. Dengan demikian fungsi manajerial yang terlaksana dengan baik dapat
meningkatkan kualitas hubungan professional dalam lingkup pelayanan keperawatan khususnya melalui kegiatan
konferensi keperawatan.
Hubungan Profesional Dalam Lingkup Pelayanan Keperawatan Melalui Kegiatan Ronde Keperawatan
Ronde keperawatan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengatasi masalah keperawatan pasien yang
dilaksanakan oleh perawat dengan melibatkan pasien untuk membahas dan melaksanakan asuhan keperawatan.
Pada kasus tertentu harus dilakukan oleh ketua tim/perawat primer/konselor, kepala ruan gan dan perawat
pelaksana yang juga melibatkan seluruh anggota tim kesehatan. (Nursalam, 2014).
Hasil uji statistik hubungan profesional dalam lingkup pelayanan keperawatan yang meliputi elemen kerjasama,
otonomi, tanggung jawab, komunikasi, koordinasi da n percaya& saling menghormati melalui kegiatan ronde
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keperawatan pada tabel 4.1.3 didapatkan perbedaan yang bermakna sebelum dan setelah dilakukan intervensi
dengan nilai p=0,00. Begitupula berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti dengan menggun akan lembar
observasi, sebelum dilakukan intervensi peneliti menyimpulkan bahwa ronde keperawatan hampir tidak pernah
dilakukan oleh perawat ruangan, setelah dilakukan intervensi maka peneliti mencoba membuat buku pedoman
ronde keperawatan dan mengajarkan pelaksanaan kegiatan ronde keperawatan sehingga ronde keperawatan dapat
terlaksana. Hasil dari observasi yang dilakukan peneliti pada saat pendampingan menunjukan peningkatan yang
lebih baik sehingga peneliti memberikan nilai 85. Jika dilihat dari nilai ra ta-rata ronde keperawatan keperawatan
sebelum dilakukan intervesi sebesar 28,13, sedangakan nilai rata -rata setelah dilakukan intervensi menjadi 85,44,
artinya terdapat peningkatan secara kuantitas pelaksanaan ronde keperawatan yang dilakukan oleh perawat di
ruangan tersebut walaupun belum ideal secara kualitas sesuai standar prosedur operasional.
Hasil distribusi data pada tabel 4.6 menunjukan hubungan profesional dalam lingkup pelayanan keperawatan
tentang ronde keperawatan di Ruang Bougenvile dan Flambo yan RSUD 45 Kuningan sebagian besar elemen
kerjasama nilai rata -rata 42,75 % sebelum intervensi dan rata-rata 94,20 % setelah dilakukan intervensi. Sedangkan
yang terkecil nilai rata -rata elemen kerjasama 26,08 % sebelum dilakukan intervensi, dan setelah intervensi nilai
rata-rata menjadi 83,69 %.
Berdasarkan data tersebut di atas peneliti berpendapat hubungan professional dalam lingkup pelayanan
keperawatan melalui kegiatan ronde keperawatan keperawatan di ruangan Bougenvile dan Flamboyan RSUD 45
Kuningan sebelum dilakukan intervensi belum berjalan dengan baik bahkan belum pernah terlaksana. Ada
beberapa faktor yang menyebabkan kegiatan ronde keperawatan belum berjalan dengan baik dikarenakan
pengetahuan yang kurang terhadap kegiatan tersebut, terbatasnya tenaga perawat di ruangan Bougenvile dan
Flamboyan, serta fungsi kepemimpinan kepala ruangan maupun ketua tim yang tidak berjalan kurang baik dengan
alasan pelimpahan tugas dan jabatan yang ganda, sehingga seringkali terlihat perawat bekerja hanya sekedar
melaksanakan kegiatan rutinitasnya saja.
Menurut Yulia dan Sitorus (2006) Berbagai permasalahan terkait dengan pelayanan keperawatan yang dirasakan
adalah terbatasnya jumlah perawat dan fasilitas sarana pendukung, kompetensi perawat yang belum terstandar
sehingga seringkali menjadi penghambat hubungan professional baik perawat dengan pasien, perawat dengan
perawat maupun perawat dengan dokter, motivasi perawat yang kurang, belum optimalnya fungsi manajemen
pelayanan keperawatan, belum adanya indikator mutu pelayanan keperawatan, dan tidak adanya m etode yang jelas
dalam pemberian pelayanan keperawatan dirumah sakit. Keadaan tersebut mengakibatkan berbagai dampak bagi
keperawatan sehingga layanan keperawatan yang ada dirumah sakit masih bersifat okupasi.
Dari hasil penelitian enam elemen hubungan profesional melalui kegiatan ronde keperawatan, maka terlihat nilai
yang terendah yaitu elemen kerjasama. Prinsipnya hubungan professional melalui kegiatan ronde keperawatan
sama halnya seperti konferensi keperawatan dapat terwujud apabila proses manajerial ruangan Bougenvile dan
Flamboyan dapat terlaksana dengan baik, maka dapat mewujudkan good team player dalam melaksanakan
pemberian asuhan keperawatan.
Penelitian ini yang dilakukan oleh penelitian Sigit, A (2009) tentang pengaruh fungsi pengarahan kepala ruang
dan ketua tim terhadap kepuasan kerja perawat pelaksana di RSUD Blambangan Banyuwangi maka didapatkan
hasil fungsi pengarahan bila dilaksanakan secara konsisten oleh kepala ruang dan ketua tim, berpeluang
meningkatkan kepuasan kerja perawat sebesar 67,40%. Begitupula didukung penelitian yang dilakukan oleh
Warsito (2006) tentang fungsi manajerial kepala ruang terhadap pelaksanaan manajemen terhadap pelaksanaan
manajemen asuhan keperawatan di RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang, hasil penelitian ini me nunjukan
terdapatnya hubungan yang bermakna pelaksanaan manajemen asuhan keperawatan yang baik, terdapatnya
hubungan (p=0,002) dan ada pengaruh (p=0,035) persepsi perawat pelaksana tentang fungsi manajerial kepala
ruang melalui fungsi pengarahan yang baik. Dengan demikian fungsi manajerial yang terlaksana dengan baik dapat
meningkatkan kualitas hubungan professional dalam lingkup pelayanan keperawatan khususnya melalui kegiatan
konferensi keperawatan.
Menurut Nursalam (2014), apabila ronde keperawatan ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka tentunya manfaat
akan dirasakan baik oleh pasien maupun perawat itu sendiri. Beberapa manfaat ronde keperawatan yang dapat
dirasakan yaitu: (1) Masalah pasien dapat teratasi, (2) Keutuhan pasien dapat terpenuhi, (3) Ter ciptanya
komunikasi keperawatan yang professionnal, (4) Terjalin kerjasama antar tim kesehatan dan (5) Perawat dapat
melaksanakan model asuhan keperawatan dengan tepat dan benar.
Pengaruh Pelatihan SP2KP metode tim terhadap Peningkatan Kemampuan Hubungan Profesional Dalam
Lingkup Pelayanan Keperawatan
Hubungan profesional dalam lingkup pelayanan keperawatan yang meliputi elemen kerjasama, otonomi, tanggung
jawab, komunikasi, koordinasi dan percaya&saling menghormati dapat terbina melalui kegiatan operan,
konferensi keperawatan serta ronde keperawatan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil analisa data diatas
terdapatnya pengaruh yang signifikan pelatihan SP2KP terhadap hubungan profesional dalam lingkup pelayanan
keperawatan yang meliputi elemen kerjasama, ketegasan, otonomi, tanggungjawab, komunikasi, koordinasi dan
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rasa saling percaya&menghormati dalam bentuk kegiatan operan, konferensi keperawatan serta ronde
keperawatan.
Dari hasil intepretasi data tersebut, peneliti menyimpulkan sangatlah penting hub ungan profesional dalam lingkup
pelayanan keperawatan melalui kegiatan operan, konferensi keperawatan dan ronde keperawatan dapat
dilaksanakan dengan baik dalam mengaplikasikan pilar SP2KP khususnya metode tim. Menurut pendapat peneliti
pelaksanaan kegiata n tersebut dapat berjalan dengan baik apabila fungsi manajerial atau kepemimpinan seorang
kepala ruangan maupun ketua tim dalam pengelolaan manajemen ruangan dapat terlaksana dengan baik dan
komunikasi yang terjalin secara efektif antar perawat.
Menurut Kron & Gray (1987), keberhasilan dalam pelaksanaan hubungan professional sebagai pilar bagian dari
SP2KP khususnya metode tim yaitu dibutuhkan dua hal yaitu kepemimpinan dan komunikasi yang efektif.
Kepemimpinan efektif oleh perawat profesional yang mengko ordinir, memberikan pengarahan kepada perawat
pelaksana di timnya dalam pemberian asuhan keperawatan, maka memungkinkan pelayanan keperawatan
dirasakan lebih baik, sehingga terwujudnya hubungan baik antara perawat dengan perawat, perawat dengan tim
kesehatan lainnya dan perawat dengan pasien serta kepuasan perawat maupun pasien akan meningkat. Hasil
penelitian ini juga didukung oleh penelitian Sigit, A (2009) tentang pengaruh fungsi pengarahan kepala ruang dan
ketua tim terhadap kepuasan kerja perawat pelaksana di RSUD Blambangan Banyuwangi maka didapatkan hasil
fungsi pengarahan bila dilaksanakan secara konsisten oleh kepala ruang dan ketua tim, berpeluang meningkatkan
kepuasan kerja perawat sebesar 67,40%.
Begitupula penelitian yang dilakukan oleh Warsito (2006) tentang fungsi manajerial kepala ruang terhadap
pelaksanaan manajemen terhadap pelaksanaan manajemen asuhan keperawatan di RSJD Dr. Amino Gondohutomo
Semarang, menunjukan hasil bahwa fungsi pengorganisasian kepala ruang menurut persepsiperawat pela ksana
menunjukkan sebagian besar setuju bahwa ada perumusan metode/sistem penugasan, pembuatan rincian tugas
katim dan anggota tim, pembuatan rentang kendali karu dan katim serta anggota, pengaturan dan pengendalian
tenaga keperawatan, penetapan standar da n sasaran askep, pendelegasian tugas keperawatan dan pemberian
kewewenangan kepada tenaga TU. Hasil penelitian menunjukan terdapatnya hubungan yang bermakna
pelaksanaan manajemen asuhan keperawatan baik (65,4%), terdapatnya hubungan (p=0,002) dan ada penga ruh
(p=0,035) persepsi perawat pelaksana tentang fungsi manajerial kepala ruang melalui fungsi pengarahan yang
baik.
Komunikasi yang efektif juga merupakan kunci keberhasilan dalam membina hubungan profesional dalam lingkup
pelayanan keperawatan. Pentingnya komunikasi efektif dalam pembinaan hubungan profesional didukung melalui
penelitian Alvarado, et al (2006), dengan hasil adanya standar komunikasi efektif yang terintegrasi dengan
keselamatan pasien dalam operan/timbang terima pasien dan disosialisasika n secara menyeluruh pada perawat
pelaksana akan meningkatkan efektifitas dan koordinasi dalam mengkomunikasikan informasi penting sehingga
meningkatkan kesinambungan pelayanan dalam mendukung keselamatan pasien.
Peneliti juga berpendapat faktor lain yang dapat meningkatkan kemampuan hubungan professional dalam lingkup
pelayanan keperawatan yaitu pengetahuan perawat terhadap pelaksanaan kegiatan operan, konferensi keperawatan
dan ronde keperawatan. Menurut pendapat peneliti intervensi yang diberikan berupa pelatihan SP2KP metode tim
dapat meningkatkan kemampuan hubungan professional dan pengetahuan perawat. Semakin tinggi tingkat
pengetahuan perawat, maka semakin mempengaruhi cara pandang perawat, sehingga dapat mempengaruhi
perilakunya yang akan berdampak terhadap kemampuannya dalam melakukan hubungan professional.
Hal ini sejalan dengan pendapat Notoadmodjo (2007), semakin tinggi pengetahuan seseorang, maka akan
berbanding dengan sikap positif yang dimilikki seseorang. Pengetahuan tercakup dalam domain kognitif yang
terdiri dari enam tingkatan yaitu tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi. Tahu di jelaskan sebagai
domain kognitif yang terendah karena domain ini mencakup kemampuan untuk menyebutkan, mendefinisikan dan
sebagainya. Semakin tinggi tingkatan domain kognitif seseorang maka semakin baik kemampuanya dalam
melakukan penilaian terhadap suatu materi objek.
Berdasarkan tingkatan domain tersebut, maka peneliti menyimpulkan semakin tinggi pengetahuan perawat,
diharapkan semakin tinggi pula kemampuannya untuk untuk melaksanakan hubungan professional dalam lingkup
pelayanan keperawatan melalui kegiatan operan, konferensi keperawatan dan ronde keperawatan secara baik.
Pelaksanaan sistem pemberian pelayanan keperawatan profesional metode tim apabila dapat dilaksanakan dengan
sebaik mungkin, maka akan dapat meningkatkan mutu pelayanan keperawatan, sehingga secara otomatis
pelayanan keperawatan yang diberikanpun akan terasa lebih baik. Begitu juga ketika SP2KP metode tim ini
dilaksanakan oleh seluruh perawat ruangan dengan penuh komitmen dan
persisten, sudah barang tentu akan terwujudnya hubungan profesional yang baik antar perawat, sehingga perawat
dapan bekerjasama yang baik dalam mewujudkan pelayanan keperawatan yang berkualitas serta menja dikan
lingkungan kerja yang kondusif.
SIMPULAN
Terdapatnya perbedaan yang signifikan hubungan profesional dalam lingkup pelayanan keperawatan yang
meliputi elemen kerjasama, otonomi, tanggung jawab, komunikasi, koordinasi dan percaya&saling menghormati
melalui kegiatan operan, konferensi keperawatan serta ronde keperawatan, di instalasi rawat inap ruang
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Bougenvile dan Flamboyan RSUD 45 Kuningan sebelum dan sesudah dilakukan intervensi berupa pelatihan/in
house training dan pendampingan profesional relationship bagian pilar SP2KP.
SARAN
1. Hasil penelitian dapat digunakan untuk meningkatkan wawasan, ketrampilan perawat dan dapat diaplikasikan
di ruangan, sehingga dapat meningkatkan hubungan professional perawat melalui kegiatanoperan, konferensi
keperawatan dan ronde keperawatan.
2. penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk diusulkan dalam pembuatan standar prosedur
operasional (SPO) terkait pelaksanaan operan, konferensi dan ronde keperawatan.
3. Kepada RSUD 45 Kuningan khususnya bidang keperawatan agar dapat Melakukan monit oring dan evaluasi
secara komprehensif sehingga hubungan professional dalam lingkup pelayanan keperawatan melalui kegiatan
operan, konferensi keperawatan dan ronde keperawatan dapat terlaksana dengan baik.
4. Membuat pelatihan manajemen kepemimpinan maupu n manajemen bangsal secara berkala untuk perawat
ruangan dan pelatihan-pelatihan yang dapat membentuk karakter (character building) perawat, sehingga dapat
meningkatkan kemampuan perawat dalam melaksanakan hubungan profesional khususnya elemen kerjasama da n
koordinasi antar perawat.
5. Untuk meningkatkan elemen kerjasama dan koordinasi, sebaiknya ruangan senatiasa melakukan morning report
melalui kegiatan konferensi keperawatan maupun kegiatan lainnya.
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ABSTRAK
Pendahuluan: Perawat yang bertugas di IGD memiliki kontak dengan pasien secara langsung yang bias akan
mengakibatkan resiko terkena infeksi nosokomial atau Healtycare Acquired Infections (HAIs). Prevalensi HAIs
di negara -negara berkembang berkisar antara (5,7%) sampai (19,1%), sementara di negara -negara maju berkisar
antara (3,5%) sampai 12% (WHO, 2016). Upaya untuk menghindari bahaya tersebut salah satunya dengan
menggunakan alat pelindung diri (APD). Sikap perawat dapat mempengaruhi penggunaan APD pada saat
pemberian tindakan keperawatan terhadap pasien. Hal tersebut sesuai dengan teori sikap yang menyatakan bahwa
sikap individu merupakan awal dari terwujudnya tindakan atau perilaku individu . Tujuan: penelitian ini adalah
untuk mengetahui gambaran sikap perawat IGD dalam penggunaan APD. Metode: Rancangan penelitian
menggunakan deskriptif kuantitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling yaitu 50 perawat.
Pengumpulan data menggunakan instrumen berupa kuesioner sikap dan telah dimodifikasi kedalam klasifikasi
komponen-komponen sikap yaitu kognitif, afektif dan konatif. yang telah melewati uji validitas dan realibilitas
data dengan menggunakan metode content validity yang dilakukan oleh ahli. Hasil: penelitian ini menunjukkan
sebagian besar responden yaitu 26 responden (52%) memiliki sikap negatif dalam penggunaan APD. Komponen
afektif terdapat 29 responden (58%) dan konatif terdapat 29 responden (58%) yang memiliki sikap negatif.
Sedangkan Sikap perawat yang menunjukan kecenderungan positif berada pada komponen kognitif yaitu 31
responden (62%). Kesimpulan: Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa sikap perawat IGD dalam
penggunaan APD menunjukan sikap negatif berdasarkan komponen afektif dan konatif serta komponen kognitif
dengan hasil positif. Kebijakan penggunaan APD pada perawat memerlukan peningkatan pengawasan sebagai
upaya menjaga keselamatan dan kesehatan perawat maupun pasien.
Kata Kunci: Alat pelindung diri (APD), Perawat IGD, Sikap .

NURSES’ ATTITUDE ON THE USE OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT
(PPE) IN EMERGENCY ROOM OF DR. SLAMET HOSPITAL GARUT
Introduction: Nurses who are on duty in the emergency room have direct contact with patients who can lead to
the risk of nosocomial infections or Healtycare Acquired Infections (HAIs). The prevalence of HAIs in developing
countries ranges from (5.7%) to (19.1%), while in developed countries it ranges from (3.5%) to 12% (WHO, 2016).
One of the efforts to avoid this danger is by using personal protective equipment (PPE). The attitude of nurses can
influence the use of PPE when giving nursing actions to patients. This is in accordance with the theory of attitude
which states that individual attitudes are the beginning of the realization of individual actions or behavior.
Objective: this study was to determine the description of the attitudes of emergency room nurses in the use of
PPE. Method: The study design uses quantitative descriptive. The sampling technique uses a total sampling of 50
nurses. Data collection uses instruments in the form of attitude questionnaires and has been modified into the
classification of attitude components, namely cognitive, affective and conative. who have passed the data validity
and reliability tests using content validity methods conducted by experts. Results: this study showed that most
respondents, 26 respondents (52%) had negative attitudes in using PPE. Affective component there are 29
respondents (58%) and conative there are 29 respondents (58%) who have a negative attitude. While n urses'
attitudes that showed positive tendencies were in the cognitive component, 31 respondents (62%). Conclusion:
The conclusion of this study shows that the attitudes of emergency room nurses in the use of PPE show negative
attitudes based on the affective and conative components as well as the cognitive component with positive results.
The policy of using PPE on nurses requires increased supervision in an effort to maintain the safety and health of
nurses and patients
Keywords: Personal protective equipment (PPE), ER nurses, Attitudes
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Pendahuluan
Instalasi gawat darurat (IGD) di rumah sakit merupakan unit yang berperan untuk memberikan pelayanan pertama
pada pasien dengan ancaman kematian dan kecacatan secara terpadu dengan melibatkan berbagai multi disiplin
(Depkes RI, 2009). Menurut Sapardi, dkk. (2018), apabila perawat memiliki kontak dengan pasien secara langsung
akan mengakibatkan resiko terkena infeksi nosokomial atau Healtycare Acquired Infections (HAIs). Prevalensi
HAIs di negara -negara berkembang berkisar antara (5,7%) sampai (19,1%), sementara di negara -negara maju
berkisar antara (3,5%) sampai 12% (WHO, 2016). Berdasarkan laporanan rumah sakit di Indonesia yang
menunjukkan terjadinya infeksi nosokomial di beberapa rumah sakit adalah di RS Hasan Sadikin Bandung (9,9%),
di RS Pirngadi Medan (13,92%), RS. Karyadi Semarang (7,3%), Dr. Soetomo Surabaya (5,32%) dan RSCM
(5,4%) (Zubaidah dan Jaya 2015). Hasil dari laporan National Safety Council (NSC) tahun 1988 menunjukkan
data kecelakaan kerja di RS (41%) lebih besar dari pekerja di industri lain (Putri dan Kasjono, 2017). Sehubungan
dengan hal tersebut, maka perawat merupakan petugas kesehatan yang memiliki resiko ancaman kesehatan dan
kecelakaan sangat tinggi saat bekerja di IGD.
Upaya untuk menghindari potensi–potensi bahaya tersebut salah satunya dengan menggunakan alat
pelindung diri (APD) oleh para perawat IGD. Menurut Suma’mur (2009), penggunaan APD dapat mengurangi
jumlah kontak secara langsung dengan cara penempatan penghalang antara tindakan denga n bahaya. Dengan
demikian penggunaan APD oleh perawat merupakan hal yang harus diperhatikan oleh perawat IGD sebelum
memberikan tindakkan keperawatan terhadap pasien untuk keselamatan dan kesehatan perawat maupun pasien.
sikap perawat dapat mempengaruhi penggunaan APD pada saat pemberian tindakan keperawatan
terhadap pasien. penelitian Putra (2012), menemukan bahwa sikap perawat antara sikap positif dan negatif
berdampak pada perilaku perawat dalam penggunaan APD (p=0,00 4; a=0,005). Hal tersebut sesuai dengan teori
sikap yang menyatakan bahwa sikap individu merupakan awal dari terwujudnya tindakan atau perilaku individu
(Dayakisni dan Hudaniah, 2003). Dengan begitu, baik buruknya sikap perawat IGD akan mempengaruhi
penggunaan APD dan secara tidak langsung mempengaruhi keselamatan kerjanya.
Sikap positif akan menjadikan perawat IGD patuh untuk menggunakan APD sesuai dengan fungsinya.
Hal tersebut dibuktikan oleh beberapa penelitian mengenai penggunaan APD oleh perawat. Hasil penenelitian
yang dilakukan pleh Siburian (2012) menunjukan penggunaan APD di IGD RSUD Pasar Rebo tahun 2012
terhadap keselamatan kerja. menunjukan penelitiannya bahwa (53,30%) dari 30 orang perawat memiliki sikap
negatif disertai tidak patuhnya perawat dalam menggunakan APD. Hasil tersebut menunjukan menolakan perawat
terhadap penggunaan APD disertai terdapat adanya hubungan antara penggunaan APD oleh perawat IGD dengan
sikap yang dimiliki perawat IGD.
Dalam hasil studi pendahuluan, peneliti melakukan wawancara dengan kepala ruangan IGD RSUD
dr.Slamet Garut pada bulan Desember 2018. Kepala ruangan IGD tersebut mengungkapkan bahwa IGD RSUD dr.
Slamet Garut memiliki fasilitas APD yang lengkap seperti sarung tangan, masker, Gaun Pelindung, alat pelindung
mata, alat-alat medis dan lain lainnya. Data Perawat pelaksana IGD berjumlah 50 orang dengan pembagian jam
kerja sebanyak 3 shift diantaranya pagi, siang dan malam. Selain itu, terdapat SOP bagi penggunaan APD perawat
IGD, serta pengawasan yang di lakukan oleh Pencegahan Pengendalian Infeksi (PPI) untuk para perawat IGD
dalam penggunaan APD. Berdasarkan pernyataan tersebut, perawat IGD memiliki bekal pengetahuan untuk
menggunakan APD sesuai prosedur. Di dapatkan hasil wawancara yang dilakukan kepada kepala ruangan IGD
bahwa terdapat kasus kecelakaan saat bekerja yang diakibatkan kelalaian serta ketidak patuhan perawat dalam
penggunaan APD. Terdapat 2 kasus kecelakaan kerja yang terjadi di IGD RSUD dr. Slamet Garut pada tahun
2015-2017. Jenis kecelakaan yang terjadi berupa tertusuk jarum dan teriris oleh benda tajam pada saat memasang
infus. Penyebab terjadinya kecelakaan tersebut diakibatkan karena perawat tidak menggunakan APD berupa
sarung tangan.
Mengetahui kasus yang telah terjadi pada perawat, peneliti me lakukan tahap observasi awal secara
langsung terhadap perawat IGD pada bulan Januari 2019. Adapun dari hasil pengamatan selama 2 hari, peneliti
menemukan bahwa terdapat 3 orang perawat yang tidak menggunakan sarung tangan pada saat tindakan
pemasangan infus pada shift pagi, 2 orang perawat tidak menggunakan masker pada saat masuk keruangan
tindakan dan 1 orang tidak mengganti sarung tangan pada saat berpindah pasien yang di lakukan pada shift siang.
Selain itu data laporan kegiatan persemester dari PPI RSUD dr Slamet Garut tahun 2018 dengan hasil audit praktek
menyuntik dengan aman dengan nilai persentase terendah terdapat di ruangan IGD dengan nilai (40%) dan nilai
tertinggi terdapat di poli mata dengan nilai (80%). Hasil persentase dengan jawaban terendah terdapat pada
kurangnya kepatuhan petugas sebelum melakukan praktek menyuntik yang secara langsung berhubungan dengan
pasien dan keselamatan pasien seperti tidak melakukan identifikasi pasien, tidak memberikan penjelasan tentang
prosedur, tidak menggunakan label pada spuit, dan tidak melakukan hand hygiene sebelum tindakan menyuntik,
terdapat pula pada kurangnya kepatuhan perilaku petugas dalam perlakuan petugas pada bahan habis pakai seperti:
tidak melakukan swap pada karet penutup vial sebelum menusuk via l, tidak melakukan teknik aseptik dalam
pencampuran obat, dan tidak menggunakan APD saat melakukan pencampuran obat.
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Metode
Metode penelitian merupakan suatu prosedur yang digunakan untuk melakukan penelitian, sehingga mampu
menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian
Deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menggambarka Sikap perawat IGD dalam menggunakan APD di
RSUD dr Slamet Garut.
Populasi penelitian ini adalah 50 orang perawat IGD RSUD dr. Slamet Garut. Teknik sampling yang
digunakan pada penelitian ini adalah total sampling. Sampel pada penelitian ini adalah perawat pelaksana yang
bekerja di IGD yang berjumlah 50 perawat.
Analisa data pada peneltian ini menggunakan softwa re SPSS versi 24. Analisa data yang digunanakan
adalah analisis univariat.
Hasil
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sikap perawat IGD dalam penggunaan alat pelindung diri (APD) di
RSUD dr.Slamet Garut sebagai berikut.
Tabel 1. Distribusi Frekuensi Sikap Perawat IGD dalam Pengunaan APD di RSUD dr. Slamet Garut
Variabel

Tingkat

Frekuensi
(f)

Persentase
(%)

Sikap

Negatif
Positif

26
24

52,0
48,0

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil penelitian dari responden yang menjadi sampel penelitian
ini, sebagian besar responden memiliki sikap negatif yaitu sebanyak 26 responden (56,0%).
Tabel 2. Distribusi Frekuensi Karakteristik Demografi Perawat IGD Di RSUD Dr. Slamet Garut (N=50)
Sikap
Berdasarkan tabel 2 menunjukan bahwa sebagian besae
responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 35 Karakteristik
f(%)
Positif
Negatif
responden (70%) dengan usia yang mendominasi usia
lebih dari 40 tahun sebanyak 35 responden (70%) pada
f(%)
f (%)
karaktareristik pendidikan mendominasi pendidikan D3
Jenis Kelamin
sebanyak 26 responden (53%) dan pada karakteristik lama
Laki-laki
35 (70) 19 (45,7) 16 (54,3)
kerja mendominasi lamakerja lebih dari 5 tahun sebanyak
Perempua 15 (30) 5 (33,3) 10 (66,7)
31 responden (62%). Hasil yang menunjukan sikap positif
n
dan negatif pada kearakteristik jenis kelamin bahwa
Usia
sebagian besar responden yang memiliki sikap positif
<40 tahun 35 (70) 21 (60,0) 14(40,0)
berada pada jenis kelamin laki-laki sebanyak 19 responden
≥40 tahun 15 (30) 3 (20,0) 12 (80,0)
(45,7%) dan yang memiliki sikap negatif mendominasi Pendidikan
26 (53) 10 (38,5) 16 (61,5)
pada jenis kelamin perempuan sebanyak 10 responden
D3
11 (22) 6 (54,5) 5 (45,5)
(66,7%), kemudian pada karakteristik usia yang memiliki
S1
13 (26) 8 (61,5) 5 (38,4)
sikap positif berada pada rentang kurang dari 40 tahun
S1 + Ners
sebanyak 21 responden (60,0%) dan yang memiliki sikap Lama Kerja
negatif berada pada rentan usia lebih dari 40 tahun
<1 Tahun
2 (4)
1 (50)
1 (50)
sebanyak 12 responden (80,0 %). Karakteristik pendidikan
1-5 Tahun 17 (34) 6 (35,3) 11 (64,7)
yang memiliki sikap positif mendominasi pendidikan S1
>5 tahun
31 (62) 17 (54,8) 14 (52,2)
keperawatn+ners sebanyak 8 responden (61,5%) dan yang
memiliki sikap negatif berada pada pendidikan D3 sebanyak 16 responden (61,5%). Sedangkan karakteristik lama
berdasa rkan kerja yang mendominasi sikap positif berada pada lama kerja lebih dari 5 tahun sebanyak 17
responden (54,8 %) dan yang memiliki sikap negatif berdasarkan lama kerja 1 -5 tahun sebanyak 11 responden
(64,7%).
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Tabel 3. Distribusi Frekuensi Sikap Perawaat IGD Dalam Pengggunaan APD Berdasarkan Kategori
Kognitif (N=50)
Sub
Variabel
Kognitif

Tingkat
Positif
Negatif

Frekuensi
(f)
31
19

Persentase
(%)
62,0
38,0

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa kategori kognitif pada perawat IGD mengenai sikap dalam APD
sebagian besar memiliki sikap positif 31 responden (62,0%).
Tabel 4. Distribusi Frekuensi Sikap Perawat IGD dalam penggunaan APD Berdasarkan Kategori Afektif
(n=50)
Sub
Variabel
Afektif

Tingkat

Frekuensi
(f)

Persentase
(%)

Positif
Negatif

21
29

42
58

Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa sebagian besar memiliki sikap negatif dalam kategori afekltif dengan hasil
29 responden (58%).
Tabel 5. Distribusi Frekuensi Sikap Perawat IGD dalam penggunaan APD Berdasarkan Kategori
Konatif (n=50)
Sub
Variabel
Konatif

Tingkat
Positif
Negatif

Frekuensi
(f)
21
29

Persentase
(%)
42
58

Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa sebagian besar memiliki sikap berdasarkan kategori konatif dengan hasil
sebagian bersar negatif 29 responden (58%).
Pembahasan
Sikap adalah perasaan positif maupun negatif atau keadaan mental yang selalu disiapkan, dipelajari dan di atur
yang memberikan pengaruh khusus pada respon seseorang terhadap orang lain, obyek-obyek dan keadaan (Azwar,
2011). Sikap merupakan konstelasi komponen-komponen kognitif, afektif, dan konatif yang saling berinteraksi
dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu objek (Izzah 2012).
Berdasarkan hasil penelitian pada 50 responden, menunjukan bahwa terdapat 52% dengan sikap negatif. Sikap
negatif oleh perawat IGD RSUD Dr.Slamet Garut dalam penggunaan APD dapat disebabkan oleh tiga komponen
yang saling berkaitan satu sama lain yaitu kognitif, afektif dan konatif dengan hasil menunjukan persentase dengan
hasil positif haya berada pada komponen kognitif dengan persentasi 56% memiliki sikap positif, persentase hasil
yang mengakibatkan sikap perawat dalam keseluruhan komponen menjadi negatif adalah komponen afektif
dengan presentase negatif sebesar 58% dan konatif dengan presentase 58%.
peneliti Ningsih (2018) menunjukan bahwa pendidikan seseorang mempengaruhi cara berfikir dalam menghadapi
pekerjaan. Tingkat pendidikan seseorang berpengaruh dalam memberikan respon terhadap sesuat u yang datang
dari luar (Gibson, 1996 dalam Imran, 2013).
Penelitian yang dilakukan Mulyati, (2008) yang menunjukan bahwa faktor perawat dalam penggunaan
APD dapat di pengaruhi oleh pengawasan. Dengan demikian, perawat dalam melaksanakan penggunaan APD
dapat melakukan tindakan sesuai dengan aturan yang ada dengan dipengaruhi oleh adanya Pengawasan namun
hasil penelitian menunjukan penolakan dengan respon negatif.
Berdasarkan penelitian putra (2012) tentang hubungan sikap dengan perilaku menjelaskan bahwa hasil sikap
positif dan negatif akan berdampak pada prilaku yang dilakukan oleh perawat.
Hasil penelitian tersebut sejalan penelitian Mulyanti (2008) yang menyebu tkan bahwa sikap merupakan salah satu
faktor patuh dan tidak patuhnya perawat terhadap penggunaan APD.
Simpulan
Penggunaan APD oleh perawat menjadi salah suatu kewajani perawat dalam menjaga kesehatan dan keselamatan
bagi pasien serta perawat itu sendiri. Keepatuhan dalam penggunaan APD ini harus dipenuhi oleh perawat untuk
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mencegah terjadinya penularan infeksi nosokomial. Sikap perawat dalam penggunaan APD memiliki 3 komponen
yaitu kognitif, afektif dan konatif.
Hasil penelitian sikap perawat IGD dalam penggunaan APD di RSUD dr Slamet Garut dengan jumlah
sampel sebanyak 50 responden. Didapatkan hasil bahwa sikap perawat dalam penggunaan APD memiliki sikap
sebagian besar negatif yaitu sebanyak (56%), dengan komponen sikap kognitif sebagian besar memiliki sikap
positif (62%), afektif yang menunjukkan presentase sikap negatif dengan hasil sebesar (58%), dan perawat dalam
kategori konatif lebih banyak bersikap negatif dengan hasil (58%).
Saran
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkenaan dengan
gambaran sikap perawat terhadap penggunaan APD dengan variabel lain, Penelitian selanjutnya dapat
memperdalam penelitian dengan cara meneliti sikap perawat IGD terhadap penggunaan APD saja melainkan
membandingkan dengan perawat yang bertugas ditempat yang berbeda dan melakukan observasi secara bertahap
demi mendapatkan data yang lebih valid dan Penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian sikap perawat
terhadap pengggunaan APD menggunakan sa lahsatu sub-variabe atau komponen pembentuk sikap dan meneliti
faktor yang mempengaruhi sikap perawat terhadap penggunaan APD.
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ABSTRAK
Tingkat kepatuhan petugas kesehatan dalam melakukan hand hygiene, merupakan poin penting dalam patient
safety goals namun masih belum optimal dan menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi banyak rumah sakit
di dunia termasuk di Indonesia. Dampak yang timbul dari tidak optimalnya kepatuhan hand hygiene yaitu hospital
associated infection (HAIs), karena tangan petugas kesehatan sebagai salah satu media perantara penularan infeksi.
Tujuan literatur ini untuk mengidentifikasi tingkat kepatuhan petugas kesehatan dalam melakukan hand hygiene.
Penelaahan artikel dilakukan m elalui beberapa data base elektronik meliputi PubMed, Proquest, dan JPKI dengan
kata kunci Compliance, Hand Hygiene, Health Workers, Hospital. Kriteria inklusi meliputi artikel peer-reviewed
dipublikasi tahun 2001-2019, dengan responden petugas kesehatan, menggunakan bahasa inggris dan bahasa
indonesia, dengan desain penelitian observasi atau interview. Kriteria Ekslusi meliputi artikel yang tidak full text,
judul dan abstrak tidak sesuai dengan topik yang akan dibahas. Pencarian literatur ini ditemukan 213 artikel,
terdapat 79 artikel sesuai kriteria inklusi, selanjutnya 68 artikel dikeluarkan sesuai kriteria ekslusi yaitu artikel
yang tidak full text, judul dan abstrak tidak sesuai dengan topik yang akan dibahas, sehingga yang dianalisis hanya
11 artikel. Hasil dari penelaahan literatur menunjukkan tingkat kepatuhan petugas kesehatan dalam melakukan
hand hygiene masih kurang. Tingkat kepatuhan petugas kesehatan meningkat ketika diberikan intervensi, serta
dalam beberapa artikel penelitian tidak memaparkan tentang kapasitas sarana yang menunjang petugas kesehatan
dalam melakukan hand hygiene. Kesimpulan dari artikel ini adalah semakin baik dukungan dari rumah sakit seperti
adanya role model, pendidikan dan pelatihan berulang dapat meningkatkan kepatuhan petugas kesehatan dalam
melakukan hand hygiene.
Kata kunci: Hand Hygiene, Kepatuhan, Petugas Kesehatan, Patient Safety

COMPLIANCE LEVEL OF HEALTHCARE WORKERS IN
PERFORMING HAND HYGIENE: A LITERATURE REVIEW
ABSTRACT
Compliance level of healthcare workers in performing hand hygiene is an importan t point in patient safety goals.
That still not optimal and becoming one of the main problems by many hospitals in the world including in
Indonesia. The impact of non-optimal compliance in hand hygiene is hospital associated infection (HAIs), because
healthcare workers as an intermediary for infection transmission with their hands. The purpose of this literature is
to identify the compliance level of healthcare workers in performing hand hygiene. Article reviewed was done
through several electronic database include PubMed, Proquest, and JPKI with keywords Compliance, Hand
Hygiene, Health Workers, and Hospital. Inclusion criteria include articles peer-reviewed were published in 20012019, healthcare workers respondent, English and Indonesian language, an d observation or interview research
design. Exclusion criteria was not full text articles, titles and abstracts were not match for discussed with the
research topic. Searching literature was found 213 articles, there were 79 articles according to inclusion criteria,
subsequently 68 articles were issued according to exclusion criteria include, so only 11 articles were analyzed.
The results of this literature showed that compliance level of healthcare workers in performing hand hygiene still
not enough. Compliance level of healthcare workers increase when given an intervention. In several articles the
study was not explain the capacity of facilities that support healthcare workers for performing hand hygiene. The
conclusion of this article is better support from hospitals such as role models, education and repetitive training can
improve the compliance healthcare workers in performing hand hygiene.
Key words: Compliance, Hand Hygiene, Health Workers, Patient Safety
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PENDAHULUAN
Kebersihan tangan (hand hygiene) merupakan elemen inti dari patient safety goals agar dapat mencegah terjadinya
infeksi terkait perawatan kesehatan (health care associated infections) atau (hospital associated infections) dan
penyebaran resistensi antimikroba. Infeksi terkait layanan kesehatan merupakan salah satu penyebab penting
terjadinya morbiditas dan mortalitas bagi pasien yang dirawat di rumah sakit di seluruh dunia, karena penularan
patogen salah satunya melalui tangan petugas kesehatan yang terkontaminasi (Mani and Saini, 2010).
Pusat pengendalian dan pencegahan penyakit Amerika Serikat mengidentifikasi, bahwa hampir 1,7 juta pasien
rawat inap setiap tahun memperoleh infeksi terkait perawatan, lebih dari 98.000 pasien (1 dari 17) meninggal dunia
dan dari 100 pasien yang dirawat di rumah sakit (7 pasien di negara maju dan 10 pasien di negara berkembang)
terkena infeksi terkait perawatan (Haque et al., 2018). Angka kejadian HAIs menurut data dari WHO, di UK tahun
2006 sebanyak (9%), di Italy tahun 2005 sebanyak (6,7%), dan di Perancis tahun 2006 sebanyak (6,7 – 7,4%).
Sementara, angka kejadian HAIs di Indonesia diambilkan dari 10 RSU Pendidikan yang mengadakan surveillance
aktif didapatkan angka sebanyak 6 – 16% dengan rata -rata 9,8% (Kemenkes, 2018).
Beberapa penelitian menunjukan bahwa prosedur pengendalian infeksi yang paling sederhana, murah, dan
efisien adalah membersihkan tangan, agar dapat menyelamatkan nyawa pasien, mengurangi morbiditas, dan
meminimalkan biaya perawatan (Haque et al, 2018). Kebersihan tangan dengan mencuci tangan menggunakan
sabun dan air atau membersihkan tangan berbasis alkohol dianggap sebagai salah satu langkah pengendalian
infeksi terkait perawatan kesehatan. Hal tersebut harus di dukung dengan kepatuhan petugas kesehatan yang
terlibat dalam pemberian pelayanan kesehatan pada pasien rawat inap, namun beberapa penelitian mengatakan
bahwa tingkat kepatuhan petugas kesehatan belum optimal. Faktor yang menyebabkan kepatuhan kebersihan
tangan belum optimal, yaitu ketidaktahuan tentang pentingnya kebersihan tangan dalam mengurangi penyebaran
infeksi, kurangnya pemahaman tentang teknik kebersihan tangan yang benar, kekurangan tenaga, akses yang buruk
ke fasilitas mencuci tangan, dermatitis kontak iritan yang terkait dengan sering terpapar sabun dan air, dan
kurangnya komitmen kelembagaan untuk kebersihan tangan yang baik (Pittet and Boyce, 2001).
Berdasarkan fenomena diatas, sehingga diperlukan kajian literatur yang lebih mendalam terhadap tingkat
kepatuhan petugas kesehatan dalam melakukan hand hygiene di rumah sakit. Tujuan dari tinjauan literature review
ini adalah untuk melihat tingkat kepatuhan petugas kesehatan dalam melakukan hand hygiene dan untuk
mengatahui hal apa saja yang bisa dilakukan agar kepatuhan petugas kesehatan dapat optimal atau meningkat,
sehingga dapat menjadi bahan masukan bagi tenaga profesional pengontrol infeksi untuk meningkatkan
keselamatan pasien dan mengurangi infeksi terkait perawatan kesehatan di rumah sakit k hususnya di Indonesia.
METODE PENELITIAN
Tinjauan literature review dilakukan dengan mencari artikel melalui beberapa data base yaitu PUBMED,
PROQUEST dan JPKI (Jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia) dengan kata kunci Compliance, Hand Hygiene,
Health Workers, Hospital. Pencarian literatur ini ditemukan 213 artikel, dan di evaluasi menggunakan form JBI
(Joanna Briggs Institute). Langkah selanjutnya, penulis melakukan analisa yaitu terdapat 79 artikel sesuai kriteria
inklusi, lalu penulis membaca abstrak terdapat 68 artikel dikeluarkan, dan penulis membaca teks lengkap 11
artikel. 11 artikel tersebut di dianalisis dan tidak ada yang di keluarkan, selanjutnya artikel tersebut diekstraksi ke
dalam tabel dan dianalisis lebih lanjut oleh peneliti, dibahas dan d isimpulkan.
Tabel 1. Daftar Kriteria Artikel dalam Literature Review
Kriteria Inklusi
Kriteria Ekslusi
1. Peer-reviewed dipublikasi tahun 2001-2019;
1. Artikel penelitian tidak full text; dan
2. Responden dalam artikel ini adalah petugas
2. Judul dan abstrak tidak sesuai atau tidak
kesehatan (Perawat, dokter, dan tenaga medis
berkaitan dengan topik literature ini, yaitu
lainnya);
tingkat kepatuhan petugas kesehatan dalam
3. Artikel berbahasa Inggris dan Indonesia; dan
melakukan hand hygiene.
4. Desain penelitian observasi atau interview.
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Identification

PubMed
(n=135)

Proques
(n=77)

JPKI
(n=1)

Screening

Identifikasi artikel melalui pencarian database
(n=213)

Eligibility

Artikel berdasarkan kriteria inklusi
(n=79)

Artikel dikeluarkan berdasarkan
kriteria inklusi
(n=134)

Artikel dikeluarkan berdasarkan
kriteria ekslusi
(n=68)

Artikel berdasarkan kriteria ekslusi
(n=11)

Included

Artikel Full Teks layak untuk dianalisis
(n= 11)

Hasil JBI, semua artikel layak
digunakan

Artikel di analisis akhir
(n= 11)

Gambar 1. Proses Pencarian Artikel
HASIL PENELITIAN
Fokus utama dalam literature review ini adalah tingkat kepatuhan petugas kesehatan dalam melakukan hand
hygiene di rumah sakit. Berdasarkan hasil pencarian artikel, di dapatkan 11 artikel yang akan ini dijelaskan dalam
bentuk 2 tabel yaitu karakteristik umum artikel dan hasil analisis, yaitu:
Tabel 3. Karakteristik Umum Artikel Penelitian
Penulis

Negara

Design Penelitian

Jumlah Sample

(Abdella et al., 2014)

North West
Ethiopia
Turki
Belanda
Austria
Kuwait
Turki
Saudi Arabia
India Selatan
Ethopia
Egypt
Indonesia

Observasi dan
interview
Observasi
Observasi
Observasi
Observasi
Observasi
Observasi
Observasi
Observasi
Observasi
Observasi

405 petugas kesehatan

(Demirel, 2019)
(Erasmus et al., 2009)
(Hoffmann et al., 2019)
(Abdo & Al-Fadhli, 2018)
(Kuzu et al., 2005)
(Mahfouz et al., 2013)
(Sastry et al., 2017)
(Kolola & Gezahegn, 2017)
(Anwar & Elareed, 2019)
(Ningsih et al., 2017)

270 petugas kesehatan
65 petugas kesehatan
6009 petugas kesehatan
96 petugas kesehatan
42 petugas kesehatan
213 petugas kesehatan
18 Lokasi Rumah sakit
307 petugas kesehatan
177 petugas kesehatan
288 pengamatan ke
petugas kesehatan

Tabel 4. Hasil Analisis
Penulis

Judul

Hasil

Kesimpulan

(Abdella et al.,
2014)

Hand
hygiene
compliance
and
associated
factors
among health care
providers in Gondar
University Hospital

Kepatuhan kebersihan tangan petugas
kesehatan yang baik pada penelitian ini
sebanyak 16,5%. Secara signifikan hal
yang dikaitan denga n kepatuhan
kebersihan tangan, yaitu petugas
kesehatan yang memiliki pengetahuan
tentang kepatuhan kebersihan tangan
(AOR = 3,80, 95% CI 1,60, 8,97),
mendapatkan pelatihan (AOR = 2,60,
95% Cl 1,21, 5,62), penyediaan handuk
bagi individu / kertas tisu (AOR = 1,91,
95% CI 1,03, 3,56), penyediaan alkohol
untuk kebersihan tangan (AOR = 6.58,

Kepatuhan
petugas
kesehatan
dalam
melaksanakan
hand
hygiene di rumah sakit
ini masih rendah, akan
menjadi lebih baik jika
petugas
kesehatan
mengikuti pelatihan.
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Penulis

Judul

Hasil
95% CI 2.67, 16.22) dan yang
mengetahui
keberadaan
komite
pencegahan infeksi (AOR = 2.6,95% CI
1,23, 5,37).
Penelitian dilaksanakan selama satu
tahun (dibagi menjadi 6 bulan pertama
dan 6 bulan berikutnya) dengan
melakukan penilaian sebelum dan
sesudah
di
berikan
intervensi
menggunakan PDCA pada petugas
kesehatan (perawat, dokter, dan tenaga
medis lainnya), hasilnya mengalami
peningkatan yaitu sebelumnya tingkat
kepatuhan petugas (48%) dalam 6 bulan
pertama menjadi (60 %) pada 6 bulan
berikutnya.
Perawat dan masiswa kedokteran
mengatakan pentingnya kebersihan
tangan untuk menyegah infeksi silang
antara pasien dengan meraka. Dokter
mengatakan kebersihan tangan untuk
perlindungan diri, tetapi mereka merasa
bahwa belum cukup bukti bahwa
kebersihan tangan efektif mencegah
infeksi silang. Petugas kesehatan ini
mengatakan bahwa kebersihan tangan
paling sering dilakukan jika tindakan
yang dilakukan, di anggap kotor.
Penelitian yang dilakukan untuk melihat
tingkat kepatuhan hand hygiene dengan
five momment pada tenaga kesehatan
(perawat, dokter, dan tenaga medis lain)
bedah dan bukan bedah selama 5 tahun
setelah diberi informasi berulang,
pelatihan dan umpan balik meningkat
dari 81,9 % (2013) menjadi 94% (2017).

(Demirel, 2019)

Improvement of hand
hygiene compliance
in a private hospital
using the Plan-DoCheck-Act (PDCA)

(Erasmus et al.,
2009)

A
Qualitative
Exploration
of
Reasons for Poor
Hand
Hygiene
Among
Hospital
Workers Lack of
Positive Role Models
and of Convincing
Evidence That Hand
Hygiene
Prevents
Cross-Infection.

(Hoffmann et
al., 2019)

Interventions
to
increase hand hygiene
compliance in
a
tertiary
university
hospital over a period
of
5 years:
An
iterative process of
information, training
and feedback.

(Abdo & AlFadhli, 2018)

Improving
hand
hygiene compliance
among
healthcare
workers in intensive
care
unit:
an
interventional study

Kepatuhan tenaga kesehatan di unit
intensive care rumah sakit farwaniya,
yang di amati dengan empat fase selama
8 bulan, menunjukan bahwa terdapat
peningkatan yang significant dari 58 %
menjadi 73%

(Kuzu et al.,
2005)

Compliance
With
Hand Hygiene And
Glove Use In A

Kepatuhan petugas kesehatan dalam
melakukan hand hygiene (31,9%) dan

310 | S e m i n a r N a s i o n a l 2 0 1 9 U n p a d

Kesimpulan

Peningkatan
hand
hygiene perlu waktu
yang panjang dan perlu
adanya
kerjasama
antara rumah sakit
dengan
petugas
kesehatan agak praktik
hand hygiene dapat
lebih baik.

Tenaga kesehatan yang
menjadi
partisipan
mengatakan
ketidakpatuhan
cuci
tangan sering terjadi,
karena mereka merasa
kurangnya
panutan
positif dari senior dan
merasa kurangnya bukti
bahwa hand hygiene
efektif untuk mencegah
infeksi silang.
Dengan
melakukan
pendidikan
dan
penekanan
atas
keharusan melakukan
hand hygiene maka
terjadinya tren positif
adanya
peningkatan
dalam
kepatuhan
melakukan
hand
hygiene.
Hasil penelitian ini
didapatkan
bahwa
terjadi
peningkatan
antara pre dan post
intervension
baik
dengan
responden
perawat, dokter dan
tenaga medis lainnya,
serta
terjadi
peningkatan pada five
momment hand hygiene
yang dilakukan pada
petugas kesehatan di
ruang intensive care
unit.
Hasil dari penelitian ini
tingkat
kepatuhan
masih kurang. Petugas

Penulis

Judul

Hasil

Kesimpulan

University-Affiliated
Hospital.
Infection
Control and Hospital
Epidemiology

(58,8%) untuk penggunaan sarung
tangan.

(Mahfouz et al.,
2013)

Hand hygiene noncompliance among
intensive care unit
health care workers in
aseer central hospital,
South-Western Saudi
Arabia

Secara keseluruhan ketidakpatuhan
kebersihan tangan petugas kesehatan
sebanyak 41,0%, dan pada moment
sebelum kontak dengan pasien sering
sekali tidak dilakukan hand hygiene.

(Sastry et al.,
2017)

Impact of a hand
hygiene audit on hand
hygiene compliance
in a tertiary care
public sector teaching
hospital in South
India.

(Kolola &
Gezahegn,
2017)

A twenty-four-hour
observational study of
hand
hygiene
compliance among
health-care workers in
Debre Berhan referral
hospital, Ethiopia

Hasil dari penelitian ini didapatkan
hand hygiene complete adherence rate
(HHCAR) sebanyak (45,5%), hand
hygiene partial adherence rate
sebanyak (21,17%), dan nonadherence
rate sebanyak (33,3%).
Dalam
penelitian ini terdapat peningkatan
bertahap dalam HHCAR selama periode
penelitian dari 37,5% menjadi 51,7%
yang secara statistik significant (P =
0,001). HHCAR ditemukan tertinggi
yaitu perawat (58,9%) diikuti oleh staf
lain (46,7%) dan dokter (46,6%).
Pelaksanaan hand hygiene dengan five
momment, didapatkan hasil yaitu
momen 3 dan 4 memiliki kepatuhan
signifikan secara statistik (masingmasing 78,5% dan 71,8%; P <. 001)
dibandingkan dengan Momen 1, 2, dan
5. Ketika HHCAR meningkat ada
penurunan yang signifikan secara
statistik dalam tingkat infeksi terkait
perawatan kesehatan dari 10,6-3,9 per
1.000 hari perawatan kesehatan (P =
0,042).
Kepatuhan hand hygiene secara
keseluruhan adalah 22. 0% (95% CI:
19,4-24,9). Tingkat kepatuhan lebih
rendah sebelum kontak pasien (2,4%;
95% CI: 0,9-5,3), sebelum prosedur
aseptik (3,6%; 95% CI: 1,6-7,7) dan
setelah kontak dengan lingkungan
pasien (3,3%; 95% CI : 1,2-7,9),
sedangkan tingkat kepatuhan yang lebih

kesehatan
patuh
menjaga
kebersihan
tangan
dan
menggunakan sarung
tangan, jika ada sesuatu
indikasi yang dapat
menyebabkan tangan
terlalu kotor.
Angka -angka
ketidakpatuhan
kebersihan tangan yang
diamati
menuntut
pendidikan
intensif
untuk mempromosikan
program
kebersihan
tangan dan pelatihan
loka l untuk membantu
menanamkan
kebersihan tangan yang
efisien dan efektif ke
semua
elemen
pemberian perawatan
Audit hand hygiene
memiliki
pengaruh
signifikan
terhadap
kepatuhan
hand
hygiene, sehingga dapat
menjadi bagian dari
pengendalian infeksi
secara manual di setiap
rumah sakit.
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Kepatuhan
hand
hygiene
petugas
kesehatan ditemukan
rendah di rumah sakit
rujukan Debre Berhan,
dan kepatuhan petugas
kesehatan
dalam
melindungi pasien dari
infeksi lebih rendah

Penulis

Judul

Hasil

Kesimpulan

baik ditemukan setelah paparan cairan
tubuh (75,8%; 95% CI: 68,0-82,3) dan
setelah kontak pasien (42,8%; 95% CI:
35,2-50,7).

dibandingkan
melindungi
petugas
kesehatan itu sendiri.
Temuan penelitian ini
menunjukkan bahwa
kepatuhan
hand
hygiene
perlu
ditingkatkan
lebih
lanjut.
Perlu adanya program
pelatihan hand hygiene
berkelanjutan
bagi
petugas kesehatan ICU
di
rumah
sakit
universitas Beni-Suef,
agar dapat lebih efisien
dan
efektif
dalam
pemberian perawatan.
Ketidak
patuhan
pelaksanaan kebersihan
tangan
disebabkan
karena media yang
digunakan
kurang
memadai
seperti
campuran air pada
sabun yang terlalu
banyak, tisu
yang
jarang
tersedia,
antiseptik
berbasis
alkohol murni sehingga
menimbulkan bau yang
menyengat dan terasa
panas ditangan serta
lengket.

(Anwar &
Elareed, 2019)

Improvement of hand
hygiene compliance
among health care
workers in intensive
care units.

Secara keseluruhan kepatuhan hand
hygiene meningkat secara signifikan
dari 30,9 (95% CI: 27,2-34,6%)
sebelum intervensi menjadi 69,5 (95%
CI: 65,2- 72,6%) pasca intervensi

(Ningsih et al.,
2017)

Gambaran
pelaksanaan kegiatan
kebersihan
tangan
oleh
petugas
kesehatan di rumah
sakit dustira cimahi

Hasil dari 288 kali pengamatan
kepatuhan petugas kesehatan (dokter,
perawat dan mahasiswa praktek) yang
terbagi pada shift pagi dan shift sore
dengan 84 pengamatan, dan shift malam
berjumlah 120 kali pengamatan, yaitu
sebelum kontak dengan pasien sebagian
besar hand hygiene tidak dilakukan oleh
mahasiswa yaitu sebesar 89,8 % pada
shift malam, sebelum tindakan terhadap
pasien sebagian besar hand hygiene
tidak dilakukan oleh mahasiswa
sebanyak 89,8% pada shift malam,
sesudah kontak dengan pasien sebagian
besar kegiatan hand hygiene dilakukan
tidak sempurna oleh dokter sebanyak
75% pada shift sore, sesudah kontak
dengan cairan tubuh pasien sebagian
besar hand hygiene dilakukan tidak
sempurna oleh mahasiswa sebanyak
82,4% pada shift pagi, dan sesudah
kontak dengan lingkungan pasien
sebagian besar hand hygiene dilakukan
tidak sempurna oleh dokter sebanyak
75% pada shift sore.

PEMBAHASAN
Penulis melakukan tinjauan literature review dengan menggunakan 10 artikel yang terkait dengan tingkat
kepatuhan petugas kesehatan dalam melakukan hand hygiene di rumah sakit antara tahun 2001-2019. Hasilnya
menegaskan bahwa tingkat kepatuhan petugas kesehatan dalam melakukan hand hygiene dapat mencegah atau
mengurangi infeksi terkait perawatan di rumah sakit yang sering di sebut health care associated infections
(HCAIs) atau hospital associated infections (HAIs) untuk infeksi di rumah sakit yang dulu disebut infeksi
nosokomial.
Infeksi yang didapat dirumah sakit merupakan masalah utama, sehingga dapat mengakibatkan lamanya rawat
inap dan semakin membengkaknya biaya, sehingga Kemenkes mengeluarkan kebijakan nasional dengan
menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 382 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan
dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit. Aturan tersebut akan dijadikan pijakkan hukum untuk menerapkan
standardisasi fasilitas kesehatan di rumah sakit, salah satunya dalam pencegahan dan pengendalian infeksi dengan
hand hygiene, yang menjadi penyebab utama infeksi nosokomial dan mengakibatkan penyebaran mikroorganisme
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multi resisten di fasilitas pelayanan kesehatan (Kemenkes, 2011). Menjaga kebersihan tangan dengan cara mencuci
tangan adalah metode paling muda h dan efektif sesuai penelitian yang dilakukan oleh (Kuzu et al., 2005), hal itu
sesuai dengan (Kemenkes RI, 2011) bahwa m elakukan cuci tangan merupakan langkah pencegahan yang paling
sederhana dan murah, tetapi kepatuhan petugas kesehatan terhadap hand hygiene dengan benar masih jauh dari
optimal/ideal.
Penelitian yang dianalisis dalam artikel ini menunjukan, bahwa tingkat kepatuhan petugas kesehatan di
beberapa rumah sakit di dunia dalam melakukan kebersihan tangan masih rendah, beberapa faktor yang berk aitan
dengan kepatuhan petugas kesehatan yaitu pengetahuan, pelatihan, penyediaan handuk bagi individu / kertas tisu,
penyediaan alkohol untuk kebersihan tangan dan keberadaan komite pencegahan infeksi (Abdella et al., 2014).
Tingkat kepatuhan petugas kesehatan juga akan meningkat menurut (Hoffmann et al., 2019), jika diberikan
informasi berulang, pelatihan dan umpan balik, hal yang sama juga dikemukakan oleh penelitian yang dilakukan
oleh (Abdo and Al-Fadhli, 2018) dan penelitian yang dilakukan (Anwar and Elareed, 2019). Salah satu artikel
penelitian dalam literatur ini membahas tentang kepatuhan petugas kesehatan pada salah satu rumah sakit di
Indonesia, bahwa tingkat kepatuhan petugas kesehatan dalam melaksanakan hand hygiene dengan five moments
masih rendah, hal tersebut dikarenakan media kurang memadai seperti campuran air pada sabun yang terlalu
banyak, tisu yang jarang tersedia, antiseptik berbasis alkohol murni sehingga menimbulkan bau yang menyengat
dan terasa panas ditangan serta lengket sehingga dalam aplikasinya petugas keseha tan yang diamati dalam
penelitian ini tidak melaksanakan hand hygiene dengan benar dan tepat sesuai kebijakan (Ningsih et al., 2017).
Kajian literatur ini juga mengemukakan bahwa, petugas kesehatan akan lebih patuh menjaga kebersihan
tangan, jika ada sesua tu indikasi yang dapat menyebabkan tangan terlalu kotor menurut (Kuzu et al., 2005), dan
di dukung oleh penelitian yang dilakukan (Erasmus et al., 2009). Peningkatan kepatuhan petugas kesehatan dalam
melakukan hand hygiene perlu waktu yang panjang dan perlu adanya kerjasama antara rumah sakit dengan petugas
kesehatan agar praktik hand hygiene dapat lebih baik (Demirel, 2019). Menurut (Kolola and Gezahegn, 2017)
kepatuhan dalam melakukan hand hygiene harus sering ditindak lanjut dikarenakan petugas kesehatan banyak
yang sering mengabaikan, hal yang sama juga dikemukakan oleh (Mahfouz et al., 2013), bahwa audit pada petugas
kesehatan dalam melakukan hand hygiene harus sering dilakukan agar dapat melaksanakan hand hygiene dengan
benar.
Aplikasi pelaksanaan kepatuhan petugas kesehatan dalam melakukan hand hygiene dengan five momments
masih belum terlaksana dengan baik, hasil penelitian (Sastry et al., 2017) menunjukan kepatuhan hand hygine pada
momen 3 dan 4 jauh lebih tinggi dibanding momen lain, sejalan dengan (Mahfouz et al., 2013) petugas kesehatan
lebih patuh melakukan hand hygiene setelah kontak dengan pasien dan sebelum kontak dengan pasien paling sering
tidak dilakukan. Hal tersebut tidak sesuai dengan indikator menurut World Health Organization (2009), bahwa
konsep hand hygiene dengan five momments sebagai evidence-based untuk mencegah penyebaran HAIs yang
harus dilaksanakan dengan sesuai, yaitu sebelum kontak dengan pasien, sebelum tindakan aseptik, setelah terpapar
cairan tubuh pasien, setelah kontak dengan pasien, dan setelah kontak dengan lingkungan pasien. Dua dari lima
momen untuk kebersihan tangan terjadi sebelum kontak untuk mencegah risiko penularan mikroba ke pasien,
sementara tiga momen lainnya terjadi setelah kontak untuk mencegah risiko transmisi mikroba ke petugas
kesehatan dalam memberikan perawatan dan lingkungan pasien. Ada 2 teknik mencuci tangan menurut World
Health Organization yaitu 1) mencuci tangan dengan air dan deterjen atau sabun, dengan atau tanpa antiseptik,
dan 2) menggosok tangan dengan larutan berbasis alkohol (WHO, 2009).
SIMPULAN
Dalam penulisan literature review ini dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan petugas kesehatan dalam
melakukan hand hygiene dengan benar dan sesuai kebijakan dapat berpengaruh dalam mencegah terjadinya
infeksi terkait perawatan kesehatan khususnya di rumah sakit. Berdasarkan literatur ini, rumah sakit juga harus
memberi dukungan dalam meningkatkan kepatuhan petugas kesehatan, dengan cara:
a. Memberikan atau menyediakan handrub berbasis alkohol, pasokan air yang aman, sabun yang aman bagi
petugas kesehatan dan handuk yang bersih secara berkelanjutan pada titik perawatan.
b. Melakukan pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutkan tentang hand hygiene yang benar sesuai dengan
five moments.
c. Diadakan Audit oleh rumah sakit untuk pemantauan yang ketat dan evaluasi dalam kepatuhan kebersihan
tangan petugas kesehatan.
d. Adanya promosi kesehatan di lingkungan rumah sakit tentang pentingnya hand hygiene bukan hanya
dilakukan oleh petugas kesehatan saja, namun semua petugas rumah sakit serta pasien harus ikut serta dalam
melaksanakan hand hygiene.
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ABSTRAK
Menstruasi pasti dialami oleh setiap remaja putri, baik remaja putri dengan kebutuhan khusus maupun remaja putri
normal tanpa kebutuhan khusus apapun. Pada remaja putri dengan retardasi mental memiliki keterbatasan dalam
melakukan personal hygiene menstruasi, sehingga remaja putri tersebut tidak dapat melakukannya secara mandiri
dan membutuhkan bantuan serta bimbingan dari orang tua. Untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan
personal hygiene ketika menstruasi pada remaja putri dengan retardasi mental. Data base yang digunakan adalah
Google Scholar dan Pubmed. Kata kunci dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yaitu : faktor, personal
hygiene menstruasi dan retardasi mental. Hasil pencarian ditemukan 175 artikel. Kriteria inklusi yang digunakan
adalah artikel dipublikasikan full text, dalam rentang waktu 2010 – 2019, artikel membahas tentang personal
hygiene menstruasi pada remaja dengan retardasi mental. Berdasarkan kriteria inklusi didapatkan 9 artikel yang
memenuhi syarat review. Hasil analisis yang telah dilakukan, teridentifikasi bahwa terdapat dua faktor yang
berhubungan dengan personal hygiene menstruasi pada remaja putri, diantaranya faktor internal : pengetahuan,
klasifikasi retardasi mental, dukungan orang tua, dan faktor eksternal : tingkat pendidikan orang tua dan pola asuh
orang tua. Faktor internal mempunyai hubungan yang signifikan pada remaja putri ketika melakukan personal
hygiene menstruasi. Penelitian lebih lanjut tentang pengalaman remaja dengan retardasi mental sangat dibutuhkan
untuk melihat kesiapan remaja dalam menghadapi menstruasi.
Kata kunci: faktor, menstruasi, personal hygiene dan retardasi mental
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COGNITIVE BEHAVIOR THERAPY (CBT) PADA KECANDUAN GAME ONLINE: A
LITERATUR REVIEW
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Fakultas Keperawatan Universitas Padadjaran Bandung
santi.rinjani@gmail.com

ABSTRAK
Aktivitas bermain game online yang dilakukan secara berlebihan memberikan pengaruh yang negatif pada remaja
dan orang dewasa. Orang yang sudah kecanduan game online tidak dapat berhenti bermain sehingga menyebabkan
menurunnya prestasi akademis, mengurangi kepercayaan diri dan harga diri, kesehatan fisik dan mental. Tingkat
kecanduan game online dapat diturunkan dengan cara pasien di berikan terapi yaitu Cognitive Beghaviour
Therapy. Penelusuran literatur ini bertujuan untuk menganalisa hasil penelitian yang berfokus pada pengaruh
Cognitive Beghaviour Therapy terhadap tingkat kecanduan game online. Metode Penelaahan ini dilakukan dengan
review literatur melalui media elektronik pada Sience Direct dan Google Scholar dan menggunakan kata kunci
game online addiction, cognitive behavior therapy, setelah penelusuran didapatkan 10 artkel yang memenuhi
kriteria dengan tahun terbitan maksimal 10 tahun terakhir. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa cognitive behavior
therapy adalah jenis perawatan perilaku jangka pendek yang berfokus membantu pasien mempertimbangkan
hubungan antara keyakinan, pikiran, dan perasaan dan mengikuti pola dan tindakan perilaku. Selama cognitive
behavior therapy, terjadi penurunan tingkat kecanduan game online, gejala psikososial, peningkatan harapan
efikasi diri. Ada tiga fase cognitive behavior therapy yaitu fase modifikasi perilaku, restrukturisasi kognitif, dan
mengurangi dampak buruk. Simpulan pada penelitian ini menunjukkan bahwa Cognitive Be haviour Therapy

secara signifikan mengurangi tingkat kecanduan game online pasien, kepuasan hidup pasien meningkat
dan mengurangi kecemasan.
Kata kunci: game online addiction, cognitive behavior therapy

COGNITIVE BEHAVIOR THERAPY (CBT) ON ONLINE
GAME ADDICTION: A LITERATURE REVIEW
ABSTRACT
Excessively playing online games harm teens and adults. People who have addicted to online games cannot stop
playing and cause decreasing academic achievement, self -confidence, self-esteem, physical and mental health. The
level of online game addiction can be reduced with Cognitive Behavior Therapy. This literature search aimed to
analyze the results of research that focused on the influence of Cognitive Behavior Therapy on the level of online
game addiction. This review method was carried out by reviewing the literature through electronic media on
Science Direct and Google Scholar by using the keywords "online game addiction," and "cognitive behavior
therapy," then conducted a search and found ten articles that met the criteria that is, publication year maximum is
the last ten years. The results showed that cognitive behavior therapy is a type of short -term behavioral treatment
that focuses on helping patients with considering the relationship between beliefs, thoughts, feelings and following
behavioral patterns and actions. Cognitive behavior therapy can reduce the level of online game addiction and
psychosocial symptoms and increase self-efficacy expectations. There are three phases of cognitive behavior
therapy, namely the phase of behavior modification, the phase of cognitive restructuring, and the phase of reducing
adverse effects. Conclusions in this study indicate that Cognitive Behavior Therapy significantly reduces the level
of online gaming addiction and anxiety and increases patient satisfaction.
Keywords: cognitive behavior therapy, online game addiction
PENDAHULUAN
Kecanduan game online adalah ketidakmampuan mengontrol bermain game online sehingga mengakibatkan
gangguan siklus kehidupan, sosial, prestasi di bidang akademik, dan mengganggu pekerjaan (Kim, Han, Lee, &
Renshaw, 2012a). Selain itu game online menyebabkan beberapa gejala lain seperti impulsif, agresi, depresi, harga
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diri rendah, kontrol diri rendah, kecemasan, kehilangan nafsu makan, gangguan tidur, aktivitas fisik terbatas,
perilaku agresif pada remaja (Seok, Lee, Park, & Park, 2018).
Menurut data Statistik Korea pada tahun (2018), menyatakan bahwa remaja yang memiliki usia 13 -24
tahun di Korea Selatan, menghabiskan sebagian besar waktu dengan bermain ga me komputer (68,3%), dan
pencarian internet (59,7%). Kemajuan teknologi dengan adanya smart phone, komputer, dan perangkat mobile
lainnya, sehingga kecanduan game online menjadi masalah yang serius. Survei yang dilakukan oleh Korean
Creative Content Agency (2017) pada siswa SD, SMP, dan SMA menemukan bahwa 0,7% kecanduan game
internet, 1,9% kecanduan internet berkembang, 81,5% adalah pengguna game internet rata -rata, dan 16,0%
memiliki persepsi positif terhadap game internet (Seok et al., 2018; Wang, Ren, Long, Liu, & Liu, 2019).
Seseorang senang bermain game online terutama pada remaja disebabkan oleh adanya motivasi internal
dalam diri, hubungan keluarga, faktor kehidupan sekolah, hubungan yang tidak stabil antara remaja dan orang tua
mereka, pola asuh (perlindungan berlebihan atau harapan tinggi, m engendalikan perilaku, kurangnya perhatian
orang tua, kurangnya komunikasi keluarga), ketidakmampuan sekolah (misalnya intimidasi, kekerasan sekolah,
stres seksual, dan hubungan negatif dengan guru) (Han, Kim, Lee, & Renshaw, 2012; Seok et al., 2018).
Tingkat kecanduan game online dapat diturunkan dengan cara pasien di berikan terapi yaitu terapi
farmakologi, terapi fungsi dan kohesi keluarga, terapi virtual realiti, terapi naratif, terapi meditasi dan Motivational
Interviewing (Nazlıgül, Baş, Akyüz, & Yorulmaz, 2018) namun terapi tersebut kurang efektif dan efisien untuk
mengurangi kecanduan game online pada remaja dan dewasa serta terapi farmakologi memiliki efek samping
apabila dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama (D Griffiths, J Kuss, & L King, 2012; Zajac, Ginley, Chang,
& Petry, 2017).
Terapi CBT (Cognitive Beghaviour Therapy) adalah jenis terapi perilaku jangka pendek yang berfokus
membantu pasien mempertimbangkan hubungan antara keyakinan, pikiran, dan perasaan dan mengikuti pola serta
tindakan perilaku (Young, 2013). Menurut Kim, et al (2013), terapi perilaku kognitif (CBT) adalah jangka pendek,
berorientasi pada masalah dan sebagai metode perawatan psikologis yang relevan dengan berbagai gangguan
kejiwaan, terutama gangguan depresi mayor, kecemasan, gangguan psikososial, gangguan kecanduan alkohol dan
obat. Tujuan cognitive behavior therapy adalah untuk membantu individu dalam mengubah pemikiran atau kognisi
yang irasional atau pemikiran maladaptif menjadi lebih rasional sehingga secara tidak langsung mengubah tingkah
lakunya yang tampak.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini ini dilakukan dengan menggunakan metode telaah literatur yaitu mendapatkan pemahaman yang
lebih dengan mencari lieratur-literatur yang terkait dengan tema penelitian. Pencarian literatur dilakukan pada
media elektronik (internet) pada elektronik database Google Scholar dan Sience Direct. Kata kunci yang
dimasukan dalam penelusuran literatur yang dipakai adalah ‘’cognitive behavior therapy’’, ’’game online
addiction’’. Pencarian pertama dengan kata kunci terdapat 32.400 artikel terkait. Lalu pencarian dilakukan dengan
membatasi rentang tahun 2009-2019 didapatkan hasil 17.400 artikel.
Pembatasan artikel dengan tahun dilakukan untuk menjaga keterkinian penulisan berdasarkan hasil
penelitian terkini.setelah membaca artikel dan menyeleksinya sesuai dengan tema penelitian didapatkan 10 artikel
yang sesuai. Alasan kerelevanan artikel dipilih yaitu sumbernya jelas, original artikel, jenis penelitian kuantitatif,
sesuai dengan topik yang diinginkan, batas tahun diterbitkannya dalam 10 tahun terakhir dan artikel memiliki
konten utama yaitu kecanduan game online dan cognitive behavior therapy.
HASIL PENELITIAN
Diagnostik Kecanduan Game Online
Banyak Istilah yang di gunakan untuk kecanduan game online di dalam jurnal atau literatur diantaranya yaitu
internet gaming addiction, online gaming addiction, internet game Disorder (IGD) dan computer game addiction
(Chen, Oliffe, & Kelly, 2018). Sedangkan American Psychological Association (APA, 2013) menggunakan istilah
internet game Disorder (IGD) dan mengkategorikan termasuk dalam Manual Diagnostik dan Statistik Gangguan
Mental, Kelima Edisi (DSM-5) sebagai diagnosis baru potensial yang memerlukan penelitian lebih lanjut sebelum
diterima secara resmi sebagai penyakit (Association, 2013). Menurut WHO (2018) kecanduan game merupakan
sebuah penyakit dengan menggunakan istilah gaming disorder (game online atau video game) dan
mengkategorikan kedalam the chapter of substance and behavioural addiction in the 11th edition of the
International Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-11) dan memiliki kriteria yaitu (1)
orang yang terobsesi dengan game yang sulit dikendalikan selama > 12 bulan, (2) tingkat obsesi dengan bermain
game lebih tinggi daripada aktivitas lain sehingga kegiatan sehari-hari berkurang, dan (3) bahkan jika seseorang
menyadari dampak negatifnya, perilaku permainan terus berlanjut atau semakin meningkat (World Health
Organization, 2018).
Cognitive Behavioural Therapy (CBT) Pada Kecanduan Game Online
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Berdasarkan hasil dari sepuluh artikel yang terpilih kemudian di analisis dan disimpulkan bahwa Cognitive
Behavior Therapy (CBT) efektif pada kecanduan game online. Hasil dari studi literatur ditampilkan pada tabel 1.
Percobaan klinis membandingkan intervensi CBT berbasis kelompok yang berfokus pada keinginan untuk
kelompok kontrol non RCT di antara 40 orang dewasa muda, setelah 6 minggu, kelompok yang menerima CBT
melaporkan jam permainan mingguan dan gejala IGD yang secara signifikan lebih sedikit dibandingkan dengan
kelompok kontrol tanpa intervensi, tetapi tidak ada statistik uji yang diberikan untuk perubahan dari pra -pasca
perawatan (Zhang et al., 2016). CBT efektif mengurangi tingkat kecanduan game online dan tidak jauh berbeda
dengan kelompok intervesi dengan virtual Reality karena akan meningkatkan konektivitas fungsional (FC) dari
sirkuit kortiko-striatal-limbik dengan merangsang sistem limbik (Park et al., 2016).
CBT dalam kombinasi dengan bupropion mungkin efektif untuk perawatan remaja yang depresi dengan
kecanduan game online, terutama dalam mengurangi bermain game online dan kecemasan, serta dalam
meningkatkan kualitas hidup (Kim et al., 2012a). Salah satu uji coba secara acak membandingkan perawatan
kelompok CBT dengan konseling suportif dasar dengan sampel remaja. Setelah enam minggu sesi dua kali
seminggu, kedua kondisi menunjukkan penurunan yang signifikan pada gejala IGD, tetapi tidak ada perbedaan
yang signifikan antara kelompok (Li & Wang, 2013).
Peningkatan keadaan emosi dan kemampuan regulasi, perilaku dan gaya manajemen diri di remaja
diidentifikasi dengan kecanduan internet menunjukkan peningkatan keterampilan manajemen waktu dan emosi,
kognitif dan gejala perilaku (Du, Jiang, & Vance, 2010). Short-term treatment for internet and computer game
addiction (STICA), merupakan modifikasi CBT jangka pendek yang efektif dapat mengurangi tingkat kecanduan
game online (Wölfling et al., 2019). Hasil penelitian menunjukkan bahwa CBT-IA efektif dalam memperbaiki
gejala yang terkait dengan kecanduan internet setelah dua belas sesi mingguan dan secara konsisten lebih dari satu
bulan, tiga bulan, dan enam bulan setelah terapi (Young, 2013).
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Tabel 1. Studi Karakteristik
No
Nama Peneliti
Tujuan
1.
Zhang et al., Mengetahui pengaruh CBT yang
(2016)
berfokus
pada
craving
(keinginan)/CBI
(Craving
Behavior Intervention)

Metode
Non
RCT/Research
and
Development

Sampel(N)
A : 20 orang Kelompok intervesi CBT
B : 16 Orang kelompok kontrol

A : 24 orang Kelompok intervesi
dengan CBT
B : 24 orang Kelompok intervesi dengan
Virtual Reality
A : 32 orang orang Kelompok intervesi
CBT + bupropion
B : 33 Orang kelompok control
(bupropion)

2

Park
et
(2016)

al.,

Mengetahui pengaruh Virtual
Reality VS CBT terhadap tingkat
kecanduan game online

RCT

3

S. M. Kim et al.,
(2012)

RCT

4

Li &
(2013)

mengevaluasi efikasi terapi
perilaku kognitif (CBT)
dikombinasikan
dengan
bupropion untuk perawatan
bermain game on-line yang
bermasalah pada remaja dengan
komorbiditas
gangguan depresi mayor
Membandingkan terapi CBT
dengan
konseling
pada
kecanduan game online

5

Wölfling et al.,
(2019)

RCT

6

Du, Jiang, &
Vance, (2010)

Mengetahui pengaruh terapi
perilaku kognitif (CBT), dan
menggunakan
short-term treatment for internet
and computer game addiction
(STICA), pada
orang
yang
mengalami
kecanduan internet dan game
online.
mengevaluasi efektivitas terapi
terapi
perilaku
kognitif
kelompok
(CBT)
untuk
kecanduan internet pada remaja.

Wang,
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RCT

RCT

Hasil Penelitian
kelompok yang menerima CBT
melaporkan secara signifikan lebih
sedikit jam bermain game online selama
satu minggu
dan gejala IGD
dibandingkan dengan kelompok kontrol
tanpa intervensi
CBT efektif mengurangi tingkat
kecanduan game online dan tidak jauh
berbeda dengan Kelompok intervesi
dengan virtual Reality
CBT dan bupropion efektif
mengurangi
bermain game online dan kecemasan,
depresi dan dalam meningkatkan
kepuasan hidup

A : 14 orang orang Kelompok intervesi
CBT
B : 14 Orang kelompok intervnesi
konseling
A : 72 orang orang Kelompok intervesi
CBT + STICA
B : 71 Orang kelompok control

CBT efektif mengurangi gejala
kecanduan game online dan tidak secara
signifikan berbeda dengan terapi
konseling
CBT + STICA efektif mengurangi
tingkat kecanduan game online

A : 32 orang orang Kelompok intervesi
CBT
B : 24 Orang kelompok control

CBT berbasis sekolah efektif untuk
remaja dengan kecanduan internet,
khususnya
dalam
meningkatkan
keadaan emosi dan kemampuan
regulasi, perilaku
dan gaya manajemen diri

7

Young, (2013b)

Mengetahui pengaruh terapi
cognitive-Behavioral Therapy
for Internet Addiction (CBT-IA)
pada orang yang mengalami
kecanduan gane online

RCT

128 orang di berikan intervensi CBT-IA

8

Deng et al.,
(2017)

RCT

A: 44 orang orang Kelompok intervesi
CBI
B : 19 orang orang Kelompok control

9

Yang et al.,
(2017)

Mengetahui efektivitas CBT
yang berfokus pada craving
(keinginan)/CBI
(Craving
Behavior Intervention)
Pengaruh kombinasi CBT dan
Electro-Acupuncture
pada
pasien kecanduan game online

10

Duven, Müller,
Beutel, &
Wölfling, (2015)

Pengaruh kombinasi CBT dan
terapi peningkatan motivasi pada
pasien kecanduan game online

320 | S e m i n a r N a s i o n a l 2 0 1 9 U n p a d

RCT

A : 32 orang orang orang Kelompok
intervesi
CBT
ElectroAcupuncture
B : 32 orang orang orang Kelompok
kontrol

RCT

A : 32 orang orang orang Kelompok
intervesi CBT- terapi peningkatan
motivasi
B : 14 orang orang orang Kelompok
kontrol

CBT-IA efektif dalam memperbaiki
gejala yang terkait dengan kecanduan
internet dan game online setelah dua
belas sesi dalam satu minggu dan secara
konsisten lebih dari satu bulan, tiga
bulan, dan enam bulan setelah terapi.
CBT yang berfokus pada craving
(keinginan)/CBI (Craving Behavior
Intervention)
efektif
mengurangi
kecanduan game online
CBT - Electro-Acupuncture efektif
untuk mengurangi kecanduan game
online

kombinasi CBT dan terapi peningkatan
motivasi efektif pada pasien kecanduan
game online

PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil analisis dan penelaahan literatur menunjukkan bahwa terapi untuk mengurangi kecanduan game
online pada individu yang banyak digunakan, efektif dan efisien dengan menggunakan Cognitive Behavioural
Therapy (CBT). Terapi CBT dilakukan selama beberapa bulan dan umumnya dilakukan 2 -10 kali terapi dan lama
terapi selama 1-2 jam dalam satu kali terapi (Wang et al., 2019; Young, 2013; Zhang et al., 2016). Cognitive
Behavioural Therapy (CBT) yaitu terapi yang meliputi fase modifikasi (1) identifikasi penyimpangan kognitif
seperti depresi, kecemasan, kehilangan nafsu makan, gangguan tidur, dan perilaku agresif yang terkait dengan
perilaku orang yang kecanduan game online; (2) mencari bukti yang dapat mengkonfirmasi terjadinya
penyimpangan kognitif; fase restrukturisasi yaitu (3) mengevaluasi keyakinan inti dan skema (pola –pola mental
atau sistem yang menggambarkan cara berpikir seseorang terhadap dunia) kognitif negatif; (4) penggantian
pemikiran dengan pola pikir yang lebih adaptif; fase mengatasi dampak buruk yaitu (5) menetapkan pencegahan
kekambuhan dan rencana langkah-langkah terapi; (6) mengatasi masalah pengendalian diri.
Berdasarkan hasil analisis dan penelaahan literatur menunjukkan bahwa C ognitive Behavioural Therapy
(CBT) terus berkembang dengan cara menkombinasikan terapi obat, bentu k-bentuk psikoterapi lainnya atau
fisioterapi sehingga mendapatkan terapi yang komprehensif, efektif dan efisien untuk mengurangi kecanduan
game online (Wang et al., 2019). Kombinasi Cognitive Behavioural Therapy (CBT) dengan terapi lain yaitu
diantaranya CBT di kombinasikan dengan obat seperti bupropion untuk mengurangi depresi dan kecemasan pada
kecanduan game online (Kim, Han, Lee, & Renshaw, 2012b), CBT di kombinasikan dengan terapi peningkatan
motivasi (Duven, Müller, Beutel, & Wölfling, 2015; Poddar, Sayeed, & Mitra, 2015) dengan cara (1) tahap
kontemplasi (membangun hubungan terapeutik, wawancara terperinci dan perumusan kasus); (2) tahap persiapan
(sesi disampaikan dengan cara empatik untuk menekankan psikoedukasi, termasuk mengelola psikologis dan
emosional melalui teknik relaksasi, analisis biaya dan manfaat bermain game online; (3) tahap kontrak dengan
pasien, orang tua dan terapis (yaitu perilaku modifikasi game, mengurangi waktu yang dihabiskan bermain game
online dan menyarankan melakukan kegiatan olahraga) (Poddar et al., 2015; Wang et al., 2019), CBT di
kombinasikan dengan terapi Electro-Acupuncture atau CBT dikombinasikan dengan virtual reality yang efektif
mengurangi kecanduan game online baik secara psikologis dan perilaku (Park et al., 2016; Yang et al., 2017) .
Berdasarkan hasil analisis dan penelaahan literatur menunjukkan bahwa Cognitive Behavioural Therapy
(CBT) merupakan kombinasi intervensi dari berbagai teknik yaitu psikoedukasi, stres dan manajemen humor,
wawancara dan memberikan motivasi, paparan dan respons pencegahan, teknik relaksasi dan pencegahan
kekambuhan dari kecanduan (Da Silva Roggi, Da Gama, Neves, & Garcia, 2015). CBT terus berkembang dan
adanya modifikasi intervensi yang sesuai dengan kebutuhan pasien kecanduan game online yaitu diantaranya CBI
(Craving Behavior Intervention), STICA (short-term treatment for internet and computer game addiction), CBTIA (cognitive-Behavioral Therapy for Internet Addiction).
Craving adalah keinginan atau motivasi yang kuat dan dapat menyebabkan kecanduan (Deng et al., 2017).
Craving Behavior Intervention (CBI) adalah intervensi perilaku yang dikembangkan untuk mengurangi keinginan
untuk bermain internet, berdasarkan teori kerangka kerja keinginan kondisi batas (McCarthy, Curtin, Piper, &
Baker, 2010) terapi kelompok yang paling banyak digunakan yang terdiri dari 2,5 -3 jam dari beberapa sesi topik
yang diguna kan yaitu: (1) memahami keinginan subjektif; (2) mengenali dan menguji keyakinan irasional tentang
keinginan; (3) mendeteksi keinginan yang kuat dan melegakan emosi negatif yang berkaitan dengan kecanduan;
(4) pelatihan dalam mengatasi keinginan dan mengub ah pemenuhan peserta kebutuhan psikologis; 5) belajar
manajemen waktu dan pelatihan keterampilan untuk mengatasi keinginan; 6) meninjau, berlatih, dan menerapkan
keterampilan (Costa & Kuss, 2019; Zhang et al., 2016). short-term treatment for internet and computer game
addiction (STICA) adalah Program terapi perilaku kognitif manual jangka pendek menggabungkan intervensi
kelompok dan individu untuk pengobatan kecanduan internet dan permainan computer (Wölfling et al., 2019).
Ada 3 fase terapi STICA yaitu Fase awal (Pendidikan pasien tentang mekanisme dan efek dari game online dan
komunikasi sosial), Fase kedua (Identifikasi pemicu penggunaan internet, membuat buku harian, Analisis
fungsional perilaku kecanduan, Mengaktifkan penggunaan internet yang baik, menggurangi kecenderungan
penundaan, pelatihan keterampilan (misalnya mengatasi stres dan masalah, keterampilan sosial, membangun
kegiatan alternatif, dan sebagainya) ) dan fase terminasi (pencegahan kecanduan internet dan pe nggunaan internet
yang baik (Jäger et al., 2012). Cognitive-Behavioral Therapy for Internet Addiction (CBTIA) adalah terapi
perilaku yang dirancang unik untuk mengobati pecandu internet yang menerapkan CBT dengan terapi
pengurangan bahaya (HRT) (Young, 2013). Terapi CBT-IA adalah pendekatan komprehensif yang dapat dibagi
menjadi beberapa fase, termasuk (1) modifikasi perilaku, (2) restrukturisasi kognitif, dan (3) terapi p engurangan
bahaya (HRT) (Şenormancı, 2018).
KESIMPULAN DAN SARAN
Cognitive Behavior Terapy (CBT) terbukti efektif dalam mengatasi kecanduan game online, tetapi dapat
digunakan pada usia remaja dan dewasa saja. Namun perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai perbedaan
durasi penurunan waktu dalam bermain game online pada kelompok yang dilakukan terapi CBT.
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ABSTRAK
Indonesia saat ini mengalami peningkatan insiden trauma akibat meningkatnya perkembangan industrialisasi,
urbanisasi, kekerasan, konflik sosial, bencana alam, dan mobilitas yang tinggi dari kendaraan bermotor. Pusat
trauma di rumah sakit telah dibentuk sebagai realisasi pelayanan kesehatan untuk mencegah kecacatan ata upun
kematian dari pasien. Rumah Sakit perlu meningkatkan kualitas pelayanan baik dari segi fasilitas maupun SDM
kesehatan, termasuk SDM Keperawatan. Kompetensi keperawatan dapat dilihat dari pencapaian pelaksanaan
indikator kualitas pelayanan keperawatan termasuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam layanan
trauma center. Tujuan review ini untuk meninjau upaya-upaya rumah sakit mengembangkan kompetensi perawat
didalam pemberian pelayanan trauma center. Metode review dengan mengidentifikasi literatur yang relevan
berdasarkan topik. Pencarian dilakukan berupa database Ebsco, PubMed, dan Google Scholar yang dipublikasikan
dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2017 dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
Berdasarkan pencarian database, didapatkan 800 artikel menggunakan strategi pencarian PRISMA sehingga
didapatkan lima artikel yang sesuai dengan topik. Hasil review menunjukan hubungan yang signifikan antara
peningkatan kompetensi perawat dengan peningkatan kualitas layanan keperawatan trauma center di rumah sakit.
Kesimpulan: Konsep membangun layanan kesehatan khususnya trauma center merupakan fenomena yang terjadi
dan sebagian besar rumah sakit memiliki pengalaman terbatas dalam membangun strategi pengembangan layanan
mereka, khususnya dalam pengembangan kompetensi perawatnya. Dalam hal ini, rumah sakit perlu
mengidentifikasi secara komprehensif menggunakan perencanaan, implementasi, dan manajemen untuk
pengembangan kompetensi perawat khususnya layanan trauma center.
Kata kunci: kompetensi, literatur review, pelayanan keperawatan, trauma center.
PENDAHULUAN
Sistem pelayanan kesehatan merupakan bagian penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Wibowo
(2014) mengemukakan bahwa seluruh negara di dunia berupaya menyelenggara kan pelayanan kesehatan yang
sebaik-baiknya. Hal tersebut dikarenakan kesehatan mempunyai peranan besar dalam meningkatkan derajat hidup
masyarakat. Menurut Adisasmito (2012) pelayanan kesehatan ini berarti setiap upaya yang diselenggarakan sendiri
atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan
mengobati penyakit, serta memulihkan kesehatan baik perseorangan, kelompok, maupun masyarakat.
Indonesia saat ini mengalami peningkatan insiden trauma akibat menin gkatnya perkembangan industrialisasi,
urbanisasi, kekerasan, konflik sosial, bencana alam, dan mobilitas yang tinggi dari kendaraan bermotor.
Perkembangan Rumah Sakit berubah seiring berjalannya peradaban dunia yang semakin canggih dan modern.
Pusat trauma (trauma center) di rumah sakit telah dibentuk sebagai realisasi pelayanan kesehatan untuk mencegah
kecacatan ataupun kematian dari pasien akibat cedera ataupun trauma. Trauma center saat ini didefinisikan sebagai
fasilitas sebuah rs yang khusus menyediakan fasilitas dan sdm secara cepat, selama 24 jam untuk menangani pasien
dengan cedera atau terluka dengan tujuan untuk mencegah kecacatan atau kematian dari pasien.
METODE
Metode review dengan mengidentifikasi literatur yang relevan berdasarkan topik. Pencarian dilakukan berupa
database Ebsco, PubMed, dan Google Scholar yang dipublikasikan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2019
dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Berdasarka n pencarian database, didapatkan 800
artikel menggunakan strategi pencarian PRISMA sehingga didapatkan lima artikel yang sesuai dengan topic.
Ekstraksi data ditampilkan dalam bentuk tabel dengan format yang sesuai dengan pertanyaan klinis yang telah
ditentukan dengan metode PICO. Strategi pencarian literature dibatasi untuk literatur 14 tahun terakhir (2005 2019), menggunakan database dari PubMed, Ebsco-CINAHL, dan Google Scholar. Dengan menggunakan kata
kunci development, literature review, nurse competence, trauma center
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Tabel. 1 Format Ekstraksi Data
No
1

Judul
Pengembangan
Trauma Center
Sebagai Program
Unggulan Rumah
Sakit Pelabuhan
Surabaya

Peneliti
Gafar
Hartatiyanto

2

Analisis
lingkungan
eksternal
dan
internal
untuk
rencana
pengembangan
trauma
center
sebagai program
unggulan Rumah
Sakit
Umum
Negara

Arisantha, I Gusti
Agung Putu

Tahun
2005

2008

Hasil
Aspek techinal dan operational trauma
center dinilai dengan membandingkan
dengan nilai standar normatif yang
didapatkan dari berbagai sumber.
Kebutuhan dasar terhadap trauma
berdasarkan jurnal region designation
yaitu dilihat dari jarak geografis
pelayanan trauma yang sudah ada, factor
transportasinya, lokasi populasi dan
kepadatannya, perkiraan jumlah pasien
trauma, pelayanan trauma center dari
rumah sakit yang berkualitas, dan sitem
rujukan yang ada antar jejaring di sekitar
rumah sakit.
Aspek techinal dan operational trauma
center Rumah Sakit Pelabuhan Surabaya
yaitu, jenis pelayanan dan kelengkapan
alat masuk dalam kategori sangat lengkap.
Kebutuhan pasar terhadap keberadaan
trauma center di Rumah Sakit Pelabuhan
Surabaya masuk dalam kategori tinggi,
karena hampir semua syarat pengadaan
trauma
center
terpenuhi.
Aspek
operasional trauma center Rumah Sakit
Pelabuhan Surabaya untuk jumlah SDM
medis, dan keperawatan dalam kategori
cukup dan masuk dalam kategori yang
kompeten berdasarkan kecakapan atau
kemampuan yang dimiliki dengan
peningkatan
pelatihan-pelatihan
penanggulangan trauma dengan instansiinstansi terkait secara berkesinambungan.
Faktor eksternal memiliki peluang:
kondisi jalan pada beberapa daerah rawan
kecelakaan, akses mudah ke RSU Negara,
jarak yang jauh dari Trauma Center
Denpasar, lalulintas dengan banyak
kendaraan
bermotor,
dukungan
stakeholder eksternal dan lokasi Trauma
Center cukup strategis. Ancaman:
kepadatan
penduduk
rendah
mempengaruhi angka kejadian sakit.
Faktor internal, memiliki kekuatan:
pelayanan yang
baik, koordinasi
pimpinan-staf baik, motivasi kerja staf
cukup
baik,
sistem
keuangan
terkomputerisasi, dukungan stakeholder
internal, kesiapan beberapa dokter ahli
dan ambulance. Kelemahan diantaranya:
belum semua satpam mendapat pelatihan
memobilisasi pasien trauma, kekurangan
tenaga registrasi, kekurangan tenaga
kesehatan mempengaruhi kecepatan
penanganan
pasien
dan
prinsip
keselamatan pasien, protap yang jarang di
up-date mempengaruhi penatalaksanaan
pasien, beberapa tenaga kesehatan belum

325 | S e m i n a r N a s i o n a l 2 0 1 9 U n p a d

Kesimpulan
Peningkatan kompetensi SDM
medis dan Keperawatan sangat
berpengaruh terhadap Aspek
operasional trauma center
Rumah Sakit, untuk dapat
memberikan
pelayanan
terhadap pasien trauma dengan
kategori
yang
kompeten
berdasarkan kecakapan atau
kemampuan yang dimiliki
dengan peningkatan pelatihanpelatihan
penanggulangan
trauma
dengan
instansiinstansi
terkait
secara
berkesinambungan.

Berdasarkan analisis SWOT
maka RS memiliki peluang dan
potensi yang besar untuk
mengembangkan
fasilitas
pelayanan Trauma Center, dan
berdasarkan
isu-isu
pengembangan maka strategi
yang paling rasional adalah
strategi yang mencerminkan
pertumbuhan, strategi fokus,
sedangkan untuk strategi
fungsional dan operasional
perlu memaksimalkan SDM
yamg kompeten dan sarana
prasarana yang dibutuhkan
dalam rangka pengembangan
Trauma Center.

3

Trauma Center
Staffing,
Infrastructure, and
Patient
Characteristics
that Influence
Trauma Center
Need

Mark Faul, Scott
M. Sasser, Julio
Lairet at al

2014

4

A Data -Driven
Approach to
Team Training for
Nurses in a Level
II Trauma Center

Tracy L.
Litzinger, Tara
N. Cohen,
Jennifer S.
Cabrera, at al

2019

5

Impact of
advanced nurse
teamwork training
on Trauma Team
Performance

Ellen M Harvey,
Daniel Freeman,
Jenifer Bath, at al

2019

pernah
mendapat pelatihan
dan
pendidikan yang berhubungan dengan
penanganan trauma, perlu penambahan
alat-alat kesehatan, kekurangan tenaga
berbasis pendidikan akuntansi
Organisasi nonprofit tingkat I dan Trauma
center tingkat II secara signifikan
berhubungan dengan tingkat kebutuhan
trauma center yang lebih tinggi. Proporsi
untuk kebutuhan trauma center yang
tinggi berhubungan secara signifikan
dengan trauma center yang memiliki
lebih tinggi persentase pasien yang
dirujuk dan juga berhubungan dengan
lebih rendahnya persentase pasien yang
diasuransikan. Karakteristik infrastruktur
rumah sakit, seperti kapasitas unit
perawatan intensif, tidak dihubungkan
dengan kebutuhan trauma center. Dengan
Analisa regresi linear (Generalized Linear
Modeling) untuk mengetahui hubungan
sebab akibat pada level III dan IV
menunjukan bahwa jumlah ahli bedah dan
perawat yang kompeten dalam layanan
trauma center memiliki hubungan yang
signifikan dengan kebutuhan trauma
center.

Hasil penelitian berfokus pada satu
intervensi: program pelatihan resmi
perawat trauma center yang berpusat di
area kepemimpinan, kerja sama tim, dan
komunikasi.
Pelatihan ini juga dirasakan dan
ditemukan memiliki dampak yang
signifikan terhadap pengetahuan peserta
tentang isi pelatihan ; t ( 65) = - 13,92, p ≤
.
01.Dengan
menggunakan data
pengetahuan tentang isi pelatihan ; t ( 65)
= - 13,92, p ≤ . 01. Dengan menggunakan
data khusus dari rumah sakit untuk
mendorong pengembangan intervensi dari
anggota tim multidisiplin adalah mungkin
untuk mengembangkan solusi efektif yang
ditujukan mengatasi masalah diantara tim
kerja interdisiplin.
Perawat dengan pelatihan trauma
memiliki kepercayaan diri yang lebih
tinggi dari segi keterampilan setelah
mendapatkan pelatihan layanan trauma (p
< 5). Kinerja tim resusitasi trauma
meningkat secara signifikan setelah
pelatihan, tetapi juga bisa terjadi
penurunan antara 6-12 bulan setelah
pelatihan. Penurunan terbesar dalam
kinerja dari waktu ke waktu terlihat dalam
pengaruh kepemimpinan (p < 5).
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Rumah
Sakit
dalam
meningkatkan
sistem
manajemen trauma center
yang lebih
baik, harus
memiliki pemahaman tentang
tentang
bagaimana
infrastruktur,
staf
yang
kompeten dan karakteristik
pasien dalam layanan trauma
center,hal ini juga dipengaruhi
oleh proporsi pasien yang
memerlukan perawatan trauma
yang canggih. Pelaksanaan di
rumah sakit menggunakan
pedoman berbasis bukti dan
perawatan standar dan praktik
terbaik untuk meningkatkan
kualitas perawatan trauma.
Oleh karena itu, penting untuk
menentukan sumber daya yang
kompeten dalam sebuah rumah
sakit yang dapat berkontribusi
terhadap pengobatan pasien
dengan luka parah atau trauma.
Program
pelatihan
resmi
perawat trauma center yang
berpusat
di
area
kepemimpinan, kerja sama
tim, dan komunikasi adalah
merupakan solusi yang efektif
dalam teamwork
trauma,
karena dengan peran dan
kerjasama tim yang baik akan
memberikan perawatan yang
aman bagi pasien, khususnya
pasien dengan trauma yang
memerlukan tindakan cepat.

Pelatihan teamwork trauma
memiliki efek yang positif
pada kepercayaan diri perawat
dalam
kinerja
layanan
keperawatan trauma, namun
kinerja akan terjadi penurunan
6 sampai 12 bulan setelah awal
pelatihan, terlebih jika tanpa
dukungan atau pengaruh dari
manajer perawat, hal ini
menunjukan bahwa adanya
kebutuhan untuk penguatan
dukungan
dari
manajer

perawat, selain itu pelatihan
trauma yang berkelanjutan
menjadi strategi yang efektif
untuk
meningkatkan
kepercayaan diri perawat
dalam kinerja atau pelayanan
trauma baik
dari
segi
pengetahuan, keterampilan dan
sikap.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Rumah Sakit dalam meningkatkan sistem manajemen trauma center yang lebih baik, harus memiliki pemahaman
tentang bagaimana infrastruktur, staf yang kompeten dan karakteristik pasien dalam layanan trauma center.
Pelaksanaan di rumah sakit menggunakan pedoman berbasis bukti dan perawatan standar dan praktik terbaik untuk
meningkatkan kualitas perawatan trauma (Mark Faul, Scott M. Sasser, Julio Lairet at al, 2014). Hal ini sejalan
dengan pernyataan Gafar Hartatiyanto, (2005) bahwa rumah sakit yang memiliki keunggulan layanan trauma
center harus dapat memberikan pelayanan yang cepat dan tepat terhadap pasien trauma, hal ini tentunya rs harus
memiliki sdm yang kompeten berdasarkan kecakapan atau kemampuan yang dimiliki dengan peningkatan
pelatihan-pelatihan penanggulangan trauma. Peningkatan kompetensi SDM Keperawatan sanga t berpengaruh
terhadap Aspek operasional trauma center di Rumah Sakit. Mutu pelayanan kesehatan yang baik dapat dilihat
dari fasilitas, teknologi, penampilan fisik, dan juga sikap dan perilaku karyawan yang harus mencerminkan
profesionalisme dan komitmen tinggi Supartiningsih, (2017).
Penelitian Arisantha, I Gusti Agung Putu (2008) di RSU Negara Denpasar, menyatakan bahwa berdasarkan analisa
SWOT RS memiliki peluang dan potensi yang besar untuk mengembangkan fasilitas pelayanan Trauma Center,
dan berdasarkan isu-isu pengembangan maka strategi yang paling rasional adalah strategi yang mencerminkan
pertumbuhan, strategi fokus, sarana prasarana yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan Trauma Center,
sedangkan untuk strategi fungsional dan untuk operasional perlu memaksimalkan SDM yang kompeten.
Memperkuat penelitian Arishanta ini, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Ernawati (2012, p.116) terhadap
perawat yang bekerja di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang menunjukkan 100% perawat setuju mengalami
peningkatan pengetahuan di bidang pekerjaannya dan semakin meningkatn ya kompetensi perawat setelah
mengikuti pelatihan.
Sebuah penelitian Ellen M Harvey, Daniel Freeman, Jenifer Bath, at al (2019) yang menyatakan bahwa Perawat
dengan pelatihan trauma memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi dari segi keterampilan setela h mendapatkan
pelatihan layanan trauma. Pelatihan teamwork trauma memiliki efek yang positif pada kepercayaan diri perawat
dalam kinerja layanan keperawatan trauma. Perawat dengan pelatihan trauma memiliki kepercayaan diri yang
lebih tinggi dari segi keterampilan setelah mendapatkan pelatihan layanan trauma (p < 5). Kinerja tim resusitasi
trauma meningkat secara signifikan setelah pelatihan, tetapi juga bisa terjadi penurunan antara 6 -12 bulan setelah
pelatihan. Penurunan terbesar dalam kinerja dari waktu k e waktu terlihat dalam pengaruh kepemimpinan (p < 5).
Selain itu Di dalam pelayanan trauma center sangat diperlukan kerja tepat, dan kerja cepat antar anggota tim atau
teamwork, yang dalam hal ini bukan hanya tenaga perawat saja tapi juga tenaga medis dan multidisiplin lainnya
dalam memberikan pelayanan terhadap pasien dengan kondisi trauma atau cedera untuk mencegah kematian
ataupun kecacatan, sehingga diperlukan suatu kolaborasi praktis dari setiap tindakan yang dilakukan.
Setiap tenaga kesehatan di rs trauma center perlu dibekali suatu program pelatihan yang berfokus pada area
kepemimpinan, kerja sama tim, dan komunikasi yang merupakan solusi yang efektif dalam teamwork trauma,
karena dengan peran dan kerjasama tim yang baik akan memberikan perawatan yan g aman bagi pasien, khususnya
pasien dengan trauma yang memerlukan tindakan cepat (Tracy L. Litzinger, Tara N. Cohen, Jennifer S.
Cabrera, at al (2019). Hasil penelitian Tracy L. Litzinger at al, berfokus pada satu intervensi: program pelatihan
resmi perawat trauma center yang berpusat di area kepemimpinan, kerja sama tim, dan komunikasi. Pelatihan ini
juga dirasakan dan ditemukan memiliki dampak yang signifikan terhadap pengetahuan peserta tentang isi pelatihan
; t ( 65) = - 13,92, p ≤ . 01.Dengan menggunakan data pengetahuan tentang isi pelatihan ; t ( 65) = - 13,92, p ≤ .
01. Dengan menggunakan data khusus dari rumah sakit untuk mendorong pengembangan intervensi dari anggota
tim multidisiplin adalah mungkin untuk mengembangkan solusi efektif yang ditujukan mengatasi masalah diantara
tim kerja interdisiplin.Hasil dari semua review menunjukan hubungan yang signifikan antara peningkatan
kompetensi perawat dengan peningkatan kualitas layanan keperawatan trauma center di rumah sakit.
KESIMPULAN
Konsep membangun layanan kesehatan khususnya trauma center merupakan fenomena yang terjadi dan sebagian
besar rumah sakit memiliki pengalaman terbatas dalam membangun strategi pengembangan layanan mereka,
khususnya dalam pengembangan kompetensi perawatnya. Dalam hal ini, rumah sakit perlu mengidentifikasi
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secara komprehensif menggunakan perencanaan, implementasi, dan manajemen untuk pengembangan kompetensi
perawat khususnya layanan trauma center.
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ABSTRAK
Pasien kanker paru harus menjalani kemoterapi sebagai penatalaksanaannya. Kemoterapi ada persyaratan khusus
yang harus terpenuhi, supaya minim efek samping. Yaitu, normalnya kadar Hemoglobin, Leukosit, Trombosit,
Ureum kreatinin dan creatinin clearance test. Jika hemoglobin kurang diberikan Packet Red Cell. Leukosit kurang
diberikan Leukogen, dan trombosit rendah diberikan platelet. Bagaimanakah jika creatinin clearance test kurang
dari normal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara meningkatkan creatin clearance test pada pasien kanker
paru yang akan kemoterapi, supaya dapat segera dilakukan kemoterapi sehingga mengurangi hari perawatan dan
juga kecemasan pasien akibat hospitalisasi yang lama, serta cost dari segi pasien maupun rumah sakit. Jenis
penelitian ini adalah literatur review, dilakukan melalui penca rian artikel database elektronik PubMed dan google
scholar, kata kunci dalam bahasa inggris“ Lung Cancer, Chemotherapy, creatinine clearance test” bahasa Indonesia
“ Kanker paru, Kemoterapi, Klirens Kreatinine tes” ditemukan 430 artikel (Pubmed 129 dan google scholar 201).
Sepuluh a rtikel dipilih melalui screening kriteria inklusi, konten utama kanker paru, penelitian 2010-2019 fulltext,
qualitatif dan quantitative. Artikel dianalisis menggunakan critical appraisal. Berdasarkan literature review upaya
meningkatkan kadar Creatinine Clerance Test meliputi: 1) Rehidrasi 2) Asupan protein, 3) Suplemen protein, 4) Six
minute excecise. Berdasarkan berbagai sumber yang ada, rehidrasi, asupan protein dan latihan fisik dapat
direkomendasikan untuk meningkatkan kadar creatinine clearance. Maka perlu penelitian lanjut untuk mengetahui
pengaruh hal tersebut dalam peningkatan kadar creatinin clearance.
Kata kunci: Kanker Paru, Kemoterapi, Creatinine Clearance Test

ENHANCEMENT LEVELS OF CREATININE CLEARANCE TEST
IN PATIENS LUNG CANCER WITH CHEMOTHERAPY
ABSTRACT
Lung cancer patiens must be undergoing chemotherapy as a treatment. In chemotherapy there are several
conditions that must be met so that minimal side effect. That is, normal hemoglobin levels, leucosit, trombosit,
ureum creatinine and creatinine clearance test. If hemoglobin is lacking then packet red cell is given. Less leu cosyt
with leucogen, and less trombosyt with platelet. What if creatinine clearance test is less then normal. This study
aims to find out how to increase creatinine clearance levels, in lung cancer patient who will undergo chemoterapy.
So that chemoterapy is done immadietely and reduce length of stay , patients anxiety, and costs during in hospital
stay. The design used a literature review, the articel were collected by using search enggine such Pubmed and
Google scholar, the key words in english “lung ca ncer, chemoterapi, creatinne clearance test. In indnesia “kanker
paru, kemoterapi, kreatinine klirens test” Were found 430 articel. Ten articles were choosen trough screening
inclution criteria, main content is lung cancer, research 2010 -2019 fulltext, qua litative dan quantitative. The
articles analyzer using critical apprasial. Based on literatur review effort to improve creatinine clearance levels
include ; 1) Fluids rehidration, 2) Intake protein, 3) protein suplemen, 4) exercise. Based on literature, f luids
rehidration, protein intake and phisically excercise were recomended to inreased creatinine clearance levels.
Key words: creatinine clearance, lung cancer, chemotherapy
Pendahuluan
Penyakit paru dalam hal ini kanker paru menjadi penyebab utama kasus kanker di dunia, mencapai hingga 13 persen
dari semua diagnosis kanker. Dan juga menyebabkan 35% dari seluruh kematian akibat kanker pada laki-laki. Dalam
laporan profil kanker WHO, kanker paru merupakan penyumbang insidens kanker pada laki- laki tertinggi di
Indonesia diikuti oleh kanker kolorektal, prostat, hati, dan nasofaring; dan merupakan penyumbang kasus ke -5
terbanyak pada perempuan setelah kanker payudara, serviks-uteri, kolorekta l, dan ovarium. Kanker paru merupakan
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penyebab pertama kematian akibat kanker pada laki-laki (21.8%) dan penyebab kematian kedua akibat kanker pada
perempuan (9.1%) setelah kanker payudara (21.4%).
Kemoterapi dapat diberikan pada semua kasus kanker paru. Syarat utama harus ditentukan jenis histologis
tumor dan tampilan (performance status) harus lebih dan 60 menurut skala Karnosfky atau dua menurut skala WHO.
Kemoterapi dilakukan dengan menggunakan beberapa obat antikanker dalam kombinasi regimen kemoterap i. Syarat
standar yang harus dipenuhi sebeum kemoterapi adalah : Tampilan > 70-80, pada penderita dengan Performa status
< 70 atau usia lanjut, dapat diberikan obat antikanker dengan regimen tertentu dan/atau jadual tertentu. Hb > 10 g%,
pada penderita anemia ringan tanpa perdarahan akut, meski Hb < 10 g% tidak pertu tranfusi darah segera, cukup
diberi terapi sesuai dengan penyebab anemia. Granulosit > 1500/mm3, Trombosit > 100.000/mm3, fungsi hati baik,
fungsi ginjal baik klirens kreatinin lebih dari 70 ml/menit).
Ginjal merupakan suatu organ yang sangat penting untuk mengeluarkan hasil metabolisme tubuh yang sudah
tidak digunakan dan obat-obatan. Laju Filtrasi Glomerulus (LFG) digunakan secara luas sebagai indeks fungsi ginjal
yang dapat diukur secara tidak langsung dengan perhitungan klirens ginjal. Klirens adalah volume plasma yang
mengandung semua zat yang larut melalui glomerulus serta dibersihkan dari plasma dan diekskresikan ke dalam
urin, karena itu nilai klirens mewakili fungsi glomerulus. Penand a yang digunakan untuk mengukur klirens ginjal
dapat berasal dari senyawa endogen seperti kreatinin, urea, dan cystatin C, dapat juga yang berasal dari senyawa
eksogen seperti inulin, iohexol dan beberapa senyawa radio katif. Di antara beberapa senyawa tersebut yang paling
sering digunakan adalah pengukuran klirens kreatinin. Pengukuran klirens kreatinin dapat dilakukan dengan
menggunakan urin tampung 24 jam.
Pasien kanker paru harus menjalani kemoterapi sebagai penatalaksanaannya. Kemoterapi ada persyaratan
khusus yang harus terpenuhi, supaya minim efek samping. Yaitu, normalnya kadar Hemoglobin, Leukosit,
Trombosit, Ureum kreatinin dan creatinin clearance test. Jika hemoglobin kurang diberikan Packet Red Cell.
Leukosit kurang diberikan Leukogen, dan trombosit rendah diberikan platelet. Bagaimanakah jika creatinin
clearance test kurang dari normal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara meningkatkan creatin clearance
test pada pasien kanker paru yang a kan kemoterapi, supaya dapat segera dilakukan kemoterapi sehingga mengurangi
hari perawatan dan juga kecemasan pasien akibat hospitalisasi yang lama, serta cost dari segi pasien maupun rumah
sakit.
Metode Penelitian
Metode yang diginakan dalam penulisan a rtikel adalah denganliteratur review, dilakukan melalui penca rian
artikel database elektronik PubMed dan google scholar, kata kunci dalam bahasa inggris “ Lung Cancer,
Chemotherapy, creatinine clearance test” bahasa Indonesia “ Kanker paru, Kemoterapi, Klirens Kreatinine tes”
ditemukan 430 artikel (Pubmed 129 dan google scholar 201). Sepuluh artikel dipilih melalui screening kriteria
inklusi, konten utama kanker paru, penelitian 2008-2019 fulltext, qualitatif dan quantitative. Artikel dianalisis
mengguna kan critical appraisal. Dan dilakukan dengan langkah berikut;
1.
Penentuan topik, literature review ini memfokuskan pada sumber informasi yang berkaitan dengan
kreatinin klirens, kanker paru, dan kemoterapi dari dalam negri dan luar negri.
2.
Menentukan sumber pustaka yang berasal dari pedoman standar dari Kementerian Kesehatan, WHO, dan
jurnal penelitian.
3.
Memilih sumber informasi yang paling relevan dengan tema review.
4.
Meringkas dalam hasil dan membahas tema dari sumber yang telah diperoleh.
Hasil Penelitian
Berdasarkan sumber literature reviewyang penulis dapatkan maka upaya peningkatkan kadar Creatinine
Clerance Test dapat dilakukan beberapa cara antara lain meliputi: 1) Rehidrasi cairan 2) Asupan diet tinggi
protein, 3) Suplemen protein, 4) latihan fisik.
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Pasien Kenker
Paru
Syarat kemo
•Hb
•Leukosit
•Trombosit
•Ureum
•Kreatinin
•CCT normal

Kemoterapi

Transfusi
Hb, leuko,
trombo
Kurang

Rehidrasi
Ureum
Kreatinin
Tinggi

Faktor yang pengaruhi
kadar kreatinin:
-Perubahan massa otot
-Aktifitas fisik dan hipoksia
-Obat-obatan dan elektrolit
-Diet kaya daging
-Usia, dan riwayat penyakit
ginjal

•LOS Pendek
•Cost berkurang
- Rehidrasi
-Diet Tinggi
Protein
-Latihan fisik
- Suplemen
Protein

Klirens
Kreatinin
Kurang

Pembahasan
Dari beberapa pembahasan sebelumnya telah dikemukakan beberapa hal yang berpengaruh dalam naik turunya
kadar kreatinin dalam darah. Berdasarkan pembahasan diatas maka akan disusun h ipotesis bagaimana cara
menaikkan kadar klirens kreatinin tes pada pasien kanker paru yang akan menjalani kemoterapi.
a. Rehidrasi cairan
Beberapa hal yang dapat mempengaruhi kadar kreatinin dalam darah antara lain kenaikan sekresi tubulus yang
berpengaruh pada kadar kreatinin. Ureum dan kreatinin merupakan hasil akhir dari metabolisme protein dan harus
dikeluarkan dari tubuh. Rehidrasi cairan merupakan salah satu terapi yang sangat mempengaruhi keberhasilan
penanganan pasien kritis. Selain dapat mengganti cairan yang hilang, terapi cairan dapat dilakukan untuk
mengganti kehilangan cairan yang sedang berlangsung, mencukupi kebutuhan per hari, mengatasi syok, dan
mengatasi kelainan akibat terapi lain. Terapi cairan melalui intravena adalah salah satu rute terapi yang paling
umum dan penting dalam pengobatan pasien bedah, medis dan sakit kritis.
Pada orang dewasa normal, rata -rata asupan air setiap harinya adalah 2500 ml, yang termasuk kira -kira 300 ml
sebagai produk sampingan dari metabolisme substrat energi. Rata -rata kehilangan cairan per hari adalah 2500 ml
dimana 1500 ml di urin, 400 ml dievaporasi saluran pernafasan, 400 ml di evaporasi kulit, 100 ml di keringat, dan
100 ml di feses. Penguapan sangat diperlukan untuk pengaturan suhu karena mekanisme ini secara normal
menyumbang 20-25% kehilangan panas.
Cairan yang digunakan dalam rehidrasi cairan adalah cairan isotonis. Ketika kristaloid b erisi sama dengan
jumlah elektrolit plasma, ia memiliki konsentrasi yang sama dan disebut sebagai “isotonik” (iso, sama; tonik,
onsentrasi). Ketika memberikan kristaloid isotonis, tidak terjadi perpindahan yang signifikan antara cairan di
dalam intravascular dan sel. Dengan demikian, hampir tidak ada atau minimal osmosis. Keuntungan dari cairan
kristaloid adalah murah, mudah didapat, mudah penyimpanannya, bebas reaksi, dapat segera dipakai untuk
mengatasi defisit volume sirkulasi, menurunkan viskositas darah, dan dapat digunakan sebagai fluid challenge test.
Efek samping yang perlu diperhatikan adalah terjadinya edema perifer dan edema paru pada jumlah pemberian
yang besar. Contoh larutan kristaloid isotonis: Ringer Laktat, Normal Saline (NaCl 0.9%).
Selain itu, pasien yang sakit mungkin mengalami peningkatan kehilangan cairan akibat demam, muntah
atau diare ditambah dengan penurunan asupan oral dikarenakan mual. Pemberian cairan intravena merupakan
tindakan yang dibutuhkan bagi pasien. Harus diingat bahwa tu juan pemberian cairan intravena adalah memulihkan
kondisi patologis yang terjadi dan mengembalikan pasien dalam keseimbangan cairan dan elektrolit normal.
Berdasarkan hal tersebut diatas maka dengan adanya rehidrasi cairan terutama pada pasien kanker paru
yang akan menjalani kemoterapi, maka diharapkan sekresi dari ginjal menjadi lancar dan bisa menjaga kondisi
ginjal supaya tetap optimal. Dan dengan rehidrasi tersebut maka pengeluaran kreatinin lewat ginjal menjadi lancar
dengan kadar klirens kreatinin yang normal. Dan dengan kondisi laju filtrasi glomerulus yang baik maka pasien
yang akan kemoterapi dapat segera dilakukan tindakan kemoterapi.
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b. Diet tinggi protein
Beberapa hal yang dapat mempengaruhi kadar kreatinin dalam darah antara lain ; p erubahan ma ssa otot, dan diet
kaya daging meningkatkan kadar kreatinin sampai beberapa jam setelah makan. Diet tinggi protein dapat
menimbulkan keseimbangan nitrogen positif atau netral, namun kadang-kadang diet tinggi protein dengan nilai
biologi rendah menimbulkan keseimbangan nitrogen negatif. Berdasarkan hasil penelitian William, et al., (2004),
terdapat hubungan antara asupan energi dan protein yang rendah dengan menurunnya serum kreatinin, albumin,
dan berat badan pada sekelompok pasien Hemodialisa.
Menurut Sumiasih (2012), menunjukkan adanya hubungan asupan protein hewani dengan kadar ureum
dan kreatinin pada penderita gagal ginjal kronik, Kadar kreatinin darah yang tinggi dipengaruhi oleh diet tinggi
kreatinin yang bersumber dari daging dan makanan yang bernila i biologis rendah seperti kacang- kacangan, bijibijian, umbi, tempe, tahu, dan jagung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan asupan protein
dengan kadar ureum, kreatinin dan kadar Hb pada penderita gagal ginjal kronik (GGK) dengan haemod ialisa (HD)
rawat jalan di Rumah Sakit Tugurejo Semarang. Hasil Analisis data menunjukkan p value 0,044 < 0,05 sehingga
dapat disimpulkan ada hubungan positif antara asupan protein dengan kadar kreatinin pada penderita gagal ginjal
kronik.
Penelitian Noer (2006), juga menyatakan bahwa kenaikan kadar Kreatinin serum menunjukkan
menurunnya klirens kreatinin dan penurunan LFG. Asupan daging matang dalam jumlah banyak akan
meningkatkan kadar kreatinin serum, karena terjadi penambahan kreatinin eksogen. Setiap 1 gram daging yang
dimakan akan menghasilkan 3,5 sampai 5,0 mg kreatinin. Salah satu penyusun tubuh manusia adalah protein,
didalam tubuh protein disimpan didalam otot. Metabolisme sel otot ini akan dirubah menjadi Kreatinin didalam
darah.Ginjal akan membuang kreatinin dari darah ke urin. Bila fungsi ginjal menurun, kadar kreatinin didalam
darah akan meningkat. Hal inilah yang menyebabkan adanya hubungan asupan protein dengan kadar kreatinin
Berdasarkan hal tersebut diatas maka dengan adanya asupan protein tinggi terutama daging maka akan
menaikkan kadar kreatinin serum. Digabungkan rehidrasi cairan terutama pada pasien kanker paru yang akan
menjalani kemoterapi, maka diharapkan sekresi dari ginjal menjadi lancar dan bisa menjaga kondisi ginjal supaya
tetap optimal. Dan dengan rehidrasi tersebut maka pengeluaran kreatinin lewat ginjal menjadi lancar dengan kadar
klirens kreatinin yang normal. Dan dengan kondisi laju filtrasi glomerulus yang baik maka pasien yang akan
kemoterapi dapat segera dilakukan tindakan kemoterapi.
c.

Latihan fisik Uji Jalan Enam Menit atau Six Minutes Walk Test
Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kadar kreatinin dalam darah ; Perubahan massa otot dan
aktifitas fisik yang berlebihan dapat meningkatkan kadar kreatinin darah. Kreatinin adalah protein yang merupakan
hasil akhir metabolisme otot yang dilepaskan dari otot dengan kecepatan hampir konstan dan diekskresi dalam
urin dalam kecepatan yang sama, kreatinin diekskresikan oleh ginjal melalui kombinasi filtrasi dan sekresi,
konsentrasinya relative konstan dalam plasma dari hari ke hari, kadar yang lebih b esar dari nilai normal
mengisyaratkan adanya gangguan fungsi ginjal (Price, 2001).
Kadar kreatinin berbeda setiap orang, umumnya pada orang yang berotot kekar memiliki kadar kreatinin yang
lebih tinggi daripada yang tidak berotot. Hal ini juga yang memungk inkan perbedaan nilai normal kreatinin pada
wanita dan laki-laki. Nilai normal kreatinin pada wanita adalah 0,5-0,9 mg/dl, sedangkan laki-laki adalah 0,6-1,1
mg/dl.
Jumlah kreatinin yang dikeluarkan seseorang setiap hari lebih bergantung pada masa otot da ri pada aktivitas
otot atau tingkat metabolisme protein hal ini menyebabkan nilai kreatinin pada pria lebih tinggi karena jumlah
massa otot pria lebih besar dibandingkan jumlah massa otot wanita. Massa otot dan Metabolisme protein pada
umumnya sama- sama menimbulkan efek pembentukan kreatinin yang tetap, kecuali jika terjadi cedera fisik yang
berat atau penyakit degeneratif yang menyebabkan kerusakan pada otot.
Terdapat beberapa modalitas yang dapat digunakan sebagai evaluasi obyektif untuk menentukan kapasitas
latihan fungsional. Salah satu tes yang paling populer untuk menentukan kapasitas fungsional kerja seseorang
adalah dengan menggunakan six-minute walking test (6-MWT) atau uji jalan 6 menit. Berjalan merupakan aktifitas
yang sering dilakukan sehari-hari. Tetapi pada pasien dengan suatu penyakitakan mengalami kesulitan berjalan.
Uji jalan 6 menit dipandang mudah dilakukan, dapat ditoleransi lebih baik, dan mencerminkan aktifitas harian
dibandingkan tes berjalan yang lain.
Pemeriksaan ini dapat mencerm inkan tingkat kapasitas fungsional paru yang menentukan kapasitas latihan dan
aktifitas fisik seseorang. Tes ini telah dijadikan alat evaluasi standar pada awal program rehabilitasi untuk
mengkaji kapasitas latihan dan megatur porsi latihan. Uji jalan 6 menit merupakan salah satu modalitas uji latih
yang sangat popular karena mudah dilakukan, tidak memerlukan alat canggih dan hasilnya mampu memberikan
evaluasi obyektif kapasitas fungsional penderita jantung. Pada akhirnya Butland dkk pada tahun 1982 meneleliti
perbandingan uji latih jalan 2, 6, 12 menit dan menyatakan bahwa uji jalan selama 6 menit mempunyai nilai jarak
tempuh terbaik dan berkorelasi dengan kemampuan fungsional optimal pasien.
Berdasarkan hal tersebut diatas maka dengan adanya asupan protein tinggi terutama daging maka akan
menaikkan kadar kreatinin serum. Digabungkan rehidrasi cairan dan latihan aktifitas otot maka pasien kanker paru
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yang akan menjalani kemoterapi diharapkan sekresi dari ginjal menjadi lancar dan bisa menjaga kondisi ginjal
supaya tetap optimal. Dan pengeluaran kreatinin lewat ginjal menjadi lancar dengan kadar klirens kreatinin yang
normal. Dan dengan kadar klirens kreatinin yang baik maka pasien yang akan kemoterapi dapat segera dilakukan
tindakan kemoterapi.
d. Suplemen Protein
Pada dasarnya konsumsi suplemen dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan gizi yang tidak dapat terpenuhi dari
makanan yang dikonsumsi. Selain itu konsumsi suplemen hanya diperlukan untk kondisi tertentu seperti sedang
sakit. Seseorang yang telah mendapatkan gizi yang cukup dari menu harianya maka konsumsi suplemen tidak
diperlukan. Penggunaan suplemen yang tidak tepat dalam waktu yang panjang dapat menyebabkan gangguan
kesehatan. Penelitian yang dilakukan di amerika menunukan bahwa asupan protein menjad i faktor yang
berhubungan dengan peingkatan kreatin kinase setelah berolahraga beban.
Tingginya kadar ureum dalam darah merupakan akibat asupan yang tinggi dari protein karena ureum
meupakan produk nitrogen terbesar yang dikeluarkan oleh ginjal dari diit. Tingginya kadar kreatinin dalam darah
juga akibat dari asupan protein yang tinggi, sesuai teori faktor yang mempengaruhi kadar kreatinin dalam darah
yaitu diitinggi protein. Hasil penelitian menunjukan korelasi positif hubungan antara asupan protein de ngan
kadar kreatinin. Ureum kreatinin berasal dari penguraian protein terutama dari makanan sehingga kadar ureum
kreatinin tergantung dari kadar protein dan diet.
Menurut teori protein berfungsi sebagai pembentuk otot. Selain ekstrak protein, yang dapat me mbentuk dan
memperkuat otot adalah latihan yang intensif dan asupan yang cukup. Dalam teori suplemen BCAA berguna untuk
bahan bakar selama latihan, untuk mencegah perubahn yang merugikan pada fungsi neurotransmiter dan untuk
mencegah atau mengurangi laju degradasi protein sedangkan suplemen kreatain berguna untuk kekuatan dan daya
tahan. Di pasaran tatanan medis sudah tersedia produk suplemen protein yang mengandung sejumlah besar BCAA
(Asam amino rantai cabang) yaitu leucine, isoleucine dan valine yang dap at menghambat pemecahan protein otot
dan meningkatkan sintesa protein otot. Yang digunakan juga untuk memberikan asam amino pada pasien
gangguan ginjal baik akut maupun kronik yang mengalami Hipoproteinemia ( kurangnya kadar protein di dalam
darah ), malnutrisi ( malnutrisi adalah suatu keadaan dimana tubuh kekurangan nutrisi ), dan sebelum dan sesudah
operasi.
Berdasarkan hal tersebut diatas maka dengan adanya asupan protein tinggi terutama daging dan juga dari
asupan suplemen proteinmaka akan menaikkan kadar kreatinin serum. Digabungkan rehidrasi cairan dan latihan
aktifitas otot maka pasien kanker paru yang akan menjalani kemoterapi diharapkan sekresi dari ginjal menjadi
lancar dan bisa menjaga kondisi ginjal supaya tetap optimal. Dan pengelua ran kreatinin lewat ginjal menjadi lancar
dengan kadar klirens kreatinin yang normal. Dan dengan kadar klirens kreatinin yang baik maka pasien yang akan
kemoterapi dapat segera dilakukan tindakan kemoterapi.
Simpulan
Berdasarkan berbagai sumber yang ada, rehidrasi cairan , asupan protein dan latihan fisik dapat direkomendasikan
untuk meningkatkan kadar creatinine clearance. Maka perlu penelitian lanjut untuk mengetahui pengaruh hal
tersebut dalam peningkatan kadar creatinin clearance.
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ABSTRAK
Komplikasi akut pada pasien diabetes mellitus salah satunya yaitu hipoglikemik Identifikasi faktor-faktor yang
berhubungan dengan kejadian hipoglikemia penting dilakukan sebagai dasar acuan pencegahan hipoglikemia berat
dan hipoglikemia berulang pada pasien diabetes mellitus. tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji artikel
mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian hipoglikemia pada pasien diabetes mellitu s. Metode
penelusuran sumber data pada Literature review ini yaitu dengan melakukan penulusuran pada database Google
Scholar, Pubmed, Ebsco dengan kata kunci pencarian yaitu “Diabetes mellitus” AND “Risk factor hypoglycemia”
“OR” Predictor hypoglycemia”. Artikel diseleksi berdasarkan kriteria inklusi yaitu: artikel diterbikan 10 tahun
terkahir (2009-2019), penelitian kuantitatif, dan artikel full text kemudian melakukan critical apraisel pada setiap
artikel. Berdasarkan hasil pencarian dari tiga databased didapatkan 20 artikel dan ditetapkan 8 artikel yang sesuai
dengan kriteria inklusi. Faktor resiko yang berkaitan dengan kejadian hipoglikemia pada pasien diabetes mellitus
yaitu terapi insulin, sulfolinurea, dan terapi kombinasi merupakan prediktor kuat terjadinya hipoglikemia, namun
ada beberapa faktor lain yang berkaitan dengan kejadian hipoglikemia diantaranya nilai HbA1c, BMI, usia, jenis
kealmin, pekerjaan, tingkat pendidikan, lama menderita diabetes mellitus, penyakit penyerta (penyakit ginjal
kronis), dukungan keluarga, dan gaya hidup (konsumsi alcohol). Faktor resiko kejadian hipoglikemia pada pasien
diabetes mellitus berkaitan dengan faktor medikasi (pemberian insulin, sulfolinurea, terapi kombinasi) dan faktor
demografi pasien, oleh karena itu pengkajian resiko hipoglikemia pada pasien diabetes mellitus penting untuk
diketahui, sehingga dapat berpotensi mencegah kejadian atau menurunkan kejadian hipoglikemi dan dapat
meningkatkan kualitas hidup pasien diabetes mellitus.
Kata Kunci: Risk Factor, Hypoglicemia, Diabetes Mellitus
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ABSTRAK
Stunting merupakan masalah kekurangan gizi yang signifikan dan menetap. Gizi yang buruk selama masa kanakkanak menghambat perkembangan fisik dan mental anak-anak, yang menyebabkan siklus setan intergenerasi yang
kekurangan nutrisi.Anak yang mengalami stunting memiliki resiko mengalami masalah kesehatan jangka panjang.
Provinsi Jawa Barat memiliki prevalensi stunting yang cukup tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
dan menggali secara mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pervalensi stunting pada anak dibawah
lima tahun. Metode penelitian yang digunakan adala dekriptif kualitatif dengan wawancara mendalam (in- depth
inteview) kepada 6 partisipan ibu yang memiliki anak dibawah lima tahun dengan teknik analisa data menggunakan
Collaizi. Hasil penelitian ini mengungkapkan lima tema, yaitu 1)Asupan makan saat hamil, 2) Asupan nutrisi saat
lahir,3) Makanan Pendamping ASI, 4). Riwayat penyakit, 5) kekebalan tubuh. Hasil dari penelitian ini dapat
menjadi informasi yang bermanfaat bagi pelayanan keperawatan sebagai gambaran informasi khususnya tenaga
perawat dalam melakukan pelayanan keperawatan.
Kata kunci: anak di bawah lima tahun, faktor yang mempengaruhi, Prevalensi, Studi Kualitatif, Stunting

QUALITATIVE STUDY FACTORS INFLUENCING THE PREVALENCE OF
STUNTING IN CHILDREN AGED BELOW FIVE YEARS
ABSTRACT
Stunting is a problem of significant and permanent malnutrition. Poor nutrition during childhood impedes
children's physical and mental development, the vicious cycle of intergenerational under nutrition. The Children
who are stunting have the risk of long-term health problems.West Java Province has a high prevalence of stunting.
This study aims to find out and explore in depth about the factors that influence the prevalence of stunting in
children under five years. The research method used was a qualitative descriptive study with in -depth interviews
of 6 participants whose mothers had children aged below five years using data analysis techniques using Collaizi.
The results of this study revealed five themes, namely 1) Food intake during pregnancy, 2) Nutrition intake at
birth, 3) Complementary foods for breast milk, 4). History of disease, 5) body immunity. The results of this study
can be useful information for nursing services as a description of information, especially nurses in performing
nursing services.
Keywords: children aged below five, influencing factors, prevalence, stu nting qualitative study

Pendahuluan
Stunting adalah masalah gizi kronis pada balita yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan
dengan anak seusianya. Anak yang menderita stunting akan lebih rentan terhadap penyakit dan ketika dewa sa
berisiko untuk mengidap penyakit degeneratif. Dampak stunting tidak hanya pada segi kesehatan tetapi juga
mempengaruhi tingkat kecerdasan anak. (Kemenkes RI 2018).
Secara global, diperkirakan 165 juta anak berusia di bawah 5 tahun memiliki stunting atau kekurangan gizi kronis
pada 2011, di antaranya, 36% tinggal di Indonesia Negara -negara Afrika dan 27% di negara -negara Asia ( Sarma,
H., Rahman Khan,J .,Asaduzzaman,M., Uddin, F., Tarannum, S.,et all, (2017). Menurut Organisasi Kesehatan
Dunia (WHO), hampir 165 juta anak-anak di bawah usia lima tahun mengalami stunting .Sekitar 70 persen dari
total anak-anak dunia yang kekurangan gizi tinggal di Asia sehingga menjadikan wilayah ini tertinggi konsentrasi
mengalami kekurangan gizi anak-anak di seluruh dunia (Nahar,S.,Pillai Vijayan K.,(2019).
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Kejadian balita stunting (pendek) merupakan masalah gizi utama yang dihadapi Indonesia. Berdasarkan data
Pemantauan Status Gizi (PSG) selama tiga tahun terakhir, pendek memiliki prevalensi tertinggi diband ingkan
dengan masalah gizi lainnya seperti gizi kurang, kurus, dan gemuk.Prevalensi balita pendek mengalami
peningkatan dari tahun 2016 yaitu 27,5% menjadi 29,6% pada tahun 2017. (Kemenkes RI 2018)
Stunting (pendek) adalah salah satu bentuk gizi kurang ya ng ditandai dengan tinggi badan menurut umur diukur
dengan dari keadaan yang berlangsung lama, misalnya: kemiskinan, perilaku hidup sehat dan pola asuh/pemberian
makan yang kurang baik dari sejak anak dilahirkan yang mengakibatkan anak menjadi pendek. Masa lah gizi
terutama stunting pada balita dapat menghambat perkembangan anak, dengan dampak negatif yang akan
berlangsung dalam kehidupan selanjutnya seperti penurunan intelektual, rentan terhadap penyakit tidak menular,
penurunan produktivitas hingga menyeba bkan kemiskinan dan risiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah
(UNICEF, 2012; dan WHO, 2012).
Masalah malnutrisi yang mendapat banyak perhatian akhir-akhir ini adalah masalah kurang gizi kronis dalam
bentuk anak pendek atau stunting.Stunting adalah masalah gizi utama dan makin mengkhawatirkan mengingat
terdapatnya hubungan antara stunting dan terdapatnya penyakit tidak menular di kemudian hari, yang saat ini
menjadi mayoritas beban penyakit di Indonesia. Kaitan antara stunting dengan penyakit tidak menular belum
sepenuhnya dipahami dan ditangani dengan baik oleh pembuat petugas kesehatan dan pembuat kebijakan
(Kebijakan Gerakan Sadar Gizi, 2012).
Pemberian Air Susu Ibu adalah salah satu faktor penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak (Ahmad dkk,
2010). Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Banten, pemberian ASI/MP- ASI yang kurang dan pemberian
MP-ASI/susu formula terlalu dini dapat meningkatkan risiko stunting karena bayi cenderung mudah terkena
infeksi seperti diare (Anugraheni dan Kartasurya 2012). Penelitian yang dilakukan oleh Giri, Muliarta, dan
Wahyuni (2013), menunjukkan ada hubungan pemberian ASI eksklusif dengan status gizi balita. Balita yang
mendapat ASI eksklusif memiliki status gizibaik dibandingkan balita yang tidak mendapat ASI Eksklusif.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Banten, tentang faktor risiko kejadian stunting pada anak usia 12 -36
bulan bahwa pemberian ASI/MP- ASI yang kurang dan pemberian MP-ASI/susu formula terlalu dini dapat
meningkatkan risiko stunting ka rena bayi cenderung mudah terkena infeksi (Anugraheni dan Kartasurya 2012)
Prevalensi stunting Jawa Barat mencapai29,2%, di kabupaten Bandung barat menurut Riskesdas 2013 yaitu
34,2%,di kabupaten Garut yaitu 43,2%, di Kabupaten Sukabumi 37,6%, kabupaten Ta sikmalaya 33,3% dan
Kabupaten Purwakarta 30,1%. Salah satu kabupaten yang ada di Jawa Barat berdasarkan angka kejadian stunting
paling tinggi yaitu di Kabupaten Bandung Barat.
Hasil studi pendahuluan yang dilakukan kepada 6 orang partisipan di Posyandu Da hlia Kp. Cicarita Rw 19 Desa
Ciwaruga Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat, 3 orang mengatakan tidak memberikan ASI karena
ASI tidak keluar, dan 4 orang ibu mengatakan memberikan MPASI dengan jenis yang sama, 2 orang ibu
mengatakan anak pernah menderita diare, dan 3 orang ibu mengatakan tidak memberikan imunisasi dengan
lengkap. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggali secara mendalam tentang faktor
yang mempengaruhi prevalensi stunting pada anak dibawah lima tahun Di Kabupaten Bandung Barat.
MetodePenelitian
Metode penelitian yang digunakan adala dekriptif kualitatif dengan wawancara mendalam (in- depth inteview)
kepada 6 partisipan ibu yang memiliki anak dibawah lima tahun . Penelitian ini merupakan penelitian yang
mendeskripsikan suatu gejala atau fenomena yang terjadi mengenai faktor yang mempengaruhi prevalensi stunting
pada anak dibawah lima tahun Di Kabupaten Bandung Barat mela lui proses bracketing,intuiting, analyzing dan
describing. Adapun teknik analisa data menggunakan Collaizi. Partisipan pada penelitian ini diambil berdasarkan
kejenuhan data yaitu sebanyak 6 orang dengan kriteria inklusi, Ibu yang memiliki balita stunting usia 1-5 tahun,
tidak cacat atau tuna wicara dan dapat diajak komunikasi, bersedia menjadi Informan.
Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan terbuka (open ended) yang mengacu kepada pedoman
wawancara yang telah disusun terlebih dahulu agar mempermudah saat wawancara. Sebelum wawancara dimulai
peneliti terlebih dahulu mengadakan seleksi, melakukan pendekatan dan membina hubungan saling percaya serta
memberikan penjelasan tentang tujuan dan cara pengumpulan data dengan calon p artisipan. Selanjutnya setelah
calon partisipan memahami dan bersedia untuk berperan serta dalam penelitian ini, p artisipan diminta
persetujuannya dengan menandatangani surat persetujuan penelitian (informed consent). Berdasarkan kesepakatan
peneliti dan partisipan ditentukan waktu dan tempat untuk wawancara.
Prosedur pengumpulan data pada penelitian terdapat tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan
tahap terminasi.Sebelum wawancara dilakukan, peneliti melakukan uji coba wawancara untuk menguji
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kemampuan peneliti melakukan wawancara dan memenuhi kredibilitas pedoman wawancara.Data dikumpulkan
dengan metode wawancara mendalam (indepth interview) selama 40 menit. Instrumen yang digunakan selama
wawancara adalah peneliti sendiri dengan menggunakan tape recorder sebagai alat perekam dan alat tulis untuk
mencatat hal-hal penting yang disampaikan oleh partisipan. Setelah wawancara dilakukan peneliti melakukan
member checks kepada partisipan tentang data yang telah disampaikan.
Hasil Penelitian
Partisipan pada penelitian ini berjumlah enam orang ibu yang mempunyai anak dengan .stunting dibawah lima
tahun. Usia partisipan berkisar 24-37 tahun , mempunyai latar belakang pendidikan SD,SMP, SMA dan SMK.
Semua partisipan merupakan ibu rumah tangga.
Penelitian ini mengungkapkan lima tema, yaitu Asupan makan saat hamil, Asupan nutrisi saat lahir, Makanan
Pendamping ASI, Riwayat penyakit, kekebalan tubuh, seperti yang tercantum pada tabel dibawah ini:
Indikator

Tema

Sub-tema

Hasil

Kehamilan (prenatal)

Asupan makan saat
hamil

Pola makan
Keluhan
Jenis makanan

Ibu memiliki pola makan
yang kurang baik serta saat
kehamilan
memiliki
keluhan seperti mual,
muntah dan pusing di awal
kehamilan.

ASI

Asupan
lahir

Pemberian Air susu
Waktu

Ibu tidak memberikan ASI
pada anak karena ASI tidak
keluar.

MPASI

Makanan Pendamping
ASI

Jenis
tambahan

Ibu memberikan MPASI
pada usia 6 bulan , MPASI
yang diberikan hanya
MPASI instan.

`Infeksi

Riwayat Penyakit

Riwayat Sakit
Cara Penanganan

Anak memiliki riwayat
sakit seperti demam,batuk
pilek serta diare.
Ibu
memberikan
penanganan dengan cara
mengompres, memberikan
obat, dan obat tradisional.

Imunisasi

Kekebalan Tubuh

Kelengkapan

Anak
tida k diberikan
Imunisasi dengan lengkap.

nutrisi

saat

makanan

1 Asupan makan saat hamil
a. Pola makan
Nutrisi merupakan salah satu faktor yang mendukung keberhasilan tumbuh kembang anak terutama pada masa
kandungan atau masa kehamilan. Dua partisipan mengungkapkan bahwa ibu mengalami masalah dengan pola
makan saat kehamilan di trimester pertama. Ada keluha n pola makan saat awal kehamilan
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“...dari waktu awal kurang, ngidam heem .. ngidam , gak masuk makanan. Euu waktu 4 bulan 5 bulan
baru bisa masuk makanan,...” (P3)
“...pas satu sampe 3 bulan mah kurang sih banyak mual...” (P4)
Selain itu keempat partisipan mengungkapkan memiliki pola makan yang baik saat hamil. Hal ini berdasarkan
hasil wawancara ibu yang di ungkapkan oleh empat partisipan dibawah ini ;
“...Baik aja gak ada halangan..” (P1)
“...sayuran sama buah-buahan, sama susu juga minum...” (P1)
“...kalo makan sih kayanya beda dari yang apa , sebelum dari hamil. Pola makan nya sih agak gede
beda dari yang gak hamil...” (P2)
”...bagus pola makan mah..” (P5)
“...lancar sih pola makan..”(P6)
b. Keluhan
Limapartisipanmengatakan memiliki keluhan saat masa kehamilan . hal ini di ungkapkan ibu ;
“...ya awal hamil muntah muntah.. iya dari awal hamil sampai bulan ke 4..” (P3)
“...pas satu sampe 3 bulan mah kurang sih banyak mual...”(P4)
“...eu kalo pertama sih ya paling paling cuman agak mual dikit tapi kesananya lancar...” (P2)
“...mual gitu , pusing pas ngidam pas trimester 1 3 bulan pertama...trimester dua itu mah lancar pas
terakhir we barusuh haha. Pas trimester tiga sariawan kot ka teu tiasa tuang neng jadi menghambat
makan.”(P5)
“...oh paling kalo keluhannya mah itu eeuuu suka pegel kaki... engga itu mah 7 bulan keataas, kalo
awal kehamilan mah paling keluhannya mual, pusing...” (P6)
Satu partisipan mengatakan tidak memiliki kendala ataupun keluhan saat masa kehamilan ;
“...Baik aja gak ada halangan...” (P1)
c. Jenis Makanan
Sebagian besar partisipan mengatakan makanan yang di konsumsi saat hamil yaitu jenis sayuran, buah buahan hal
ini di ungkapkan pada wawancara;
“...paling kaya sayur asem, buah-buahan, makan yang pedes juga sih enak....” (P2)
“... jenisna mah sayurannya , lauk, lauk jaer haha sayuran namah saladah kangkung nu kitu
pokonamah lah neng di lembur mah, bayam, daging paling, seblak . tapi teresep lada s ih karunya
dedenya bisi panaseun...” (P5)
“...untuk jenisnya ya paling biasa ajah, sayuran burkol, buncis , buah -buahan kebanyakan pas hamil
ini buah mangga...” (P6)
“...sayuran sama buah-buahan, sama susu juga minum...” (P1)
“...paling buah buahan, sayuran... euu paling tahu tempe gitu , ikan- ikan..”(P4)
“...selama hamil, oh paling sayuran sayuran sama biasa sih apa aja sih hahaha.. oh , sayuran terus
euu tahu tempe heem , sambel yang pedes heem suka yang pedes pedes...” (P3)
2. Asupan Nutrisi saat lahir
a. Pemberian ASI
Dari hasil wawancara di dapatkan tigapartisipanmemberikan ASI Eksklusif pada balita saat lahir sampai umur
enam bulan
“...di kasih ASI... dari lahir sampai sekarang..” (P4)
“...kalo ASI mah di kasih pas dede lahir sampe euuu duapuluh.. duapuluh enam bulan.. engga sih si
dede mah full ASI sampe 26 bulan gaada tambahan susu formula...” (P5)
“...iya ASI dari lahir, alhamdulillah sekarang masih ASI. Alhamdulillah ketiga anak saya semua ASI
gak pake formula...” (P6)
Partisipan 1 mengaku hanya memberi ASI hingga empat bulan saja karena balita trauma dengan ASI, untuk
partisipan lain beralasan tidak memberi ASI karena ASI tidak keluar
Hal ini berdasarkan ungkapan ibu ;
“...iya, ASI dilanjut SGM.. ASI nya 4 bulan.. ada, sempet di kasih kasih juga cuman gamau, gatau ,
gatau kenapa ini teh trauma mungkin ini teh. soalnya waktu ada pertama ada asi banyak banget sampe
pake itu apah , yang buat ASI...” (P1)
“...ASI engga, jadi pake susu susu formula.. engga ada , ga keluar dari awal.. langsu ng susu formula,
udah udah di coba , udah minum obat , minum apa sayuran perangsang euu apa perangsang ASI ,
tetep ga keluar..” (P3)

Selain itu partisipan dua memberikan ASI dan tambahan susu formula di karenakan ibu bekerja dan ASI keluar
mulai berkurang.
Hal ini berdasarkan ungkapan ibu ;
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“...euuu engga ada tambahan plus susu formula.. habisakan ini air susunya udah agak berkurang,
habis ini kan anaknya udah 4 jadi beda kalo sama yang 3 sudah itu haha udah tidak tersedia, sama
bekerja juga...” (P2)

3. Makanan Pendamping ASI
Jenis makanan
Faktor resiko lain dari stunting adalah pemberian makanan pendamping ASI yang memperhatikan jumlah,
frekuensi dan variasi makanan untuk mencukupi kebutuhan gizi balita dengan tetap menjaga proses menyusui.
Sebagian besar partisipan memberi MPASI pada balita yaitu dengan nestle atau makanan instan dari hasil
wawancara di ungkapkan ;
“...Euuu sereal, heem yang kemasan, sereal yang kemasan....”(P3)
“...Apa itu promina ya, yang serelak yang kemasan itu di warung. palin g pisang di kerokan ku sendok
, itu aja...” (P6)
“...semacam kaya apa sun yang kaya apasih bubur susu gitu ya ...” (P2)
“...naonnya da kitu gening sok masak naonnya di hiji hijikeun, ohh yang pertama dikasih mah eta
nestle . nestle nu di alfamart neng nu kitu ning nu kemasan...” (P5)
Adapun partisipan yang memberi MPASI selang seling dengan MPASI seperti nasi tim dan buah -buahan .
“...kalo ga salah, di kasih sama pisang, terus kue marie...” (P2)
“... itu heem buah-buahan pisang sama itu apah nasi tim...” (P3)
“...kalo dari 6 bulan nasi tim bikin sendiri, buah buahan...” (P1)
“...labu sama kentang di blender, iya paling kalo males mah di kasih MPASI kaya nestle gitu ya gitu
we di selang seling sih...” (P4)
4. Riwayat Penyakit
a. Riwayat Sakit
Faktor Resiko stunting pada balita dalam penelitian ini meliputi upaya preventif yang dilakukan ibu berupa cara
ibu menjaga kesehatan anak dengan mencegah anak terkena penyakit. Berdasarkan hasil wawancara, didapatkan
hasil bahwa penyakit yang paling sering dialami oleh balita adalah batuk , pilek, dan panas adapun balita yang
terkena gatal-gatal. Hal ini di ungkapkan ;
“...pernah , batuk pilek aja biasa panas...” (P1)
“...paling paling batuk sama pilek dan panas...” (P2)
“...penyakit ? ah paling flu batuk panas heem...” (P3)
“...waktu itu apa sih apa di gigit kutu kucing, apa sih alergi apa gatau pokonya mah di gigit kutu
kucing...”(P4)
“...naonnya panas paling neng , panas jeng batuk...”(P5)
“...penyakit yang serius ? euuu palingg engga sih paling ya biasa aja batuk , panas , pilek
mencret...”(P6)
b.

Cara Penanganan
“...kasih obat dulu aja di rumah sama bye bye fever... pemfra..” (P1)
“...tindakannya kan suka ada obat, jadi dikasih obat itukan euu paling dikasih obat panas. Paling
paling paracetamol..” (P2)
“...paling kalo di rumah mah di kompres aja sih kalo panas..” (P3)
“...paling di kompres dulu pake bawang merah, terus di pake ya biasa gitu di kompres pake kompresan
terus di balur ku minyak telon. Kalo misalnya 3 hari belum ini baru ke yayasan. Tapi tergantung panas
nya juga sih biasanya kalo panasnya ini sehari atau duahari buru buru di bawa ke yayasan...” (P4)
“..kalo panas mah sok marud bawang haha kitu neng mun tos kitu ka dokter weh , periksa ke dokter
kalo demamnya gak turun turun eh periksanya ke bidan...” (P5)
“...paling ya ada obat yang ada di rumah, seperti kaya paracetamol kaya gitu kalo panas. Kalo batuk
pake obat tradisional ya seperti kencur , dikasih apa madu terus kencur di parut di tempelin disini , ya
paling gitu aja..” (P6)

4. Kekebalan Tubuh
Riwayat Imunisasi
Untuk imunisasi anak didapatkan hasil wawancara bahwa semua balita mendapat imunisasi lengkap sebelum usia
1 tahun.
“...pokonya mah 5 imuniasasi lengkap, sampai campak...” (P1)
“...lengkap..”(P2)
“...lancar eta mah full...” (P5)
“...udah kalo imunisasi mah sampe beres....” (P6)
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Adapun dua partisipan yang tidak memberikan imunisasi lengkap dan hanya dua kali memberikan imunisasi
“...heem tiap kali mau imunisasi sakit terus , tiap imunisasi psti sakit terus....” (P4)
“...ada hahah terakhir campak...” (P3)
Pembahasan
Penelitian ini menunjukkan gambaran faktor yang mempengaruhi prevalensi stunting pada anak dibawah lima
tahun Di Kabupaten Bandung Barat
1. Asupan saat hamil
a. Pola makan
Pada penelitian ini sebagian partisipan memiliki pola makan yang kurang baik selama masa kehamilan, dua
dari enam partisipan sulit makan ketika hamil di karenakan mual dan muntah pada trimester pertama dan ada pula
satu partisipan pada trimester tiga mengalami kesulitan makan dikarenakan mengalami sariawan sedangkan untuk
tiga partisipan memiliki pola makan yang baik makanan yang di konsumsi pun seperti jenis jenis sayuran, buahbuahan dan makanan ringan lainnya, selain itu mengkonsumsi susu untuk kehamilan. Pola makan yang kurang
baik mungkin disebabkan karena adanya gangguan atau karena faktor hormonal ibu hamil sehingga menyebabkan
mual dan muntah terhadap ibu yang menjadi salah satu penyabab pola makan ibu terganggu saat hamil.
b. Jenis Makanan
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar partisipan mengkonsumsi makanan dengan jenis
sayuran, buah-buahan bahkan ada yang konsumsi seblak. Begitu pentingnya asupan jenis makanan yang di
konsumsi saat masa kehamilan untuk mendapatkan gizi yang cukup bagi ibu dan anak yang sedang d alam
kandungan. Kekurangangizi yang terjadi dalam kandungan dan awal kehidupan menyebabkan janin melakukan
reaksi penyesuaian. Secara pararel penyesuaian tersebut meliputi perlambatan pertumbuhan dengan pengurangan
jumlah dan pengembangan sel-sel tubuh, termasuk sel otak dan organ tubuh lainnya. Hasil reaksi penyesuaian
anak akibat kekurangan gizi di ekspresikan pada usia dewasa dalam bentuk tubuh pendek, rendahnya kemampuan
kognitif atau kecerdasan sebagai akibat tidak optimalnya pertumbuhan dan perkemban gan otak.
Selama masa kehamilan sesorang perlu konsumsi energi dan zat-zat yang mengandung gizi yang cukup untuk
menopang pertumbuhan janin. Banyak perubahan -perubahan tubuh yang terjadi ketika masa kehamilan.
Perubahan-perubahan yang terjadi ini perlu disertai dengan asupan makanan dengan jenis-jenis makanan yang
mengandung banyak gizi, serta aktifitas fisik secara teratur dan istirahat yang cukup (Almatsier,2011).
2. Asupan nutrisi saat lahir
a. Pemberian Air Susu Ibu(ASI)
ASI merupakan suatu emulsi lemak dalam larutan protein, laktosa dan garam-garam anorganik yang disekresikan
oleh kelenjar mamae ibu, dan berguna sebagai makanan bayi. Pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama
dapat menghasilkan pertumbuhan tinggi badan yang optimal. ASI memegang peranan penting untuk menjaga
kesehatan dan kelangsungan hidup bayi karena ASI adalah makanan yang terbaik. Bayi yang diberikan ASI akan
membuat bayi jarang menderita penyakit dan terhindar dari kurang gizi dibandingkan dengan bayi yang diberi
susu lainnya (Bobak, 2019). Bayi yang tidak mendapat makanan bergizi tinggi akan menghambat pertumbuhan
(Kemenkes, 2018).
Pada hasil penelitian ini meggambarkan bahwa sebagian partisipan tidak memberikan ASI eksklusif pada
anaknya. Satu anak ketika lahir langsung diberikan susu formula alasan ibu karena ASI tidak keluar , dan satu
anak diberikan ASI hanya sampai 4 bulan alasan ibu karena Anak trauma. Anak diberikan susu formula
dikarenakan Ibu bekerja dan ASI keluar hanya sedikit. Faktor ibu bekerja juga dapat m enjadi penghalang
diberikannya ASI eksklusif kepada anak (IDAI,2013). Rendahnya pemberian ASI eksklusif dalam penelitian ini
mungkin disebabkan kurangnya pengetahuan tentang ASI eksklusif oleh orang tua serta rendahnya pendidikan
pada ibu hasil penelitian menunjukkan ada tiga partisipan dengan pendidikan rendah yaitu SD dan SMP hal ini
memungkinkan kurangnya pengetahuan ibu terhadap ASI eksklusif. Penelitian ini sejalan dengan penelitian
Veriyal (2010) yang mengatakan bahwa hanya terdapat 1 partisipan dari balita yang tidak mengalami peningkatan
status gizi diberikan ASI eksklusif alasan ibu tidak memberikan ASI eksklusif karena ASI tidak keluar. Menurut
(Unicef,2007), ASI sangat dibutuhkan dalam masa pertumbuhan bayi agar kebutuhan gizi tercukupi. ASI
merupakan asupan gizi yang sesuai dengan kebutuhan akan membantu pertumbuhan dan perkembangan anak.
Bayi yang tidak mendapatkan ASI dengan cukup berarti memiliki asupan gizi yang kurang baik dan dapat
menyebabkan kekurangan gizi salah satunya dapat menyebabkan stunting. ASI mengandung kalsium yang lebih
banyak dan dapat diserap tubuh dengan baik sehingga dapat memaksimalkan pertumbuhan terutama tinggi badan
dan dapat terhindar dari resiko stunting. Oleh karena itu ibu harus dan wajib memberikan ASI secara eksklusif
kepada bayi sampai umur bayi 6 bulan dan tetap memberikan ASI sampai bayi berumur 2 tahun untuk memenuhi
kebutuhan gizi bayi
Dua partisipan lainnya memberikan ASI eksklusif kepada anaknya sampai sekarang, 1 anak berusia 20 bulan
dan 1 anak diberikan ASI eksklusif hingga 26 bulan. Global strategy for Infant and Young Child Feeding
merekomendasikan pemberian ASI untuk dilanjutkan hingga anak berusia 2 tahun (WHO,2012).
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3. Makanan pendamping ASI
Jenis makanan tambahan
Setelah berumur 6 bulan keatas, kebutuhan gizi bayi semakin tinggi dan bervariasi. Pemberian ASI saja hanya
dapat memenuhi 60-70% kebutuhan gizinya. Oleh karena itu, selain pemberian ASI dibutuhkan pula makanan lain
sebagai pendamping untuk menunjukkan asupan gizi bayi. Jika maka nan pendamping ASI tidak cepat diberikan,
maka masa kritis untuk mengenalkan padat yang memerlukan keterampilan mengunyah yang mulai dilakukan
pada usia 6-7 bulan dikhawatirkan akan terlewati. Akibat yang akan dialami bayi dalam keadaan seperti ini adalah
kesulitan untuk menelan atau menolak saat diberikan makanan padat (Khomsan, A., Ridhayani, S. (2008).
Asupan zat gizi pada balita sangat penting dalam mendukung pertumbuhan sesuai dengan grafik pertumbuhannya
agar tidak terjadi gagal tumbuh (growth faltering) yang dapat menyebabkan stunting (Kemenkes RI 2018).
Menurut Arifin et al, anak dengan BBLR yang diiringi dengan konsumsi makanan yang tidak adekuat, pelayanan
kesehatan yang tidak layak, dan sering terjadi infeksi pada masa pertumbuhan akan terus menga kibatkan
terhambatnya pertumbuhan dan menghasilkan anak yang stunting. Gizi buruk masa kanak-kanak tidak hanya
menghambat perkembangan fisik dan mental anak-anak tetapi juga berkontribusi menghambat perkembangan
sosial ekonomi suatu negara. Penyebab kekurangan gizi selama masa kanak-kanak adalah multifaktorial, seperti
gizi ibu, rendahnya pendidikan ibu, pemberian makan yang kurang memadai, berat badan lahir rendah, ukuran saat
lahir, dan interval kelahiran pendek Sarma, H., Rahman Khan,J .,Asaduzzaman,M., Uddin, F., Tarannum, S.,et all,
(2017).
Hasil wawancara ini di ketahui bahwa sebagian besar ibu memberikan MPASI kepada anak mereka pada usia 6
bulan. Hal ini sejalan dengan penelitian Farah dkk (2015) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian
stunting pada anak balita di wilayah pedesaan dan perkotaan bahwa hubungan umur pertama pemberian MPASI
pada anak balita merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya stunting pada balita di daerah
pedesaan dan perkotaan
4. Riwayat Penyakit
Riwayat Sakit
Anak yang mudah terkena sakit, infeksi dapat disebabkan oleh penurunan imunitas dan kerusakan pertahanan
tubuh. Infeksi yang paling sering ditemukan pada anak berhubungan dengan infeksi saluran gastrointestinal,
saluran pernafasan dan malnutrisi (Rodrí guez, Cervantes and San,2011)
Penyakit infeksi pada anak-anak antara lain ISPA dan diare. Penyakit ISPA didefinisikan sebagi suatu
penyakit infeksi pada hidung, telinga, tenggorokan, dan paru -apru yang kurang dari dua minggu (14 hari) dengan
tanda gejala dapat berupa batuk atau pilek dan atau batuk pilek , sesak nafas karena hidung tersumbat dengan atau
tanpa demam, batasan waktu 14 hari di ambil menunjukkan berlangsungnya proses akut, meskipun beberapa
penyakit yang dapat di golongkan ISPA proses ini dapat berlangsung lebih dari 14 hari. Sedangkan diare
didefinisikan sebagai suatu penyakit yang ditandai dengan bercak cair lebih dari tiga kali sehari (Darmadi,2008).
Pada penelitian ini sebagian besar partisipan anaknya hanya memiliki riwayat sakit batuk, pilek dan demam.
Sedangkan 1 partisipan anak pernah mengalami diare, penyebab anak diare pada penelitian ini dapat disebabkan
karena kebersihan diri yang kurang baik. Diare disebabkan oleh berbagai infeksi, selain sebagai penyakit absorbsi.
Daire merupakan salah satu penyakit gejala dari penyakit sistem gastroentritis. Diare adalah keadaan buang air
besar encer atau cair lebih dari tiga kali sehari (meryanna, 2014). Diare berdampak pada pertumbuhan linear anak.
Jika anak sering mengalami diare dala m kurun 24 bulan pertama kehidupan maka anak tersebut cenderung
menjadi pendek 1,5 kali (Checkley,2009).
5. Kekebalan Tubuh
Riwayat Imunisasi
Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan secara aktif terhadap suatu
penyakit, sehingga nila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit
ringan (Permenkes, 2013).Kelengkapan imunisasi merupakan imunisasi yang diberikan kepada bayi sesuai dengan
anjuran pemerintah yang disesuaikan menurut kelompok umur bayi. Pada penelitian ini satu partisipan hanya
melakukan imunisasi pada anak saat usia empat bulan saja, dan satu partisipan melakukan semua imunisasi namun
ada yang terlewat imunisasi campak dan keempat partisipan melakukan imunisasi dengan lengkap. Hal ini sejalan
dengan penelitian Salimar (2009) bahwa kelengkapan imunisasi berpengaruh signifikan terhadap stunting. Namun,
penyebab adanya masalah kekurangan gizi, termasuk stunting tidak hanya disebabkan oleh asupan makanan yang
kurang, tetapi juga penyakit. Imunisasi akan memberikan kekebalan tubuh guna agar tubuh tahan terhadap
penyakit.
Adapun Faktor yang mempengaruhi stunting adalah berat badan lahir, perawakan ibu pendek, pendidikan ibu,
kurangnya pengetahuan ibu tentang gizi. (Amany et.al, 2014). Selain itu juga dapat disebabkan oleh konsumsi
makanan ibu pada saat kehamilan, pemberiaan ASI yang kurang, riwayat pemberian makan tambahan, riwayat
penyakit infeksi, nutrisi, imunisasi dan faktor ekonomi keluarga merupakan faktor yan g mempengaruhi kejadian
stunting (Gutit et. al., 2015). Beberapa faktor yang berhubungan dengan kejadian stuting di Nepal antara lain status
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sosial ekonomi, faktor lingkungan, pemberian ASI ekslusif, asupan makanan tambahan, keberagaman makanan,
dan penyakit diare. Pemberian ASI eksklusif, sosial ekonomi dan bayi dengan BBLR (Paudel et al., 2012)
Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi Prevalensi Stunting Pada Anak
Dibawah Lima Tahun di Kabupaten Bandung Bara t yang melibatkan enam orang partisipan mengungkapkan lima
tema yaitu Asupan makan saat hamil, Asupan nutrisi saat lahir, Makanan Pendamping ASI, Riwayat penyakit,
kekebalan tubuh.
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ABSTRAK
Perubahan fisik ibu postpartum pada sistem perkemihan melibatkan fungsi eliminasi urin yang melibatkan struktur
bladder. Masalah pada sistem eliminasi setelah melahirkan dapat terjadi selama bertahun-tahun jika tidak
mendapatkan penanganan yang tepat segera sejak melahirkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi
pengaruh pelvic floor exercise terhadap eliminasi urin pada ibu postpartum. Desain penelitian menggunakan quasi
eksperimen dengan pendekatan post test only design. Teknik sampling menggunakan purposive sampling
berdasarkan kriteria inklusi. Besar sampel sebanyak 64 orang (kelompok intervensi : 32 orang dan kelompok
kontrol : 32 orang). Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan lembar self assessment. Analisis data
menggunakan univariat dan bivariate (Chi square). Hasil penelitian menunjukkan tidak ada perbedaaan eliminasi
urin baik frekuensi BAK (p = 0,450 ) dan karakteristik aliran urin (p= 0,519) pada ibu postpartum yang
melaksanakan pelvic floor exercise dan yang tidak melaksanakan pelvic floor exercise. Walaubagaimanapun,
terdapat karakteristik responden yang berpengaruh terhadap karakteristik pengeluaran urin yaitu umur (p= 0,044),
paritas (p = 0,000) dan jenis persalinan (p= 0,031). Dapat disimpulkan bahwa pelvic floor exercise yang
dilaksanakan pada masa postpartum tidak berpengaruh terhadap eliminasi urin dalam hal frekuensi BAK dan
karakteristik aliran urin. Penelitian lebih lanjut mengenai berbagai tindak an yang bertujuan untuk menguatkan
otot-otot dasar panggul selain pelvic floor exercise perlu dilakukan untuk mengurangi masalah eliminasi urin pada
ibu postpartum.
Kata kunci: eliminasi urin, pelvic floor exercise

EFFECT OF PELVIC FLOOR EXERCISE ON URINE ELIMINATION IN
POSTPARTUM WOMEN AT DR. SOEKARDJO HOSPITAL TASIKMALAYA
ABSTRACT
Physical changes of the postpartum women in the urinary system involve the elimination function of urine which
involves the bladder structure. Problems with the elimination system after childbirth can occur for years if they
don't get proper treatment right after delivery. This study aimed to identify the effect of pelvic floor exercise on
urine elimination in postpartum women. The research design used quasi-experimental with a post-test only design
approach. The sample was selected based on the inclusion criteria (purposive sampling) of 64 people (intervention
group: 32 people and the control group: 32 people). Data collection used questionnaires and self -assessment sheets.
Data analysis used univariate and bivariate, Chi-square. The results showed no difference in urine elimination both
urination frequency (p = 0.450) and urine flow characteristics (p = 0.519) in postpartum women who performed
pelvic floor exercise and who did not carry out pelvic floor exercise. However, respondent characteristics that
influenced urine elimination (urine flow characteristics) were the age (p = 0.044), parity (p = 0,000) and types of
delivery (p = 0.031). The conclusion is that pelvic floor exercise which is carried out in the postpartum period do
not effect urine elimination in terms of urination frequency and urine flow characteristics. Further research on
various measures aimed at strengthening pelvic floor muscles in addition to pelvic floor exercise needs to be done
to reduce the problem of urine elimination in postpartu m women.
Keywords: Urine elimination, pelvic floor exercise
Pendahuluan
Periode postpartum merupakan anti klimaks kehamilan dan tidak hanya titik kulminasi kehamilan, persalinan dan
kelahiran tetapi juga merupakan permulaan fase childbearing dalam siklus kehidupan keluarga (May &
Mahlmeister,2009). Pada akhir periode postpartum secara fisik semua sistem tubuh pada ibu akan mengalami
pemulihan akibat proses kehamilan dan kembali kepada keadaan sebelum hamil. Perawatan ibu post partum di
rumah sakit yang tepat dapat membantu meningkatkan status kesehatan ibu sehingga memperpen dek masa
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rawatan (hospital stay) dan mempercepat pulang (discharge). Sistem support yang baik termasuk dari petugas
kesehatan (perawat atau bidan) dan keluarga membantu ibu melalui adaptasi fisik dan psikologis pada periode
postpartum sehingga secara umum ibu memiliki status kesehatan yang optimal baik secara fisik maupun psikis,
2015).
Perubahan fisik ibu postpartum pada sistem perkemihan melibatkan fungsi eliminasi urin yang melibatkan struktur
bladder. Masalah pada sistem eliminasi setelah melahirkan d apat terjadi selama bertahun-tahun jika tidak
mendapatkan penanganan yang tepat segera sejak melahirkan (MacArthur et al 1991, WHO 1998 dalam Fraser &
Cooper, 2014).
Masalah perkemihan yang dapat terjadi pada ibu postpartum adalah inkontinensia urin. Pa da saat melahirkan,
otot-otot dasar pangggul mengalami tekanan langsung dari bagian terbawah janin, bersama dengan tekanan
kebawah yang berasal dari tenaga meneran ibu. Hal ini menyebabkan banyak wanita mengalami kebocoran urin
(urine leakage) atau inkontinensia urin yang tidak dapat dikendalikan. Apabila inkontinensia urin pada ibu
postpartum tidak mendapatkan penanganan yang tepat, hal ini dapat mempengaruhi kenyamanan dan lebih jauh
mengurangi kualitas kehidupannya
Insidensi inkontinensia urin pada post partum di RSU dr Soekardjo Kota Tasikmalaya tahun 2017 adalah
sebanyak 22 % dari total komplikasi postpartum, dimana secara rinci incontinensi urin yang terjadi pada ibu post
partum yang melahirkan secara vagina sebanyak 12 orang ( 13 %), dan secara SC sebanyak 8 orang (9 %).
Penelitian yang berkaitan dengan kejadian inkontinensia urin pada ibu postpartum dilakukan oleh Thom
DH, Rortveit G. (2010) yang menyatakan bahwa sebanyak 33% wanita mengalami inkontinensia urin pada tiga
bulan pertama postpartum (95% confidence interval (CI) 32-36%). Kejadian inkontinensia urin lebih tinggi pada
persalinan per vagina (31%, 95% CI 30-33%) disbanding dengan persalinan SC (15%, 95% CI 11 -18%). Pinem,
Setyowati & Gayatri (2012) menyimpulkan bahwa paket latihan mandiri pada ibu nifa s dapat mengurangi kejadian
inkontinensia urin. Walaubagaimanapun penelitian mengenai tindakan-tindakan untuk mengurangi kejadian
inkontinensia urin seperti pelvic floor exercise masih perlu dilakukan terutama karena prosedur latihan ini masih
belum dikenal luas oleh masyarakat yang lebih jauh akan berdampak pada masih tingginya kejadian inkontinensia
urin terutama pada ibu postpartum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh pelvic floor
exercise terhadap eliminasi urin pada ibu postpartum.
Metode Penelitian
Desain penelitian ini quasi-experimental design post test-only design.. Penelitian dilakukan Ruang I dan Ruang
Melati lantai II RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya. Secara keseluruhan penelitian dilaksanakan selama tujuh
bulan yaitu dari bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Mei 2019. Teknik sampling penelitian ini
menggunakan purposive sampling, yaitu ibu postpartum dengan persalinan secara vagina atau post SC hari
pertama sampai dengan hari keempat, tidak ada komplikasi persalinan, tidak menggunakan kateter urin. Jumlah
sampel sebanyak 64 orang yang terbagi kepada 32 orang kelompok kontrol dan 32 orang kelompok intervensi.
Analisis data menggunakan univariat dan bivariat menggunakan uji statistik Chi-square (X2 ) dengan tingkat
kemaknaan 95% (alpha 0,05).
Hasil Penelitian
1. Karakteristik responden
Tabel 1
Karakteristik responden berdasarkan umur
Umur
Rata-rata
Median
Mode
SD
Min-max

Kelompok control
27,13
27,50
28
3,808
20-34

Kelompok intervensi
27,22
27,00
27
4,141
19-35

Tabel 1 menunjukkan bahwa pada kelompok kontrol dan kelompok intervensi memiliki rata -rata umur yang sama
yaitu 27 tahun. Umur median pada kelompok kontrol dan kelompok intervensi adalah sama yaitu 27 tahun. Hal ini
berarti diketahui bahwa distribusi varia bel umur berbentuk normal.
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Tabel 2
Distribusi responden berdasarkan karakteristik persalinan
Karakteristik
Kelompok kontrol
Kelompok intervensi
persalinan
n
%
n
%
Paritas
a. Primipara
8
25
6
19
b. Multipara
24
75
26
81
c. Grandemultipara
0
0
Jenis persalinan
sekarang
a. per vagina
b. SC

22
10

69
31

22
10

69
31

Tabel 2 menunjukkan jumlah persalinan terbanyak pada kelompok kontrol dan kelompok intervensi sama yaitu
sebanyak 2-5 kali (multipara), dimana pada kelompok kontrol sebanyak 24 orang (75 %) dan pada kelompok
intervensi sebanyak 26 orang (81 %). Jenis persalinan terbanyak pada kelompok kontrol dan kelompok intervensi
adalah sama yaitu persalinan per vagina, dimana pada kelompok kontrol sebanyak 22 orang (69%) dan pada
kelompok intervensi sebanyak 22 orang (69%).
Tabel 3
Distribusi reponden berdasarkan masalah eliminasi urin
pada kehamilan sekarang
Masalah eliminasi
Kelompok kontrol
Kelompok intervensi
urin pada
N
%
n
%
kehamilan
sekarang
Masalah eliminasi
urin pada kehamilan
sekarang
a. Pernah
22
69
15
47
b. Tidak pernah
10
31
17
53
Jenis masalah
eliminasi urin pada
kehamilan sekarang
1. sering BAK (>
18
82
12
80
8 kali sehari)
2. urine keluar
sedikit-sedikit
2
9
2
13
saat BAK
3. urine keluar
menetes-netes
2
9
1
7
saat BAK
4. Tidak tentu
0
0
0
0
Tabel 3 menunjukkan pada kelompok kontrol yang pernah mengalami masalah perkemihan adalah sebanyak 22
orang (22%) dimana terbanyak masalah perkemihan yang dialami adalah sering BAK lebih dari 8 kali sehari yaitu
sebanyak 18 orang (82%). Pada kelompok intervensi, yang pernah mengalami masalah perkemihan lebih sedikit
daripada kelompok kontrol yaitu sebanyak 15 orang (47%), dimana terbanyak masalah perkemihan yang dialami
adalah sering BAK lebih dari 8 kali sehari yaitu sebanyak 12 orang (80%).
Tabel 4
Uji kesetaraan kelompok intervensi dan kelompok kontrol
No
1
2
3
4

Karakteristik
Umur
Paritas
Jenis persalinan
Masalah eliminasi urin pada
kehamilan sekarang
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p-value
0,638
0,615
0,488
0,654

Dari tabel 4 di atas didapatkan nilai p-value lebih besar daripada 0,05 pada semua karakteristik responden. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat kesetaraan pada karakteristik responden antara kelompok intervensi
dan kelompok kontrol, sehingga bila ada perbedaan setelah dilakukan intervens i maka perbedaan tersebut
disimpulkan sebagai pengaruh dari intervensi tersebut.
2.

Eliminasi urin pada ibu postpartum
Tabel 5
Deskripsi frekuensi BAK pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol
Frekuensi
BAK per hari

3-5 kali
6-8 kali
> 8 kali

Kelompok
Intervensi
n
%

Kelompok
Kontrol
n
%

13
17
2

2
15
15

41
53
6

6
47
47

Tabel .5 menunjukkan bahwa pada pada kelompok intervensi, frekuensi BAK 3 -5 kali sebanyak 13 orang (41%),
6-8 kali sebanyak 17 orang (53%) dan lebih dari 8 kali sebanyak 2 orang (6 orang). Pada kelompok kontrol,
frekuensi BAK 3-5 kali sebanyak 2 orang (6%), 6-8 kali sebanyak 15 orang (47%) dan lebih dari 8 kali sebanyak
15 orang (47%).
Tabel 6
Deskripsi karakteristik pengeluaran urin
pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol

Karakteristik
pengeluaran
urin sewaktu
BAK

Kelompok
Intervensi
n
%

Kelompok
kontrol
n
%

menetes-netes

0

0

0

0

sedikit-sedikit

4

13

10

31

25

78

17

53

3

9

5

16

memancar
Tidak tentu
(kadangkadang
menetes-netes,
sedikit atau
banyak)

Tabel 6 menunjukkan bahwa pada kelompok intervensi pengeluaran urin sewaktu BAK yang menetes -netes tidak
ada (0%), sedikit-sedikit sebanyak 4 orang (13%), memancar sebanyak 25 orang (78%) dan tidak tentu sebanyak
3 orang (9%). Pada kelompok kontrol karakteristik pengeluaran urin sewaktu BAK yang menetes-netes tidak ada
(0%), sedikit-sedikit sebanyak 10 orang (31%), memancar sebanyak 17 orang (53%) dan tidak tentu sebanyak 5
orang (16%).
3.

Perbedaan eliminasi urin pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol
Tabel 7
Perbedaan frekuensi BAK antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol
Frekuensi BAK
Kelompok intervensi
Kelompok control
Total
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N
32
32
64

p-value
0,450

Hasil analisis pada tabel 7 di atas dengan α = 0,05 menunjukkan nilai p-value = 0,450. Hal ini berarti H a ditolak,
maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan frekuensi BAK pada kelompok intervensi ( ibu
postpartum yang melaksanakan pelvic floor exercise) dan kelompok kontrol (ibu postpartum yang tidak
melaksanakn pelvic floor exercise).
Tabel 8
Perbedaan karakteristik pengeluaran urin antara
kelompok intervensi dan kelompok kontrol
Karakteristik pengeluaran urin
sewaktu BAK
Kelompok intervensi
Kelompok kontrol
Total

N

p-value

32
32
64

0,519

Hasil analisis pada tabel 8 di atas dengan α = 0,05 menunjukkan nilai p-value = 0,519. Hal ini berarti H a ditolak,
maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan karakteristik pengeluaran urin pada kelompok intervensi
( ibu postpartum yang melaksanakan pelvic floor exercise) dan kelompok kontrol (ibu postpartum yang tidak
melaksanakn pelvic floor exercise).
4.

Perbedaan eliminasi urin antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol berdasarkan paritas
primipara dan multipara
Tabel 9
Perbedaan frekuensi BAK antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol berdasarkan paritas
primipara dan multipara
Paritas
Primipara
Multipara

Frekuensi BAK
Kelompok intervensi
Kelompok kontrol
Kelompok intervensi
Kelompok kontrol

N
16
8
26
24

p-value
0,361
0,142
0,361
0,195

Hasil analisis pada tabel 9 menunjukkan p-value primipara pada kelompok intervensi (p = 0,361) dan kelompok
kontrol (p= 0,142). Kedua kelompok intervensi dan kelompok kontrol memiliki nilai p>0,05. Hal tersebut
menunjukkan untuk paritas primipara tidak terdapat perbedaan frekuensi BAK baik pada kelomp ok intervensi
maupun kelompok kontrol.
P-value multipara pada kelompok intervensi (p = 0,361) dan kelompok kontrol (p= 0,195). Kedua kelompok
intervensi dan kelompok kontrol memiliki nilai p>0,05. Hal tersebut menunjukkan untuk paritas multipara tidak
terdapat perbedaan frekuensi BAK baik pada kelompok intervensi maupun kelompok kontrol.
Tabel 10
Perbedaan karakteristik pengeluaran urin sewaktu BAK antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol
berdasarkan paritas primipara dan multipara
Paritas
Primipara
Multipara

Karakteristik
pengeluaran urin
Kelompok intervensi
Kelompok kontrol
Kelompok intervensi
Kelompok kontrol

N

p-value

16
8
26
24

0,004
1,000
0,004
1,000

Hasil analisis pada tabel 10 menunjukkan primipara pada kelompok intervensi (p = 0,004) dan kelompok kontrol
(p= 1,000). Multipara pada kelompok intervensi (p = 0,004) dan kelompok kontrol (p= 1,000). Hal tersebut
menunjukkan untuk paritas primipara dan multipara pada kelompok intervensi terdapat perbedaan karakteristik
pengeluaran urin sedangkan pada kelompok kontrol tidak terdapat perbedaan karakteristik pengeluaran urin.
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5.

Perbedaan eliminasi urin antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol ber dasarkan jenis
persalinan
Tabel 11
Perbedaan frekuensi BAK antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol berdasarkan jenis persalinan
vagina dan section secaria
Jenis persalinan
Vagina
SC

Frekuensi BAK
Kelompok intervensi
Kelompok kontrol
Kelompok intervensi
Kelompok kontrol

N
22
22
10
10

p-value
0,699
1,000
0,361
0,420

Hasil analisis pada tabel 11 menunjukkan p-value jenis persalinan vagina pada kelompok intervensi (p = 0,699)
dan kelompok kontrol (p= 1,000). Kedua kelompok intervensi dan kelompok kontrol memiliki nilai p>0,05. Hal
tersebut menunjukkan untuk jenis persalinan vagina tidak terdapat perbedaan frekuensi BAK baik pada kelompok
intervensi maupun kelompok kontrol.
P-value jenis persalinan SC pada kelompok intervensi (p = 0,361) dan kelompok kontrol (p= 0,420). Hal tersebut
menunjukkan untuk jenis persalinan SC tidak terdapat perbedaan frekuensi BAK b aik pada kelompok intervensi
maupun kelompok kontrol.
Tabel 12
Perbedaan karakteristik pengeluaran urin sewaktu BAK antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol
berdasarkan jenis persalinan vagina dan section secaria
Jenis persalinan
Vagina
SC

Karakteristik
pengeluaran urin
Kelompok intervensi
Kelompok kontrol
Kelompok intervensi
Kelompok kontrol

N

p-value

22
22
10
10

1,000
1,000
0,004
0,555

Hasil analisis pada tabel 12 menunjukkan p-value jenis persalinan vagina pada kelompok intervensi (p = 1,000)
dan kelompok kontrol (p= 1,000). Kedua kelompok intervensi dan kelompok kontrol memiliki nilai p>0,05. Hal
tersebut menunjukkan untuk jenis persalinan vagina tidak terdapat perbedaan karakteristik pengeluaran urin baik
pada kelompok intervensi maupun kelompok kontrol.
P-value jenis persalinan SC pada kelompok intervensi (p = 0,004) dan kelompok kontrol (p= 0,555). Hal tersebut
menunjukkan untuk jenis persalinan SC pada kelompok interven si terdapat perbedaan karakteristik pengeluaran
urin sedangkan pada kelompok kontrol tidak terdapat perbedaan karakteristik pengeluaran urin.
6.

Perbedaan eliminasi urin antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol berdasarkan pengalaman
mengalami masalah eliminasi urin pada kehamilan sekarang
Tabel 13
Perbedaan frekuensi BAK antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol berdasarkan pengalaman
mengalami masalah eliminasi urin kehamilan sekarang
Pengalaman
masalah eliminasi
urin
Mengalami
Tidak
pernah
mengalami

Frekuensi BAK

Kelompok intervensi
Kelompok kontrol
Kelompok intervensi
Kelompok kontrol

N

p-value

15
22
17
10

0,280
1,000
0,280
1,000

Hasil analisis pada tabel 13 menunjukkan p-value yang pernah mengalami masalah eliminasi urin pada kelompok
intervensi (p = 0,280) dan kelompok kontrol (p= 1,000). Kedua kelompok intervensi dan kelompok kontrol
memiliki nilai p>0,05. Hal tersebut menunjukkan untuk yang pernah mengalami masalah eliminas i urin pada
kehamilan sekarang tidak terdapat perbedaan frekuensi BAK baik pada kelompok intervensi maupun kelompok
kontrol.
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Pada responden yang tidak pernah mengalami masalah eliminasi urin , pada kelompok intervensi (p = 0,280) dan
kelompok kontrol (p= 1,000). Hal tersebut menunjukkan untuk yang tidak pernah mengalami masalah urin pada
kehamilan sekarang tidak terdapat perbedaan frekuensi BAK baik pada kelompok intervensi maupun kelompok
kontrol.
Tabel 14
Perbedaan karakteristik pengeluaran urin antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol berdasarkan
pengalaman mengalami masalah eliminasi urin pada kehamilan sekarang
Pengalaman
masalah eliminasi
urin
Mengalami
Tidak
pernah
mengalami

Karakteristik
pengeluaran urin
Kelompok intervensi
Kelompok control
Kelompok intervensi
Kelompok control

N

p-value

15
22
17
10

1,000
1,000
1,000
1,000

Hasil analisis pada tabel 14 menunjukkan p-value yang pernah mengalami masalah eliminasi urin pada kelompok
intervensi (p = 1,000) dan kelompok kontrol (p= 1,000). Kedua kelompok intervensi dan kelompok kontrol
memiliki nilai p>0,05. Hal tersebut menunjukkan untuk yang pernah mengalami masalah eliminas i urin pada
kehamilan sekarang tidak terdapat perbedaan karakteristik pengeluaran urin sewaktu BAK baik pada kelompok
intervensi maupun kelompok kontrol.
Pada reponden yang belum pernah mengalami masalah eliminasi urin pada kelompok intervensi (p = 1 ,000) dan
kelompok kontrol (p= 1,000). Hal tersebut menunjukkan untuk yang pernah mengalami masalah urin pada
kehamilan sekarang tidak terdapat perbedaan karakteristik pengeluaran urin sewaktu BAK baik pada kelompok
intervensi maupun kelompok kontrol.
7.

Pengaruh karakteristik responden terhadap eliminasi urin sesudah intervensi
Tabel 15
Pengaruh karakteristik responden
terhadap eliminasi urin sesudah intervensi
No

Karakteristik
responden

1
2
3

Umur
Paritas
Jenis
persalinan
Masalah
eliminasi urin
pada
kehamilan
sekarang

4

p-value
Eliminasi urin
Frekuensi
Karakteristik
BAK
pengeluaran
urin
0,840
0,044
0,185
0,000
0,467
0,031
0,194

0,935

Tabel 15 menggambarkan pengaruh antara karakteristik responden menurut umur, paritas, jenis persalinan dan
masalah eliminasi urin pada kehamilan sekarang. Hasil analisis menunjukkan tidak ada karakteristik responden
yang berpengaruh pada frekuensi BAK sesudah intervensi, sedangkan yang berpengaruh pada karakteristik
pengeluaran urin sesudah intervensi adalah umur (p = 0,044) , paritas (p=0,000) dan jenis persalinan (p=0,031).
Pembahasan
1. Pengaruh pelvic floor exercise terhadap eliminasi urin ibu postpartum
Hasil penelitian menunjukkan tidak ada pengaruh terhadap frekuensi BAK pada kelompok intervensi dan
kelompok kontrol (p=0,450). Hasil penelitian juga menunjukkan tidak ada pengaruh terhadap karakteristik
pengeluaran urin sewaktu BAK pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol (p=0,519).
Beberapa hasil penelitian sebelumnya menyatakan ada kesamaan dan perbedaan dengan hasil penelitian ini. Hasil
penelitian yang sejalan dengan penelitian ini diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Sari Y.K (2015)
yang menyatakan tidak terdapat perbedaan yang signifikan frekuensi p=0,238 (<0,005) dan volume cairan urin
p=0,102 (<0,005) sebelum dan sesudah senam kegel pada ibu pasca seksio sesarea.
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Adapun penelitian lain yang tidak sejalan dengan hasil penelitian ini diantaranya adalah hasil penelitian yang
dilakukan oleh S.Morkved,K. Bo (2005) yang menyatakan terdapat perbedaan yang signifikan (p<0,01) pada
kelompok intervensi yang menjalani training pelvic floor exercise dan kelompok kontrol, dimana pelvic floor
exercise tersebut efektif meningkatkan kekuatan otot pelvis dan mengurangi inkontinensia urin selama priode
postpartum. Ia juga menyatakan pelvic floor exercise efektif mengurangi inkontinensia urin jika dilakukan dengan
bimbingan dari ahli fisioterapi. Bimbingan dari ahli fisioterap i sekali seminggu dapat meningkatkan efek latihan
dan motivasi ibu untuk terus melakukan latihan selama periode postpartum .
Penelitian Morkved,K. Bo (2005) diperkuat oleh penelitian -penelitian lainnya seperti penelitian dari Yuni (2017),
yang menyatakan terdapat perubahan antara fungsi eliminasi urine pada ibu postpartum saat melakukan Kegel
exercise. Penelitian Murbiah (2015) menyatakan ada perbedaan antara kelompok perlakuan dan kelompok
kontrol dengan perbedaan proporsi diskordan 80% pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol 46,7%
dengan p-value 0,027. Ia menyimpulkan ada pengaruh latihan otot dasar panggul terhadap pencegahan
inkontinensia urin pada ibu post partum. Rahajeng (2010) membuktikan bahwa latihan otot dasar panggu l dapat
memperbaiki kekuatan otot dasar panggul sejak 4 minggu hingga 12 minggu pertama postpartum. Kekuatan otot
dasar panggul yang baik pada ibu post partum dapat membantu mencegah terjadinya incontinensia urine pada post
partum. Ia menyimpulkan Ada pengaruh antara latihan otot dasar panggul terhadap pencegahan incontinensia
urin. Hal serupa dinyatakan oleh Chan, Cheung, Yiu, Chung (2012) bahwa terdapat pengaruh pelvic floor exercise
terhadap kejadian stress incontinence urine (SUI) dengan p-value =0,009.
Pelvic floor exercise atau latihan otot dasar panggul adalah gerakan -gerakan yang ditumpukan pada penguatan
otot dasar panggul. Pelvic floor exercise merupakan latihan sederhana yang bisa dilakukan dimana saja dan kapan
saja. Pelvic floor exercise meliputi Kegel exercise dan latihan otot sekitar rectum. Selama kehamilan otot dasar
panggul dipengaruhi oleh perubahan hormon, penambahan berat janin dan perubahan postur panggul. Pelvic floor
exercise perlu dilakukan sejak kehamilan dan setelah melahirkan unt uk membantu otot-otot panggul kembali ke
fungsi normal dan untuk mempertahankan tonus otot sehingga fungsi otot dasar panggul dapat terpelihara. Selama
melahirkan otot dasar panggul menjadi relax dan semasa postpartum kekuatan otot dasar panggul meningkat
kembali. Apabila dilakukan secara teratur, latihan ini dapat membantu mencegah prolaps uterus dan stres
inkontinensia di kemudian hari.
Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa rata-rata keberhasilan melatih otot dasar panggul (pelvic floor
exercise) untuk mencegah inkontinensia urine dilaporkan sebesar 5%-75% (Freeman, 2004). Menurut Purnomo
(2003), latihan otot dasar panggul adalah terapi non operatif paling populer untuk mengatasi inkontinensia urine.
Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Rejisha TR (2015) yang menyatakan bahwa pelvic
floor muscle exercise secara signifikan (P=0.006) efektif dalam mengurangi SUI postnatal. Ia juga menyatakan
tingkat keparahan SUI pada kelompok kontrol lebih besar daripada kelompok intervensi.
Hasil penelitian menunjukkan pada paritas primipara dan multipara terdapat perbedaan karakteristik pengeluaran
urin pada kelompok intervensi (p = 0,004). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yuni (2017), yang
menyatakan a da perbedaan bermakna terjadinya eliminasi BAK spontan antara kelompok kontrol dan intervensi
dengan paritas dan keadaan perineum. Menurut Yuni (2017), faktor yang mempengaruhi kemampuan eliminasi
BAK spontan pada ibu postpartum adalah primipara dan keadaan perineum yang tida k utuh. Intervensi yang
dilakukan pada penelitian ini adalah bladder training yang dilakukan mulai 2 jam postpartum dan hasilnya efektif
untuk mengembalikan fungsi eliminasi BAK spontan pada ibu postpartum. Hasil penelitian ini diperkuat oleh
penelitian Arsyad (2013) yang menyatakan wanita primigravida yang mengikuti senam Kegel dan yang tidak
mengikuti senam Kegel berbeda secara statistik (P=0,000) dimana terjadi hubungan signifikan antara senam Kegel
dengan penurunan kejadian inkontinensia urine postpartum pada wanita primigravida. Menurut hasil penelitian
Boyles SH, H, Mori T, Osterweil P, Guise JM. (2009 ), sebanyak 17.1% primipara mengalami inkontinensia
urin. Mereka menyimpulkan bahwa inkontinensia urin merupakan hal yang biasa terjadi pada periode immediate
postpartum setelah persalinan pertama.
Hasil penelitian ini menunjukkan tidak terdapat perbedaan (p >0,05) frekuensi BAK pada persalinan per vagina
dan SC baik pada kelompok kontrol maupun kelompok intervensi. Namun pada persalinan SC terdapat perbedaan
karakteristik pengeluaran urin pada kelompok intervensi (p = 0,004). Pengaruh jenis persa linan terhadap eliminasi
urin atau kejadian inkontinensia urin sampai saat ini masih diperdebatkan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil
penelitian Rortveit G , Daltveit AK, Hannestad YS, Hunskaar S (2003) yang menyatakan bahwa inkontinensia
urin lebih banyak dialami pada persalinan SC, teta pi resiko akan lebih tinggi jika wanita tersebut sebelumnya
pernah melahirkan per vagina. Hasil penelitian yang berbeda dikemukan oleh Boyles SH, Li H, Mori T, Osterweil
P, Guise JM (2009) yang menyatakan bahwa wanita yang bersalin per vagina memiliki risiko lebih besar
mengalami inkontinensia urin (OR 4.96 dengan 95% CI 3.82 -6.44, P<.001). Risiko meningkat pada persalinan
pervagina dengan bantuan dan dengan laserasi perineal sedangkan pada persalinan SC tidak ada perbedaan yang
signifikan. Press JZ, Klein MC, Kaczorowski J , Liston RM, von Dadelszen P (2007) menyimpulkan bahwa
meskipun kejadian stress incontinence urine berkurang pada persalinan SC, tetapi tingkat keparahannya tidak
berbeda pada berbagai jenis persalinan.
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Hasil penelitian menunjukkan pada responden yang pernah dan tidak pernah men galami masalah eliminasi urin
pada kehamilan sekarang tidak ada perbedaan frekuensi BAK dan karakteristik pengeluaran urin baik pada
kelompok intervensi maupun kelompok kontrol. Hasil penelitian ini berbeda dengan peneltian yang dilakukan oleh
Chan, Cheung, Yiu, Chung (2012) yang menyatakan terdapat perbedaan yang signifikan pada kejadian stress
incontinence urin (SUI) pada pasien yang mengalami SUI semasa kehamilan (p<0,005). Hal ini menunjukkan
patofisiologi SUI dimulai sejak kehamilan. SUI semasa kehamilan dapat terjadi karena bladder tertekan oleh uterus
yang semakin membesar apalagi karena posisi bladder berada di depan uterus sehingga akan meningkatkan
frekuensi buang air kecil. Selain itu peningkatan vaskularisasi pada bladder menyebabkan tonus otot turun.
Terjadinya hemodilusi juga menyebabkan metabolisme air meningkat sehingga pembentukan urin dan kapasitas
bladder bertambah sampai 1500 mL. Setelah melahirkan sensitifitas bladder dapat berkurang dan kapasitasnya
akan bertambah, sehingga bladder penuh atau sesudah kencing masih tertinggal urine residual (normal ± 15 cc).
Hal tersebut dapat menyebabkan urin tertahan dalam bladder sehingga tidak semua ibu post partum akan
mengalami SUI tetapi mungkin dapat mengalami masalah eliminasi yang lain sepe rti retensi urin, dysuria dan
infeksi saluran kemih (Leifer & Gloria, 2014).
2.
Pengaruh karakteristik responden terhadap eliminasi urin ibu postpartum
Hasil penelitian menunjukkan tidak ada karakteristik responden yang berpengaruh pada frekuensi BAK sesudah
intervensi, sedangkan yang berpengaruh pada karakteristik pengeluaran urin sesudah intervensi adalah umur (p =
0,044) , paritas (p=0,000) dan jenis persalinan (p=0,031). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Chan,
Cheung, Yiu, Chung (2012), yang menjelaskan karakteristik yang berpengaruh terhadap kejadian SUI adalah umur
(p=0,007), jenis persalinan (p=0,009), pertambahan BMI ibu semasa postnatal (p= 0,001). Islam, Bell, Hossain,
Davis (2018) menyatakan bahwa memiliki anak lebih dari 2 orang berh ubungan secara signifikan dengan SUI (OR
2.79, 95% CI 1.30–6.00; p = 0.009).
Pada penelitian ini usia responden berkisar antara 20 – 35 tahun. Secara umum kisaran usia tersebut merupakan
usia produktif yaitu usia yang tepat bagi seseorang untuk melahirka n, karena secara fisiologis fungsi reproduksinya
sudah baik. Widianti dan Satianingsih (2014) menyebutkan bahwa usia dibawah 20 tahun rahim dan panggul
belum tumbuh mencapai ukurandewasa memunkinkan persalinan lama. Umur diatas 35 tahun kondisi ibu sudah
menurun
sehingga
memungkinkan
terjadi
persalinan
yang
lama.
Pada penelitian ini mayoritas paritas responden adalah multipara (kelompok kontrol = 75%, kelompok intervensi
= 81%). Pinontoan dan Tombokan (2012) menyatakan paritas yang tinggi dapat berdampak pada timbulnya
berbagai masalah kesehatan baik bagi ibu maupun bayi yang dilahirkan. Paritas multipara dapat berdampak pada
retensi urin post partum karena meningkatnya urin residual sedangkan pada primipara berisiko mengalami
inkontenensia urin. Menurut hasil penelitian Boyles SH, H, Mori T, Osterweil P , Guise JM. (2009 ), sebanyak
17.1% primipara mengalami inkontinensia urin.
Simpulan
1. Tidak ada perbedaaan eliminasi urin baik frekuensi BAK (p = 0,450 ) dan karakter pengeluaran urin (p= 0,519)
pada ibu postpartum yang melaksanakan pelvic floor exercise dan yang tidak melaksanakan pelvic floor
exercise.
2. Karakteristik responden yang berpengaruh terhadap eliminasi urin (karakteristik pengeluaran urin) adalah
umur (p= 0,044), paritas (p = 0,000) dan jenis persalinan (p= 0,031).
Daftar Pustaka
American Psychological Association. (2008). Publication manual of American Psychological Association . (6 th
ed). Washington, D.C: Author
Ariawan. I. (2015). Besar dan metode sampel pada penelitian kesehatan . Jakarta: FKM Universitas Indonesia
Arikunto. S. (2010). Prosedur penelitian :suatu pendekatan praktik. (edisi revisi). Jakarta: Rineka Cipta
Arsyad. Lotisna, Abdullah (2012). Hubungan senam kegel terhadap stres inkontinensia urine postpartum pada
wanita primigravida Digilib.Unhas.Ac.Id/.../M2qzodi4ywezotyyztmyndhkywy3mgjkzja2y2nlnt.
Bobak., Lowdermilk., Perry.(2003). Maternity nursing. Toronto : Blackwell science.
Boyles SH, Li H, Mori T, Osterweil P, Guise JM. (2009). Effect of mode of delivery on the incidence of urinary
incontinence in primiparous women. Journal of Obstetry Gynecology. 113(1):134-41
Burns,N., & Grove, S.K (2016). Practice of nursing research: conduct, critiques and utilization .(8 th ed).
Philadelpia: W.B. Saunders
Chan, Cheung, Yiu, Chung. (2012). Prevalence of urinary and fecal incontinence in Chinese women during and
after first pregnancy International Urogynecology Journal Including Pelvic Floor Dysfunction ISSN 09373462 Volume 24 Number 9 Int Urogynecol J 24:1473-1479
Dahlan S.M. (2010). Besar sampel dan cara pengambilan sampel dalam penelitian kedokteran dan kesehatan.
Jakarta: Salemba Medika

352 | S e m i n a r N a s i o n a l 2 0 1 9 U n p a d

Doo Chul Shin, Seung Ho Shin, Myung Mo Lee, Kyong Jin lee dan Chang Ho Song. (2016).Pelvic floor muscle
training for urinary incontinence in female stroke patients: a Randomized, controlled and blinded trial.
Clinical rehabilitation. 30,3 (259)
Ermiati. (2008). Efektivitas bladder training terhadap fungsi eliminasi Buang Air Kecil (BAK) pada ibu
postpartum spontan. Majalah Obstetri dan Ginekologi Indonesia, Volume. 32, No. 4
Fraser, Cooper. (2014). Textbook for Midwives. Churcill : Elsevier
Islam, Bell, Hossain, Davis (2018). Types of urinary incontinence in Bangladeshi women at midlife: Prevalence
and risk factors. Maturitas (MATURITAS).116
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2017). Profil Kesehatan Indonesia 2016. Jakarta
Kozier, B, Erb, G. (2008). Fundamentals of Nursing. Concepts, pocess, and practice. 8 th edition. New Jersey :
Pearson Prentice Hall
Lemenshow S, D.W, Jannete, L. Wanga S, (2005). Besar Sampel dalam Penelitian Kesehatan. Penerjemah Dibyo
Pramono, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
Leifer., Gloria. (2014). Introduction to maternity and pediatric nursing.7 th ed. Philadelpia: Elsevier
Manuaba. (2008). Ilmu kebidanan, penyakit kandungan dan KB. Jakarta : EGC
Morkved,K. Bo (2005). Effect of postpartum pelvic floor muscle training in pre vention and treatment of urinary
incontinence : one year follow up. International Journal of obstetric & gynaecology, vol. 107, issue 8
Murbiah. (2017). Pengaruh Latihan Otot Dasar Panggul Terhadap Pencegahan Incontinensia Urine Pada Ibu Post
Partum Di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang. Masker Medika Vol. 5 No. 2
Notoatmodjo. S. (2015). Metodologi penelitian kesehatan. Jakarta : Rineka Cipta
Palma, Herrmann, Scarpa, Riccetto (2008). Stress urinary incontinence 3 years after pregnancy: Correlation to
mode of delivery and parity. International Urogynecology Journal 20(3):281-8 ·
Polit., Beck & Hungler. (2014). Essentials of nursing research : methods, appraisal and utilization. (7th ed).
Philadelpia: Lippincot Company.
Pinem, Setyowati, Gayatri. (2012). Pencegahan inkontinensia urin pada ibu nifas dengan paket latihan mandiri.
Jurnal keperawatan Indonesia. Vol 15 No. 1
Pinontoa n, V.M., & Tombokan, J.S.G. (2014). Hubungan umur dan paritas dengan kejadian bayi berat lahir
rendah. Jurnal ilmiah bidan, 3(1), 20-25. ISSN : 2339-1731
Purwanti. (2012). Asuhan kebidanan untuk ibu nifas.Jogjakarta: Cakrawala ilmu
Pratiknya, A.W (2008). Dasar-dasar metodologi penelitian kedokteran dan kesehatan . Jakarta : CV Rajawali
Pers.
Purnomo. (2003). Dasar-dasar urologi. Malang Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya.
Rahajeng. (2010), Efek latihan kegel pada kekuatan otot dasar panggul ibu pasc a persalinan . Jurnal kedokteran
Brawijaya. vol. 26 no. 2 . pp. 120-123
Rejisha TR (2018). Effect of Antenatal Pelvic Floor Muscle Exercise on Postnatal Stress Urinary Incontinence in
Primigravida - An Comparative Experimental Study. http: researchgate.net/publication/ diakses tanggal
21 Juni 2019
Rortveit G1 , Daltveit AK, Hannesta d YS, Hunskaar S. (2003). Urinary incontinence after vaginal delivery or
cesarean section. N Engl J Med. 6;348(10):900-7
Rukiyah, Meida, Lia. (2009). Asuhan kebidanan. Jakarta: Trans Info Media
Saifudin, A.B. (2009). Panduan praktis pelayanan kesehatan maternal dan neonatal . Jakarta : EGC
Sama. (2018). Gambaran sistem perkemihan pada ibu post partum spontan pada 24 jam pertama. Skripsi Program
Studi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta,
Sari, Y.K, (2015). Pengaruh senam kegel terhadap pola eliminasi urin pada ibu pasca seksio sesarea dengan spinal
anestesi di Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum Semarang. http://e-journal.stikestelogorejo.ac.id. diakses
tanggal 25 Juni 2019
Sedighgeh Hantoushzadeh & Pouya Javadian & Mamak Shariat & Bahram Salmanian & Shirin Ghazizadeh &
Malekmansour Aghssa. (2010). Stress urinary incontinence: pre-pregnancy history and effects of mode
of delivery on its postpartum persistency. International Urogynecology Journal 22(6):651-5 ·
Seungwon Lee, Changko Song. (2009). The influence of pelvic floor muscle training (PFMT) : program on lower
urinary tract symptom, maximum vaginal contraction pressure and pelvic floor muscle activity in aged
women with stress urinary incontinence. Korean journal of Sport Science. Vol. 20 No. 3 (466-474)
Suherni. (2009). Perawatan masa nifas. Jogjakarta : Fitramaya
Thom DH, Rortveit G. (2010). Prevalence of postpartum urinary incontinence: a systematic review. Acta Obstet
Gynecol Scand. 2010 ;89(12):1511-22..
Widianti, E.Y., & Setianingsih, A. (2014). Hubungan jarak kelahiran dengan kejadian perdarah postpartum primer.
Jurnal kebidanan, 4 (1), 22-32.
Yuni (2017). Gambaran kemampuan fungsi eliminasi urine pada ibu postpartum sectio caesarea (studi pada ibu
yang melakukan kegel exercise), thesis (bachelors degree (s1)), http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/41850,
diaksses tanggal 23 Juni 2019

353 | S e m i n a r N a s i o n a l 2 0 1 9 U n p a d

EFEKTIFITAS SUPERVISI TERHADAP KELENGKAPAN DOKUMENTASI
KEPERAWATAN
Desi Afriyanti1 , Ati Surya Mediawati2 , Irman Somantri3
Program Studi Magister Keperawatan Kekhususan Manajemen Keperawatan Universitas Padjadjaran
E-mail: desi11004@mail.unpad.ac.id

ABSTRAK
Dokumentasi keperawatan merupakan catatan yang memuat seluruh data yang dibutuhkan untuk menentukan
diagnosis keperawatan, perencanaan keperawatan, tindakan keperawatan, dan penilaian keperawatan yang disusun
secara sistematis, valid , dan dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan hukum. Melihat pentingny a dan
manfaat dari dokumentasi keperawatan maka perlu dilakukan adanya kontrol terhadap pelaksanaan
pendokumentasian keperawatan yang dilakukan oleh perawat dengan dilakukanya kegiatan supervisi. Selain itu
supervisi merupakan syarat penting dalam melaksan akan pendokumentasian keperawatan secara bermutu.
Sehingga peneliti ingin mentelaah efektivitas supervisi untuk meningkatkan kualitas dokumentasi keperawatan.
Penelitian ini menggunakan metode literature review melalui pencairan database CINHL, Google schoolar, dan
Proquest yang di publikasikan dari tahun 2009 - 2019. Menggunakan strategi pencarian PRISMA untuk penapisan
literature rieview yang relevan, sehingga didapatkan 6 artikel yang kemudian dilakukan review. Hasil riview
didapatkan adanya perbedaan kelengkapan dokumentasi keperawatan yang ditunjukkan dari peninggkatan
pelaksanaan supervisi. Dimana dengan melaksanakan supervisi secara teratur terdapat pegaruh yang signifikan
terhadap peningkatan kelengkapan dokumentasi keperawatan. Suprvisi memiliki ban yak dampak positif sehingga
bisa menjadi acuan agar supervisi terus di lakukan. Dengan dilakukanya supervisi dengan tepat diharapakan
kegiatan asuhan keperawatan dapat terus ditingkatkan agar menjadi lebih baik.
Kata kunci: supervisi, perawat, dokumentasi keperawatan

PENDAHULUAN
Pengelolaan pelayanan dan asuhan keperawatan merupakan salah satu system pelayanan kesehatan yang bertujuan
mempertahankan status kesehtan masyarakat. Rumah sakit merupakan salah satu bagian dari tatanan dalam
pemberian asuhan keperawatan yang harus mampu menyediakan berbagai jenis pelayanan kesehatan yang
kompleks dan berkualitas (Ilyas, 2007). Pelayanan keperawatan yang berkualitas dapat diberikan dalam bentuk
kinerja perawat yang didasari oleh kemampuan yang baik sehingga dapat mendukung dalam pelaksanaa n
pendokumentasian asuhan keperawatan yang berkualitas.
Udang – undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 pasal 1 ayat 3 samapai dengan 5
menyebutkan bahwa Pelayanan Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian
integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat Keperawatan ditujukan kepada individu,
keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik sehat maupun sakit. Praktik Keperawatan adalah pelayanan yang
diselenggarakan oleh Perawat dalam bentuk Asuhan Keperawatan. Asuhan Keperawatan adalah rangkaian
interaksi Perawat dengan Klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian
Klien dalam merawat dirinya.
Dokumentasi keperawatan adalah unsur penting dalam menjalankan system pelaya nan kesehatan, karena
dengan melaksanakan dokumentasi sesuai standar sehingga informasi mengenai keadaan pasien dapat diketahui
secara berkesinmabungan. Dokumentasi keperawatan dapat berfungsi sebagai saranan komunikasi antar profesi
kesehatan, sumber untuk pengolahan pasien dan penelitian serta sebagai barang bukti pertanggung jawaban
gugatan asuhan keperawatan (Haryanti, Pujianto, & Adinath, 2013).
Permasalahan yang sering muncul di Indonesia masih banyaknya perawat yang tidak melakukan
pendokumentasian keperawatan secara maksimal. Alasan perawat jarang melaksanakan pendokumentasian
keperawatan secara lengkap karena. Perawat beranggapan pelayanan keperawatan lebih penting di bandingkan
dengan melakukan pendokumetasian keperawatan. Hal ini diperkuat oleh penelitian Yanti (2013). Kelengkapan
dokumentasi keperawatan 54,7% adalah kurang baik. Penyebab dari kurang baiknya pendokumentasian asuhan
keperawatan adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari pera wat, perawat lebih memprioritaskan
tindakan langsung daripada dokuementasi, serta kekurangan tenaga.
Kontrol terhadap dokumentasi asuhan keperawatan merupakan hal yang sangat penting dan dibutuhkan
untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan dapat menj amin menulis dokumetasi asuhan keperawatan
secara lengkap dan dapat di pertanggung jawabkan. Kontrol yang dapat dilakukan adalah dengan melaksanakan
supervisi. Supervisi yang baik adalah dimana kepala ruangan dapat memberikan semangat kepada perawat untuk
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melakukan pendokumentasian keperawatan secara lengkap, kepala ruangan dapat menjawab kesulitan perawat
dalam melaksanakan pendokumentasian keperawatan, selain itu dapat menjelaskan dengan kalimat yang mengerti
tentang pendokumentasian keperawatan. (Nindyanto, 2014). hal ini di perkuat oleh Rezkiki & Ilfa, (2018)
mengungkapkan bahwa salah satu penyebab perawat jarang melengkapi pendokumentasian keperawatan adalah
karena kurangnya pengawasan, pengontrolan terhadap pendokumentasian asuhan keperawatan.
Supervisi merupakan syarat penting dalam melaksanakan dokuemntasi asuhan keperawatan yang
bermutu. Pada penelitian yang dilakukan Saputra (2018) didapatkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan
dengan pendokumentasian asuhan keperawatan dengan nilai p value 0,002 <0,05. Sejalan dengan penelitian
tersebut Agustina (2017) menyatakan bahwa semakin baik supervisi dipersepsikan oleh perawat maka akan
berdapak baik pada pelakssanaan pendokumentasian keperawatan. hal ini dikarenakan dengan adanya supervisi
membuat perawat merasa diperhatikan sehingga kinerja diberikan juga semakin baik.
Dalam lieterature review ini akan dicoba ditelaah beberapa jurnal yang terkait dengan pelaksanaan
supervisi terhadap kelengkapan dokumentasi keperawatan Yang ditelaah enam buah artikel terkait supervisi, dan
dokumentasi keperawatan antara tahun 2009 sampai dengan 2019.
METODE
Metode yang digunakan menggunakan tinjauan sistematika melalui review artikel manajeman keperawatan untuk
mengidentifikasi pelaksanaan supervisi terhadap kelengkapan dokumentasi keperawatan. Pencarian literature
dilakukan secara komperehensif dari beberapa database untuk mendapatkan evidence yang relevan. Pencarian
database melalui CINHL, Proquest, dan Google Schoolar yang di publikasikan dari tahun 2009 hingga tahun
2019. Kata kunci yang digunakan dalam literature review ini yaitu supervisi, dokumentasi keperawatan, perawat.
Artikel – artikel dipilih melalui kriteria inklusi dan mengikuti Preferred Reporting Items for System atic
Reviews and Metaanalyses (PRISMA) untuk penilain setiap artikelnya. Terdapat sejumlah 3.181 artikel yang
ditemukan sesuai dengan kata kunci tersebut. Setelah artikel di evaluasi sesuai kriteria, di dapatkan 6 artikel yang
di telaah untuk di rieview.
Kriteria inklusi artikel yang digunakan adalah artikel dapat di download dalam bentuk full text, artikel memeiliki
peer review, isi artikel relevan dengan topic, desain penelitian minimal deskriptif kuantitatif, memiliki intervensi
yang cukup jelas, dan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris
Kriteria ekslusi adalah artikel yang abstrak, dan artikel yang tidak memenuhi komponen suatu artikel yang baik
(terdiri dari abstract, Introduction, Methods, Results, Discussions, Implications, References), artikel bersifat
review, isi artikel tidak relevan dengan topic.
HASIL
Penelusuran literature daridata base dari CINHL, Proquest dan Google Scholar dari tahun 2009 -2019 dengan
keyword yang dipilih dalam pencarian adalah supervisi, dokumentasi keperawatan , perawat. Langkah pertama
adalah dipilih artikel yang fultext dan didapatkan hasil 3.184 Langkah kedua dilakukan identifikasi judul dari
masing-masing artikel yang sesuai dengan penelitian yang diinginkan.dari hasil artikel yang didapatkan. Artikel
yang didapatkan adalah 185 artikel.
Langkah selanjutnya melakukan include pada artikel sesuai dengan kriteria inklusi maka terdapat 6 artikel
yang sesuai dengan kriteria inklusi. Sehingga hasil akhir artikel yang akan dilakukan review sebanyak 6 artikel.
Adapun strategi pencarian literature tadi dapat dilihat pada Diagram 1.
Penelitian yang layak terdiri dari beberapa studi yang dilakukan di berbagai negara. Analisa 6 artikel itu
menunjukkan bahwa 3 jurnal dengan desain cross sectional study, 2 jurnal dengan pre- experimental, 1 jurnal
dengan desain survey.
Setelah dilakukan pengkajian kualitas studi dari 6 artikel dapat dikategorikan baik (high) selanjutnya
dilakukan ekstraksi data. Ekstraksi data ini dilakukan dengan menganalisa data berdasarkan nama penulis, judul,
tujuan, metode penelitian dan hasil yaitu pengelompokan data-data penting pada artikel. Adapun hasil ekstraksi
data dapat dilihat pada tabel 2
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Diagram 1 (PRISMA)
Pencarian Literature:
Database: CINHL, Proquest, Google Schoolar
Tahun : 2009 - 2019

Hasil Pencarian (n= 3.181)

Artikel disaring berdasarkan judul, abstrak, dan kata kunci

Artikel yang tidak bisa
diakses secara menyeluruh
oleh peneliti (n=38)

Hasil pencarian yang akan di
proses kembali (n=185)

Hasil pencarian yang tidak di
proses kembali (n=2.958)

Artikel disaring dengan melihat keseluruhan teks

Hasil pencarian yang akan di
proses kembali (n=6)

Hasil pencarian yang tidak
akan di proses kembali
(n=179)

Artikel yang relevan dengan
penelitian (n=6)
Ekstraksi yang akan direview di tampilkan dalam bentuk tabel format format yang sesuai dengan pertanyaan klinis
yang telah ditentukan dengan metode PICO yang meliputi, design/method, sample dan setting, intervention,
compare, measurement, outcome (finding), appraisal worth to practice dan level evidence.
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Tabel 2. Ekstraksi Data
No

Penulis
tahun

Judul

Jurnal

1.

Lindo, et al.,
(2016)

An Audit of Nursing
Documentation at
Three
Public
Hospitals
in
Jamaica

Journal
of
Nursing
Scholarship

2.

Rajkovič, et
al., (2016)

The
Status
of
Nursing
Documentation in
Slovenia: a Survey

3.

Tasew,
Mariye , &
Teklay,
(2019)

Nursing
documentation
practice
and
associated factors
among nurses in
public hospitals,
Tigray, Ethiopia

Metode

Sampel

Hasil

descriptive
crosssectional

3 rumah sakit tipe 4,
rumah sakit 1: 119,
rumah sakit 2: 56,
rumah sakit 3: 70
total catatan medis
245

J Med Syst
(2016)
40:
198

Metode
Kuesioner
survey
dengan 12
pertanyaan.

286 tim keperawatan
dari pusat kesehatan
masyarakat, rumah
sakit, dan panti
lansia

Sebanyak 245 catatan medis di 3 rumah sakit. RS1: n: 119 (48,6%), RS 2:
n: 56 (22,9%), RS 3: n: (28,6%). Setelah di audit bukti yang terdokumentasi
dari keseluruhan pasien yaitu lebih dari 69% memiliki bukti dokumentasi
yang berkaitan dengan keluhan utama (81,6%), riayat penyakit sekarang
(78,8%) dan riwayat penyakit masa lalu (79,2%). Sebaliknya bukti yang
terdokumetasi yang terkait dengan riwayat kesehatan keluarga pasien dan
sejarah psikologis yang terisi hanya (11% dan 9,8%). Penilain dokumentasi
ini menentukan apakah perawat melakukan pendokumentasian
pemeriksaan fisik dalam 24 jam pasien pertama masuk. Dari hasil penelitian
di dapatkan 90% memiliki bukti melakukan pengkajian pemeriksaan fisik
yang terdiri dari pemeriksaan fisik terfokus (36,8%), pemeriksaan dari
kepala sampai kaki (29,4%), secara sistemik (23,2%), kombinasi (10,5%),
dan dengan ceklist (3,9%). Dari caatatan medis yang di audit didapatkan
1,7% perawat melalukan pengajaran kepada pasien dalam waktu 24 jam
dari penerimaan pasien masuk. Topic yang diajarkan obat – obatan,
keselamatan pasien, proses penyakit dan perencanaan perawat. Kurang dari
15% di dapatkan telah dilakukan pendokumentasian perencanaan dalam
waktu 72 jam penerimaan pasien.
keragaman dalam mendokumentasikan serta kurangnya interoperabilitas.
Hal ini tercermin dalam sejumlah besar dokumen yang berbeda. Semua
tahapan proses keperawatan didokumentasikan hanya 31,8%. Alasan utama
untuk ini dapat dikaitkan dengan bekerja organisasi, definisi yang berbeda
dari persyaratan data -set dan pengetahuan yang tidak memadai oleh
perawat.

BMC
Res
Notes (2019)
12:612

quantitative
descriptive
crosssectional
study

316 perawat di
rumah sakit
pemerintah di
daerah
Tgray.dengan
kriteria Perawat
yang bekerja di
bangsal rawat inap
dan departemen
rawat jalan; perawat
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dokumentasi praktek asuhan
keperawatan tidak memadai (47,8%) dan 52,2% di bawah rata – rata. 72,8%
dari perawat melakukan pemeriksaan catatan yang ditulis oleh rekan –
rekan mereka, 56,5% mengatakan catatan tidak lengka p. Sikap perawat
terhadap dokumentasi keperawatan di daptkan bahwa 55,7% memiliki
sikap yang menguntungkan dan 44,3% memiliki sikap yang idak
menguntungkan. alasan untuk kurangnya melakukan dokumentasi
keperawatan adalah 41,9% dari mereka melaporkan kurangnya waktu dan
kirangnya lembar pendokumentasian staf yang tidak memadai (24,6%),
kurangnya motivasi dari pengawas (18,6%) dan kurangnya kewajiban dari
lembaga mempekerjakan (11%)
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nilai rata -rata pada hasil pendokumentasian asuhan keperawatan sebelum
dilakukan Pre dan Post Conference yaitu dengan kelengkapan 75,2% dan
keperawatan sesudah dila kukan Pre dan Post Conference yaitu dengan
kelengkapan 95,2%

5. Rezkiki &
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kelengkapan dokumentasi asuhan keperawatan sebelum dilakukan
supervisi adalah 70,27% dengan standar deviasi 7.704. Sedangkan
kelengkapan dokumentasi asuhan keperawatan sesudah supervisi adalah
82,27% dengan standar deviasi 8.876% dan bahwa terdapat 82,27%
kelengkapan dokumentasi asuhan keperawatan yang dilakukan oleh
perawat.

6. Ginting
&
Harahap,
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Hasil dari penelitian mayoritas supervisi kepala ruangan dalam kategori
kurang (52%), kategori baik (48%). Pendekomunetasian asuhan
keperawatan yang dilakukan perawat dalam kategori baik (52%), dan
dokumentasian keperarawatan dalam kategori buruk (48%).
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PEMBAHASAN
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rezkiki & Ilfa, (2018) didaptkan bahwa kelengkapan asuhan
keperawatan sebelum dilakukanya supervisi didapatkan nilai 70,27%. Penelitian di lakukan di ruangan rawat inap
non bedah. Menurut penelitian penyebab kurang maksimal melakukan penokumentasian keperawatan adalah
adanya beberapa point seperti perencanaan dan catatan asuhan keperawatan. Alasan perawat jarang melengkapai
dokumentasi keperawatan salah satuya adalah kurangnya pengawasan, pengontrolan terhadap pendokumentasian
keperawatan, kurangnya teguran dari atasan.
Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tasew, Mariye , & Teklay, (2019) yang berjudul
Nursing documentation practice and associated factors among nurses in public hospitals, Tigray, Ethiopia di
dapatkan bahwa dokumentasi praktek asuhan keperawatan yang tidak memadai sebesar 47,8%, kategori dibawah
rata – rata 52,2%. Perawat melaksanakan pemeriksaan catatan keperawatan yang dilakukan oleh rekan – rekan
mereka sebanyak 72,8%, 52,5% mengatakan catatan tidak lengkap. Alasan mereka tidak melakukan dokumentasi
keperawatan adalah 41,9% kurangnya waktu ,kurangnya lembar pendokumentasian staf yang tidak memadai
(24,6%), kurangnya motivasi dari pengawas (18,6%) dan kurangnya kewajiban dari lembaga mempekerjakan
(11%).
Lain halnya pada penelitian yang dilakukan oleh Rajkovič, et al., (2016) Lebih dari separuh perawat
(54,2%) tidak melihat dokumentasi sebagai alat pendukung pekerjaan Responden mengklaim bahwa selama satu
shift kerja (8 jam) mereka rata-rata menghabiskan 85,8 menit waktu untuk mengisi dokumentasi keperawatan yang
menyumbang 17,7% dari waktu kerja mereka. 70,6% dari peserta survey menjawab bahwa keperawatan
direncanakan langsung pada titik masuk. Penundaan lebih dari 24 jam hanya disaksikan oleh 1,6% responden.
Pengguna semua fase lebih sering diwakili (73,7%) dalam interval menghabisk an 31-120 menit untuk
mendokumentasikan. Dua alasan utama untuk tidak menggunakan dokumentasi keperawatan untuk semua pasien
adalah jumlah staf yang tidak mencukupi (24,5%) dan proses pengetahuan yang tidak memadai tentang
keperawatan (24,1%). Hampir setengah (48,2%) dari responden terdaftar lainnya dokumentasi keperawatan hanya
sebagai berkas sumber data. Mayoritas (55,8%) menyatakan bahwa mereka sering mengumpulkan informasi
tentang pasien dari anggota keluarga.
Lindo, et al., (2016) pada penelitianya didaptkan hasil Setelah dilakukan audit bukti yang terdokumentasi
dari keseluruhan pasien yaitu lebih dari 69% memiliki bukti dokumentasi yang berkaitan dengan keluhan utama
(81,6%), riayat penyakit sekarang (78,8%) dan riwayat penyakit masa lalu (79,2%). Sebaliknya bukti yang
terdokumetasi yang terkait dengan riwayat kesehatan keluarga pasien dan sejarah psikologis yang hanya (11% dan
9,8%). Penilain dokumentasi ini menentukan apakah perawat melakukan pendokumentasian pemeriksaan fisik
dalam 24 jam pasien pertama masuk. Dari hasil penelitian di dapatkan 90% memiliki bukti melakukan pengkajian
pemeriksaan fisik yang terdiri dari pemeriksaan fisik terfokus (36,8%), pemeriksaan dari kepala sampai kaki
(29,4%), secara sistemik (23,2%), kombinasi (10,5%), dan dengan ceklist (3,9%). Dari caatatan medis yang di
audit didapatkan 1,7% perawat melalukan pengajaran kepada pasien dalam waktu 24 jam dari penerimaan pasien
masuk. Topic yang diajarkan obat – obatan, keselamatan pasien, proses penyakit dan perencanaan perawat. Kurang
dari 15% di dapatkan telah dilakukan pendokumentasian perencanaan dalam waktu 72 jam penerimaan pasien.
Kelengkapan dokumentasi telah dilakukan dengan baik tetapi dalam melakukan pengakjian riwayat kesehatan
keluarga dan psikologis masi jarang dilakukan pengakjian dan melaksanakan pemeriksaan fisik masih belum ada
standar yang harus digunakan. Sehingga disini dibutuhkan sebuah pengontrolan atau supervisi untuk memberikan
pengetahuan atau pendidikan kepada perawat yang melaksanakan dokumentasi k eperawatan.
Sejalan dengan Rezkiki, Febrina , & Anggraini, (2019) didaptkan rata-rata pada hasil pendokumentasian
asuhan keperawatan sebelum dilakukan Pre dan Post Conference yaitu dengan kelengkapan 75,2%. Dimana
kurang lengkapnya pendokumetasian keperawa tan terdapat pada tahap pengkajian sejak pasien masuk hingga
pasien pulang, sering lupa merumuskan diagnose keperawatan yang actual, tidak semua rencana yang ditetapkan
menggambarkan keterlibatan pasien atau keluarga, tidak melakukan revisi tindakan berdas rkan hasil evaluasi,
belum semua perawat melakukan evaluasi, dan setiap perawat melakukan tindakan masih ada yang tidak
mencantumkan nama, paraf, serta tanggal melakukan tindakan.keadaan ini terjadi karena kurangnya melakukan
pengawasan, motivasi perawat, dan beban kerja perawat di ruangan.
Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ginting & Harahap, (2019) penyebab tidak lengkapnya
pendokumentasian keperawatan adalah penelitian mayoritas supervisi kepala ruangan dalam kategori kurang
(52%), kategori baik (48%). Pendekomunetasian asuhan keperawatan yang dilakukan perawat dalam kategori baik
(52%), dan dokumentasian keperarawatan dalam kategori buruk (48%). Dimana ada pengaruh antara supervisi
yang baik dengan kelengkapan dokumentasi keperawatan.
Dari beberapa hasil penelitian sehingga dibutuhkannya peran supervisi kepala ruangan untuk
menigkatkan kelengkapan pendokumentasian keperawatan. Pada penelitian oleh Rezkiki & Ilfa, (2018) setelah
dilakukanya kegiatan supervisi didapatkan hasil kelengkapan d okumentasi asuhan keperawatan sesudah supervisi
adalah 82,27% dimana adanya peningkatan sebelum dilakukan supervisi yaitu 70,27%. Hal ini didukung juga dari
penelitian Rezkiki, Febrina , & Anggraini, (2019)terjadinya peredaan setelah dilakuaknya Pre dan Post Conference
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yaitu dengan kelengkapan 95,2% yang sebelumnya kelengkapan dokumentasi keperawatan didapatkan hasil
75,2% sebelum dilakukan conference.
KESIMPULAN
Supervisi merupakan suatu kegiatan yang sangat penting yang dapat memberkan pengaruh besar terhadap
peningkatan pelayannan keperawatan yang akan berdampak terhadap baik tidaknya pendokumentasian yang
dilakukan. Hsil riviw dari 6 jurnal menunjukan supervisi yang dilakukan di rumah sakit sangat bermanfaat dan
memiliki dampak positif terhadap kegiatan yang dilakukan di rumah sakit. Dampak tersebut berpengaruh antara
lain meningkatkan kelengkapan dokumentasi keperawatan. sebelum dilakukan supervisi terdapat 70, 27% dan
setelah dilakukan supervisi menjadi 82,27%.
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ABSTRAK
Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami anak -anak dari gizi buruk, infeksi
berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai. Stunting menjadi masalah gizi utama di Indonesia dan
menjadi peringkat kedua di kawasan ASEAN.Pada tahun 2015 Prevalensi stunting pada balita sebesar 36,4% atau
sekitar 8,8 juta balita. Menilik data dari Pantauan Status Gizi (PSG) tahun 2017, balita yang mengalami stunting
tercatat sebesar 26,6%. Penelitian ini menggunakan metode Sistematik Review dengan mencari referensi teori yang
relevan dengan permasalahan. Tujuannya untuk mengetahui efektifitas penggunaan media interaktif dalam upaya
pencegahan stunting berupa tindakan preventif dengan mengimplementasikan metode media interaktif untuk
meningkatkan kesederhanaan, keterlibatan pengguna, intuitif, dan ketersediaan dalam memproses data pada kasus
stunting. Hasilnya didapatkan 7 artikel yang sesuai dengan kriteria ekslusi dan inklusi dan dinilai baik untuk
selanjutnya diekstrasi menjadi data. Berdasarkan analisis artikel didapatkan hasil bahwa media interaktif dapat
mempengaruhi dan meningkatkan pengetahuan orangtua mengenai stunting, Hal ini terlihat dari beberapa
penelitian yang melakukan perbandingan antara pengetahuan orangtua sebelum diintervensi menggunaan media
interaktif dan sesudah diberi intervensi, hasilnya orangtua yang telah diberi intervensi memiliki peningkatan
pengetahuan mengenai stunting.
Kata kunci: Stunting, Technology, dan Media

PREVENTIVE CARE STUNTING OVERVIEW BY USING INTERACTIVE MEDIA
ABSTRACT
Stunting is a growth and development disorder experienced by children from poor nutrition, recurrent infections,
and inadequate psychosocial stimulation. Stunting is a major nutritional problem in Indonesia and ranks second in
the ASEAN region. In 2015 the prevalence of stunting among children was 36.4% or around 8.8 million children
under five. Based on data from the Nutrition Status Monitoring (PSG) in 2017, stunting-repaired children under
five received 26.6%. This study uses the Systematic Review method by looking for theoretical references relevant
to contention. The aim is to study the effectiveness of the use of interactive media in an effort to prevent stunting
consisting of preventive measures by applying interactive methods to increase simplicity, facilitate users, facilitate,
and facilitate data processing in stunting cases. There are 7 (Heni Setyowati, 2018)articles can be obtained that fit
the exclusion and inclusion criteria and submitted well for further extracted into data. Based on the analysis of
articles obtained from interactive media can increase and increase knowledge about stunting. This can be seen
from several studies conducted between prior knowledge before being intervened using interactive and discussed
media intended, the results of research that have been provided.
Keywords: Stunting, Technology, and Media.
Pendahuluan
Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami anak -anak dari gizi buruk, infeksi
berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai. Stunting menjadi masalah gizi utama di Indonesia dan
menjadi peringkat kedua di kawasan ASEAN.
Anak-anak yang terhambat pertumbuhannya memiliki risiko kematian yang lebih tinggi, stunting bertanggung
jawab atas 14% kematian di masa kanak-kanak, penurunan fungsi motorik dan kognitif serta kelainan perilaku,
dan gangguan imunitas (Weise, 2012).
Pada tahun 2015 Prevalensi stunting pada balita sebesar 36,4% atau sekitar 8,8 juta balita mengalami masalah gizi
di mana tinggi badannya di bawah standar sesuai usianya. Stunting tersebut berada di atas ambang yang ditetapkan
WHO sebesar 20%.
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Menilik data dari Pantauan Status Gizi (PSG) tahun 2017, balita yang mengalami stunting tercatat sebesar 26,6%.
Dari keseluruhan data, 9,8% dikategorikan sangat pendek dan 19,8% kategori pendek. Dalam 1.000 hari pertama
seharusnya menjadi usia emas bayi tetapi kenyataannya masih banyak balita usia 0 -59 bulan pertama justru
mengalami masalah gizi. Dengan demikian, stunting menjadi tantangan kesehatan yang komplek dan memerlukan
upaya bersama untuk meningkatkan status gizi dan kesehatan anak -anak selama era Tujuan Pembangunan
Milenium.
Saat ini dunia memasuki era revolusi teknologi 4.0, hal ini ditandai dengan banyaknya penggunaan teknologi untuk
memudahkan pekerjaan manusia dan juga kemudahan mendapatkan informasi. Keberadaan teknologi menjadi
salah satu kunci untuk menciptakan Sistem Informasi Keseha tan yang berdaya guna tinggi,khususnya dalam
penanganan pencegahan penyakit (stunting). Salah satu penggunaan teknologi dalam upaya pencegahan stunting
adalah dengan menggunakan multimedia interaktif. Menurut Vaughan (1994: 4) multimedia Interaktif adalah
“berbagai kombinasi dari teks, grafik, suara, animasi, dan video yang disampaikan dengan menggunakan komputer
atau alat elektronik lainnya”. Multimedia Interaktif akan sesuai dengan konsep Industri 4.0, hal ini menjadi tugas
pemerintah dan tenaga kesehatan untuk menyediakan media interaktif yang mampu meningkatkan kognitif ibu dan
mencegah insidensi stunting di Indonesia.
Tugas orang tua dalam mencegah stunting sejalan dengan kecanggihan teknologi di era 4.0 sehingga ke depannya
tidak ada lagi kejadian stunting di Indonesia karena kurangnya pengetahuan orangtua tentang stunting. Orang tua
maupun remaja akan belajar melalui media interaktif dan mampu meningkatkan pengetahuan mengenai stunting.
Metode Penelitian
Metode penelitian menggambarkan desain penelitian, populasi, sampel dan tehnik sampling, serta analisis data.
Sebuah tinjauan sistematika review artikel untuk mengetahui keefektifan penggunaan media interaktif dalam
pencegahan stunting. Kriteria inklusi artikel yang digunak an adalah media interaktif meningkatkan pengetahuan
ibu dalam pencegahan stunting dan penggunaan teknologi dalam pencegahan stunting , sedangkan kriteria eksklusi
adalah artikel yang hanya berbentuk abstrak dan artikel yang tidak menampilkan full text. Pen carian artikel
menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yang diakses dari pencarian database yaitu: Garuda
Ristekdikti, Google Scholar, dan Scincedirect dengan kata kunci stunting, technology dan media. Artikel yang
memenuhi kriteria inklusi dikumpulkan dan diperiksa secara sistematis. Pencarian literature yang dipublikasikan
dari tahun 2010 sampai dengan 2019. Proses pencarian mendapatkan 7 artikel yang memenuhi syarat kriteria
inklusi dan eksklusi.
Hasil Penelitian
Berdasarkan hasil pencarian didapatkan sejumlah 12 artikel yan dinilai sesuai dengan tujuan penelitian lalu
dijadikan satu dan dilakukan screening apakah ada kesamaan antara judul pada artikel tersebut. Setelah discreening
dari 12 artikel ini, didapatkan a da 6 artikel yang berjudul sama. Artikel kemudian di screening berdasarkan
eligibility yang sesuai dengan kriteria inklusi dan ekslusi, lalu didapatkan 7 artikel untuk selanjutnya dilakukan
review.
Analisa dari 7 artikel ini menunjukkan bahwa 1 jurnal den gan desain qualitatif ,1 jurnal dengan desain quantitative
dengan cross sectional study, 1 jurnal dengan Quasy Eksperiment, 3 jurnal dengan desain mixed method dan 1
jurnal dengan desain quantitatif descriptive corelation.
Setelah melakukan pengkajian dari kualitas studi 7 artikel tersebut, dapat dikategorikan bahwa artikel tersebut baik
(high) untuk selanjutnya dilakukan ekstraksi data. Ekstraksi data dilakukan dengan mengalisa data berdasarkan
nama penulis, judul artikel, tujuan penelitian, metode penelit ian dan hasil yaitu pengelompokan data-data penting
pada artikel.
Adapun hasil ekstraksi data dapat dilihat pada table 1:
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No
1

Penulis/Tahun
Samantha L. Huey,
A.,
&
Saurabh
Mehta .
2016

Judul
Stunting: The Need for
Application of Advances
in
Technology
to
Understand a Complex
Health Problem

Jurnal

2

Sri Astuti., Ginna
Megawati., &
Demissie, A. 2018

3

Yayat Nurhayati
2019

Upaya Promotif
untuk
Meningkatkan Pengetahuan
Ibu
Balita
Tentang
Ethiop J
Pencegahan
Stunting Health Sci.
dengan Media Integrating
Card
di
Kecamatan
Jatinangor
Kabupaten
Sumedang
Pengembangan
Modul
Cetak 1000 Hari Pertama Jurnal Ilmiah
Kehidupan untuk Pelatihan VISI PGTK
Kader Bina Keluarga Balita PAUD dan
di BKKBN
Dikmas

4

Putri
Widita
Muharyani.,
Fuji
Rahmawati.,dan
Dhona Andhin 2018

EBioMedici
ne

Aplikasi Strategi Intervensi
Simulation Game dalam
Jurnal
Upaya
Pencegahan Pengabdian
Stunting pada Anak
Sriwijaya
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Tujuan
Metode
Menjelaskan jalur mekanistik yang
mengarah ke pengerdilan melalui
penerapan kemajuan dalam teknologi
Mixed
modern - dan penelitian ini merupakan method study
langkah penting ke arah itu - sangat
penting untuk pencegahannya untuk
meningkatkan kesehatan jangka pendek
dan jangka panjang bagi jutaan anak di
seluruh dunia.
Untuk meningkatkan pengetahuan
Cross
ibu balita tentang
pencegahan
sectional
stunting dengan media integrating
card

Untuk menghasilkan paket modul
cetak 1000 Hari Pertama Kehidupan
(HPK) untuk pelatihan Kader Bina
Keluarga Balita (BKB) di BKKB N
dan melihat kefektifan penggunaan
modul.
Untuk meningkatkan pengetahuan
keluarga
dengan melaksanakan
kegiatan
pendidikan
kesehatan
dengan metode yang lebih interaktif,
menggunakan simulation game

mixed
methods
research

Descriptive
Corelation

Hasil
penerapan kemajuan dalam teknologi modern
merupakan langkah penting untuk pencegahannya
untuk meningkatkan kesehatan jangka pendek dan
jangka panjang bagi jutaan anak di seluruh dunia

Hasil pelaksanaan kegiatan promosi pencegahan
stunting menggunakan media integrating card kepada
ibu balita dan kader posyandu adalah adalah promosi
kesehatan menggunakan media kartu integrating
meningkatkan pengetahuan ibu tentang pencegahan
stunting

terdapat perbedaan yang signifikan sehingga modul
cetak 1000 Hari Pertama Kehidupan dikatakan efektif
meningkatkan hasil belajar peserta pelatihan

Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat
diketahui terjadi peningkatan pengetahuan pada ibu
mengenai stunting (pengertian, bahaya, cara
pencegahan dan penanganan) serta pemenuhan
kebutuhan nutrisi pada anak. Ibu juga mampu
mengatur posisi dan pelekatan saat menyusui bayinya.
Selain itu, tenaga kesehatan telah tersosialisasi
mengenai metode simulation game
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6
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untuk mengintegrasikan data tentang
kasus stunting di Indonesia dengan
menggunakan media interaktif dengan
harapan dapat meningkatkan efektivitas
intervensi
pemerintah
dalam
menyelesaikan masalah ini

Qualitative
research

untuk melihat gambaran konsumsi Quasy
makan, motivasi ibu dan perilaku Eksperiment
meroko serta perubahan pengetahuan
saat diberikan penyuluhan melalui
media audiovisual.

pemetaan interaktif relevan untuk penelitian sosialekonomi, kualitas kartografinya, keberhasilannya
menjangkau audiens online yang besar, dan inovasi
dalam interaktivitas. Popularitas teknologi telah
memungkinkan adaptasi dan aksesibilitas multimedia
ditingkatkan ke area tertentu seperti lingkungan belajar
dan dunia kesehatan.
Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat pengaruh
pengetahuan setelah diberikan intervensi dan gambaran
konsumsi makan tidak bergizi, dan status merokok pada
suami dominan.

untuk melihat gambaran efektifitas
Mixed Methode Pengetahuan ibu meningkat setelah diberikan informasi
media informasi terhadap peningkatan yaitu kualitatif terkait praktik pemberian media informasi pada ibu
pemahaman ibu tentang praktik
dan kuantitatif. Baduta.
pemberian makan yang dapat
mencukupi kebutuhan gizi seimbang,
dan higienis.

Pembahasan
Berdasarkan analisis artikel didapatkan bahwa media interaktif dapat mempengaruhi dan meningkatkan
pengetahuan orangtua mengenai stunting.
Penelitian Asri Masitha Arsyati (2019) mendapatkan hasil bahwa Berdasarkan karakteristik responden yang
meliputi usia ibu, pendidikan, pekerjaan ibu, pekerjaan suami, jumlah anak, usia, kandungan, suku, jarak
kelahiran, berat badan ibu, tekanan darah ibu dan riwayat penyakit. Dari data penelitian tersebut
disimpulkan bahwa ibu mayoritas berusia dibawah 30 tahun, pekerjaan suami separuhnya adalah
berdagang, mayoritas jumlah anak 1 sampai 2, serta tekanan d arah ibu saat diukur adalah normal.
Rata -rata ibu kurang memahami hal seperti apa itu stunting serta pencegahannya, kandungan gizi dalam
makanan, fungsi karbohidrat, dan protein. Sebelum dilakukan intervensi media audiovisual. Sekitar 21,40%
ibu tidak mengalami perubahan tentang pengetahuan setelah diberikan intervensi menggunakan media
audiovisual.
Dari segi mengkonsumsi makanan didapatkan hasil bahwa konsumsi makanan ibu berada pada skor pola
makan yang kurang bergizi dan tidak memenuhi komponen zat gizi utama yang dianjurkan. Rata-rata ibu
hamil tidak mengkonsumsi makanan yang mengandung protein, vitamin, karbohidrat, dan mineral yang
cukup.
Perilaku merokok suami dari hadil analisis deskriptif didapatkan bahwa 80% bapak perokok baik sebelum
dan sejak ibu hamil. Ibu tetap membiarkan bapak merokok karena merasa tidak memiliki kekuasaan untuk
melarang.
Menurut penelitian Heni Setyowati, dkk (2018) didapatkan hasil bahwa sebelum responden mendapatkan
intervensi penerapan media berdasarkan hasil wawancara d iketahui bahwa semua responden memberikan
makanan pertama anak pada umur 6 bulan dan belum memberikan makanan yang bervariasi setiap kali
makan serta didapatkan fenomena memblender makanan untuk pemberian MP-ASI.
Setelah diberikan intervensi edukasi gizi sebanyak tiga kali setiap minggu di Posyandu didepatkan hasil
berupa peningkatan skor pengetahuan dan feeding practice ibu Balita stunting. Kelompok yang
mendapatkan intervensi dengan menggunakan media food sample, mendapat peningkatan skor yang lebih
tinggi pada pengetahuan feeding practice.
Penelitian Sri Astuti,dkk (2018) didapatkan hasil bahwa responden yang diberikan intervensi promosi
kesehatan menggunakan media kartu integrating dapat meningkatkan pengetahuan ibu balita tentang
pencegahan stunting.
Jurike V. Moniagaa, dkk (2019) didapatkan hasil bahwa penggunaan media interaktif relevan untuk
penelitian karena keberhasilannya menjangkau audiens online yang besar, dan inovasi dalam interaktivitas.
Popularitas teknologi telah memungkinkan adaptasi dan ak sesibilitas multimedia ditingkatkan ke area
tertentu seperti lingkungan belajar dan dunia kesehatan khususnya pada kasus stunting.
Putri Widita Muharyani (2018) didapatkan hasil bahwa setelah dilakukan intervensi dengan metode
simulation game hasilnya pengetahuan ibu tentang stunting dan pemenuhan kebutuhan nutrisi anak sesuai
usia mengalami peningkatan. Selain itu dari aspek psikomotor, ibu telah mampu mengatur posisi dan
pelekatan saat menyusui bayinya.
Yayat Nurhayati (2019) didapatkan hasil bahwa modu l 1000 Hari Pertama Kehidupan untuk Pelatihan
Kader Bina Keluarga Balita (BKB) yang dikembangkan dapat memberikan dampak yang baik, terutama
dalam hal peningkatan pengetahuan para kader tentang 1000 Hari Pertama Kehidupan, sehingga akan
berdampak positif dalam pelaksanaan program 1000 Hari Pertama Kehidupan dan pencegahan stunting di
Indonesia.
Samantha L. Huey, A.,(2016) mendapatkan hasil bahwa penerapan kemajuan teknologi modern
merupakan langkah penting untuk pencegahan dan meningkatkan kesehatan jangka pendek dan jangka
panjang bagi jutaan anak di seluruh dunia agar terhindar dari stunting.
Intervensi pencegahan stunting melalui media interaktif dinilai lebih efektif dibandingkan dengan orangtua
mendapatkan penyuluhan melalui posyandu saja. Media interaktif juga dapat di akses oleh remaja putri dan
memberi pengetahuan tentang asupan gizi yang baik dan benar sehingga diharapkan kedepannya generasi
yang dilahirkan berkualitas dan terhindar stunting.
Simpulan
Stunting menjadi permasalahan gizi pada anak yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah.
Pencegahan stunting harus dimulai sejak dini agar prevalensi kejadian stunting bisa menurun setiap
tahunnya. Salah satu tindakan preventif yang diberikan juga harus sejalan dengan kondisi masyarakat
di era 4.0 yang memanfaatkan teknologi untuk mempermudah mendapatkan informasi salah satunya
melalui media interaktif. , berdasarkan 7 artikel yang di screening berdasarkan eligibility yang sesuai
dengan kriteria inklusi dan ekslusi, didapatkan hasil bahwa . Media Interaktif dinilai efektif dalam
meningkatkan pengetahuan orang tua mengenai stunting. Pemahaman ibu mengenai stanting serta
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pencegahannya, kandungan gizi dalam makanan, fungsi karbohidrat, dan protein meningkat setalah
diberikan intervensi melalui media audio visual. Pada awalnya, rata -rata ibu kurang memahami hal
tersebut sebelum dilakukan intervensi media audiovisual, Namun, ibu mengalami perubahan tentang
pengetahuan setelah diberikan intervensi menggunakan media audiovisual.sehingga diharapkan adanya
perubahan pola asuh dan tindakan pencegahan stunting lainnya dari orangtua yang telah mendapat
intervensi melalui media interaktif.
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ABSTRAK
Kanker merupakan penyakit dimana sel-sel berkembang biak secara tidak normal. Salah satu terapi modalitas
dalam pengobatan kanker yaitu kemoterapi. Efek samping yang sering dikeluhkan oleh pasien saat menjalani
kemoterapi adalah mual dan muntah. Akupresur merupakan tindakan nonfarmakologi yang dapat mengurangi efek
mual muntah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis artikel-artikel terkait tindakan akupresur terhadap mual
muntah pada pasien kemoterapi. Desain yang digunakan adalah literature review. Artikel dikumpulkan
menggunakan data base EBSCO dan PubMed dengan kata kunci akupresur, mual, muntah, dan kemoterapi.
Kriteria inklusi meliputi artikel yang terbit dari tahun 2000 -2019, menggunakan bahasa Inggris, desain penelitian
RCT. Dari hasil pencarian diperoleh 158 artikel dan yang memenuhi kriteria sebanyak 5 artikel. Artikel yang
dipilih memiliki full teks, judul yang sesuai dengan keyword, desain RCT, dan hasil penlitian signifikan terhadap
mual muntah. Berdasarkan hasil analisa, seluruh artikel menyatakan bahwa akupresur dapat memudahkan atau
membebaskan aliran energi “Qi” yang tersumbat dan mengurangi mual muntah. Tindakan akupresur dapat
dijadikan sebagai pilihan atrenatif intervensi keperawatan dalam mengatasi mual dan muntah pada pasien yang
menjalani kemoterapi.
Kata Kunci: akupresur, mual, muntah, kemoterapi
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ABSTRAK
Burnout suatu kelelahan akibat dari beban kerja yang berat dan akibat stress yang berkepanjangan yang
menimbulkan keluhan fisik, mental, dan psikologi. Perawat diidentifikasi sebagai profesi yang rentan terkena
burnout. Burnout dapat berdampak negatif pada perawa t juga pada pasien, karena dampak dari burnout dapat
mempengaruhi pada kualitas asuhan keperawatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan
burnout pada perawat IGD di RSUD dr. Slamet Garut. Metode penelitian menggunakan desain deskriptif
kuantitatif pada perawat IGD di RSUD dr. Slamet Garut. Populasi 48 perawat, dengan teknik total sampling.
Instrumen penelitian yang digunakan adalah Maslach Burnout Inventory – Human Service Survey (MBI - HSS)
yang diciptakan oleh Maslach dan Jackson (1981) dengan 22 item pertanyaan yang menggambarkan 3 dimensi
pengukuran Burnout. Analisa data univariat dilakukan terhadap setiap variabel dari hasil penelitian Hasil penelitian
menunjukkan gambaran tingkat burnout perawat yang dibagi menjadi tiga dimensi. Hasil menunjukkan tingkat
burnout sedang pada emosional exshaustion (52.1%), tinggi pada depersonalization (97.9%), dan pada personal
accomplishment persentase 100 % dengan hasil tinggi . Terdapat tingkat burnout yang cukup tinggi pada ketiga
dimensi sehingga disarankan kepada pihak manajemen untuk dengan menciptakan dan menjaga lingkungan yang
nyaman, adanya pegaturan jadwal libur secara berkala bergiliran antar perawat, memodifikasi untuk membuat
jadwal shift dengan mencampur/memasangkan perawat senior yang berpengalan dengan perawat baru.
Kata Kunci: Burnout, Perawat IGD
PENDAHULUAN
IGD merupakan awal dari sebuah pelayanan kesehatan di rumah sakit (Malayya A, Rachmadi F, Hafizah R, 2016)
Instalasi Gawat Darurat (IGD) merupakan salah satu ruangan intensif di rumah sakit dan sebagai tujuan masuk
pertama saat ada pasien dalam keadaan gawat darurat.(DepKes RI, 2009) dimana pasien yang datang harus
mendapatkan tindakan yang tepat sesegera mungkin (Mandasari T, Choiri M, & Sari R, 2014). IGD memiliki
karakteristik dengan jumlah pasien yang besar akan resiko terjadinya kematian, kejadian kecelakaan yang tak
terduga, jam kerja yang panjang, kurangnya pekerja dan material, infrastruktur yang tidak memadai, tekanan dari
manajemen, adanya tuntutan dari kelua rga pasien, kurangnya waktu dalam melakukan perawatan dan kontak
dengan proses kematian setiap hari (Adriaenssens, J., De Gucht, V., & Maes, S. 2015).
Perawat IGD haruslah memiliki berbagai kemampuan. Kemampuan yang harus dimiliki perawat seperti
pengeta huan akan berbagai penyakit dengan tindakan kegawatdaruratannya, pengkajian triase yang menuntut
efektif dan efisien, dan pemikiran yang kritis. Kualitas yang harus dimiliki perawat IGD yaitu kemampuan untuk
tetap tenang dalam situasi krisis, kemampuan untuk berpikir dan bereaksi dengan cepat, memiliki pengetahuan
klinis yang luas, fleksibel dalam bekerja, keterampilan kerja tim yang kuat, keterampilan komunikasi yang baik,
kesediaan untuk terus belajar, memiliki ketahanan fisik yang baik dan kuat untuk melihat darah dan luka -luka
(Vale M, 2009). Perawat IGD selain melakukan triase tetapi juga melakukan pengkajian pada umumnya yaitu
mengkaji pada aspek biologi, psikologis, sosial, dan spiritual. Perawat IGD juga harus melaksanakan peran dan
fungsi sebagai perawat yaitu sebagai pemberi asuhan keperawatan, advokat, edukator, koordinator, kolaborator,
konsultan dan pembaharu (CHS, 1989 ; Hidayat, A. Aziz Alimul, 2008). Berdasarkan uraian di atas perawat IGD
memiliki tanggung jawab dan tuntutan kerja lebih tinggi dibandingkan perawat lain.
Ruang gawat darurat telah diidentifikasi sebagai salah satu unit khusus medis dimana serangan dan serangan
oleh pasien pada perawatan kesehatan profesional yang paling sering dimana setiap hari, perawat yang bekerja di
IGD menghadapi situasi yang tidak terduga dan pasien yang berisiko terjadi kematian karena penyakitnya. (Gómez
et, al, 2017). Hal ini mengakibatkan ruang gawat darurat sebagai lingkungan yang rentan menimbulkan stres
(Tubbert, S., 2014). Perawat IGD sangat rentan terhadap burnout karena kontak langsung dengan pasien, dan nyeri
pasien, penderitaan dan kematian pasien, pekerjaan perawat memiliki hubungan yang signifikan terhadap
terjadinya burnout (Maher, A., Sotoudeh, H., & Hosseini, S. M., 2016).
Burnout menggambarkan reaksi emosional staf yang pekerjaannya melibatkan paparan terus-menerus
terhadap tekanan emosional dan fisik (Lin, F., St John, W., McVeigh, C., 2009). Burnout (kelelahan kerja) adalah
suatu masalah yang signifikan dalam lingkungan kerja di era modern yaitu suatu kondisi yang terjadi akibat dari
stres berkepanjangan dimana terdapat 3 dimensi yaitu : Emotional Exhaustion Depersonalization, Personal
Accomplishment (Maslach, 1993; Cañadas-De la Fuente, G. A., et, al., 2015). Burnout mempengaruhi aspek yang
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berbeda pada setiap perawatan kesehatan. Seorang profesional dengan kejenuhan dapat menimbulkan kelemahan
fisik, insomnia, permusuhan, mudah marah, dan depresi dampak lainnya seperti peningkatan ketidakhadiran, rotasi
pekerjaan, da n kinerja kerja yang berkurang. Pasien juga akan terpengaruh karena penurunan kualitas asuhan
keperawatan (Gómez-Urquiza, J. L., et, al, 2017).
METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dari pen elitian ini adalah perawat
IGD RSUD dr. Slamet Garut. Peneliti menggunakan tehnik total sampling yaitu sampel penelitian ini adalah
seluruh sampel sebanyak 48 perawat di IGD RSUD dr. Slamet Garut. Data diambil dari bulan Juni sampai dengan
Juli 2018 dengan Instrumen dari Maslach Burnout Inventory – Human Service Survey (MBI - HSS) yang
diciptakan oleh Maslach dan Jackson (1981). Alat ukur ini terdiri dari 22 item pertanyaan yang menggambarkan
3 dimensi pengukuran yaitu Emosional Exhaustion terdiri dari 9 item pernyataan, Depersonalization terdiri dari 5
item pernyataan, dan Personal Accomplisment 8 item pernyataan.
HASIL PENELITIAN

Umur

Tabel 1 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Penelitian (n = 48)
Karakteristik
F
%
20-29 tahun
16
33,3
30-39 tahun
24
50
40-49 tahun
7
14,6
50-59 tahun
1
2,1
>59 tahun
0
0

Jenis Kelamin

Laki-laki
Perempuan

35
13

72,9
27,1

Status Pernikahan

Menikah
Belum menikah

42
6

87,5
12,5

Pendidikan

D3
S1

20
28

41,7
58,35

Lama Masa Kerja

4 bulan - 3 tahun
4 – 6 tahun
7 – 10 tahun
> 10 tahun

18
2
13
15

37,5
4,2
27
31,3

Tabel 1 diatas menunjukan bahwa dari total 48 orang responden, sebesar 24 responden yaitu 50 % berumur antara
30-39 tahun, dengan sebagian besar berjenis kelamin laki-laki 35 responden (72,9 %) dan sebanyak 42 responden
berstatus sudah menikah. Sebanyak 28 responden (58,35%) berpendidikan S1 dengan lama masa kerja 4 bulan -3
tahun sebanyak 37,5% atau 18 responden.
Tabel 2 Distribusi Frekuensi Kecendrungan Tingkat Burnout berdasarkan Dimensi Emotional Exhaustion
Kategori

Tinggi
Sedang
Rendah

F

%

23
25
0

47.9
52.1
0

Tabel 2 di atas menunjukkan hasil penelitian bahwa tingkat burnout yang dilihat dari dimensi emotional
exhaustion didapatkan hasil sebagian besar, 25 responden (52.1%) berada pada pada tingkat burnout kategori
sedang.
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Tabel 3 Analisa Item Tiap Pernyataan dari Dimensi Emotional Exhaushtion
Item Pernyataan
1. Bekerja dengan orang-orang secara langsung membuat saya sangat stress

Mean
2,83

2. Saya meras lelah secara emosi karena pekerjaan saya

2,94

3. Saya merasa waktu saya habis untuk bekerja seharian

2,96

4. Saya merasa lelah ketika saya bangun di pagi hari dan harus menjalani
pekerjaan di hari selanjutnya

3,10

5. Saya merasa saya bekerja terlalu keras pada pekerjaan saya

3,13

6. Saya merasa jenuh dalam pekerjaan saya

3,23

7. Bekerja dengan orang-orang sepangjang hari benar-benar menegangkan bagi
saya

3,44

8. Saya merasa saya tidak berdaya

3,60

9. Saya merasa frustasi dengan pekerjaan saya

3,81

Tabel 3 menunjukan terdapat dua nilai rata -rata terbesar 3,81 dan 3,60 pada item pernyataan“saya merasa frustasi
dengan pekerjaan saya” dan pada item pernyataan “saya merasa saya tidak berdaya”
Tabel 4 Distribusi Frekuensi Kecendrungan Tingkat Burnout berdasarkan dimensi Depersonalization
Tingkat

F

%

Tinggi
Sedang
Rendah

47
1
0

97.9
2.1
0

Tabel 4 menunjukkan bahwa tingkat burnout dari dimensi depersonalization terdapat 47 responden (97.9%)
mempunyai tingkat burnout kategori tinggi.
Tabel 5 Analisa Item Tiap Pernyataan dari Dimensi Depersonalization
Item Pernyataan
1. saya sudah menjadi orang yang lebih berprasaan terhadap orang lain sejak
saya bekerja sebagai perawat

Mean
3,19

2. saya khawatir pekerjaan saya sebagai perawat menyulitkan saya secara
emosional

3,21

3. saya merasa klien menyudutkan saya dengan masalah mereka

3,38

4. saya merasa saya memperlakukan beberapa klien seola h-olah mereka "benda" 3,69
5. saya benar-benar tidak peduli pada apa yang terjadi terhadap klien saya

3,81

Tabel 5 diatas menunjukkan dua nilai rata -rata terbesar 3,81 dan 3,69 pada item pernyataan“saya benarbenar tidak peduli pada apa yang terjadi terhadap klien saya ” dan pada item pernyataan “saya merasa saya
memperlakukan beberapa klien seolah-olah mereka "benda"”.
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Tabel 6 Distribusi Frekuensi Kecendrungan Tingkat Burnout berdasarkan dimensi Personal
Accomplishment
Tingkat
F
%
Tinggi
Sedang
Rendah

48
0
0

100
0
0

Tabel 6 diatas menunjukkan hasil tingkat burnout yang dilihat dari dimensi personal accomplishment bahwa
seluruh responden (100%) berada pada tingkat burnout kategori tinggi.
Tabel 7 Analisa Item Tiap Pernyataan dari Dimensi Personal Accomplishment
Item Pernyataan
1. Saya dengan mudah dapat menciptakan suasana santai/rileks dengan para
klien saya

Mean
2,60

2.

Saya mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh pasien
secara efektif

2,63

3.

Saya merasa dapat memberikan pengaruh positif terhadap orang lain
melalui pekerjaan saya

2,77

4.

Dalam bekerja, saya menghadapi masalah-masalah emosional dengan
sangat tenang

2,81

5.

Saya merasa sangat bersemangat

2,90

6.

Saya telah menyelesaikan banyak hal yang bermanfaat dalam pekerjaan
saya

2,94

7.

Saya merasa senang setelah bekerja sama dengan klien saya

2,96

8.

Saya dengan mudah dapat memahami apa yang dirasakan oleh klien yang
saya tangani

3,00
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Tabel 7 menunjukkan terdapat dua nilai rata -rata terkecil 2,60 dan 2,63 pada item pernyataan “Saya dengan mudah
dapat menciptakan suasana santai/rileks dengan para klien saya “dan pada item pernyataan “Saya mampu
mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh pasien secara efektif”
Pembahasan
Gambaran Tingkat Burnout
Burnout menurut Maslach C, Leiter M, 2016 adalah sind rom psikologis yang muncul sebagai respon
berkepanjangan terhadap stres interpersonal kronis pada pekerjaan terdiri dari tiga dimensi. Christina Maslach
tidak menilai burnout dengan skor total tetapi berdasarkan per dimensi, sehingga pada penelitian ini ak an di
tunjukkan gambarkan tingkat burnout perawat berdasarkan tiga dimensi.
Dimensi Emotional Exhaustion
Emosional Exhaustion menurut Maslach C, & Leiter M, 2016 merupakan kelelahan yang bersifat emosional
dimana tidak hanya menguras energi secara fisik tetapi juga psikologis. Shyamanta et, al, 2015 memaparkan bahwa
emosional exhaushtion adalah kelelahan akibat beban pekerjaan yang tinggi, kelelahan yang kronis yang
menimbulkan gejala kesulitan tidur dan masalah fisik.
Pada responden penelitian dilihat dari dimensi emosional exhaushtion menunjukkan mayoritas berada pada
kategori sedang dengan persentase 52.1%. Hasil emosional exhaustion yang cenderung tinggi dapat disebabkan
karena karakteristik dari ruang IGD. Hasil dari penelitian O’Mahony, 2011 melakukan studi di antara perawat
darurat di Departemen Gawat Darurat, Cork University Hospital, Irlandia menunjukkan bahwa perawat yang
mengalami kelelahan emosional dan depersonalisasi, secara signifikan terkait dengan sifat lingkungan kerja
mereka. Perawat yang bekerja di IGD mengalami kecemasan dan stress, yang pada akhirnya menghasilkan skor
kelelahan emosi yang tinggi. Kondisi kerja yang tidak memuaskan dengan waktu yang tidak mencukupi untuk
kegiatan perawatan (Vásquez, Ma ruy, Verne, 2014) dan beban kerja yang berlebihan dapat berkontribusi pada
skor kelelahan emosi yang tinggi. Selain itu dilihat dari karakteristis responden bahwa sebagian besar responden
sudah menikah. Sari, N L., (2015) perawat yang telah menikah cenderu ng terjadi beban ganda antara tanggung
jawab rumah tangga dan tanggung jawab rumah sakit, hal tersebut akan berdampak meningkatkan prevalensi
kelelahan emosional yang tinggi pada perawat igd (gomez, et, al, 2017).
Pada analisa per item dari aspek penunjang emotional exhaustion ternyata item “saya merasa frustasi
dengan pekerjaan saya” dan “saya merasa tidak berdaya” yang mempunyai nilai tertinggi, bahwa perawat di igd
mayoritas merasa frustasi dan tidak berdaya dengan pekerjaannya. Hal ini disebabkan karen a perawat igd memiliki
beban kerja yang cukup tinggi, dari data hasil penelitian bahwa jumlah perawat di ruang igd adalah 48 perawat
dalam setiap hari jumlah pasien rata -rata yang masuk sekitar 100 sampai 120 pasien, pada setiap shif terdapat
perawat 9-12 perawat yang dinas dengan pasien rata -rata per shif 36 -50 pasien, terlebih lagi kondisi tingkat
keparahan pasien yang tidak dapat dipresiksi dapat menjadi pemicu kelelahan.
Selain itu perawat harus memiliki kemampuan dan skill yang baik juga dituntun un tuk bekerja secara
cepat dan tepat, yang mengakibatkan frustrasi (howard, K, D, 2015) perawat merasakan frustasi dan tidak berdaya
karena sifat dan tanggung jawab dari pekerjaannya dan beban kerja yang berat (yao,yao, wang, li, &l an, 2013).
Adapun hal yang dapat dilakukan adalah dengan menciptakan dan menjaga lingkungan yang nyaman,
adanya pegaturan jadwal libur secara berkala bergiliran antar perawat, memodifikasi untuk membuat jadwal shift
dengan mencampur/memasangkan perawat senior yang berpengalan dengan perawat baru (hunsaker, et, al, 2014).
Pengaturan beban kerja yang meliputi tanggtung jawab pekerja, jam kerja dan tugas rangkap, menjadi solusi untuk
mengurangi kelelahann (tekindal, tekindal, pinar, ozturk, & alam, 2012.)
Dimensi Depersonalization
Depersonalization menurut Maslach C, Leiter M, 2016 merupakan kecendrungan individu untuk menjauh atau
menghilang dari lingkungan kerjanya dan bahkan tidak memperdulikan orang-orang di sekitar dan bersikap
negatif. Sikap negatif yang ditunjukkan merupakan sinsisme, yang tidak hanya ditunjukkan pada sesama pekerja
tetapi juga pada klien (Iwan M, 2016).
Pada responden penelitian dilihat dari dimensi depersonalisasi memiliki presentase tertinggi
dibandingkan dimensi lainnya, dengan persentase 97,9%, hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Gómez
et, al, 2017 hasil penelitian yang dilakukan pada perawat igd bahwa terdapat nilai burnout tertinggi pada dimensi
depersonalization, pada dimensi ini perawat akan cenderung berprilaku negatif, acuh tak acuh, baik terhadap klien
maupun terhadap rekan kerja. Maslach, C., & Leiter, M. P., 2016 menuturkan bahwa nilai depersonalisasi yang
tinggi akibat dari nilai kelelahan yang tinggi. Hal ini karena depersonalisasi merupakan suatu poses seseorang
melindungi diri sendiri karena kelelahan emosi dengan bersikap sinisme, menghindari kontak dengan pekerjaan
dan rekan kerja, bahkan cenderung bersikaf kasar pada atasan, rekan kerja, dan pasien.
Hasil yang cukup tinggi pada dimensi depersonalisasi dapat dipengaruhi oleh b eberapa faktor, seperti
pada karakteristik perawat dimana sebanyak 72,9 % perawat berjenis kelamin laki-laki yang dapat mempengaruhi
hasil dari depersonalisasi, sesuai dengan penelitian Ang et, al, 2016 meski tingkat burnout lebih tinggi terjadi pada
perempuan tetapi laki-laki 1,58 kali akan lebih tinggi pada dimensi depersonalization. Perbedaan mekanisme
koping yang digunakan oleh perawat dapat mempengaruhi terhadap terjadinya dimensi ini. Berdasarkan penelitian
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yang dilakukan Ribeiro R M et, al, 2015 bahwa sebagian besar perawat laki-laki diruang igd menggunakan strategi
coping konfrontasi, dimana perawat cenderung berekpresi secara negatif dengan bersikap sinis, dan cenderung
kaku.
Pada analisa per item dari aspek penunjang dimensi depersonalization ternyata item “saya benar-benar tidak peduli
pada apa yang terjadi terhadap klien saya” dan pada item “saya merasa saya memperlakukan beberapa klien seolaholah mereka "benda"” yang mempunyai nilai tertinggi, bahwa perawat di igd mayoritas perawat tidak terlalu peduli
pada pasien dan cenderung menilai pasien sebagai objek perawatan saja. Beban kerja yang berat, kelelahan fisik,
mental dan emosional, membuat perawat hanya mengerjakan apa yang menjadi tugas-tugas nya yang mungkin
tidak sesuai prosedur dan tanpa memikirkan lebih dalam lagi apa yang dibutuhkan oleh pasien. Mandalasari T,
Choiri M, Sari R, 2014 menjelaskan bahwa beban kerja yang tinggi membuat perawat cenderung mengabaikan
pekerjaan, terjadinya penurunan kualitas asuhan keperawatan, adanya peningkatan kesalahan, tingkat keselamatan
pasien yang berkurang, konflik antar perawat/pasien. Hal ini dapat berdampak pada kepusaan pasien menurun dan
bahkan tidak terselenggaranya visi dan misi rumah sakit.
Adapun hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini dengan adanya manajamen stress yang efektif
berupa pengelolaan waktu, teknik relaksasi, dan pemecahan masalah yang kreatif. Duarte, dan Pinto -gouveia, 2016
memaparkan metode mindfulnes-based intervention (MBIs) metode ini untuk meningkatkan kep ekaan terhadap
situasi, membantu dalam meningkatkan konsentrasi dan penerimaan atas apapun yang terjadi tanpa menghakimi.
Cara ini mampu membina respon yang adaptif terhadap stress.
Dimensi Personal acomplishment
Dimensi personal accomplihment merupakan dimensi yang terpisah dari emosional exhaustion dan depersonalisasi
dimana nilai terendah lah yang menjadi indikasi terdapatnya burnout (Cañadas-De la Fuente, G. A., et, al., 2015).
Personal Accomplishment yaitu kecenderungan untuk menilai secara negative nilai pekerjaan sendiri dan merasa
harga diri profesional yang buruk (Maslach, C., & Leiter, M. P., 2016).
Pada responden penelitian dilihat dari dimensi personal accomplishment menunjukkan seluruh perawat berada
pada tingkat tinggi. Hasil dari personal accoplishment ini bertentangan dengan penelitian maslach, gomez dan
peneliti lain bahwa hasil rendah pada pencapaian pribadi menunjukkan adanya burnout. Lin, F., St John, W.,
McVeigh, C., 2009 dalam penelitiannya terhadap perwat di cina bahwa nilai pencapaian pribadi rendah pada
perawat IGD, di karenakan karakteristik igd yang menghadapi banyak pasien dan banyak kematian. Nilai personal
accomplishtmen yang tinggi ini dapat terjadi dilihat dari karakteristik responden bahwa 50% perawat berumur
dewasa yaitu 30-39 tahun dan 58,35 % perawat adalah lulusan sari s1 dengan pengalaman kerja >10 tahun
sebanyak 31,3 %. perawat yang lebih dewasa dengan pengalaman yang lebih lama dan gelar profesional yang lebih
tinggi dalam keperawatan mengalami tingkat pencapaian pribadi yang lebih tinggi yang dapat dikaitkan dengan
apa yang telah mereka capai dalam hidup mereka. Mereka merasa telah mencapai posisi yang baik, gelar
profesional yang lebih tinggi ketika mereka memperoleh pengalaman, dan mereka telah mendapatka n rasa hormat
dari perawat muda ketika mereka menaiki tangga dalam sistem sosial. Dengan kata lain, mereka telah memenuhi
sebagian besar harapan diri sendiri dan orang lain untuk menjadi sukses (Lin, F., St John, W., McVeigh, C., 2009).
Pada item “Saya dengan mudah dapat menciptakan suasana santai/rileks dengan para klien saya” dan pada item
“Saya mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh pasien secara efektif” dengan nilai 2,60 dan 2,63.
Pada kedua item dengan nilai terendah menunjukkan bahwa perawat tidak merasa rileks saat dengan klien dan
kurang dalam membina suasana yang nyaman, perawat juga tidak mengatasi masalah -masalah pasien secara
efektif. Maslach, C., & Leiter, M. P., 2016 menyatakan hal ini dapat tejadi karena kelelahan dan ketidakmampuan
dalam menghadapi kelelahan, sehingga berdampak pada penurunan produktivitas atau kemampuan, semangat
rendah, profesionalitas berkurang dan bahkan menurunkan kepercayaan diri.
Adapun hal yang dapat dilakukan dengan penguatan positif untuk membuat karya wan merasa dihargai. Memberi
penghargaan kepada karyawan untuk pekerjaan yang mereka lakukan bisa dengan promosi atau kenaikan gaji yang
dapat memberikan banyak dorongan (Howard, K. D.,2015). Seorang pemimpin/kepala ruangan dapat membuat
lingkungan yang lebih kondusif dan nyaman dengan menjalin hubungan positif pada semua staf untuk memberikan
nasihat dan menjalin komunikasi yang lebih baik (Hunsaker, S., Chen, H. C., Maughan, D., & Heaston, S.,2015.
SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian di RSUD dr. Slamet Garut pada 48 responden bahwa terdapat hasil yang berbeda
pada tiap dimensi dimana pada terdapat tingkat burnout sedang pada dimensi emosional exhaushtion dengan
analisa per item pertanyaan didapat hasil bahwa perawat di igd mayoritas merasa frustasi dan tidak berdaya dengan
pekerjaannya.
Hasil pada dimensi depersonalization berada pada kategori tinggi, dengan analisa per item pertanyaan didapat
hasil bahwaperawat di igd mayoritas perawat tidak terlalu peduli pada pasien dan cenderung menilai pasien sebagai
objek perawatan saja.
Pada dimensi personal accomplishment seluruh perawat IGD di RSUD dr. Slamet Garut berada pada tingkat
burnout kategori tinggi. Di lihat dari analisa per item pernyataan menunjukkan hasil bahwa perawat tidak merasa
rileks saat denga n klien dan kurang dalam membina suasana yang nyaman dengan pasien.
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Saran
1. Bidang Keperawatan
American Association of Critical Care Nurses (AACN) menuturkan untuk membangun dan mempertahankan
lingkungan kerja yang sehat yang dapat ditargetkan untuk mencegah dan sebagai intervensi untuk burnout yaitu
dengan perekrutan staf yang tepat. Vale M, 2009 memaparkan terdapat kualitas yang harus harus dimiliki perawat
igd perawat perawat harus mampu berfikir kritis dan bertindak cepat tetapi tetap tenang, selain itu perawat juga
haru memiliki pengetahuan yang luas dan keterampilan dalam berkomunikasi dan berkolaborasi yang tepat.
belajar, memiliki keta hanan fisik yang baik dan kuat untuk melihat darah dan luka -luka. Agar dapat menunjang
hal di atas bisa dengan dilakukannya peningkatan skill dan knowlegde perawat dengan cara menigkatkan jenjang
pendidikan perawat.
2. Kepala Ruangan
Implikasi penelitian terhadap pelayanan keperawatan adalah dapat menurunkan motivasi perawat dalam bekerja.
Hal ini yang paling besar berdampak pada penurunan kepuasan pasien yang dapat berdampak pada menurunnya
pelayanan kesehatan. Kepala perawat dapat melakukan pergantian tim at au pemberian tanggung jawab secara
bergilir kepada perawat pelaksana untuk membangkitkan dan melatih kemampuan perawat. Selain itu perawat
perlu melakukan manajamen stress yang efektif berupa pengelolaan waktu, teknik relaksasi, pemecahan masalah
yang krea tif dan sebagainya.
3. Peneliti Selanjutnya
Disarankan untuk meneliti faktor-faktor yang berkaitan dengan terjadinya burnout, serta perlu penelitian khusus
terkait mekanisme koping individu dengan kejadian burnout. Semakin banyak penelitian tentang burnout dapat
meningkatkan manajemen koping terhadap burnout dan menambah informasi lebih lanjut terkait faktor-faktor
yang berperan dalam terjadinya burnout pada perawat.
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ABSTRAK
Autisme merupakan gangguan perkembangan saraf yang kompleks, ditandai dengan kesulitan dalam
berkomunikasi dan berinteraksi sosial serta pola perilaku dan minat yang sempit, sering disertai dengan gangguan
bahasa, intelektual, dan sensorik. Hal ini mengakibatkan hambatan dalam melakukan kegiatan hidup sehari-hari
seperti kemampuan bersosialisasi, kemandirian dalam akifitas makan, keterampilan kebersihan diri, sehingga
meningkatkan beban pengasuhan dan membuat anak-anak autisme ketergantungan. Tujuan literature review ini
mengidentifikasi model pembelajaran yang dapat membantu anak dengan autisme dalam meningkatkan
kemampuan melakukan kegiatan hidup sehari-hari. Metode penelusuran menggunakan data base elektronik
EBSCO, Google Scholar, dan Proquest dengan kata kunci Autisme, kemandirian, Model Pembelajaran Video.
Kriteria inklusi artikel full paper, rancangan penelitian eksperimen, berbahasa Inggris atau Indonesia, tahun
publikasi 2005-2019. Hasil penelusuran terpilih 6 artikel yang sesuai kriteria. Hasil menunjukkan bahwa model
pembelajaran video merupakan prosedur pedagogis yang dapat digunakan untuk megajarkan berbagai
keterampilan hidup sehari-hari, maupun ketrampilan bersosialisasi pada anak penyandang autisme. Model
pembelajaran video dengan perangkat portabel genggam dapat sama efektifnya dengan menggunakan perangkat
tampilan stasioner (televisi atau komputer). Kesimpulan: Model pembelajaran video merupakan strategi yang
efektif untuk meningkatkan perilaku positif dan meningkatkan keterampilan pada anak dengan autisme.
Kata kunci: Autisme, Kemandirian, Model Pembelajaran Video
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ABSTRAK
Latar belakang : Supervisi keperawatan merupakan supervisi klinik berupa dorongan, bimbingan dan kesempatan
bagi pertumbuhan keahlian dan
kecakapan para perawat. Peningkatan kompetensi perawat dapat diatasi
dengan melakukan supervisi klinik keperawatan secara tepat kepada semua perawat dalam melakukan asuhan
keperawatan kepada pasien, hal ini dinilai lebih kompeten dan profesional. Penelitian terkait peningkatan
kompetensi perawat melalui supervisi klinik keperawatan telah banyak dilakukan. Namun yang paling penting
apakah ada tingkat pengukuran dan hasil yang telah terbukti menghasilkan korelasi yang signifikan pada
peningkatan ini. Tujuan : Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh supervisi klinis terhadap peningkatan
kompetensi perawat. Metode : Literature reviwu ini dilakukan dengan mencari artikel penelitian yang
berhubungan dengan topik melalui tiga database yaitu, EBSCO, Proquest, Google scholar yang dipublikasikan
dari tahun 2013 samapi dengan 2018 . Berdasarkan pencarian database didapatkan 60 artikel dari tiga sumber dan
menggunakan strategi pencarian PRISMA dalam pemilihan artikel sehingga didapatkan 7 artikel yang paling tepat
dan sesuai. Hasil : Hasil penelitian didapatkan adanya perbedaan pelayanan keperawatan yang ditunjukkan dari
peningkatan kinerja perawat. Kinerja perawat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dari berbagai jurnal
menunjukkan bahwa supervisi klinik dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja perawat baik secara
internal maupun eksternal.Diperlukan lebih banyak penelitian untuk mengetahui peran supervisi klinik
keperawatan pada peningkatan kompetensi perawat.
Kata Kunci: Supervisi klinik, perawat, kompetensi perawat, kinerja perawat.
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ABSTRAK
Keselamatan pasien telah menjadi isu global yang sedang hangat di seluruh negara. Permasalahan yang terkait
dengan keselamatan pasien dapat diatasi dengan mengintegrasikan nilai nilai keselamatan dan membangun budaya
keselamatan pasien, sehingga dapat mempengaruhi kepuasan pasien. Penelitian untuk memahami hubungan antara
budaya keselamatan pasien dengan kepuasan pasien telah banyak dilakukan; Namun yang paling penting untuk
menentukan apakah ada alat, tingkat pengukuran dan hasil yang telah terbukti menghasilkan korelasi yang
signifikan pada hubungan ini.Tujuan dari review ini adalah untuk mengevaluasi hasil penelitian yang
menghubungkan budaya keselamatan pasien dan kepuasan pasien. Metode literature review ini dilakukan dengan
mencari artikel penelitian yang berhubungan dengan topik melalui tiga database yaitu EBSCO, Proquest, Google
Scholar yang dipublikasikan dari tahun 2014 sampai dengan 2019. Berdasarkan pencarian database, didapatkan
1.291 artikel dari tiga sumber database dan menggunakan strategi pencarian PRISMA dalam pemilihan artikel
sehingga didapatkan 7 artikel yang sesuai dan paling tepat dengan topik. Hasil dari review menunjukan ada
hubungan antara budaya keselamatan pasien dan kepuasan pasien ada di tingkat analisis rumah sakit dan unit
keperawatan; Namun sebagian besar penelitian yang menggunakan instrumen AHRQ menemukan korelasi
signifikan secara statistik. Review ini menunjukkan bahwa ada tren yang menunjukkan bahwa alat pengukuran
budaya keselamatan pasien, tingkat analisis, dan pemilihan ukuran hasil adalah pertimbangan yang penting dalam
desain penelitian. Diperlukan lebih banyak penelitian untuk menentukan interven si peningkatan budaya
keselamatan dan kepuasan pasien
Kata kunci: Budaya keselamatan, iklim keselamatan pasien, kepuasan pasien.

RELATIONSHIP BETWEEN PATIENT SAFETY CULTURE AND PATIENT
SATISFACTION: SYSTEMATIC REVIEW
ABSTRACT
Patient safety has become a global issue that is currently warm throughout the country. Problems related to patient
safety can be overcome by integrating safety values and building a patient safety culture, so that it can affect patient
satisfaction. Research to understand the relationship between patient safety culture and patient satisfaction has
been carried out; However, it is most important to determine whether there are tools, measurement levels and
results that have been proven to produce significant correlations on this relationship. The purpose of this review is
to evaluate the results of research that link patient safety culture and patient satisfaction. This literature review
method was carried out by searching for research articles related to the topic through th ree databases namely
EBSCO, Proquest, Google Scholar published from 2014 to 2019. Based on database searches, 1,291 articles were
obtained from three database sources and using PRISMA search strategies in the selection articles so that 7 articles
are found that are appropriate and most appropriate to the topic. The results of the review show that there is a
relationship between patient safety culture and patient satisfaction at the level of analysis of hospitals and nursing
units; However, most studies using the AHRQ instrument found a statistically significant correlation. This review
shows that there is a trend that indicates that a patient safety culture measurement tool, level of analysis, and
selection of outcome measures are important considerations in the study design. More research is needed to
determine interventions to improve safety culture and patient satisfaction
Keywords: Safety culture, patient safety climate, patient satisfaction.
PENDAHULUAN
Keselamatan pasien telah menjadi isu global yang sedang hangat di seluruh negara.Berbagai studi melaporkan
masalah ketidakamanan dalam sistem pelayanan yang bersifat kronis di berbagai negara (Herawati, 2017). Hasil
penelitian di London dilaporkan terdapat 456 insiden yang berhubungan dengan keselamatan pasien selama 54
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bulan. Sebagian besar insiden terjadi di ruang rawat (80%). Jenis insiden yang paling sering terjadi adalah
kesalahan pengobatan (62%). Saat meresepkan 29% dan diikuti 26% adalah pelaksanaan komunikasi yang kurang
tepat ((Widiasari, 2019).
Permasalahan yang terkait dengan keselamatan pasien dapat diatasi dengan mengintegrasikan nilai nilai
keselamatan dan membangun budaya keselamatan pasien. The Institute of Medicine (IOM) menyatakan bahwa
tantangan terbesar dalam gerakan perubahan menuju sistem pelayanan kesehatan yang lebih aman adalah
mengubah budaya keselamatan pasien, di mana sebuah kesalahan dianggap sebagai kesempatan untuk
meningkatkan mutu pelayanan dan mencegah insiden keselamatan pasien (Farkhati, 2018).
Konsep budaya keselamatan pasien didefinisikan sebagai produk dari nilai – nilai, sikap, persepsi,
kompetensi dan pola perilaku individu maupun kelompok yang akan mempengaruhi komitmen dan kemampuan
organisasi dalam mengatur manajemen keselamatan. Budaya positif dikaitkan dengan peningkatan keselamatan
pasien (Farkhati, 2018). .
Dampak yang ditimbulkan dari ketidak-amanan dalam pelayanan kesehatan pun beragam. Mulai dari
kesakitan ringan, kecacatan, kematian serta berdampak terhadap besarnya biaya pelayanan yang harus dikeluarkan
pasien sehingga berdampak terhadap menurunnya kepuasan pasien terhadap pelayanan yang diterimanya (Idris,
2017).
Kepuasan pasien merupakan indikator jaminan mutu dan pelayanan sebuah instansi penyedia jasa dan layanan
kesehatan. Untuk mencapai hal tersebut maka menerapkan budaya keselamatan adalah hal penting agar kualitas
mutu pelayanan RS tetap terjaga sehingga memberi dampak positif terhadap kepuasa n pasien
METODE PENELITIAN
Pencarian artikel dilakukan melalui tiga database yaitu EBSCO, Proquest dan Google Scholar. Pencarian database
elektronik dilakukan dengan rentang waktu 5 tahun terakhir dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Artikel
dicari sesuai dengan topik dan kata kunci yaitu “Patient SafetyCulture” AND “Safety Climate” AND“Patient
Satisfaction”.
Setelah dilakukan searching and categorizing, selanjutnya dilakukan summaring artikel yang dianggap
relevan sehingga didapatkan Pertimbangan relevansi didasarkan pada kejelasan sumber dan adanya keterkaitan
artikel dengan topik. Hasil summaring kemudian dibuat tabel untuk memudahkan dalam melakukan analisa.
HASIL PENELITIAN
Total hasil penelusuran artikel dari tiga data base yaitu EBSCO, Proquest dan Google Scholar dengan kata kunci
yang telah ditentukan adalah 1291 artikel. Artikel yang ada kemudian diskrining berdasarkan waktu publikasi
(2014-2019), berupa full text. Artikel dipilah berdasarkan kriteria inklusi dan ekslusi sesuai releva nsi yang
diharapkan (keterkaitan atau kesesuaian dengan tujuan review) dan di dapatkan sesuai dengan kriteria inklusi
jumlah artikel yang didapatkan sebanyak 7 artikel.
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Identification

ProQuest
(n=324)

EBSCO
(n=38)

Google Scholar
(n=929)

Hasil temuan diidentifikasi melalui pencarian
di databased
(n=1.291)

Inclusion

Eligibility

Screening

Artikel tidak dapat di akses
dan tidak memenuhi tujuan
dan kriteria inklusi
(n=539)
Hasil temuan setelah reduksi terhadap
waktu (2014-2019), Bahasa, abstrak dan
duplikasi artikel
(n=752)

Eklusi (n=715)
• Penelitian di eksternal RS

Full-text dilakukan pengkajian kelayakan
(intensif reading, summarizing)
(n=47)
Full-text diekslusikan (tidak
menggunakan alat ukur yang
valid)
(n=40)
Artikel dimasukan dalam review
(n=7)

Skema 1: PRISMA Flow diagram of trial selection process for the critical review
Artikel yang telah didapatkan melalui strategi pencarian PRISMA dibuat tabel untuk memudahkan dalam proses
analisa artikel. Tabel 1 menjelaskan konten ringkas dari setiap artikel.
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Tabel 1 Hubungan Budaya Keselamatan dan Kepuasan Pasien
Metode, Sampel dan
Tingkat Analisa
Desain :
Cross Sectional Study
Sampel :
209 pasien
Tingkat Analisa :
Unit Rawat Inap

Peneliti dan Judul

Tujuan

Kullberg, et al (2017).
Patient satisfaction after
implementation
of
person-centred
handover in oncological
inpatient

Untuk membandingkan
person-centered
handover (PCH) dengan
Non verbal Handover
dalam pelayanan rawat
inap onkologi berkaitan
dengan kepuasan pasien

Kagan, et al (2018). The
quality and
safety
culture
in
general
hospitals:
patients’,
physicians’ and nurses’
evaluation of its effect
on patient satisfaction

Untuk mengeksplorasi
perbedaan
antara
persepsi pasien dan
petugas
layanan
kesehatan
terhadap
kualitas dan budaya
keselamatan
Untuk mengeksplorasi
hubungan
antara
persepsi pasien terhadap
kualitas dan budaya
keselamatan
dengan
kepuasan pasien

Desain :
Cross Sectional Study
Sampel :
390 dokter dan perawat
dan 726 pasien rawat
inap
Tingkat Analisa :
Unit Rawat Inap

Richter,
J.
(2017).
Examination of the
relationship
between
management
and
clinician perception of
patient safety climate
and patient satisfaction

Mengeksplorasi
hubungan
antara
manajer dan persetujuan
dokter pada pentingnya
iklim
keselamatan
pasien yang tinggi atau
rendah dan kepuasan
pasien

Desain :
Cross Sectional Study
Sampel :
RS di seluruh 50
negara bagian AS
Tingkat Analisa :
Rumah sakit
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Intervensi

Instrumen

Hasil Dan Kesimpulan

Penelitian dilakukan di Departemen
Onkologi Rumah Sakit Universitas
Karolinska, Stockholm. Tiga dari
empat bangsal rawat inap onkologi
dilakukan penelitian. Satu sebagai
bangsal intervensi dan dua lainnya
sebagai bangsal untuk kontrol. Data
dikumpulkan dari tiga bangsal mulai
September 2014 sampai Mei 2015,
setelah pengenalan intervensi PCH
Penelitian dilakukan di empat rumah
sakit umum Israel, dua diantaranya
adalah merupakan RS pusat /tersier,
sampel terdiri dari (i) pasien rawat
inap berusia di atas 18 dan dirawat di
rumah sakit selama 3 hari di bangsal
kedokteran bedah / internal dan (ii)
dokter dan perawat bekerja di bangsal
yang sama. Para pasien dan petugas
kesehatan menerima kuesioner yang
sama. Kuesioner diujicobakan untuk
kejelasan dan kelayakan di antara 20
pasien dan 10 petugas kesehatan dan
divalidasi oleh hakim eksternal – dua
dokter dan dua perawat dengan
keahlian dalam peningkatan mutu
dan keselamatan pasien.
Menggunakan Hospital Survey on
Patient Safety Culture (HSOPS),
yang dikumpulkan oleh Badan
Penelitian dan Kualitas Kesehatan
(AHRQ),
dan
HCAHPS,
dikumpulkan oleh CMS. Data
HSOPS dikumpulkan dari rumah
sakit di seluruh 50 negara bagian

European Organization for
Research and Treatment
of Cancer (EORTC INPATSAT32)

Pasien dari bangsal intervensi memiliki
tingkat statistik lebih tinggi setelah
pelaksanaan PCH, jika dibandingkan
dengan bangsal kontrol (p = 0,0058).
Perbedaan tetap setelah analisis regresi
multivariat untuk mengontrol variabel
klinis.
Kesimpulan : PCH layak di rawat inap
onkologi tetapi tidak mempengaruhi
terhadap kepuasan pasien.
Pasien mengevaluasi budaya kualitas
dan keselamatan pasien
secara
signifikan lebih tinggi daripada petugas
perawatan
kesehatan.
Korelasi
signifikan
ditemukan
antara
keterlibatan da n kepuasan pasien dari
perawatan mereka dan penilaian
kualitas dan keamanan terhadap
mereka. Evaluasi mereka terhadap
budaya ini
adalah satu-satunya
prediktor kepuasan dan keterlibatan
mereka.
Kesimpulan
:
Pasien
memiliki
pengalaman dan pemahaman yang
cukup untuk membentuk pendapat
tentang kualitas dari keamanan
perawatan mereka.
Kepuasan pasien secara signifikan lebih
tinggi jika manajer dan dokter
melaporkan bahwa iklim keselamatan
pasien tinggi atau jika hanya dokter
yang merasakan tingginya iklim
keselamatan pasien. Secara khusus,
perjanjian manajer dan dokter tentang
tingkat keterbukaan komunikasi yang

Kuesioner tertutup topiktopik berikut: (i) Quality and
Patient Safety Culture
(QPSC), (ii) keterlibatan
pasien, (iii) kepuasan pasien,
(iv)
penilaian
secara
keseluruhan
kualitas
pelayanan dan keselamatan
di bangsal dan (v) Data sosio
demografi.

Hospital Survey on Patient
Safety Culture (HSOPS)
Hospital
Consumer
Assessment of Healthcare
Providers and Systems
(HCAHPS)

Abrahamson, K.,et al.
(2016).
The
Relationship Between
Nurse-Reported Safety
Culture and the Patient
Experience

Untuk lebih memahami
hubungan antara budaya
pelaporan keselamatan
pasien
perawat-dan
pengalaman
pasien
dalam sampel multistate
perawat dan pasien.

Desain :
Multivariate mixedeffects regression
models
Sampel :
Sampel penelitian
akhir terdiri dari 136
unit di 45 rumah sakit
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ditambah wilayah AS. Survei HSOPS
berisi 51 item yang terdiri 12 domain.
Setiap anggota staf rumah sakit
(dokter dan belasan pria) diminta
untuk menilai iklim keselamatan
pasien di daerah klinis mereka. Data
survei dimasukkan dan diselesaikan
oleh staf rumah sakit tahun 20082011.
Kepuasan pasien diperoleh dari
HCAHPS survey, yang dikumpulkan
oleh CMS. Survei memiliki 32
pertanyaan yang berisi kepuasan
pasien di beberapa domain termasuk
(a) kualitas komunikasi dengan
perawat dan dokter, (b) responsif staf
rumah sakit, (c) aspek lingkungan
rumah
sakit,
(d)
kecukupan
manajemen nyeri, dan (e) komunikasi
tentang obat-obatan dan informasi
pemulangan.Sampel diacak pada
pasien rawat inap dewasa antara 48
jam dan 6 minggu setelah keluar.
Pada Juli 2012, tentang 4.000 rumah
sakit melaporkan kepada publik skor
HCC berdasarkan 3,1 juta survei
yang diselesaikan. Oktober 2013
merilis data yang berisi skor
HCAHPS dari keempat kuartal tahun
2012.
Data berasal dari sampel multistate
dari rumah sakit yang dikelola kedua
survei budaya keselamatan AHRQ
dan survei pengalaman pasien
HCAHPS melalui perjanjian kontrak
dengan Press Ganey. Survei budaya
keselamatan AHRQ diberikan sekali
setiap tahun untuk anggota staf di
rumah sakit; HCAHPS diberikan

tinggi ("= 2.25,p = .01; "= 2.46, p = .05),
umpan balik dan komunikasi tentang
kesalahan (" = 3.0, p = .001; "= 2.89, p
= .01), dan kerja tim antar unit ("= 2.91,
p = .001;" = 3.34, p = .01) secara positif
dan signifikan terkait dengan kepuasan
pasien dengan memberikan informasi
dan komunikasi tentang pengobatan.
Kesimpulan
: Organisasi
harus
mengukur dan memeriksa iklim
keselamatan pasien dari berbagai
perspektif dan mengetahui bahwa
individu mungkin memiliki berbagai
pendapat tentang iklim keselamatan.
Rumah sakit harus mendorong
multidisiplin kolaborasi mengingat
bahwa persepsi staf tentang iklim
keselamatan pasien dapat dikaitkan
dengan kepuasan pasien.

Agency
for Healthcare
Research
and
Quality
(AHRQ)
Hospital
Consumer
Assessment of Healthcare
Providers and Systems
(HCAHPS)

Variabel kunci dalam survei HCAHPS
and
AHRQ
secara
signifikan
berkorelasi.
Ditemukan hubungan
antara domain budaya keselamatan:
kerja sama tim, staf yang memadai, dan
pembelajaran organisasi dengan hasil
penilaian dari pengalaman pasien yang
positi terhadap perawatan.

di negara Amerika
Serikat
Tingkat Analisa :
Unit perawatan RS.

Cabello, et al (2017)
Patients’ evaluations of
patient safety in English
general practices

Untuk menguji
kepuasan pasien yang
dilaporkan dari hasil
keselamatan pasien
dalam perawatan primer

Desain :
Cross Sectional Study
Sampel :
45 praktik umum di
lima wilayah di utara,
tengah, dan selatan
Inggris.
Tingkat Analisa :
Unit pelayanan primer

Thisna, dkk (2015).
Hubungan pelaksanaan
identifikasi
pasien
secara benar dengan
kepuasan pasien di
Instalasi Gawat Darurat
(IGD) RSUD Prof. Dr.

Mengetahui hubungan
antara
pelaksanaan
identifikasi
pasien
secara benar dengan
kepuasan pasien di
Instalasi Gawat Darurat
(IGD).

Desain :
Cross Sectional Study
Sampel :
93 responden
Tingkat Analisa :
Unit Gawat Darurat RS
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kepada pasien rawat inap secara
bergulir sepanjang tahun berdasarkan
tanggal masuk di rumah sakit.
Laporan HCAHPS terkandung untuk
setiap baris khusus Unit / layanan
(Jumlah total unit = 135) per rumah
sakit (jumlah total rumah sakit = 45)
yang diterima dalam jangka waktu 3
bulan setelah pemberian survei
AHRQ untuk tahun kalender 2011.
Kuesioner (preOS-PC) dikirim
kepada sampel secara acak dari
6.736 pasien. ukuran hasil utama
termasuk 'praktek aktivasi' (apa
tempat praktek tidak menciptakan
lingkungan yang aman); 'Aktivasi
pasien (bagaimana proaktif adalah
pasien dalam memastikan pelayanan
kesehatan yang aman); 'Pengalaman
peristiwa keselamatan' (kesalahan
keamanan); 'Hasil-hasil keamanan'
(bahaya); dan persepsi keseluruhan
keselamatan dan'(bagaimana pasien
aman menilai praktek mereka).

Penelitian ini dilaksanakan di
Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUP
Prof. Dr. R. D. Kandou Manado pada
bulan Februari 2015. Populasi dari
penelitian ini adalah semua pasien
yaitu 1400 orang per bulan di IGD .

Kesimpulan : aspek budaya rumah sakit
dapat mempengaruhi kemungkinan
mencapai topbox percentages HCAHPS
tinggi di keperawatan dan domain
global, yang berdampak langsung
terhadap penilaian pasien terhadap
rumah sakit.

Kuesioner Patient Reported
Experiences and Outcomes
of Safety in Primary Care
(PREOS-PC)

Kuesioner untuk identifikasi
pasien secara benar
Kuesioner kepuasan pasien

Kuesioner yang dikembalikan oleh
1244 pasien (18,4%). Skor yang tinggi
untuk 'aktivasi praktek' (berarti
[standard error] = 80,4 dari 100 [2.0])
dan rendah untuk 'aktivasi pasien (26,3
dari 100 [2.6]). Dari pasien, 45%
melaporkan mengalami setidaknya satu
masalah keselamatan dalam 12 bulan
sebelumnya, sebagian besar terkait
dengan janji (33%), diagnosis (17%),
komunikasi provider pasien (15%), dan
koordinasi antara penyedia (14%) . 23%
dari responden melaporkan beberapa
tingkat bahaya dalam 12 bulan
sebelumnya.
Penilaian
pasien
keseluruhan
terhadap
tingkat
keselamatan praktek umumnya tinggi
Kesimpulan : menjadi bidang prioritas
untuk perbaikan keselamatan pasien
dalam praktik umum di Inggris
termasuk janji, diagnosis, komunikasi,
koordinasi, dan aktivasi pasien
Uji statistik menggunakan uji chisquare pada tingkat kemaknaan 95% (α
= 0,05). Hasil diperoleh p-value = 0,000
dengan level of significance < 0,05.
Kesimpulan : Ada hubungan bermakna
antara identifikasi pasien secara benar
dengan kepuasan pasien

R. D. Kandou Manado

Widiasari, dkk (2019).
Kepuasan
pasien
terhadap
penerapan
keselamatan pasien di
Rumah Sakit

Mengetahui hubungan
antara kepuasan pasien
dan
penerapan
keselamatan pasien

Desain :
Cross Sectional Study
Sampel :
143 responden
Tingkat Analisa :
RS
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Sampel dalam penelitian
ini
menggunakan metode Purposive
Sampling berjumlah 93 pasien di IGD
sesuai dengan Kriteria Inklusi yaitu
pasien yang dirawat minimal 1 hari
atau lebih, pasien yang mengalami
sakit ringan dan sedang, dan pasien
yang mengalami kesadaran compos
mentis.
Penelitian ini menggunakan teknik
survei
dengan
menyebarkan
kuesioner A untuk data demografi
pasien, kuesioner B untuk kuesioner
keselamatan pasien dan kuesioner C
untuk kepuasan pasien. Pengambilan
sampel dengan cara menetapkan
jumlah sampel yang memenuhi
kriteria inklusi, kemudian diberikan
kuesioner hingga terpenuhi jumlah
sampel, dan melakukan penelitian
pada setiap sampel yang terpilih.
Kriteria eksklusi adalah pasien yang
mengalami penurunan ke-sadaran,
pasien ICU, pasien NICU, dan pasien
anak.

Kuesioner untuk kepuasan
pasien
Kuesioner
budaya
keselamatan paasien

Penelitian ini membuktikan hubungan
penerapan keselamatan pasien dengan
kepuasan pasien di Intermediate Ward
dan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit X
(p= 0,0001, OR= 1,216).
Hasil penelitian penerapan keselamatan
pasien dengan kepuasan pasien di
Rumah Sakit X dapat disimpulkan tidak
ada hubungan karakteristik pasien:
umur, jenis kelamin, pendidikan,
pekerjaan, dan kelas perawatan dengan
kepuasan pasien.

PEMBAHASAN
Penerapan budaya keselamatan pasien di di tatanan pelayanan RS sangatlah penting, karena dengan penerapan
budaya keselamatan pasien yang baik dapat meningkatkan kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan yang
diterima oleh pasien. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widiasari, dkk (2019) menunjukan
bahwa tedapat hubungan yang signifikan antara penerapan budaya keselamatan pasien dengan kepuasan pasien
yang di rawat inap. Penelitian ini dilakukan di salah satu RS terhadap pasien yang dirawa t di ICU, NICU dan
perawatan anak. Penelitian dengan tema yang sama dilakukan oleh Kagan, et al (2018) menunjukan tentang
pentingnya budaya keselamatan pasien di RS negara Israel. Penelitian dilakukan di 4 RS di negara israel
menggunakan kuesioner tertutup Quality and Patient Safety Culture (QPSC). Korelasi signifikan secara statistik
ditemukan antara keterlibatan dan kepuasan pasien dari perawatan mereka dengan penilaian kualitas dan keamanan
terhadap mereka.
Hal pertama yang bisa dilakukan dalam penerapan Budaya keselamatan adalah dengan cara melaksanakan 6
sasaran keselamatan pasien. Identifikasi pasien merupakan pilar pertama dari sasaran keselamatan pasien.
Pelaksanaan identifikasi pasien yang benar terbukti bisa meningkatkan kepuasan pasien. Hal ini se jalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh Thisna, dkk (2015) menunjukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara
identifikasi pasien secara benar dengan kepuasan pasien di ruang IGD RSUD Prof. Dr. R. D. Kandou Manado.
Pengambilan sampel melalui metode Purposive Sampling berjumlah 93 pasien di IGD sesuai dengan Kriteria
Inklusi yaitu pasien yang dirawat minimal 1 hari atau lebih, pasien yang mengalami sakit ringan dan sedang, dan
pasien yang mengalami kesadaran compos mentis.
Komunikasi yang efektif diperlukan juga dalam membangun budaya keselamtan pasien. Penelitian yang
dilakukan oleh Kullberg, et al (2017) di salah satu RS di Swedia tentang pelaksanaan komunikasi Person-Centered
Handover (PCH) dengan Non verbal Handover dalam pelayanan rawat inap onkologi dihubungkan dengan
kepuasan pasien menunjukan bahwa PCH penting di rawat inap onkologi tetapi tidak secara signifikan
mempengaruhi terhadap kepuasan pasien, terbukti dari hasil pengukuran kepuasan pasien menggunakan kuesioner
sebelum dan sesudah pelaksanaan PCH mengalami sedikit peningkatan tetapi tidak signifikan secara statistik.
Melihat hasil ini maka perlu ada penelitian lain dengan tema yang sama dengan sampel yang berbeda mengingat
sampel dalam penelitian diatas adalah pasien kanker yang yan g merupakan pasien lama dan sering keluar masuk
rawat inap sehingga hasil pengukuran kepuasan pasien bisa menjadi bias. Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai
data dasar untuk penelitian dengan tema yang sama.
Budaya keselamatan pasien tidak hanya tercermin dari penerapan 6 sasaran keselamatan pasien saja. Iklim
keselamatan di RS juga merupakan hal penting berkaitan dengan penerapan budaya keselamatan pasien. Penelitian
yang dilakukan oleh Richter, J. Et al (2017) menunjukan bahwa Kepuasan pasien secara signifikan lebih tinggi
jika manajer dan dokter memiliki iklim keselamatan pasien tinggi. Penelitian ini dilakukan di RS di 50 negara
bagian Amerika Serikat menggunakan laporan data yang dikumpilkan dari survey Healthcare Research and
Quality (AHRQ) Hospital Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems (HCAHPS).
Dalam membangun budaya keselamatan di RS diperlukan kerjasama tim yang baik dan pengorganisasian
tentang penerapan keamanan pasien. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abrahamson, K., et al
(2016) menunjukan bahwa hubungan antara domain budaya keselamatan: kerja sama tim, staf yang memadai, dan
pembelajaran organisasi pada pasien yang memiliki penilaian yang positif dari pengalaman selama dirawat di RS.
Penelitian ini dilakukan di 135 unit perawatan di 45 RS di Amerika Serikat menggunakan Agency for Healthcare
Research and Quality (AHRQ) dan Hospital Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems
(HCAHPS)
Penilaian pasien tentang pentingnya budaya keselamatan pasien yang dapat mempengaruhi kepuasan pasien
tidak hanya pada tatanan pelayanan RS saja. Penilaian yang baik tentang pentingnya budaya keselamatan di tempat
praktek klinik dapat mempengaruhi kepuasan pasien. Hasil penelitian Cabello, et al (2017) menunjukan bahwa
penilaian pasien secara keseluruhan terhadap pentingnya keselamatan pasien di praktek klinik umumnya tinggi.
Penelitian dilakukan di 45 tempat praktek umum di negara Inggris menggunakan Kuesioner Patient Reported
Experiences and Outcomes of Safety in Primary Care (PREOS-PC).
KESIMPULAN
Hasil dari review menunjukan hampir seluruhnya penelitian menunjukan hubungan antara budaya keselamatan
pasien dan kepuasan pasien ada di tingkat analisis rumah sakit dan unit keperawatan. Sebagian besar pene litian
yang menggunakan instrumen dari Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) menemukan korelasi
signifikan secara statistik.
Review ini menunjukkan bahwa ada tren yang menunjukkan bahwa alat pengukuran budaya keselamatan
pasien, tingkat analisis, dan pemilihan ukuran hasil adalah pertimbangan yang penting dalam desain penelitian,
sehingga diperlukan lebih banyak penelitian untuk menentukan intervensi tentang peningkatan budaya
keselamatan dan kepuasan pasien.
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SYSTEMATIC RIVIEW EFEKTIFITAS TEKNOLOGI SELULER DALAM
MENINGKATKAN SISTEM PELAYANAN KEPERAWATAN
Eva Elmiati1, Fransisca Sri Susilaningsih1, Kurniawan Yudianto2
Fakultas Keperawatan1,2 , Universitas Padjdjaran
Email: yesha.sahab@yahoo.com

ABSTRAK
Latar Belakang: Penggunaan teknologi seluler di Rumah Sakit berkaitan erat dengan peran perawat dalam
melaksanakan pelayanan keperawatan agar terintergrasi sistem informasi pelayan an kesehatan dunia terpadu yang
memiliki kemampuan merekam, menyampaikan, dan menginformasikan karakter dalam bentuk data, voice, video,
foto, dan aplikasi. Tujuan : Menggali lebih dalam efektifivitas metode teknologi seluler untuk dapat meningkatkan
sistem pelayanan keperawatan. Metode : Penelusuran systematic riview dilakukan dengan mencari artikel melalui
data base dari EBSCO, sciendirect, google search dan PubMed dilakukan menggunakan advanced search keyword
yang dibatasi pada tahun 2010-2019, full text, dan harus yang berbahasa inggris. Setelah dilakukan search
ditemukan 71 artikel pada sciendirect, 173 artikel pada PubMed, dan 232 artikel pada ebscho dan yang se suai
dengan kriteria inklusi adalah 10 artikel. Sepuluh artikel tersebut sesuai dengan kriteria study yaitu Randomized
Controlled Trial (RCT). Hasil : Hasil pembahasan systematic riview ini menunjukan bahwa teknologi seluler
sangat efektif untuk meningkatkan sistem pelayanan keperawatan. Kesimpulan : Metode menggunakan teknologi
seluler sangat efektif meningkatkan sistem pelayanan keperawatan. Metode ini, dapat mengoptimalkan
komunikasi antar perawat, profesi multidisplin lain, pasien dan keluarga pasien da lam melakukan pelayanan
keperawatan.
Kata Kunci : phone in nursing, application phone in nursing, mobile in nursing, dan application mobile in
nursing.
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HUBUNGAN MOTIVASI KERJA DENGAN KINERJA PERAWAT DI UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PUSKESMAS DENGAN TEMPAT
PERAWATAN (DTP) TALAGA KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019
Arni Wianti, Firmansyah Dwi Sentana
Prodi S1 Keperawatan STIKES YPIB MAJALENGKA
Email : arnie5sg@gmail.com

ABSTRAK
Perawat adalah suatu profesi yang penting dalam menghasilkan kualitas pelayanan kesehatan, karena pelayanan
dilaksanakan selama 24 jam dan berkesinambungan merupakan kelebihan tersendiri dibanding pelayanan lainnya..
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan motivasi kerja dengan kinerja perawat di UPTD Puskesmas
DTP Talaga Kabupaten Majalengka Tahun 2019.
Jenis penelitiannya yaitu penelitian kuantitatif dengan desain korelasional. Sampel dalam penelitian ini adalah
seluruh perawat di UPTD Puskesmas DTP Talaga Kabupaten Majalengka Tahun 2019 sebanyak 17 perawat (total
sampling). Waktu penelitiannya pada tanggal 13 Mei – 23 Juni 2019. Analisis datanya meliputi analisis univariat
dengan distribusi frekuensi dan analisis bivariat dengan uji t independen.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurang dari setengahnya (47,1%) perawat motivasi kerjanya rendah, ratarata kinerja perawat sebesar 77,16%. Terdapat hubungan motivasi kerja dengan kinerja perawat di UPTD
Puskesmas DTP Talaga Kabupaten Majalengka tahun 2019 ( value = 0,022).
Pihak puskesmas perlu mengadakan pendidikan dan pelatihan untuk perawat secara berkelanjutan dan memberikan
perhatian kepada perawat yang kinerjanya baik dengan memberikan suatu penghargaan baik secara moril maupun
materil. Bagi perawat agar berperan aktif dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas
kerja perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan pada pasien.
Kata kunci: Motivasi, Kinerja, Perawat

RELATIONSHIP OF WORK MOTIVATION WITH NURSE PERFORMANCE IN
PUSKESMAS REGIONAL TECHNICAL IMPLEMENTATION UNITS WITH CARE
PLACES (DTP) TALAGA OF DISTRICT MAJALENGKA 2019
ABSTRACT
The nurse is profession has an important position in producing quality health services, because services carried
out for 24 hours and continuous is its own advantages compared to other services. This study aims to determine
the relationship between work motivation and nurse performance at UPTD Puskesmas DTP Talaga Majalengka
2019.
The type of research is quantitative research with correlational design. The sample in this study were all nurses in
the UPTD Puskesmas DTP Talaga Majalengka District In 2019 there were 17 nurses (total sampling). The time of
his research was on May 13 - June 23, 2019. Analysis of the data included univariate analysis with frequency
distribution and bivariate analysis with an independent t test.
The results showed that less than half (47.1%) of nurses had low motivation, the average performance of nurses
was 77.16%. There is a correlation between work motivation and the performance of nurses in the UPTD
Puskesmas DTP Talaga Majalengka Regency in 2019 ( value = 0.022).
The health center needs to hold education and training for nurses on an ongoing basis and give attention to nurses
whose performance is good by giving an award both morally and materially. For nurses to play an active role in
education and training activities to improve the quality of nurses' work in providing nursing services to patients.
Keywords: Motivation, Performance, Nurse
A. Latar Belakang
Keperawatan sebagai bentuk pelayanan profesional merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari
upaya pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Selain itu, pelayanan keperawatan merupakan salah satu faktor
penentu baik buruknya mutu dan citra institusi pelayanan kesehatan. Pelayanan keperawatan mempunyai posisi
yang sangat strategis dalam menentukan mutu karena jumlah perawat terbanyak dari profesi lain dan paling lama
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kontak dengan klien, sehingga keperawatan adalah ujung tombak pelayanan kesehata n dan sering digunakan
sebagai indikator pelayanan kesehatan yang bermutu, serta berperan dalam menentukan tingkat kepuasan klien
(Arofiati dan Wahyuni, 2017).
Perawat mempunyai peran penting di setiap institusi pelayanan kesehatan baik rumah sakit maupun puskesmas.
Namun jumlah perawat sampai saat ini masih jauh dari harapan. Rasio perawat terhadap 100.000 penduduk
Indonesia pada tahun 2014 sebesar 94,7 perawat per 100.000 penduduk, pada tahun 2015 menurun menjadi 87,65
per 100.000 penduduk. Keduanya masih jauh dari target rasio perawat yang ditetapkan sebesar 158 perawat per
100.000 penduduk, bahkan jauh dari target Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015 -2019 sebesar 180
perawat per 100.000 penduduk. Berdasarkan data dari Badan Pengembangan dan Pemb erdayaan Sumber Daya
Manusia Kesehatan (BPPSDMK) tahun 2017, persentase jumlah perawat adalah yang terbesar di antara tenaga
kesehatan lain yaitu 29,66% dari seluruh rekapitulasi tenaga kesehatan Indonesia per Desember 2017
(Kementerian Kesehatan RI, 2018).
Jumlah perawat di Indonesia tahun 2018 tercatat sebanyak 298.945 orang. Jumlah perawat terbanyak yaitu di
Provinsi Jawa Tengah sebanyak 35.987 orang, Jawa Barat sebanyak 33.854 orang dan Jawa Timur sebanyak
33.915 orang. Sedangkan paling sedikit yaitu terdapat di Papua Barat dan Sulawesi Barat masing-masing 1.512
orang dan 1.712 orang. Berdasarkan jenis fasilitas pelayanan kesehatannya, sebanyak 58,66% perawat
didayagunakan di rumah sakit dan 29,76% didayagunakan di puskesmas dan 11,58% ditempatkan di wilayah 3T
(tertinggal, terdepan dan tertular) (Kementerian Kesehatan RI, 2018).
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka tahun 2018, jumlah perawat yang didayagunakan di
puskesmas sebanyak 346 orang dan yang didayagunakan di rumah sakit sebanyak 354 orang dan yang
didayagunakan di Dinas Kesehatan dan Labkesda sebanyak 3 orang sehingga jumlah keseluruhan perawat di
Kabupaten Majalengka tercatat sebanyak 703 orang (Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, 2018).
Puskesmas di Kabupaten Majalengka ada yang sudah berkategori DTP atau Dengan Tempat Perawatan dan ada
yang belum. Puskesmas dengan DTP diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat
secara optimal. Salah satu puskesmas dengan DTP adalah UPTD Puskesmas Talaga. UPTD Puskesmas DTP
Talaga merupakan salah satu puskesmas di Kabupaten Majalengka dengan jumlah perawat cukup banyak dan
punya banyak ruangan untuk rawat inap. Jumlah perawat di UPTD Puskesmas DTP Talaga tahun 2018 tercatat
sebanyak 17 orang. Adapun jumlah tempat tidur u ntuk perawatan sebanyak 22 buah, jumlah penderita dirawat
dalam satu tahun tercatat sebanyak 2921 orang, jumlah hari perawatan sebanyak 5817, dengan indeks BOR sebesar
72,44%. Pertimbangan lainnya, UPTD Puskesmas DTP Talaga menjadi tempat penelitian karena terdapat kasus
kematian pada pasien rawat inap yaitu sebanyak 2 kasus. Sehingga kinerja perawat di UPTD Puskesmas DTP
Talaga perlu mendapatkan perhatian untuk mencegah kejadian yang serupa di masa yang akan datang. Jika
dibanding dengan puskesmas lainnya seperti UPTD Puskesmas DTP Maja jumlah hari perawatan sebanyak 4264,
dengan indeks BOR sebesar 81,12% artinya sudah lebih baik dibanding UPTD Puskesmas DTP Talaga.
Kinerja perawat baik di rumah sakit maupun di puskesmas sangatlah penting. Perawat merupaka n “The Caring
Profession” mempunyai kedudukan penting dalam menghasilkan kualitas pelayanan kesehatan, karena pelayanan
dilaksanakan selama 24 jam dan berkesinambungan merupakan kelebihan tersendiri dibanding pelayanan lainnya.
Oleh karena itu, memiliki perawat yang berkinerja baik akan menunjang kinerja pelayanan kesehatan sehingga
dapat tercapai kepuasan pelanggan atau pasien (Arofiati dan Wahyuni, 2017). Kinerja perawat merupakan aktivitas
perawat dalam mengimplementasikan sebaik-baiknya suatu wewenang, tugas dan tanggung jawabnya dalam
rangka pencapaian tujuan tugas pokok profesi dan terwujudnya tujuan dan sasaran unit organisasi (Dodjosugito,
2017).
Perawat termasuk tenaga kesehatan yang memunyai interaksi atau berhubungan dengan pasien lebih lama sehingga
menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan. Akan tetapi kinerja perawat masih banyak dikeluhkan oleh pasien
dan keluarga. Hal ini tampak dari banyaknya masukan dari pasien dan keluarga atau pengunjung tentang kinerja
perawat. Kondisi tersebut sangat bertentangan dengan praktik keperawatan yang seharusnya senantiasa
meningkatkan mutu pelayanan profesinya, dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya (Kusnanto, 2014).
Kinerja perawat merupakan hasil evaluasi terhadap implementasi keperawatan yang dilakukan oleh seorang
perawat. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja menurut Gibson dalam Wong (2015) menjelaskan
terdapat tiga variabel yaitu variabel individu, varia bel psikologi dan variabel organisasi. Variabel individu
diantaranya adalah faktor usia, pendidikan, pengalaman dan kepribadian. Variabel psikologi diantaranya sikap,
motivasi dan beban pekerjaan. Sedangkan variabel organisasi diantaranya faktor kepemimpin an, imbalan, dan
pelatinan.
Motivasi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perawat. Motivasi sebagai proses yang
menjelaskan intensitas, arah dan kinerja untuk mencapai suatu tujuan organisasi atau perusahaan (Robbins, 2015).
Motivasi merupakan suatu proses untuk menggiatkan motif -motif menjadi perbuatan atau tingkah laku untuk
memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan atau keadaan dan kesiapan dalam diri individu yang mendorong tingkah
lakunya untuk berbuat sesuatu dalam mencapai tujuan terutama dalam hal kinerja (Mangkunegara, 2017).
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Motivasi mempunyai arti mendasar sebagai inisiatif penggerak perilaku seseorang secara optimal, hal ini
disebabkan karena motivasi merupakan kondisi internal, kejiwaan dan mental manusia seperti aneka kein ginan,
harapan, kebutuhan, dorongan dan kesukaan yang mendorong individu untuk berperilaku kerja untuk mencapai
kepuasan atau mengurangi ketidakseimbangan (Robbins, 2015).
Hasil penelitian Munandar (2016) menunjukkan bahwa ada pengaruh motivasi kerja dengan kinerja perawat
pelaksana di unit rawat inap RS Immanuel Bandung ( value = 0,0001) dan penelitian Nuraina (2016) juga
menunjukkan bahwa ada pengaruh motivasi terhadap kinerja perawat pada Rumah Sakit Jasa Kartini Tasikmalaya
( value = 0,003). Hasil penelitian Mayarani (2017) menunjukkan bahwa ada pengaruh motivasi terhadap kinerja
perawat di Unit Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah (Rsud) Bula Kabupaten Seram Bagian Timur ( value =
0,004).
Hasil studi pendahuluan yang dilakukan penulis terhadap 6 pera wat di UPTD Puskesmas DTP Talaga Kabupaten
Majalengka didapatkan bahwa 3 dari 6 perawat tidak melakukan asuhan keperawatan sesuai dengan tahapan atau
standar operasional prosedur yaitu mulai dari pengkajian, diagnosis, rencana tindakan, pelaksanaan tindaka n dan
evaluasi. Alasannya mereka tidak melakukan asuhan dengan baik karena kurang mendapatkan perhatian dan
dukungan dari atasannya bahkan pekerjaan merekan kurang mendapatkan penghargaan.
Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Hubungan Motivasi Kerja
dengan Kinerja Perawat di UPTD Puskesmas DTP Talaga Kabupaten Majalengka Tahun 2019.”
B. Metode Penelitian
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan desain korelasional. Penelitian kuantitatif yaitu
suatu penelitian yang menekankan analisis pada data-data numerical (angka) yang diolah dengan metode statistik.
Adapun korelasional hal ini untuk menyelediki sejauh mana suatu variabel berkaitan dengan variabel lain
(Sugiyono, 2017). Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh perawat di UPTD Puskesmas DTP Talaga
Kabupaten Majalengka Tahun 2019 sebanyak 17 perawat. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 13 Mei – 23 Juni
2019. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan data primer yaitu berupa kuesioner untuk mengukur variabel
motivasi perawat. Sementara untuk mengukur variabel kinerja perawat menggunakan daftar cheklist beberapa item
yang disusun berdasarkan konsep asuhan keperawatan yang meliputi aspek pengkajian, diagnosis, rencana
tindakan, pelaksanaan tindakan keperawatan dan evaluasi tindakan keperawatan. Analisis datanya meliputi analisis
univariat dengan distribusi frekuensi dan analisis bivariat dengan uji t independen.
C. Hasil Penelitian
1. Analisis Univariat
a. Gambaran Motivasi Kerja
Berdasarkan tabel 1, diketahui bahwa perawat yang motivasinya rendah sebanyak 8 orang (47,1%) dan
yang motivasinya tinggi sebanyak 9 orang (52,9%). Hal ini menunjukkan bahwa kurang dari
setengahnya (47,1%) perawat motivasi kerjanya rendah
Tabel 1
Distribusi Frekuensi Motivasi Kerja di UPTD Puskesmas DTP Talaga Kabupaten
Majalengka Tahun 2019
No
1
2

Motivasi Kerja Perawat
Rendah
Tinggi
Jumlah

f

%

8
9

47.1
52.9

17

100

b. Gambaran Kinerja Perawat
Berdasarkan tabel 2, menunjukkan bahwa rata-rata kinerja perawat sebesar 77,16 dengan median
sebesar 80,00 dan standar deviasinya 13,570. Kinerja paling rendah sebesar 38 dan paling tinggi sebesar
90. Menurut hasil 95% CI, diyakini bahwa kinerja perawat di UPTD Puskesmas DTP Talaga Kabupaten
Majalengka tahun 2019 antara 70,18-84,14.
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Tabel 2

Distribusi Tendensi Sentral Kinerja Perawat di UPTD Puskesmas DTP Talaga
Kabupaten Majalengka Tahun 2019
Variabel

Mean

Median

S.D

MinMax

95% CI

Kinerja Perawat

77.16

80.00

13.570

38-90

70.1884.14

2. Analisis Bivariat
Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa hasil uji normalitas data motivasi dengan uji Shapiro Wilk diperoleh
mean sebesar 69,69, median 72,20 dengan standar deviasi 6,318 . Sesuai hasil uji statistik diperoleh  value
= 0,139, hal ini berarti bahwa  value > 0,05. Demikian juga hasil uji normalitas data kinerja dengan uji
Shapiro Wilk diperoleh mean 72,51, median 72,50 dengan standar deviasi 14,108 . Sesuai hasil uji statistik
diperoleh  value = 0,119, hal ini berarti bahwa  value > 0,05. Dari data tersebut diketahui bahwa nilai
signifikan lebih dari 0,05 ( value > 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa populasi data motivasi dan kinerja
berdistribusi normal.
Tabel 3

Distribusi Uji Normalitas
Saphiro Wilk

Variabel Penelitian
Motivasi Kerja

Mean
69.69

Median
72.20

SD
6.318

df
17

 value
0.139

Kinerja Perawat

72.51

72.50

14.108

17

0.119

Berdasarkan data hasil penelitian karena berasal dari distribusi normal maka analisisnya menggunakan uji
t independen, hasilnya adalah sebagai berikut:
Tabel 4
Hubungan Motivasi Kerja dengan Kinerja Perawat di UPTD Puskesmas DTP Talaga
Kabupaten Majalengka Tahun 2019
Uji t Independen
Motivasi
Kinerja

Rendah

N
8

Mean
68.61

SD
15.624

Tinggi

9

84.76

4.094

t

 value

2.837

0.022

Berdasarkan tabel 4, didapatkan bahwa rata-rata kinerja pada perawat yang motivasinya rendah sebesar 68,61%,
sedangkan rata-rata kinerja pada perawat yang motivasinya rendah sebesar 84,76%. Hal ini menunjukkan terdapat
perbedaan sebesar 16,15%, perbedaan ini menunjukkan hubungan yang bermakna yang terbukti dari hasil uji
statistik dengan uji t independen yang menghasilkan nilai t = 2,837 dan  value = 0,022 yang berarti  value < α
(0,05) sehingga hipotesis nol ditolak. Dengan demikian maka terdapat hubungan motivasi kerja dengan kinerja
perawat di UPTD Puskesmas DTP Talaga Kabupaten Majalengka tahun 2019.
D. Pembahasan
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kurang dari setengahnya (47,1%) perawat di UPTD Puskesmas
DTP Talaga Kabupaten Majalengka tahun 2019 motivasi kerjanya rendah. Motivasi kerja perawat yang rendah
dapat dikarenakan kurangnya dukungan baik dari internal maupun eksternal seperti perhatian dari atasan, belum
sesuainya upah atau honor yang diperoleh dan juga dapat dikarenakan belum matangnya cara berfikir karena
kurangnya pendidikan dan pelatihan. Akibat dari motivasi yang rendah adalah menghas ilkan kinerja yang kurang
baik.
Hasil penelitian ini lebih tinggi dibanding dengan hasil penelitian Makta (2015) di Unit Rawat Inap Rumah Sakit
Stella Maris Makassar menunjukkan perawat dengan motivasi kurang sebesar 40,6% dan juga hasil penelitian
Munandar (2016) di unit rawat inap RS Immanuel Bandung menunjukkan bahwa perawat dengan motivasi kurang
sebesar 30,6% dan juga hasil penelitian Nuraina (2016) di Rumah Sakit Jasa Kartini Tasikmalaya bahwa perawat
dengan motivasi kurang sebesar 30,3% dan perawat dengan kinerja rendah sebesar 36,2%.
Istilah motivasi berasal dari kata motif yang artinya adalah dorongan yang datang dari dalam untuk berbuat suatu
tindakan. Motif berasal dari bahasa latin movere yang berarti bergerak atau to move. Karena itu motif diart ikan
sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang mendorong untuk berbuat atau merupakan driving force
(Mangkunegara, 2017).
Motivasi adalah konsep yang dipakai untuk menguraikan keadaan ekstrinsik yang menstimulasi perilaku tertentu
dan respon instrinsik yang ditampilkan dalam perilaku. Respon instrinsik disebut juga sebagai motif (pendorong)
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yang mengarahkan perilaku kearah perumusan kebutuhan atau pencapaian tujuan. Stimulus ekstrinsik dapat berupa
hadiah atau insentif, mendorong individu melakukan atau mencapai sesuatu. Jadi motivasi adalah interaksi
instrinsik dan ekstrinsik yang dapat dilihat berupa perilaku atau penampilan (Wijono, 2015).
Motivasi sebagai proses yang menjelaskan intensitas, arah dan ketekunan usaha untuk mencapai suatu tujuan
(Robbins, 2015). Motivasi adalah suatu proses untuk menggiatkan motif -motif menjadi perbuatan atau tingkah
laku untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan atau keadaan dan kesiapan dalam diri individu yang
mendorong tingkah lakunya untuk berbuat sesuatu dalam mencapai tujuan (Mangkunegara, 2017).
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa rata-rata kinerja perawat di UPTD Puskesmas DTP Talaga
Kabupaten Majalengka sebesar 77,16%. Hasil observasi di lapangan masih ada pasien yang mengeluh seperti ingin
pindah ruangan namun perawat tidak cepat meresponnya. Kinerja yang kurang dapat dikarenakan perawat belum
memahami tugas dan kewajibannya secara baik dan benar, kurangnya mendapatkan pendidikan dan pelatihan
tentang keperawatan serta kurangnya perhatian dari atasan baik moril maupun materil kepada karyawan yang
sudah menunjukkan kinerja yang baik. Dampak dari kinerja yang kurang baik adalah menurunnya kualitas
pelayanan pada pasien dan mengakibatkan penurunan terhadap kunjungan pasien ke puskesmas.
Hasil penelitian ini sedikit lebih tinggi dibanding hasil penelitian Munandar (2016) di unit rawat inap RS Immanuel
Bandung menunjukkan bahwa perawat dengan kinerja kurang baik sebesar 45,7% dan juga hasil penelitian Nuraina
(2016) di Rumah Sakit Jasa Kartini Ta sikmalaya menunjukkan bahwa perawat dengan kinerja rendah sebesar
36,2%. Hasil penelitian Makta (2015) di Unit Rawat Inap Rumah Sakit Stella Maris Makassar menunjukkan bahwa
perawat dengan kinerja rendah sebesar 40,5%.
Kinerja adalah pekerjaan yang merupa kan gabungan dari karakteristik pribadi dan pengorganisasian seseorang
(Abdullah, 2014). Menurut Robbins (2015), kinerja adalah penampilan hasil kerja pegawai baik secara kuantitas
maupun kualitas. Kinerja dapat berupa penampilan kerja perorangan maupun ke lompok. Kinerja organisasi
merupakan hasil interaksi yang kompleks dan agregasi kinerja sejumlah individu dalam organisasi. Kinerja
mengandung dua komponen penting yaitu kompetensi berarti individu atau organisasi memiliki kemampuan untuk
mengidentifikasikan tingkat kinerjanya dan produktifitas adalah kompetensi tersebut diatas dapat diterjemahkan
kedalam tindakan atau kegiatan-kegiatan yang tepat untuk mencapai hasil kinerja (outcome).
Menurut Nursalam (2016) menyatakan bahwa kinerja seorang perawat dapat dilihat dari asuhan keperawatan yang
diberikan kepada pasien. Sementara menurut Wong (2015) bahwa kinerja perawat merupakan kemampuan
melaksanakan proses keperawatan yang mengandung arti penerapan proses pemecahan masalah keperawatan yang
digunakan untuk mengidentifikasikan masalah-masalah proses, merencanakan secara sistematis, dan
melaksanakan serta mengevaluasi tindakan keperawatan yang dilakukan.
Kinerja perawat merupakan faktor yang sangat penting bagi suatu tempat pelayanan kesehatan baik puskesmas
maupun rumah sakit. Kinerja sebagai perwujudan perilaku kerja seorang perawat yang ditampilkan sebagai
prestasi kerja sesuai dengan peranannya dalam sebuah rumah sakit dalam jangka waktu tertentu. Hal ini
dikarenakan kinerja perawat sebagai penentu keberhasilan serta kelangsungan hidup pasien (Dodjosugito, 2017).
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ada hubungan yang signifikan antara motivasi dengan kinerja
perawat di UPTD Puskesmas DTP Talaga Kabupaten Majalengka. Hal ini dapat dijelaskan bahwa kinerja tidak
tumbuh dengan sendiri namun ada faktor pendorong salah satunya adalah motivasi, semakin tinggi motivasi
perawat maka perawat tersebut akan berusaha melaksanakan tugasnya dengan baik karena adanya harapan yang
ingin diperolehnya.
Hasil penelitian ini sejalan dengan teori bahwa motivasi dalam hubungan seseorang dengan kinerja. Motivasi
mempunyai arti mendasar sebagai inisiatif penggerak perilaku seseorang secara optimal, hal ini disebabkan karena
motivasi merupakan kondisi internal, kejiwaan dan mental manusia seperti aneka keinginan, harapan, kebutuhan,
dorongan dan kesukaan yang mendorong individu untuk berperilaku kerja untuk mencapai kepuasan atau
mengurangi ketidakseimbangan (Robbins, 2015).
Hasil penelitian ini sejalan dengan teori bahwa motivasi kerja merupakan motivasi yang terjadi pada situasi dan
lingkungan kerja yang terdapat pada suatu organisasi atau lembaga. Pada dasarnya manusia selalu menginginkan
hal yang baik-baik saja, sehingga daya pendorong atau penggerak yang memotivasi semanga t kerjanya tergantung
dari harapan yang akan diperoleh mendatang. Jika harapan itu dapat menjadi kenyataan maka seseorang akan
cenderung meningkatkan semangat kerjanya. Tetapi sebaliknya jika harapan itu tidak tercapai akibatnya seseorang
cenderung menjadi malas (Mangkunegara, 2017).
Hal ini sejalan dengan teori bahwa motivasi merupakan faktor yang dapat meningkatkan kinerja perawat. Hal ini
dikarenakan perawat yang mendapatkan dorongan dan perhatian dari atasannya akan mendorong perawat untuk
bekerja lebih baik sesuai dengan tugas dan fungsinya (Dodjosugito, 2017).
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Purnasih (2015) menunjukan bahwa ada hubungan antara
motivasi dengan kinerja perawat di Ruang Rawat Inap RSI Siti Aisyah Madiun Tahun 2015 ( value = 0,012).
Juga sejalan dengan hasil penelitian Makta (2015) di Unit Rawat Inap Rumah Sakit Stella Maris Makassar
menunjukkan ada hubungan yang positif antara motivasi terhadap kinerja perawat dalam memberikan asuhan
keperawatan ( value = 0,011) dan juga hasil penelitian Munandar (2016) menunjukkan bahwa ada pengaruh
motivasi kerja dengan kinerja perawat pelaksana di unit rawat inap RS Immanuel Bandung ( value = 0,0001).

392 | S e m i n a r N a s i o n a l 2 0 1 9 U n p a d

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka motivasi merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan kinerja
perawat. Maka dari itu, pihak puskesmas perlu mengadakan pendidikan dan pelatihan untuk perawat secara
berkelanjutan dan memberikan perhatian kepada perawat yang kinerjanya baik dengan memberikan suatu
penghargaan baik secara moril maupun materil. Bagi perawat agar berperan aktif dalam kegiatan pendidikan dan
pelatian yang diselenggarakan oleh pihak atasan untuk meningkatkan kualitas kerja perawat dalam memberikan
pelayanan keperawatan pada pasien di puskesmas dan meningkatkan pemahaman perawat terhadap tugas dan
kewajibannya secara profesional.
E. Kesimpulan
1. Kurang dari setengahnya (47,1%) perawat di UPTD Puskesmas DTP Talaga Kabupaten Majalengka tahun
2019 motivasi kerjanya rendah.
2. Rata -rata kinerja perawat di UPTD Puskesmas DTP Talaga Kabupaten Majalengka sebesar 77,16%.
3. Terdapat hubungan motivasi kerja dengan kinerja perawat di UPTD Puskesmas DTP Talaga Kabupaten
Majalengka tahun 2019 ( value = 0,022).
E. Saran
1. Bagi UPTD Puskesmas DTP Talaga, perlu mengadakan pendidikan dan pelatihan untuk perawat secara
berkelanjutan dan memberikan perhatian kepada perawat yang kinerjanya baik dengan memberikan suatu
penghargaan baik secara moril maupun materil.
2. Bagi Perawat, agar berperan aktif dalam kegiatan pendidikan dan pelatian yang diselenggarakan oleh pihak
atasan untuk meningkatkan kualitas kerja perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan pada pasien
di puskesmas dan meningkatkan pemahaman perawat terhadap tugas dan kewajibannya secara profesional.
3. Bagi Institusi Pendidikan, diharapkan hasil penelitian ini dijadikan sebagai pengembangan ilmu dan
pengetahuan khususnya mengenai kinerja perawat sehingga dapat mempersiapkan calon -calon perawat
yang berkualitas.
4. Bagi peneliti lain, perlu dikembangkan lebih lanjut dengan menambah variabel lain yang tidak diteliti dalam
penelitian ini sehingga menambah luas hasil penelitian mengenai faktor yang berkaitan dengan kinerja
perawat.
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ABSTRAK
Pola asuh orang tua sangat penting dalam manghadapi masalah yang terjadi pada anak, salah satunya masalah saat
anak memiliki adik baru. Sebagian anak menolak kelahiran seorang adik, penilaian ibunya lebih perhatian kepada
adiknya memicu sebuah rasa bersaing sehingga anak mengalami sibling rivalry. Fenomena tingginya sibling
rivalry yang terjadi di Cimahi berisiko terhadap gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui penerapan pola asuh orang tua terhadap kejadian sibling rivalry pada anak usia pra
sekolah di Kelurahan Cibabat Cimahi.
Metode penelitian yang digunakan adalah cross sectional. Penelitian dilakukan terhadap 64 ibu yang memiliki 2
anak, rentang umur 3-6 tahun dan jarak kelahiran 1-3 tahun dengan tehnik total sampling. Instrumen yang
digunakan kuesioner pola asuh orang tua dan kuesioner sibling rivalry. Analisis data dengan uji statistik gamma.
Hasil penelitian 25 ibu menerapkan pola asuh permisif anak keseluruhan mengalami sibling rivalry (100.0%); 19
ibu dengan pola asuh demokratis 17 anak tidak mengalami sibling revalry (89.5%). Hasil analisis terdapat
hubungan pola asuh orang tua dengan kejadian sibling rivalry ( ρ Value 0,001).
Perawat disarankan memfasilitasi perkembangan anak dengan memberikan edukasi orang tua tentang sibling
rivalry dan pola asuh yang sesuai sehingga diharapkan dapat menerapkan pola asuh yang tepat untuk mencegah
sibling rivalry.
Kata Kunci: Pola asuh, sibling rivalry, usia prasekolah

ABSTRACT
Parenting stayle is very important in dealing with problems that occur in children, one of which is a problem of
new Brother's presence. Some children judge his mother more attention to his sister triggers a sense of competition
so that the child is experiencing sibling rivalry. The impact of sibling rivalry led to aggressive behavior, regressio n
as well as being selfish, accounfident, felt unappreciated (Wong, D. L., 2014). Preliminary study results in Cimahi
6 out of 10 children are experiencing sibling rivalry events. The high phenomenon of sibling rivalry in Cimahi
poses a negative impact that will interfere with the next development of the child. This research aims to determine
the application of parenting stayle of sibling rivalry in pre-school childhood in Cima hi. The research method used
is cross sectional. The study was conducted against 64 mothers with 2 children, age range 3 -6 years and birth
distance of 1-3 years with total sampling technique. The instrument used in the study was a parenting style
questionnaire and a sibling rivalry questionnaire. Data analysis with gamma statistical test. The results of the study
of 25 mothers with permissive parenting stayles of the whole child experiencing sibling rivalry (100%), 19 mothers
of Democratic parenting stayles 17 children did not experience sibling revalry (89.5%), 9 Mother with an
authoritarian parenting stayles overall child experiencing sibling rivalry (100%), 11 Mother combination of
parenting stayles 9 children experiencing sibling rivalry (81.8%). The results of the analysis are the parenting
stayles relationship with sibling rivalry (ρ Value 0.001). Nurses are advised to facilitate the development of
children by providing parental education about sibling rivalry and appropriate parenting stayles so as to apply
proper parenting pattern to prevent sibling rivalry.
Key Words: Parenting Styles, Sibling Rivalry, Preschool Age
Pendahuluan
Kehadiran adik baru membuat perasaan anak takut ibunya akan lebih perhatian kepada adiknya. Rasa ketakutan
ini memicu rasa bersaing dalam diri anak yang biasanya disebut sebagai sibling rivalry. Sibling rivalry adalah
kecemburuan, persaingan dan pertengkaran antar saudara, hal ini terjadi pada semua orang tua yang memiliki dua
anak atau lebih (Lusa, 2010). Pada anak usia prasekolah sangat dekat dengan orang tua dan belum memahami
situasi, sehingga kelahiran seorang saudara baru dianggap sebagai ancaman bahkan bisa sampai menimbulkan
pertengkaran (Coehlo, 2008 dalam Wong, 2014).

395 | S e m i n a r N a s i o n a l 2 0 1 9 U n p a d

Fitur hubungan keluarga, terutama praktik pengasuhan dan perselisihan, memberikan kontribusi yang kuat
terhadap kualitas hubungan saudara dan kesejahteraan anak. Kami meninjau strategi intervensi mengungkapkan
bahwa potensi hubungan saudara mempengaruhi perkemba ngan social emosional melalui pendekatan yang
berpusat pada keluarga yang membangun interaksi, membatasi perilaku anak, dan memperkuat pengasuhan
(Stormshak EA1, Bullock BM, Falkenstein CA, 2009). Pola asuh di nilai menjadi faktor pemicu yang
menyebabkan anak mengalami sibling rivalry. Pola asuh merupakan perlakuan orang tua dalam interaksi dan cara
memperhatikan keinginan anak, atau cara yang digunakan oran g tua cenderung mengarah pada pola asuh yang di
terapkan (Singgih, 2010). Pola asuh orang tua yang tepat terhadap anak sangat penting dalam manghadapi masalah
yang umum terjadi pada anak, salah satunya masalah saat anak memiliki adik baru. Menurut Baumrind dalam
Yosep (2011) orang tua harus mengembangkan sifat suportif dan mengasuh. Jenis pola asuh yaitu Pola Asuh
Otoriter, Pola Asuh Demokratis, Pola Asuh Permisif Memanjakan, Pola Asuh Permisif Mengabaikan. Pola Asuh
Otoriter (Authotarian Parenting) yaitu pola asuh yang menekankan segala aturan orang tua yang harus ditaati oleh
anak. Pola asuh demokratis (Authoritatve) yaitu kedudukan anak dan orang tua sejajar, anak di berikan kebebasan
hanya tetap dibawah pengawasan orang tua. Pola asuh permisif Mengabaika n dan memanjakan
(PermissiveNeglected dan Indulent Parenting) yaitu pola asuh yang sangat tidak terlibat dalam kehidupan anak,
sehingga anak di abaikan yang selalu melibatkan orang tua dalam kehidupan anaknya, namun hanya memberikan
sedikit tuntutan atau kendali kepada mereka.
Sibling rivalry sering dianggap sebagai hal yang biasa dan tidak perlu dikhawatirkan, padahal adanya
sibling rivalry banyak menimbulkan dampak negatif yang akan menggangu perkembangan anak selanjutnya
(Thompson, 2004). Dampak yang dapat terjadi diantaranya seperti merusak kualitas persaudaraan dan
menyebabkan perilaku agresif di rumah (Harvnes, 2010; Hardy et el, 2010) serta anak akan berperilaku agresif di
lingkungan. Sibling rivalry akan membahayakan anak, membuat anak jadi lebih rendah diri, cedera pada
saudaranya, memaki dan menganggap saudaranya sebagai lawan (Gichara 2006). Dampak lainnya pada satu sisi
saudara kandung menganggapnya sebagai pesaing dalam memanfaatkan sumber daya dari orang tua. Pada
perspektif ini seorang anak dapat mengalami kemunduran perkembangan atau regresi akibat kelahiran adiknya
(Lestari, 2012). Bentuk perilaku regresi ini ditunjukkan sang a nak agar mendapatkan kembali perhatian dari orang
tua. Dampak negatif lain dari sibling rivalry adalah anak menjadi egois, minder, merasa tidak dihargai, dan lain
sebagainya. Selain kenakalan anak di rumah pada adik barunya, hal ini dapat berpengaruh pada hubungan anak
tersebut dengan teman-temannya di sekolah, bila terjadi ketidakadilan di rumah yang membuat anak stress, bisa
membuat anak menjadi lebih temperamen dan agresif dalam kelakuannya di sekolah (Hakuna, 2008).
Orangtua, sebagai pengasuh utama, mempunyai pengaruh yang signifikan pada perkembangan anak
mereka sekarang dan masa depan kesehatan emosional, kepribadian, karakter, kesejahteraan, sosial dan kognitif,
dan akademik (Dr. Jeff Howenstein, Dr. Ashok Kumar, Dr. Paul S. Casamassimo, etc., 2015). Hasil penelitian
yang dilakukan oleh Kewa (2017) didapatkan data bahwa pola asuh permisif menyebabkan sibling rivalry berat.
Adapun penelitian yang dilakuka n oleh Sunarsih (2015) didapatkan hasil bahwa dari 15 orang tua menerapkan
pola asuh otoriter 14 anak yang mengalami sibling rivalry, dari 2 orang tua menerapkan pola asuh permisif 2 anak
mengalami sibling rivalry. Septiani (2019) dalam penelitiannya “Sibling Rivalry ditinjau dari pola asuh permisif
dan jenis kelamin saudara kandung” menyatakan bahwa semakin tinggi pola asuh permisif maka semakin tinggi
pula perilaku sibling rivalry. Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Idayanti dan Mustikasari (2017) yang
meneliti tentang Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Sibling Rivalry pada Anak Usia Pra Sekolah (3 -6 tahun)
di dapatkan data bahwa dari 29 responden, 17 responden mengalami anak dengan sibling rivalry, yaitu sebanyak
41,2% mengalami sibling rivalry rendah, 35,3% sibling rivalry sedang dan 23,5% mengalami sibling rivalry tinggi,
dengan Pola Asuh permisif memanjakan dan penelantar menjadi faktor pola asuh yang menyebabkan sibling
rivalry tinggi. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu terhadap sejumlah populasi yang besar
terhadap keseluran ibu yang memiliki 2 anak, rentang umur 3 -6 tahun dan jarak kelahiran 1-3 tahun. Hal ini
berdasarkan referensi Woolfson (2004) persaingan antar saudara cenderung memuncak ketika anak bungsu berusia
3 atau 4 tahun.
Kejadian sibling rivalry banyak terjadi di kota besar, salah satunya di Kota Cimahi yang memiliki jumlah
balita balam rentang usia pra sekolah yang cukup banyak. Cimahi merupaka n salah satu kota di Provinsi Jawa
Barat yang memiliki jumlah anak usia balita termasuk usia pra sekolah yang cukup banyak yaitu berjumlah 36.264
jiwa. Maka dari itu peneliti memilih Kota Cimahi sebagai tempat penelitian. Peneliti mengambil wilayah Cimahi
Utara sebagai tempat penelitian, karena berdasarkan hasil data dari Dinas Kesehatan Kota Cimahi, Kecamatan
Cimahi Utara merupakan salah satu Kecamatan yang memiliki jumlah anak balita dalam rentang usia pra sekolah
terbanyak. Berdasarkan data yang didapat dari Puskesmas Cimahi Utara, jumlah anak usia pra sekolah di kelima
RW merupakan jumlah terbanyak dibandingkan dengan RW yang lain dengan keluarga yang memilik anak usia
pra sekolah dan memiliki adik berjumlah 64 orang. Tujuan dari penelitian ini adalah me nilai penerapan pola asuh
orang tua terhadap kejadian sibling rivalry pada anak usia pra sekolah di Kota Cimahi.
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Metode Penelitian
Metode penelitian ini adalah rancangan cross sectional dengan teknik total sampling. Populasi dalam penelitian
ini adala h seluruh orang tua yang memiliki anak usia pra sekolah (3 -6 tahun) dan memiliki adik kandung di
Kelurahan Cibabat dengan jumlah 64 orang tua yang mempunyai anak usia pra sekolah (3 -6 tahun) dan mempunyai
adik. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ada lah kuesioner pola asuh orang tua yang dibuat oleh Edward
(2006) dan kuesioner sibling rivalry oleh Riska (2014) dari referensi penelitian sebelumnya oleh Setyaningsih
(2014) tentang “Hubungan Karakteristik Ibu dengan Kejadian Sibling Rivalry pada anak usia Todler di desa
Sukasari Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat”. Instrumen pengukuran pola asuh dibuat
oleh Edward (2006). Kuesioner ini dibuat dengan pertanyaan tertutup dan menggunakan skala guttman yaitu
dengan memberi tanda ceklis (√) pada kolom “Ya” dan “Tidak”. Setiap jawaban “Ya” diberi skor 1 dan untuk
jawaban “Tidak” diberi skor 0. Selanjutnya peneliti menganalisis jawaban dengan “Ya” paling banyak pada salah
satu jenis pola asuh. Instrumen dilakukan kembali Uji validitas terhadap 30 responden di RW yang berbeda. Hasil
nilai r tabel uji validitas yang digunakan adalah 0,536. setelah dilakukan uji validitas untuk instrumen pola asuh
orang tua didapatkan hasil bahwa dari 21 pertanyaan terdapat 1 pertanyaan yang tidak valid namun dila kukan uji
konten dan perubahan redaksi kalimat, sedangkan 20 pertanyaan lain dinyatakan valid dengan nilai hasil r tabel
0,560 sampai 0,977. Sehingga semua pertanyaan dalam kuesioner pola asuh dapat digunakan untuk penelitian.
Sedangkan uji validitas instrumen sibling rivalry r tabel adalah 0,349. Setelah dilakukan uji validitas diketahui
dari 18 pertanyaan yang diajukan, terdapat 15 pertanyaan yang valid dengan hasil r tabel 0,630 sampai 0,947.
Sedangkan 3 pertanyaan lain yang tidak valid dengan hasil -0,011 sampai dengan 0,131 terwakili pertanyaan yang
lain. Data dianalisis dengan uji statistik gamma.
Hasil Penelitian
Tabel 1. Penerapan Pola Asuh Ibu Terhadap Kejadian Sibling Rivalry pada anak usia pra sekolah di Kelurahan
Cibabat Kecamatan Cimahi Tahun 2019
Sibling Rivalry
Terjadi

Koefisien
korelasi (r)

Ρ Value

Tidak terjadi

Pola Asuh

Demokratis
2 (10.5%)
17 (89.5%)
Otoriter
9 (100.0%)
0 (.0%)
-0.821
0.001
Permisif
25 (100.0%)
0 (.0%)
Campuran
9 (81.8%)
2 (19.0%)
Total
45 (70.3%)
19 (27.9%)
Berdasarkan tabel 1 dari 64 responden terdapat 25 ibu menerapkan pola asuh permisif dan semua anaknya
mengalami kejadian sibling rivalry (100%). 9 ibu menerapkan pola asuh otoriter semua anaknya juga menglami
sibling rivalry (100%). 19 ibu dengan pola asuh Demokratis sebagian besar anaknya tidak mengalami sibling
rivalry (89.5%). Hasil uji statistik gamma menunjukkan terdapat hubungan signifikan pola asuh ibu terhadap
kejadian sibling rivalry dengan ρ Value (0,001) < nilai α (0,05) dengan koefisien korelasi -0.821
Pembahasan
Fenomena berdasarkan wawancara dengan responden, setelah mempunyai adik baru orang tua cenderung lebih
memperhatikan adik dibanding kakak sehingga kakak merasa terabaikan karena kedatangan anggota keluarga baru.
Menurut orang tua, kakak sering berperilaku agresif seperti mencubit, memukul bahkan mendorong adik, kakak
menjadi lebih manja dan banyak menuntut, semua barang yang dimiliki adik, kakak pun harus punya, bahkan ada
beberapa anak yang ketika ditanya menyayangi adik atau tidak sebagian dari anak menjawab tidak. Sebagian besar
orang tua menyatakan reaksi sibling rivalry pada anak pra sekolah yaitu beberapa anak bersikap agresif seperti
memukul, mencubit adiknya, susah diatur, mengatakan tidak menyayangi adik secara verbal, berkelahi, suka
merusak, menunjukan perilaku regresi seperti mengompol, menuntut perhatian lebih kepada orang tua, menangis
tanpa sebab, menghisap jempol, dan menjauhkan puting susu ibu saat ibu sedang memberi ASI kepada adik. Hasil
uji statistik menunjukkan terdapat hubungan bermakna antara pola asuh orang tua dengan kejadian sibling rivalry
pada anak usia pra sekolah.
`
Pola asuh orang tua merupakan perlakuan orang tua dalam interaksi dan cara orang tua memperhatikan
keinginan anak, atau cara yang digunakan orang tua cenderung mengarah pada pola asuh yang diterapkan. Pola
asuh orang tua yang tepat terhadap anak sangat penting dalam manghadapi masalah yang umum terjadi pada anak,
salah satunya masalah saat anak memiliki adik baru. Pola asuh telah dideskripsikan dalam banyak hal berbeda.
dalam model pembelajaran interaksional sosial, pola asuh pada anak bisa bersifat positif atau paksaan, pendekatan
secara positif untuk mengasuh anak mendorong pengembangan keterampilan, sedangkan pendekatan secara
paksaan biasanya berdampak negatif dan sering menyebabkan efek destruktif pada hubungan anak terutama

397 | S e m i n a r N a s i o n a l 2 0 1 9 U n p a d

hubungan dengan saudara kandungnya. Berdasarkan hasil penelitian banyak orang tua yang menerapkan pola asuh
permisif mengakibatkan terjadinya sibling rivalry pada anak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh
peneliti, menunjukkan bahwa dari 64 ibu terdapat 25 (39,1%) yang menerapkan pola asuh permisif keseluruhan
mengalami sibling rivalry (100%); selain itu 9 (14,1%) ibu yang menerapkan pola asuh otoriter semua anaknya
juga mengalami sibling rivalry (100%). Hal ini ditunjukkan karakteristik anak menjadi lebih manja, suka
mendominasi, berperilaku agresif seperti mencubit, memukul bahkan mendorong adik, banyak menuntut dan
egosentris semua barang yang dimiliki adik, kaka k pun harus punya. Penelitian ini sejalan dengan teori yang
dikemukan oleh Baumrind yaitu orang tua dengan pola asuh ini memungkinkan anak untuk melakukan semua
kegiatan sesuai keinginan tanpa ada pengawasan dari orang tua. Anak -anak yang orang tua nya lalai dapat
mengembangkan rasa bahwa anak-anak tidak penting. Anak-anak dengan pola asuh jenis ini seringkali tidak
kompeten secara sosial, suka memberontak, agresif, suka mendominasi memiliki harga diri yang rendah, dan nakal.
Sedangkan pola asuh memanjakan orang tua seperti ini cenderung membiarkan anak-anak mendapatkan dan
melakukan apa yang mereka mau. Hasilnya adalah anak -anak menjadi manja, egosentris dan kesulitan hubungan
dengan saudara maupun teman sebaya.
Hasil penelitian juga menilai bahwa terdapat 19 ibu yang menerapkan pola asuh demokratis sebagian besar
anaknya tidak mengalami sibling rivalry yaitu sebanyak 17 orang anak, dan yang terjadi sibling rivalry hanya 2
orang anak. Selain itu terdapat 11 ibu yang menerapkan pola asuh campuran 9 anak mengalami sibling rivalry dan
2 anak tidak mengalami sibling rivalry. Berdasarkan analisa dari ke 11 ibu yang menerapkan pola asuh campuran,
terdapat 5 ibu yang menerapkan pola asuh campuran (otoriter- permisif) semua anak muncul sibling rivalry, dan 6
ibu dengan pola asuh campuran (demokratis - otoriter), 4 anak yang menunjukan reaksi sibling rivalry, dan 2 yang
tidak menunjukan reaksi sibling rivalry. Berdasarkan hal ini disimpulkan bahwa setiap pola asuh berpotensi untuk
memunculkan reaksi sibling rivalry pada anak karena masih banyak faktor lain yang dapat menyebabkan dan
mempengaruhi untuk terjadinya sibling rivalry pada anak, namun diantara jenis pola asuh, pola asuh demokratis
cenderung lebih minim menimbulkan reaksi sibling rivalry pada anak. Untuk itu dalam hal ini perawat sebagai
edukator sekaligus konselor dapat memberikan edukasi kepada orang tua tentang sibling rivalry pada anak, karena
jika sibling rivalry terus dibiarkan akan menimbulkan dampak terhadap tumbuh kembang anak, selain itu juga
dapat memberikan edukasi tentang pola asuh yang baik dan tepat kepada anak. Menurut Ulaima (2016)
menyatakan bahwa peran perawat sebagai careprovider dan counselor dibutuhkan dalam membantu keluarga
untuk dapat memberikan pola asuh yang tepa t untuk anak sehinnga dapat menerapkan pola asuh yang sesuai agar
sibling rivalry dapat dihindari
Kesimpulan
Penerapan pola asuh orang tua atau ibu dapat menyebabkan munculnya sibling rivalry pada anak usia pra sekolah
di cimahi utara. Ibu dengan pola asuh demokratis dapat meminimalkan terjadinya sibling rivalry dan ibu yang
menerapkan pola asuh permisif, otoriter, dan campuran dapat menimbulkan anak mengalami sibling rivalry lebih
besar.
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ABSTRAK
Menurut Riskesdas tahun 2018, prevalensi stunting pada balita di Indonesia sangat tinggi. Stunting merupakan
gangguan linier yang dapat disebabkan asupan gizi kurang, dan penyakit infeksi kronis. Stunting dapat
menimbulkan gangguan perkembangan kognitif, pertumbuhan yang lambat, penurunan kesehatan lainnya
termasuk penyakit kardiometabolik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Hubungan pengetahuan dan sikap ibu
tentang gizi dengan kejadian status gizi pada anak usia 2-4 tahun di RW 04 dan RW 07 Kelurahan Cigugur Tengah.
Populasi dalam penelitian ini sebanyak 200 balita. Metode yang digunakan adalah deskripsi korelasi rancangan
cross sectional. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 67 sampel dengan teknik purposive sampling. Penelitian ini
dilakukan selama 5 hari. Instrumen yang digunakan kuisioner untuk pengetahuan dan sikap ibu tentang gizi yang
telah dilakukan uji validitas. Uji yang digunakan pada penelitian ini adalah uji chi-square. Hasil penelitian
didapatkan gambaran yang mengalami stunting umumnya pengetahuan kurang (77,1% ) dan mengalami stunting
dengan sikap ibu tidak mendukung (73,7%). Hasil uji Chi-square pengetahuan p value 0,016 (p value<0,05), dan
hasil uji Chi-square Sikap nilai p=0,032(p value< 0,05). Hal ini da pat disimpulkan terdapat hubungan yang
signifikan antara pengetahuan dan sika p ibu tentang gizi dengan kejadian stunting pada anak usia 2 -4 tahun.
Berdasarkan hasil penelitian disarankan dilakukan penyuluhan kesehatan secara rutin dan terjadual dalam
meningkatkan pengetahuan tentang gizi dan sika p ibu tentang gizi, khususnya ibu yang memiliki balita, dengan
mengadakan promosi kesehatan untuk meningkatkan pengetahun dan memberi informasi mengenai stunting.
Kata kunci: anak 2-4 tahun, kejadian stunting, pengetahuan, sikap ibu,.

RELATIONSHIP OF KNOWLEDGE AND MOTHER'S ATTITUDE ABOUT
NUTRITION WITH STUNTING IN CHILDREN AGED 2-4 YEARS IN RW 04 AND
RW 07 KELURAHAN CIGUGUR TENGAH
ABSTRACT
According to Riskesdas in 2018, the prevalence of stunting of balita in Indonesia is very high. Stunting is a linear
disorder that can be caused by poor nutrition, and chronic infectious diseases. Stunting can cause impaired
cognitive development, slow growth, decline in other health including cardiometabolic disease. The p urpose of
this study was to determine the relationship of mother's knowledge and attitudes about nutrition with the
occurrence of nutritional status in children aged 2-4 years in RW 04 and RW 07, Cigugur Tengah Village. The
population in this study were 200 toddlers. The method used is description correlation, design a cross sectional .
The sample in this study were 67 samples with purposive sampling technique. This research was conducted for 5
days. The instrument used was a questionnaire for mother's kno wledge and attitudes about nutrition that had been
tested for validity, and observation techniques to collect data on children's height. Data analysis used chi-square
test. The results showed that images of stunting generally lacked knowledge (77.1%) and stunted with poor
maternal attitudes (73.7%). Chi-square test results for knowledge p value 0.016 (pvalue<0.05), and Attitude test
results p value = 0.032 (p value<0.05). Conclusion there is a significant relationship between mother's knowledge
and attitudes about nutrition with the incidence of stunting in children aged 2 -4 years. Based on the results of the
study it is recommended that regular and scheduled health education be conducted in increasing knowledge about
nutrition and maternal attitudes about nutrition, especially mothers who have children under five, by conducting
health promotion to improve knowledge and provide information about stunting.
Keywords: 2-4 years old children, stunting events, knowledge, mother's attitude
PENDAHULUAN
Usia balita merupakan usia yang harus terpenuhi kebutuhan gizinya, untuk pertumbuhan dan perkembangan yang
optimal maka pemenuhan zat gizi disesuaikan dengan usianya, jika kebutuhan gizi balita tidak terpenuhi akan
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mengakibatkan masalah gizi pada balita. Masala h gizi yang terjadi secara kronis akan mengakibatkan stunting
(Andriani & Wirjatmadi, 2012).
Stunting (anak pendek) merupakan salah satu permasalahan gizi yang dihadapi dunia. Prevalensi anak stunting di
seluruh dunia menurut WHO 2017 adalah 22,2% atau sekitar 150,8 juta balita. Prevalensi stunting di Indonesia
tahun 2018 termasuk ke dalam kategori cukup tinggi, yaitu 30 -39%. Hal ini menjadi ancaman serius terhadap
keberadaan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.
Stunting(anak pendek) kejadiannya sangat tinggi di indonesia. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar
(RISKESDAS) tahun 2018, secara nasional prevalensi stunting pada anak balita adalah sebesar (30,8%) angka ini
jelas berada diatas target World Health Organization (WHO) yang menunjukkan cakup an stunting 20%. Kejadian
stunting di Jawa Barat mencapai 31,1%, Prevalensi status gizi (TB/U) pada anak umur 0 -59 bulan (balita) menurut
Provinsi Riskesdas 2018 di Jawa Barat sangat pendek berjumlah 11,7% dan pendek berjumlah 19,4%. Salah satu
Kota di Jawa Barat yaitu Kota Cimahi, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Cimahi, kejadian stunting
mencapai 9,75%. Berdasarkan data di atas jika dibandingkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) tahun 2015-2019, target penurunan prevalensi stunting menjadi 28% pada 2019 masih di bawah target.
Menurut standart World Health Organization (WHO) stunting merupakan gangguan linier yang disebabkan asupan
gizi maupun penyakit infeksi kronis yang ditunjukan dengan nilai Z-score tinggi badan menurut usia (TB/U)
kurang dari -2 standar deviasi (SD) dengan membandingkan standar yan telah ditetapkan.
Stunting dapat menimbulkan gangguan perkembangan kognitif, pertumbuhan yang lambat, penurunan kesehatan
termasuk penyakit kardiometabolik yang. Stunting merupakan indikator akhir dari semua faktor yang berpengaruh
terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Stunting disebabkan oleh faktor multidimensi, diantaranya praktik
pengasuhan gizi yang kurang baik, terutama kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi (Mohamed
et al, 2014).
Terdapat enam Faktor yang menyebabkan balita stunting; pendidikan ibu, pen getahuan ibu, tingkat pendapatan
keluarga, pemberian ASI, MP ASI, tingkat kecukupan zink, riwayat penyakit infeksi, faktor genetik (Ardiyah,
2015). Peran orang tua terutama ibu sangat penting dalam pemenuhan gizi anak karena anak membutuhkan
perhatian dan dukungan orang tua dalam menghadapi pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Untuk
mendapatkan gizi yang baik diperlukan pengetahuan gizi yang baik dari orang tua agar dapat menyediakan menu
pilihan yang seimbang (Devi, 2012). Asupan zat gizi yang tidak seimbang merupakan salah satu faktor yang
berpengaruh langsung terhadap stunting. Asupan zat gizi dipengaruhi oleh perilaku makan keluarga terutama ibu
dan anak. Perubahan perilaku dapat terjadi ketika ibu mempunyai pengetahuan yang cukup tentang gizi seimbang
dan memahami adanya masalah gizi yang beresiko pada terjadinya stunting pada anak (Ramayulis et al., 2014).
Tingkat pengetahuan gizi seseorang berpengaruh terhadap sikap dan perilaku dalam pemilihan makanan.
Tinggi rendahnya pengetahuan gizi ibu akan memberikan perubahan pada status gizi. Semakin tinggi pengetahuan
ibu maka status gizi akan semakin baik. Hal ini sesuai dengan penelitian (Uliyanti et.,al, 201) menyatakan bahwa
terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan gizi ibu terhadap kejadian stunting. Penelitian Pormes
(2014) juga menjelaskan bahwa ada hubungan antara pengetahuan orang tua tetang gizi dengan stunting pada
anak. Sikap ibu akan mempengaruhi asupan makanan yang ada di dalam keluarga terutama anak jika sikap ibu
kurang perhatian terhadap status gizi balita dapat berakibat terjadinya gizi kurang, hal ini sejalan dengan penelitian
(Rakhmawati & Panunggal, 2014).
Di Kota Cimahi terdapat 3 Puskesmas yang memiliki rata -rata kasus stunting tinggi diantaranya: Puskesmas
Cigugur memiliki kasus stunting sebanyak 573 balita, Puskesmas Citeureup memiliki kasus stunting sebanyak 397
balita dan Puskesmas Leuwigajah memiliki kasus stunting sebanyak 313 balita. Puskesmas Cigugur memiliki
kasus stunting tertiggi diantara Puskesmas Leuwigajah dan Puskesmas Citeureup sehingga peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian di Puskesmas Cigugur.
Berdasarkan Hasil studi pendahuluan Pengetahuan ibu tentang gizi dengan anak stunting pada tanggal 12 Februari
2019, dari data kunjungan ibu membawa balita ke Posyandu RW 5C, di Wilayah Kerja Pusesmas Cigugur Tengah,
didapat balita berjumlah 90 orang. Peneliti melakukan observasi dan wawancara secara langsung pada 12 ibu yang
memiliki balita. Didapatkan hasil bahwa 7 balita mengalami stunting dan 5 balita normal. Saat wawancara
dilakukan pada ibu balita yang mengalami stunting didapatkan 4 ibu tidak mengetahui tentang pentingnya gizi
anak, ibu memberikan ASI pada anaknya hanya sampai usia 6 bulan, ibu tidak mengetahui perawakan pendek pada
anak diakibatkan oleh gizi yang kurang. Tiga ibu bayi yang mengalami stunting mengetahui tentang pentingnya
gizi anak, dampak kurangnya gizi anak. Wawancara yang dilakukan pada ibu yang tidak mengalami anak stunting
di dapat 3 ibu tidak mengetahui tentang pentingnya gizi anak, tidak memberikan ASI Eksklusif, dan tidak tahu
bahwa ada hubungannya gizi anak akan berdampak pada pertumbuhan tinggi badan anak, 2 ibu mengetahui
pentingnya gizi anak, mengetahui dampak yang akan terjadi jika kekurangan gizi pada anak. Sebelas dari 12 ibu
tidak mengetahui pertumbuhan tinggi badan menunjukkan salah satu indikator kekurangan gizi pada anak.
Kemudian di dapatkan juga hasil sikap ibu bahwa 7 balita mengalami stunting dan 5 balita normal. Saat wawancara
dilakukan pada ibu balita yang m engalami stunting didapatkan 4 ibu mengatakan tidak perlu mencuci tangan
dahulu sebelum menyuapi anaknya, ibu beranggapan yang penting anak kenyang tidak perlu mengetahui
komposisi makanan, ibu jarang membawa anaknya ke posyandu. Tiga ibu yang mengalami stunting mengetahui
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tentang pentingnya gizi anak, pola makan dan porsi makan anak teratur, juga mencuci tangan dengan bersih
sebelum memberikan makanan kepada anaknya. Wawancara yang dilakukan pada ibu yang tidak mengalami anak
stunting di dapat 3 ibu menga takan ibu jarang mengkonsultasikan kepada petugas kesehatan yang ada di posyandu,
ibu jarang mencuci tangan dahulu sebelum menyuapi anaknya, dan ibu jarang membawa anaknya ke posyandu, 2
ibu yang mengalami stunting mengetahui tentang pentingnya gizi anak, pola makan dan porsi makan anak teratur,
juga mencuci tangan dengan bersih sebelum memberikan makanan kepada anaknya. Sebelas dari 12 ibu tidak
mengetahui Pedoman Status Gizi (PGS) sebagai pedoman gizi seimbang da n lebih mengetahui empat sehat lima
sempurna, dan ada pula sebagian ibu yang mengetahui informasi mengenai gizi seimbang melalui media
elektronik.
Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti “Hubungan pengetahuan dan sikap ibu tentang
gizi dengan kejadian status gizi pada anak usia 2-4 tahun di RW 04 dan RW 07 Kelurahan Cigugur Tengah ”.
Metode Penelitian
Metode yang digunakan adalah deskripsi korelasi rancangan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah
ibu yang memiliki ba lita 2-4 tahun, balita yang tercatat di RW 04 dan RW 07 Kelurahan Cigugur Wilayah Kerja
Puskesmas Cigugur Tengah tahun 2019 sebanyak 200 balita dalam kurun waktu 3 bulan.Sampel dalam penelitian
ini sebanyak 67 sampel dengan teknik purposive sampling. Penelitian ini dilakukan selama 5 hari. Pengumpulan
data pada penelitian ini menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data pengetahuan tentang gizi dan sikap
ibu dan teknik observasi untuk mengumpulkan data tinggi badan anak yang menderita stunting. Uji yang
digunakan pada penelitian ini adalah uji chi-square.
Hasil Penelitian
Tabel 1 Distribusi Frekuensi Pengetahuan Ibu tentang Gizi pada Anak Usia 2 -4 Tahun di RW 04 dan RW 07
Kelurahan Cigugur Tengah pada tahun 2019
Pengetahuan ibu
Frekuensi (F)
Presentase (%)
tentang gizi
Kurang
35
52,2
Cukup
14
20,9
Baik
18
26,9
Total
67
100
Tabel 1. menggambarkan bahwa dominan responden memiliki pengetahuan kurang (52,2%).
Tabel 2. Distribusi Frekuensi Sikap Ibu tentang Gizi pada Anak Usia 2 -4 Tahun di RW 04 dan RW 07 Kelurahan
Cigugur Tengah pada tahun 2019
Sikap ibu tentang gizi
Frekuensi (F)
Presentase (%)
Tidak Mendukung
38
56,7
Mendukung
29
43,3
Total
67
100
Tabel 2 menggambarkan bahwa dominan resonden memiliki sikap tidak mendukung (56,7%).
Tabel 3 Distribusi Frekuensi Kejadian Anak Stunting pada Anak Usia 2 -4 Tahundi RW 04 dan RW 07
Kelurahan Cigugur Tengah pada tahun 2019
Kejadian anak stunting
Frekuensi (F)
Persentase (%)
Stunting
41
61,2
Tidak stunting
26
38,9
Total
67
100
Tabel 3 menggambarkan bahwa yang mengalami stunting lebih banyak (61,2%).
Tabel 4 Hubungan Pengetahuan Ibu tentang Gizi dengan Kejadian Stunting pada Anak Usia 2-4 Tahun di RW 04
dan RW 07 Kelurahan Cugugur Tengahpada tahun 2019.
Pengetahuan ibu
Stunting
Total
tentang gizi
Tidak stunting
Stunting
P value
N
%
n
%
N
%
Kurang
8
22,9
27
77,1
35
100
Cukup
7
50,0
7
50,0
14
100
Baik
11
61,1
7
38,9
18
100
0,016
Jumlah
26
38,8
41
61,2
67
100
Tabel 4 menjelaskan gambaran yang mengalami stunting umumnya pengetahuan kurang (77,1%), Hasil dari
analisis uji chi square didapatkan nilai p=0,016< (0,05) dapat disimpulkan terdapat hubungan yang signifikan
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antara pengetahuan ibu tentang gizi dengan kejadian stunting pada anak usia 2-4 tahun di Kelurahan Cigugur
Tengah Kota Cimahi pada tahun 2019.
Tabel 5 Hubungan Sikap Ibu tentang Gizi dengan Kejadian Stunting pada Anak Usia 2-4 Tahun di RW 04 dan
RW 07 Kelurahan Cugugur Tengah pada tahun 2019
Sikap ibu tentang gzi
Stunting
Total
P value
Tidak stunting
stunting
N
%
n
%
N
%
Tidak mendukung
10
26,3
28
73,7
35
100
Mendukung
16
55,2
13
44,8
14
100
0,032
Jumlah
26
38,8
41
61,2
67
100
Tabel 4.5 menjelaskan bahwa yang mengalami stunting lebih banyak sikap tidak mendukung (73,7%), Hasil dari
analisis uji chi square didapatkan hasil nilai p=0,032< (0,05) dapat disimpulkan terdapat hubungan yang
signifikan antara sikap ibu tentang gizi dengan kejadian stunting pada anak usia 2-4 tahun di Kelurahan Cigugur
Tengah Kota Cimahi pada tahun 2019.
Pembahasan
Hasil penelitian pada tabel 1 diketahui bahwa dari 67 responden diperoleh dominan pengetahuan kurang sebanyak
35 responden (52,2 %). Sebagian kecil termasuk dalam kategori pengetahuan cukup dalam kejadian stunting
sebanyak 14 responden (20,9%). Sebagian kecilnya lagi termasuk dalam kategori pengetahuan baik dalam kejadian
stunting sebanyak 18 responden (26,9%).
Pengetahuan tentang gizi pada orang tua dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu diantaranya adalah lingkungan
dimana seseorang dapat mempelajari hal-hal baik juga buruk tergantung pada sifat kelompoknya, budaya yang
memegang peran penting dalam pengetahuan, pendidikan merupakan hal yang mendasar untuk mengembangkan
pengetahuan, sumber informasi (Notoatmodjo, 2010).
Paparan mengenai informasi juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang. Kondisi
disetiap posyandu ditemukan bahwa terdapat program penyuluhan terkait gizi seimbang, namun tidak berjalan
karena kader dan petugas kesehatan hanya fokus pada pelayanan penimbangan saja. Paparan mengenai informasi
tentang gizi dan stunting kepada ibu menjadi kurang dan bahkan tidak ada informasi. Respond en mengatakan
apabila ada penyuluhan pun susah untuk mengingat materiyang disampaikan karena daya ingatnya berkurang dan
masih banyak hal lan yang lebih penting dipikiran seperti ekonomi keluraga. Walaupun ibu tersebut tidak memiliki
pendidikan tinggi namun ibu mendapatkan informasi dari penyuluhan atau media lain, maka tingkat
pengetahuannya akan meningkat. Akan tetapi apabila daya tangkap seserang terhadap informasi kurang maka
tigkat pegetahuannya tidak akan berubah, dengan kata lain daya tangkap seseora ng akan bagus apabila ia
berpendidikan tinggi karena daya tangkap sudah terasa dan terbentuk pada saat proses pendidikan. Hal ini lah yang
menjadikan kendala pada ibu yaitu daya tangkap terhadap informasi dan proses berfikir yang lambat membuat
pengetahuan ibu menjadi kurang.
Senada dengan pernyataan diatas, Notoatmodjo (2010) mengungkapkan bahwa hail pengalaman dan penelitian
ternyata perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng dari pada perilaku yang tidak didasari oleh
pengetahuan. Pengetahuan atau kognitif merupakan dominan yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan
seseorang.
Hasil analisa peneliti sebagian besar dominan responden ditemukan dalam kategori pengetahuan kurang, dan
sebagian besar dominan dari responden yang termasuk dalam kategori pengetahuan kurang adalah ibu yang
berpendidikan rendah, kurangnya informasi, dengan persentase 52,2%, sebagian dari responden yang
berpengetahuan cukup termasuk ke dalam kategorik 20,9%, dan sebagian kecilnya dari responden yang ditemukan
dalam kategori pengetahuan baik dengan persentase 26,9%. Tingkat pendidikan dapat mendukung atau
mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang, dan taraf pendidikan yang rendah selalu bergandengan informasi
dan pengetahuan terbatas, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin tinggi pula pemahaman seseorang
terhadap informasi yang didapat dan pengetahuannyapun akan semakin tinggi (Wawan, 2010).
Pengetahuan yang kurang baik yang dasarnya dapat menyebabkan kurangnya informasi khususnya pada ibu
tentang nutrisi balita dan dapat mempengaruhi keadaan gizi anak Notoatmodjo (2010). Menjelaskan bahwa
pengetahuan seseorang terhadap kesehatan merupakan salah satu faktor predisposisi yang mempengaruhi perilaku
seseorang, pengetahuan yang cukup akan mengubah pola pikir seseorang pula untuk bertindak yang baik atau
positif.
Senada dengan pernyataan diatas, Wawan (2010) mengungkapkan bahwa hasil pengamatan dan penelitian
ternyata Semakin tinggi pendidikan seseorang semakin mudah pula mereka menerima informasi, dan pada
akhirnya makin banyak pula pengetahuan yang dimilikinya. Sebaliknya jika seseorang tingkat pendidikannya
rendah, akan menghambat pengetahuan seseorang terhadap penerimaan informasi dan nlai-nilai baru yang baru
diperkenalkan hal inilah yang menjadi kendala pada ibu yang berpendidikan kurang.
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Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusumawati et,al (2013) didapatkan hasil pengetahuan ibu
yang kurang dengan kejadian stunting (56,0%) dan pengetahuan ibu baik dengan stunting (44,0%). Selain itu hal
ini juga dapat disebabkan oleh perilaku kesehatan yang kurang rendahnya pendidikan orang tua, kurangnya
informasi kesehatan.
Maka berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan ibu tentang gizi
pada penelitian ini masih dalam kategorik kurang. Pada dasarnya pengetahuan ibu tentang gizi sangat penting
dimiliki oleh ibu. Hal ini tersebut dikarenakan dapat berpengaruh terhadapperilaku ibu dalam pemberian makan
balita. Semakin baik pengetahuan ibu maka semakin ba ik pula perilaku ibu dalam memberikan makan pada balita
yang ditunjang dengan pendidikan yang tinggi, pengalaman yang banyak, dan informasi yang luas.
Berdasarkan hasil penelitian tabel 2 diketahui bahwa dari 67 responden umumnya mengalami sikap ibu tidak
mendukung baik yaitu sebesar 38 ibu (56,7%). Sikap seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor
umur, pekerjaan, pendidikan, dan pengetahuan Nursalam (2007 ).
Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulasi atau objek,
dimana sikap pada dasarnya tidak dapat langsung dilihat, tetapi hanya dapat ditafsirkan terlebih dahulu dari
perilaku yang tertutup. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas, akan tetapi merupakan predisposisi
tindaka n suatu perilaku dan merupakan pendorong perilaku seseorang untuk bertindak namun sikap positif saja
tanpa ditunjang faktor lain belum tentu memastikan seseorang untuk melakukan sesuatu (wawan 2010). Maka dari
itu sikap yang mendukung akan ditunjukan oleh pengetahuan seseorang yang baik, semakin baik pengetahuan
makasikapnya juga akan mendukung dan mempunyai perilaku yang baik.
Menurut asumsi peneliti bahwa sebagian besar sikap ibu yang kurang baik disebabkan karena beberapa ibu
memilki sikap yang tidak peduli terhadap jenis maknan yang di konsumsi oleh anak, sikap yang tidak peduli akan
kesehatan anak memiliki dampak terhadap status gizi anak. Selain itu ibu tidak pernah membawa anak mereka ke
posyandu saat penimbangan sehingga ibu tidak mengetahui perkemb angan dan pertumbuhan anak mereka. Serta
tingginya kepercayaan ibu kepada para dukun dalam mengobati penyakit dibandingkan pada petugas kesehatan.
Ada beberapa ibu yang memiliki sikap mendukung dari hasil wawancara ibu yang memilki sikap mendukung, ibu
cenderung lebih aktif ke posyandu dan pendidikan mendukung, sehingga informasi yang di dapat akan diterima
dengan baik.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maesarah et.al, pada hasil penelitian hal ini
disebabkan karena rata-rata ibu yang memiliki sikap negatif pengetahuannya cenderung kurang, sehingga sikap
ibu dalam memperhatikan status gizi balita seperti makanan yang diberikan, jenis dan sumber makanan yang
diberikan kepada balita tidak sesuai dengan pedoman dasar gizi seimbang seh ingga anak-anak mengalami
kekurangan beberapa zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh yang menyebabkan anak mengalami masalah status gizi.
Hasil penelitian pada tabel 3 didapatkan dari 67 responden, dominan mengalami stunting sebanyak 41 responden
(61,2 %). Stunting merupakan bentuk kegagalan pertumbuhan (growth faltering) akibat asumsi ketidakcakupan
nutrisi yang berlangsung lama mulai dari kehamilan samai usia 24 bulan (Bloem et al, 2013). Menurut teori Sulastri
dan Fikawati stunting disebabkan oleh faktor multidimensi beberapa faktor yang mempengaruhi kejadian stunting
faktor langsung; faktor ibu, faktor genetik, asupan makan, pemberian asi eksklusif, faktor infeksi, dan adapun
faktor tidak langsung diantaranya faktor sosial ekonomi, tingkat pendidikan ibu, p engetahuan ibu, faktor
lingkungan, sikap ibu.
Hasil anak analisa dila pangan bahwa kejadian stunting diakibatkan oleh pengetahuan orang tua yang kurang
tentang kesehatan atau gizi, ibu tidak menyadari bahwa anaknya mengalami stunting, peran ibu dalam pemenuhan
status gizi tidak mendukung, lingkungan, sika p ibu kurang mendukung. Dari hasil wawancara didapatan hasil
bahwa ibu yang memilki anak stunting dominan pengetahuan dan sikapnya kurang, ibu tidak mengetahui bahwa
anaknya menderita stunting, dan ibu tidak mengetahui gizi yang kurang akan berdampak pada tinggi badan anak.
Ada juga yang berasumsi bahwa anak nya tinggi kurang di akibatkan oleh faktor keturunan. ibu yang tidak
mengalami sunting kebanyakan ibu yang memiliki pengetahuan yang baik, pendidikan rata-rata SMA ibu yang
aktif mencari informasi kesehatan tentang gizi melalui sosial media, melalui televisi.
Peran orang tua terutama ibu sangat penting dalam pemenuhan gizi anak karena anak membutuhkan perhatian dan
dukungan orang tua dalam menghadapi pertumuhan dan perkembangan yang sangat pesat, untuk mendapatkan
gizi yang baik diperlukan pengetahuan gizi yang baik dari orangtua agar dapat menyediakan menu pilihan yang
seimbang. Tingkat pengetahuan gizi seseorang berpengaruh terhadap sikap dan perilaku da lam pemilihan
makanan. Seorang ibu yang memilki pengetahuan dan sikap gizi yang kurang akan sangat berpengaruh terhadap
status gizi anaknya dan akan sukar untuk memilih makanan yang bergizi untuk anak dan keluarganya Olsa (2017).
Berdasarkan tabel 4 hasil penelitian ini diketahui bahwa responden yang dikategorikan pengetahuan kurang
dominan mengalami stunting sebanyak 27 responden (77,7%) Didapatkan hasil dari analisis uji chi-square dengan
hasil nilai p=0,016< (0,05) dapat disimpulkan terdapat hubungan ya ng signifikan antara pengetahuan ibu tentang
gizi dengan kejadian stunting pada anak usia 2-4 tahun di di RW 04 dan RW 07 Kelurahan Cigugur Tengah pada
Tahun 2019.
Pengetahuan yang ada pada manusia tergantung pada tingkat pendidikan yang diperoleh baik secara formal
maupun informal, dimana tingkat pengetahuan akan memberikan pengaruh pada cara -cara seseorang memahami
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pengetahuan tentang gizi dan kesehatan, tingkat pengetahuan gizi seseorang berpengaruh terhadap sikap dan
perilaku dalam memilih makanan, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap keadaan gizi seseorang, tingginya
tingkat pengetahuan seseorang maka diharapkan akan lebih baik juga keadaan gizinya (Khomsan, 2007).
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Pormes et.a, (2014) penelitian ini me nunjukkan adanya hubungan
antara pengetahuan orangtua tentang gizi dengan stunting di dapatkan hasil (p=0,000) dimana nilai dari p=0,000
lebih kecil dari α ≤ 0,05 yang dengan demikian dapat dikatakan ada hubungan 2 variabel dalam penelitian ini.
Memperoleh suatu informasi dapat membantu mempercepat seseorang untuk memperoleh pengetahuan yang baru.
Menurut teori Gibney et al., (2009). Pengetahuan orang tua tentang gizi membantu memperbaiki status gizi pada
anak untuk mencapai kematangan pertumbuhan. Berdasarkan teori Anggriany (2012) menyatakan semakin banyak
informasi yang masuk semakin banyak pula pengetahuan yang di dapattentang kesehatan. Hal-hal yang dapat
dilakukan untuk mengurangi kejadian stunting antara lain: meningkatkan pengetahuan tentang stunt ung, nutrisi,
meningkatkan komunikasi dengan ibu untuk memberikan informasi tentang stunting, menghindari informasi bias
yang berkaitan dengan stunting.
Tinggi rendahnya pengetahuan gizi ibu akan memberikan perubahan pada status gizi. Semakin tinggi penge tahuan
ibu maka status gizi akan semakin baik. Pengetahuan atau kognitif merupakan aspek yang sangat penting dan
berpengaruh terhadap terbentuknya perilaku seseorang dalam hal ini adalah pengetahuan ibu tentan gizi seimbang
makro dan mikro nutrien, sehingga pemahaman dan pengetahuan ibu tentang gizi menjadi salah satu faktor yang
mengakibatkan tingginya prevalensi stunting pada balita. Hal ini serupa juga didukung melalui penelitian yang
dilakukan oleh (Uliyanti et.,al, 201) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan
gizi ibu terhadap kejadian stunting.
Berdasarkan tabel 5 hasil penelitian ini diketahui bahwa responden yang dikategorikan sikap tidak mendukung
umumnya mengalami stunting sebanyak 28 responden (73,7%), didapatkan hasil dari analisis uji chi-square
dengan hasil nilai p=0,032 < (0,05) sehingga Ho ditolak, jadi dapat disimpulkan terdapat hubungan yang signifikan
antara sikap ibu tentang gizi dengan kejadian stunting pada anak usia 2 -4 tahun di di RW 04 dan RW 07 Kelurahan
Cigugur Tengah pada Tahun 2019.
Menurut Aini et.al, (2018) Pengetahuan dapat memberikan pengaruh terhadap cara seseorang dalam memahami
pengetahuan mengenai gizi dan kesehatan. Tingkat pengetahuan gizi seseorang akan berpengaruh pada sikap dan
perilakunya dalam memilih makanan dan berdampak pada status gizi sesorang. Semakin tinggi pengetahuan gizi
seorang ibu maka diharapkan status gizi anak semakin baik.
Hal ini sejalan dengan penelitian Rakhmawati dan panunggal (2014) dengan hasil sikap ibu dengan kate gori kurang
yaitu 50 ibu (76,9%). Selain itu hal ini juga disebabkan oleh pengetahuan yang kurang, perilaku yang kurang baik.
Kemudian didapatkan juga penelitian yang dilakukan oleh Olsa (2017) tingkat sika p ibu yang negatif yaitu sebesar
31,7% tingkat sikap ibu yang positif 4,7% dan hasil uji Chi-square menunjukan nilai p=0,000 (p<0,05). Hal ini
sejalan dengan penelitian Rakhmawati & Panunggal (2014) berdasarkan hasil penelitian diketahui ada hubungan
dengan perilaku ibu (p<0,05) dan terdapat hubungan sika p dengan perilaku ibu pemberian makan anak.
Ibu yang sikapnya mendukung dan tidak memiliki anak stunting. Hal ini di karenakan ibu sudah sangat memahami
akan dampak yang akan di alami jika asupan nutrisi anak tidak terpenuhi akan mengakibatkan terjadinya gangguan
tumbuh kembang. Ada juga ibu yang memiliki sikap mendukung tetapi memiliki anak stunting. Hal ini
diakarenakan ibu yang sangat tinggi kepercayaan ibu kepada para dukun dalam mengobati penyakit dibandingkat
pada petugas kesehatan, faktor lingkungan. Menurut putri dan Sukandar (2012) lingkunganrumah, dikarenakan
oleh stimulasi dan aktivitas yang tidak adekuat, penerapan asuhan yang buruk, ketidakamanan pangan, alokasi
pangan yang tidak tepat, rendahnya edukasi pengasuh. Anak yang berasal dari rumah t angga yang tidak memiliki
fasilitas air dan sanitasi yang beresiko mengalami stunting.
Ibu yang memiliki sikap tidak mendukung dan memiliki anak stunting. Hal ini dikarenakan ibu yang malas
mambawa anaknya datang ke posyandu sehingga ibu tidak mengetahui perkembangan dan pertumbuhan anaknya,
ibu yang kurang perhatian terhadap asupan nutrisi anaknya. Ibu yang memiliki sikap tidak mendukung dan tidak
memiliki anak stunting. Hal tersebut dikarenakan ibu merasa penting untuk mengunjungi posyandu untuk
mengetahui tumbuh kembang anaknya, dan ibu aktif mencari informasi tentang kesehatan dan gizi balita melalui
berita yang ada di televisi. Seseorang yang memiliki sikap kurang mendukung tentang nutrisi dapat berpengaruh
terhadap keadaan gizi dan kebutuhan nutrisi balitanya dan akan sukar untuk memilih makanan bergizi untuk anak
dan keluarganya.
Menurut (Sunaryo, (2004) , sikap merupakan reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup terhadap suatu
stimulasi atau objek. Pada penelitian ini manifestasi dari sikap it u sendiri tidak dapat dilihat langsung. Sikap
menuntun perilaku manusia akan bertindak sesuai sikap. Sikap merupakan faktor penentuperilaku karena
berhubungan dengan persepsi. Kepribadian dan motivasi, demikian sikap merupakan faktor predisposisi yang
memungkinkan terjadinya perubahan perilaku. Sejalan dengan pendapat Senewe, Sefty et.,all (2017) menyatakan
bahwa sikap merupakan faktor penentu perilakukarena berhubungan dengan persepsi. Kepribadian dan motivasi,
demikian sikapmerupakan faktor predisposisi yang memungkinkan terjadiya perubahan perilaku.
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Simpulan
1. Terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan ibu tentang gizi dengan kejadian stunting pada anak
usia 2-4 tahun di di RW 04 dan RW 07 Kelurahan Cigugur Tengah pada Tahun 2019.
2. Terdapat hubungan yang signifikan antara sikap ibu tentang gizi dengan k ejadian stunting pada anak usia 24 tahun di di RW 04 dan RW 07 Kelurahan Cigugur Tengah pada Tahun 2019
Saran
Saran yang dapat peneliti berikan dari hasil penelitian ini diantaranya adalah disarankan kepada tenaga kesehatan
khususnya perawat untuk dapat berkerja sama dengan pihak instansi dalam memberikan informasi serta melakukan
penyuluhan berkaitan dengan pengetahuan dan sikap ibu dengan kejadian stunting. Dan giatkan promosi kesehatan
kedaerah-daerah. Edukasi mengenai stunting, program pemberian asupa n nutrisi untuk peningkatan status gizi,
dan tugas kader dalam rangka pemantauan pertumbuhan balita sehingga dapat mencapai tinggi badan yang
optimal.
Daftar Pustaka
Almatsier, S. (2010). Prinsip Dasar Ilmu Gizi. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
Andrianan, D. (2011). Tumbuh Kembang & Terapi Bermain Pada Anak. Jakarta: Salemba Medika
Andriani dan Wirjatmadi.2012. Peranan Gizi dalam Siklus Kehidupan. Kencana. Jakarta.
Arisman (2009). Gizi Dalam Daur Kehidupan. Jakarta: EGC
Azwar, S. (2011). Gizi Dalam Daur Ulang Kehidupan: Buku Ajar Ilmu Gizi. Jakarta : EGC.
Budiman, A. R. (2013). Pengetahuan Dan Sikap Dalam Penelitian Kesehatan . Jakarta: Salemba Medika
Damayanti I. Proposal Stunting. Web: https://id.scribd.com. Diakses 17 Maret 2019. Jam 11:44
Devi, NFerawati et al., (2017) Gizi Anak Dan Remaja. Depok: PT Raja Grafindo
Persada.(2012). Gizi Anak Sekolah. Kompas Media Nusantara: Jakarta
Dewi 2016 dalam Notoatmodjo 2014. Pengetahuan menurut Notoatmodjo,S,2014. Web: https://id.scribd.com .
diakses: 12 februari 2019 jam 20:43.
Dharma Kesuma. 2012. Pendidikan Karakter Kajian Teori dan Praktik di Sekolah . Bandung: PT Remaja
Rosdakarya
Gibney et al. (2009). Gizi Kesehatan Masyarakat. Jakarta : EGC
Kementrian RI, (2016), Stunting Balita Pendek 2016. Infodating Pusat Data Dan Informasi Kementrian Kesehatan
RI.
Kemenkes, R. (2011). Pedoman keamanan pangan di sekolah dasar. Jakarta: Direktorat Bina Gizi Ditjen Bina Gizi
Dan Kesehatan Ibu dan Anak.
Nasikhah, R. 2012. Faktor-faktor Resiko Kejadian Stunting pada Balita Usia 2436 bulan di Kecamatan Semarang
Timur. Artikel Penelitian. Program Studi Ilmu Gizi Universitas Diponegoro. Semarang
Notoatmodjo. (2010). Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta
Notoatmodjo. (2014). Ilmu Perilaku Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta
Nur (2014). Gangguan pertumbuhan bayi (stunting). Web: https://id.scribd.com. Diakses 17 Maret 2019. 23:52.
Nursalam. Konsep dan penerapan metodologi penelitian ilmu keperawatan. Jakarta: salemba Medika; 2008.
Proverawati dan Cahyoismawati. (2010). Berat Badan Lahir Rendah. Jogjakarta: Nuha Medika
Rakhmawati, N.Z., dan Panunggal, B. 2014. Hubungan Pengetahuan dan Sikap Dengan Perilaku Pemberian
Makanan Anak Usia 12-24 Bulan. Journal of Nutrition College 3(1): 43-50.
Riduwan (2012). Metode & Teknik menyusun Proposal Penelitian. Bandung:Alfabeta.
Riyanto, A. (2011). Pengolahan Dan Analisa Data Kesehatan. Yogyakarta: Nuha Medika.
Soetjiningsih, Ranum G. 2013. Tumbuh Kembang Anak Ed.2. Jakarta: EGC.
Sunaryo. Psikologi untuk keperawatan. Jakarta: EGC;2004.
Suparisa (2014). Penilaian Status Gizi. Jakarta: EGC.
Susiloretni K,U (2016). Penanganan Masalah Stunting Dengan Pendekatan Keluarga . Web:
https://www.researchgate.net. diakses: 1 maret 2019. Pukul : 11:16.
TNP2k. 100 kabupaten/kota prioritas untuk intervensi a nak kerdil (stunting). Web: www.tnp2k.go.id . diakses:
11 Februari 2019
Triaswula (2010). Buku Ajar Psikologi Perkembangan. Jakarta: EGC
UNICEF, (2013), Improving Child Nutrition The Achievable imperative for Global ProgresPuspasari dan
Andriani, 2017. jurnal.fk.unand.ac.id. diperoleh tanggal 3 februari 2019
WHO. (2014). Global Nutrion Targets 2025 Stunting Policy Brief . Switzerland: Departement of Nutrition For
Health and Development.
Wiyono. (2016). EPIDEMIOLOGI GIZI. Jakarta: CV.Sagung Seto.
Wong, D. L. (2009). Buku Ajar Keperawatan Pedriatik. Jakarta: EGC
World
Health Organization. (2015). Data and
Statistica . (online)
https://www.who.int
/gho/child_health/en/index.html Diakses Januari 20, 2019

406 | S e m i n a r N a s i o n a l 2 0 1 9 U n p a d

INTERVENSI TERAPI MUROTTAL AL-QUR’AN TERHADAP KECEMASAN
PADA ANAK USIA SEKOLAH SEBELUM SIRKUMSISI DI KLINIK KHITAN ALFITHRAH CIANJUR
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ABSTRAK
Sirkumsisi merupakan proses pembedahan yang dapat menimbulkan kecemasan pada anak terutama usia sekolah.
Kecemasan saat akan dilakukan sirkumsisi dapat meningkatkan tanda-tanda vital, reaksi motorik yang berlebihan,
dan kehilangan perspektif, sehingga dapat menggangu tindakan sirkumsisi. Oleh karena itu diperlukan penanganan
untuk mengatasi kecemasan pada anak, salah satunya melalui teknik distraksi dengan terapi mendengarkan
murottal Al-Qur’an. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh terapi murottal Al-Qur’an terhadap
kecemasan pada anak usia sekolah sebelum sirkumsisi. Ruang lingkup penelitian adalah di tatanan klinik
keperawatan anak. Metode penelitian yang digunakan pre-eksperimental design dengan rancangan the one group
pretest posttest design, teknik sampling yang digunakan adalah concecutive sampling, total sampel adalah 17 anak
yang dikhitan di Klinik Al Fithrah Cianjur. Pengumpulan data dilakukan melalui penilaian kecemasan sebelum
dan sesudah intervensi dengan instrument FAS (Face Anxiety Scale) dari Mc. Murtry. Analisa data menggunakan
uji Marginal Homogenity dengan p value 0,001 menunjukkan perbedaan kecemasan pada anak usia sekolah
sebelum dan sesudah diberikan terapi murottal Al-Qur’an. Peneliti menyarankan agar terapi murottal Al-Qur’an
dapat menjadi intervensi yang dapat diaplikasikan pada anak usia sekolah saat akan dilakukan sirkumsisi, sehingga
anak tidak mengalami kecemasan.
Kata Kunci: Al Qur’an, Kecemasan, Sirkumsisi

THE INTERVENTION OF MUROTTAL AL QUR’AN THERAPY TROUGH
ANXIETY OF SCHOOL AGE BEFORE SIRCUMCICION IN AL FITHRAH
CLINIQUE AT CIANJUR
ABSTRACT
Circumcision is a surgical process that will cause feelings of disruption and discomfort in the child, which causes
anxiety. Anxiety before circumcision will cause adverse effects on the child such as increasing vital signs, motoric
reaction overwhelming, and less perspectives. One treatment of anxiety in children can be done by diverting
attention with listening therapy, as a coping tool in dealing with anxiety. The listening technique in this study was
done with murottal Al-Qur'an therapy. The purpose of this study was to determine the effectiveness of murottal
Al-Qur'an therapy on anxiety in school-age children before circumcision. Research area are in pediatric nursing.
The research method used pre-experimental design with the one group pretest posttest design, the sampling
technique used consecutive sampling, a total sample of 17 respondents. The instruments used FAS (Face Anxiety
Scale) from Mc. Murtry. The results showed no difference in average anxiety in school-age children before
circumcision after being given murottal Al-Qur'an therapy, the average anxiety in school-aged children after being
given murottal Al-Qur'an therapy was 0.001. The researchers suggested that murottal Al-Qur'an therapy can be
apply to school-age pediatric patients who experience anxiety when circumcision will be performed.
Keywords: Al Quran, Anxiety, Sircumcision
Pendahuluan
Sirkumsisi dikenal dengan nama lain khitan atau sunat. Sirkumsisi merupakan tindakan pembedahan preputium
penis yang dipengaruhi budaya dan kesehatan. Sirkumsisi dilakukan dengan membuang sedikit kulit kemaluan
yang menjadi tempat penumpukan kotoran akibat sisa pembuangan urine (Prasetyono, 2009). Sirkumsisi
bermanfaat untuk mengurangi risiko terkena infeksi saluran kemih (ISK), infeksi HIV AIDS, risiko terkena infeksi
menular seksual (IMS), risiko kanker penis, infeksi di kulup penis, mengatasi fimosis, da n memudahkan menjaga
kebersihan kemaluan (Yavuz & Demir, 2012).
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Menurut Prasetyono (2009) sirkumsisi dapat dilakukan pada anak maupun dewasa. Di Indonesia anak
yang disirkumsisi sebagian besar berada dalam rentang usia 6 hingga 12 tahun, yaitu anak yang berada dalam
kategori usia sekolah. Sumadi (2010) menjelaskan bahwa anak usia sekolah yang a kan disirkumsisi mengalami
kecemasan lebih besar dibanding periode usia lain, karena anak sudah mengetahui dampak dari sirkumsisi yang
akan mengakibatkan adanya perubahan pada tubuh, dan anak sudah mengerti akan apa yang terjadi saat dilakukan
tindakan sirkumsisi.
Sirkumsisi merupakan hal baru yang akan dihadapi oleh seorang anak laki-laki. Respon anak ketika akan
disirkumsisi dapat mengalami ketakutan, menangis dan marah, dikarenakan sirkumsisi merupakan hal yang baru
yang dapat dipersepsikan sebagai ancam an pada diri yang menyebabkan kecemasan. Ancaman tersebut dapat
berupa ancaman terhadap integritas diri dan sistem diri (Hockenberry & Wilson, 2009). Kecemasan terbesar anak
usia sekolah adalah kecemasan akan kerusakan tubuh. Utari (2007) mengidentifikasi bahwa sirkumsisi dapat
menyebabkan respon kecemasan pada anak. Kecemasan atau ansietas merupakan penilaian dan respon emosional
terhadap sesuatu yang berbahaya. Kecemasan sangat berkaitan dengan perasaan tidak pasti dan tidak berdaya.
Berdasarkan penelitia n lain kecemasan yang dialami anak saat akan dilakukan sirkumsisi diketahui bahwa 57%
dari 26 anak yang akan disirkumsisi mengalami kecemasan sedang, sebagian besar respon anak -anak yang akan
menjalani sirkumsisi, menunjukkan wajah yang pucat, ketakutan, b erkeringat, ekstremitas kaki dan denyut nadi
yang meningkat (Rinduwati & Yulipurwanti, 2006).
Kecemasan sebelum sirkumsisi akan mempengaruhi respon fisiologi yaitu berkaitan dengan sistem syaraf
yang mengendalikan berbagai otot dan kelenjar tubuh sehingga timbul reaksi dalam bentuk jantung berdetak lebih
keras, nafas bergerak lebih cepat, tekanan darah meningkat (Yavuz & Demir, 2012). Adapun dampak fisiologi
lainya yaitu kehilangan perspektif, adanya sensasi berlebihan, syok dan meningkatnya aktivitas moto rik.
Dilaporkan terjadinya peningkatan denyut jantung 55 kali/menit dan kira -kira 50% terjadi peningkatan yang
melebihi batas normal (Aydogmus et al, 2016). Selain itu kecemasan sebelum sirkumisisi menimbulkan
pendarahan yang berlebih, pada saat pembedahan ataupun pasca oprasi yang menyebabkan penyembuhan luka
sirkumsisi akan memakan waktu yang cukup lama (Efendy, 2010). Adapun dampak lainnya yaitu dapat terjadi
gangguan pada proses berfikir rasional seperti menyendiri yang dapat mengancam kehidupan dan merasakan nyeri
yang berlebih saat akan disirkumsisi (Aydogmus et al, 2016).
Besarnya dampak kecemasan yang ditimbulkan pada anak yang akan dilakukan sirkumsisi maka perlu
penanganan yang tepat terhadap masalah kecemasan ini. Perawat sebagai pemberi asuhan ke perawatan yang
berespon terhadap kebutuhan dasar manusia, perlu melakukan intervensi untuk mengatasi kecemasan pada anak
yang akan dilakukan sirkumsisi. Penanganan cemas dapat dilakukan secara farmakologi dan dapat dilakukan
secara non farmakologi. Metode farmakologi dapat dilakukan dengan cara memberikan obat anti ansietas.
Antiansietas terbagi dua kelas yaitu hipnosedatif dan sedatife otonomik. Antiansietas diberikan ketika pasien
mengalami kecemasan yang sudah tidak bisa dikendalikan, namun untuk kecemasan pasien sirkumsisi lebih sering
menggunakan obat anastesi untuk mengatasi kecemasan saat terjadi nyeri dan kecemasan. Biasanya menggunakan
anestesi lokal dengan obat Aethylischoridum atau Chloraethyl. Adapun penanganan kecemasan dengan pendekatan
non farmakologis adalah dengan menggunakan teknik distraksi, relaksasi, aroma terapi, hipnoterapi dan terapi
mendengarkan (Esmaili & Rohani, 2011). Salah satu bentuk terapi mendengarkan adalah dengan murottal AlQur’an.
Murottal Al-Qur’an dapat dijadikan terapi yang aman dan telah terbukti efektif menurunkan tingkat
perilaku kekerasan, gangguan perilaku, gangguan emosional, membantu anak lebih fokus dalam belajar, dan
mampu mengungkapkan emosinya dengan cara yang lebih adaptif (Widhowati, 2010). Qadhi (2009), mela lui
penelitiannya yang panjang dan serius di Klinik Besar Florida Amerika Serikat, berhasil membuktikan hanya
dengan mendengarkan bacaan ayat-ayat Al-Qur’an, seorang muslim, baik mereka yang berbahasa arab maupun
bukan, dapat merasakan perubahan psikis maupun fisiologis tubuh yang sangat besar.
Menurut Yadak et al (2009) Al-Qur’an memiliki banyak manfaat bagi pembaca maupun pendengar salah
satunya terhadap perkembangan emosional, interaksi dan kognitif yaitu dapat membuat pendengarnya merasa
tentram, tenang, nyaman, mempertajam ingatan dan pemikiran yang cemerlang. Abdurrachman dan Andhika
(2008) memaparkan bahwa terapi dengan alunan bacaan Al-Qur’an dengan stimulus murottal Al-Qur’an dapat
dijadikan alternative terapi baru sebagai terapi mendengarkan bahkan lebih baik dibandingkan dengan terapi
mendengarkan lainnya bagi seorang muslim. Terapi murottal Al-Qur’an dengan membacakan dan melantunkan
surat yang diperdengarkan pada pasien sirkumsisi akan membawa gelombang suara dan mendorong otak untuk
memproduksi zat kimia yang disebut neuropeptide dan molekul ini akan mempengaruhi reseptor didalam tubuh
dan hasilnya tubuh merasa nyaman sehingga mengurangi atau menurunkan tingkat kecemasan (Al Gifari, 2011).
Terapi mendengarkan murottal Al-Qur’an menimbulkan relaksasi bagi tubuh, dapat melahirkan ketenangan jiwa,
penurunan depresi, kesedihan dan penyembuhan penyakit (Ghiasi, 2018). Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan oleh Rindupurwati & Yulipurwati (2006) dengan responden yang memiliki kecemasan, menjelaskan
bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kecemasan anak sebelum disirkumsisi setelah diberikan
intervensi terapi murrotal Al-Qur’an.
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Berdasarkan hasil studi pendahuluan pada tanggal 24 Januari 2018 yaitu, didapatkan hasil survey pada 3 klinik
yaitu, klinik Dr. Hafidz, klinik Khitan Dr. Arief dan klinik Khitan AL-FITHRAH, didapatkan bahwa di klinik
khitan AL-FITHRAH Cianjur lebih banyak memiliki kunjungan pasien dibanding 2 klinik lainnya. Data pasien 3
bulan terakhir, pada bulan November 2018 - Januari 2019 di klinik khitan AL-FITHRAH pada usia anak usia
sekolah 229 pasien.
Hasil wawancara dengan pemilik tempat klinik, disampaikan bahwa dibandingkan anak usia toddler, pra
sekolah dan usia sekolah, anak usia sekolah lebih banyak yang menunjukkan wajah pucat, ketakutan, berkeringat,
ekstremitas kaki dan denyut nadi yang meningkat. Pada tanggal 2 Februari – 5 Februari 2019, berdasarkan data
observasi dan wawancara pada 30 orang anak dan orang tua anak yang datang ke klinik khitan AL -FITHRAH
Cianjur untuk dilakukan khitan (10 usia toddler, 10 usia pra sekolah, 10 usia sekolah), peneliti melakukan
perbandingan mengenai tingkat kecemasan yang dialami masing-masing kelompok usia toddler, pra sekolah dan
usia sekolah. Hasil observasi adalah dari 10 anak toddler, 7 anak menunjukan wajah yang biasa saja, 3 anak
menangis ketakutan. Pada 10 anak pra sekolah, 5 menunjukan wajah yang biasa saja, 5 anak menunjukan wajah
yang pucat, ketakutan. Pada 10 usia anak usia sekolah 2 anak menunjukkan wajah yan g biasa saja, dan 8 anak
mengalami wajah yang pucat, ketakutan, berkeringat, ekstremitas kaki dan denyut nadi yang meningkat.
Berdasarkan hasil wawancara pada 10 orang tua anak toddler, 7 anak biasa saja karena tidak mengetahui
apa yang akan dihadapi, 3 anak menangis karena takut dengan lingkungan yang asing, hasil wawancara pada 10
orang tua anak pra sekolah 5 anak menunjukan wajah yang biasa saja karena tidak tahu yang akan terjadi, 5
diantaranya ketakutan dan menangis karena sudah mengerti akan mengalami sakit saat disirkumsisi, dan hasil
wawancara pada 10 orang tua anak usia sekolah mengatakan 8 dari 10 anak ketakutan dan menangis dikarenakan
sudah mengerti akan ada perubahan pada tubuhnya dan mengalami sakit saat akan disirkumsisi. Menurut pemilik
klinik Khitan Al-Fithrah bahwa di klinik khitan Al-FIthrah sendiri belum ada tindakan atau upaya mengatasi
kecemasan dan ketakutan pada saat pasien akan dilakukan sirkumsisi.
Melihat penjelasan tersebut di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang Intervensi Terapi Murottal AlQur’an Terhadap Kecemasan pada Anak Usia Sekolah sebelum Sirkumsisi di klinik khitanan Al-Fithrah Cianjur.
Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan pre-eksperimental design dengan rancangan the one group pretest posttest
design, teknik sampling yang digunakan adalah concecutive sampling, total sampel adalah 17 anak yang dikhitan
di Klinik Al Fitrah Cianjur. Pengumpulan data dilakukan melalui penilaian kecemasan sebelum dan sesudah
intervensi dengan instrumen FAS (Face Anxiety Scale) dari Mc. Murtry.
Hasil Penelitian
Tabel 1. Proporsi Kecemasan Anak Usia Sekolah Sebelum dan Sesudah Intervensi Terapi Murottal
Al-Qur’an
Berat
Ringan
%
Sedang
%
Berat
%
%
Total
sekali
Kecemasan
sebelum
0
1
5,9
12
70,6
4
23,5
17
intervensi
Kecemasan
sesudah
13
76,5
2
11,8
2
11,8
0
17
intervensi
13
3
14
4
34
Berdasarkan tabel 1, kecemasan anak usia sekolah sebelum intervensi terapi murottal Al-Qur’an didapatkan
bahwa kecemasan yang paling banyak dialami anak adalah kecemasan berat dengan jumlah anak 12 orang anak
dengan presentase 70,6%. Setelah dilakukan intervensi terapi murottal Al-Qur’an didapatkan bahwa terdapat
penurunan kecemasan pada anak usia sekolah, hal ini dibuktikan dengan kecemasan anak setelah diberikan
intervensi murottal Al Quran terbanyak adalah kecemasan ringan dengan jumlah 13 anak (76,5%).
Tabel 2. Perbedaan proporsi terapi murottal Al-Qur’an terhadap kecemasan sebelum dan sesudah
intervensi.
Ringan
Kecemasan
sebelum
intervensi

0

%

Sedang

%

Berat

%

Berat
sekali

%

Total

p

1

5,9

12

70,6

4

23,5

17

0,001
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Kecemasan
sesudah
intervensi

13
13

76,5

2

11,8

3

2
14

11,8

0

17

4

34

Berdasarkan hasil tabel 2 di atas didapatkan hasil nilai kecemasan sebelum intervensi pada kelompok terapi
murottal Al-Qur’an anak yang mengalami kecemasan sedang berjumlah 1 orang, anak yang mengalami kecemasan
berat 12 orang dan anak yang mengalami kecemasan berat sekali 4 orang, hasil dari kecemasan sesudah intervensi
menunjukan bahwa kecemasan ringan 13 orang, anak yang mengalami kecemasan sedang 2 orang dan anak yang
mengalami kecemasan berat 2 orang, hasil penelitian juga membuktikan bahwa setelah diberikan intervensi
terdapat penurunan kecemasan, dilihat dari hasil uji Marginal Homogenety menunjukan nila p 0,001, menunjukan
terdapat perbedaan proporsi murotal Al-Qur’an terhadap kecemasan anak sebelum sirkumsisi.
Pembahasan
Berdasarkan tabel 1 kecemasan anak usia sekolah sebelum intervensi terapi murottal Al-Qur’an didapatkan bahwa
anak yang mengalami kecemasan sedang berjumlah 1 anak dengan respon ketegangan otot sedang mata terbuka
lebar dan alis terangkat, anak yang mengalami kecemasan berat 12 anak dengan respon ketegangan otot, ekspresi
menangis, alis mengkerut dan menggertakan gigi, anak yang mengalami kecemasan berat sekali berjumlah 2 anak
dengan respon keteganan otot sangat berat, melawan petugas medis, mata terbuka lebar dan berteriak-teriak.
Berdasarkan observasi hasil di lapangan pada anak usia sekolah yang akan dilakukan sirkumsisi di Klinik Khitan
Al-Fithrah Cianjur, terlihat bahwa anak mengalami respon yang berbeda -beda saat akan dilakukan sirkumsisi,
terdapat anak yang menangis, tegang, ketakutan, gemetar, dan tidak bisa diam, respon anak tersebut bisa dikatakan
anak mengalami kecemasan saat akan disirkumsisi, hal ini sejalan dengan Donsu (2017) mengatakan bahwa
kecemasan adalah sebagai kesulitan atau kesusahan dan merupakan konsekuensi yang normal dari pertumbuhan,
perubahan, pengalaman baru, penemuan identitas, dan makna hidup. Menurut Potter & Perry (2006), kecemasan
adalah suatu keadaan tegang yang berhubungan dengan ketakutan, kekhawatiran, perasaan-perasaan bersalah,
perasaan tidak aman, dan kebutuhan akan kepastian.
Berdasarkan hasil observasi lapangan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan anak usia sekolah
mengalami kecemasan saat akan disirkumsisi, diantaranya yaitu anak usia sekolah sudah mengetahui apa yang
akan terjadi saat dilakukan sirkumsisi, anak usia sekolah sudah mengetahui bahwa dirinya akan merasakan nyeri
saat disirkumsisi, adapun faktor lainnya anak sudah berfikir negatif terhadap tempat kesehatan, anak menganggap
bahwa tempat kesehatan adalah tempat yang sangat menyeramkan dan anak sering sekali sangat takut suntikan.
Hal ini sejalan dengan Hockenberry & Wilson (2009) bahwa usia anak sekolah sudah mulai mengikuti kegiatan
di luar rumah. Anak usia sekolah sudah mengetahui bahwa sirkumsisi sebagai proses pembedahan merupakan
tindakan yang dapat menimbulkan nyeri, sehingga anak takut terluka, hal ini menimbulkan rasa tidak nyaman pada
anak atau keluarga (Ghabeli, 2014). Selain itu aspek lingkungan meliputi induksi anest esi, ingatan yang negatif
mengenai rumah sakit, dan orang tua tidak mempraktikan aspek keagamaan juga mempengaruhi proses
pembedahan (Ahmed et al, 2011).
Setelah dilakukan intervensi murottal Al-Qur’an terdapat penurunan kecemasan, kecemasan anak usia sek olah
yang sudah dilakukan intervensi terapi murottal Al-Qur’an didapatkan bahwa anak yang mengalami kecemasan
ringan berjumlah 13 orang, anak yang mengalami kecemasan sedang berjumlah 2 anak, dan anak yang mengalami
kecemasan berat berjumlah 2 anak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat penurunan kecemasan antara sebelum
diberikan intervensi dan sesudah diberikan intervensi, hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian bahwa sebelum
dilakukan intervensi anak dengan kategori paling tinggi adalah anak yang mengalami kecemasan berat yaitu
dengan 12 responden. Sesudah diberikan intervensi berupa murottal Al-Qur’an terjadi perubahan, kecemasan anak
usia sekolah sebelum dilakukan sirkumsisi ketika sesudah diberikan intervensi, kecemasan anak usia sekolah
berada pada kecemasan kategori ringan, yaitu dengan 13 responden.
Hasil penelitian ini didukung berdasarkan penelitian yang dilakukan Risnawati (2017) dengan jumlah
responden 26 responden, terjadi penurunan kecemasan ketika sebelum diberikan intervensi dan sesudah
diberikan intervensi murottal Al Quran.
Berdasarkan hasil obeservasi dilapangan menunjukkan bahwa ketika anak yang mengalami kecemasan, sesudah
diberikan intervensi menunjukan respon yang cukup beragam dan positif, beberapa diantaranya anak berespon
dengan sebelumnya menangis anak tersebut menjadi tidak menangis, kemudian adapun sebelumnya anak
gemetar dan berteriak-teriak, sesudah diberikan intervensi anak tidak gemetar dan lebih tenang. Hal ini
membuktikan bahwa ketika anak mengalami kecemasan kemudian diberikan intervensi, terdapat penurunan
kecemasan pada anak tersebut. Hal ini memberikan dampak positif untuk proses sirkumsisi dan
penyembuhannya karena menurut Efendy (2010) jika anak mengalami kecemasan sebelum sirkumisisi, maka
dapat menimbulkan pendarahan yang berlebih, pada saat pembedahan ataupun pasca operasi yang
menyebabkan penyembuhan luka sirkumsisi akan memakan waktu yang cukup lama. Menurut Jenita (2008)
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adapun dampak lainnya yaitu dapat terjadi gangguan pada proses berfikir rasional serta disorga nisasi
kepribadian yang dapat mengancam kehidupan.
Berdasarkan pembahasan diatas menunjukan bahwa intervensi terapi murottal Al-Qur’an pada anak yang
mengalami kecemasan saat akan dilakukan sirkumsisi sangatlah berpengaruh, kecemasan yang terjadi pada
anak ketika sudah diberikan intervensi menunjukan bahwa kecemasannya menurun hal ini sangat baik untuk
anak tersebut, anak bisa terhindar dari dampak yang akan terjadi saat terjadi kecemasan berlebih saat akan
menjalani sirkumsisi..
Berdasarkan hasil tabel 2 didapatkan hasil nilai kecemasan sebelum intervensi terapi murottal Al-Qur’an anak
yang mengalami kecemasan sedang berjumlah 1 orang, anak yang mengalami kecemasan berat 12 orang dan anak
yang mengalami kecemasan berat sekali 4 orang, membuktikan bahwa kec emasan berat adalah katageorik yang
sering dialami anak saat akan dilakukan sirkumsi, sedangkan hasil dari kecemasan sesudah intervensi menunjukan
bahwa kecemasan ringan 13 orang, anak yang mengalami kecemasan sedang 2 orang dan anak yang mengalami
kecemasan berat 2 orang, membuktikan bahwa setelah diberikan intervensi terdapat penurunan kecemasan, dilihat
dari hasil uji Marginal Homogenety menunjukan nila p 0,001, menunjukan terdapat pengaruh murotal Al-Qur’an
terhadap kecemasan anak sebelum sirkumsisi.
Sesuai dengan hasil temuan di lapangan ,hal ini sesuai dengan Prasetyono (2009) bahwa faktor-faktor yang
menyebabkan kecemasan pada anak sirkumsisi adalah prosedur yang menimbulkan nyeri kehilangan kemandirian
dan berbagai hal yang tidak diketahui. Interpretasi anak terhadap kejadian, respon terhadap satu pengalaman dan
signifikasi yang mereka tempatkan pada pengalaman secara langsung berhubungan dengan tingkat perkembangan.
Penentraman hati dan pembicaraan orang ketiga sangat membantu dalam menghilangkan rasa takut dan kecemasan
serta memungkinkan anak mengungkapkan rasa sakit.
Besarnya dampak kecemasan yang ditimbulkan pada anak yang akan dilakukan sirkumsisi maka perlu penanganan
yang tepat terhadap masalah kecemasan ini, salah satunya dengan terapi murottal Al-Qur’an. Hal ini didukung
oleh (Esmaili & Rohani, 2011) penanganan kecemasan dengan pendekatan non farmakologis adalah dengan
menggunakan teknik distraksi, relaksasi, terapi aroma terapi, terapi hipnoterapi dan terapi mendengarkan. Salah
satu terapi mendengarkan adalah dengan menggunakan terapi murottal Al-Qur’an.
Pada penelitian ini terapi murottal Al-Qur’an digunakan sebagai media terapi untuk menurunkan kecemasan anak
yang akan dilakukan sirkumsisi, hal ini didukung oleh Widhowati (2010), terapi mu rottal Al-Qur’an yang dapat
dijadikan alternatif yang aman dan telah terbukti efektif menurunkan tingkat perilaku kekerasan, gangguan
perilaku, gangguan emosional, membantu anak lebih fokus dalam belajar, dan mampu mengungkapkan emosinya
dengan cara yang lebih adaptif. Pada penelitian ini menggunakan surat-surat pada Juz 30, hal ini dikarenakan pada
anak usia sekolah mereka sudah memahami dan sudah mengenal surat -surat pada juz 30. Juz’Amma adalah surat
juz ke 30 dalam kitab suci Al-Qur’an. Di dalamnya terdapat 37 surat. Juz Amma dimulai dengan surat an-Naba’
dan diakhiri surat An-Naas. Dalam Juz’Amma ini terdapat 34 surat berisikan surat yang sering didengar dan paling
sering dibaca. Anak pertama kali belajar membaca Al-Qur’an membaca dan menghafal surat-surat yang terdapat
dalam Juz’Amma. para imam masjid ketika sholat berjamaah lebih sering membaca surat -surat pendek yang
terdapat didalam Juz’Amma. Terapi mendengarkan murottal Al-Qur’an dalam penelitian ini memberikan dampak
yang positif pada responden. Terbukti dari hasil penurunan kategori nilai kecemasan yang terjadi setelah dilakukan
intervensi terapi murottal Al-Qur’an.
Berdasarkan observasi setelah diberikan intervensi terapi mendengarkan murottal Al-Qur’an terdapat perubahan
kecemasan pada anak, ana k lebih merasa nyaman dan tenang, intervensi murottal Al-Qur’an juga membuat anak
tidak fokus terhadap kecemasannya, hal ini sesuai dengan pernyataan menurut Deghi (2011) Al-Qur’an memiliki
banyak manfaat bagi pembaca maupun pendengar salah satunya terhada p perkembangan emosional, interaksi dan
kognitif yaitu dapat membuat pendengarnya merasa tentram, tenang, nyaman, mempertajam ingatan dan pemikiran
yang cemerlang. Hasil penelitian ini didukung berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Silviani (201 5)
tentang pengaruh terapi murottal Al-Qur’an terhadap kecemasan anak sebelum sirkumsisi. Didapatkan bahwa
terdapat pengaruh terapi murottal Al-Qur’an terhadap penurunan skor kecemasan anak usia sekolah yang akan
dilakukan sirkumsisi.
Berdasarkan pembahasan di atas didapatkan bahwa terapi murottal Al-Qur’an dapat menurunkan kecemasan pada
anak usia sekolah yang akan dilakukan sirkumsisi, intervensi murottal Al-Qur’an dapat memberikan efek tenang,
rileks, dan dengan terapi mendengarkan murottal Al-Qur’an anak lebih fokus terhadap terapi sehingga kecemasan
anak teratasi dan petugas medis dapat melakukan tindakan sirkumsisi dengan baik, dan membuat pengobatan anak
tersebut akan menjadi lebih cepat.
Simpulan
Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan proporsi kecemasan pada anak usia sekolah sebelum dan sesudah
diberikan terapi murottal Al-Qur’an, setelah intervensi murotal Al Quran, proporsi kecemasan anak menurun.
Peneliti menyarankan agar terapi murottal Al-Qur’an dapat menjadi intervensi yang dapat diaplikasikan pada anak
usia sekolah saat akan dilakukan sirkumsisi, sehingga anak tidak mengalami kecemasan.
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PENGARUH HYPNOLANGSING TERHADAP IMT (INDEKS MASSA TUBUH)
PADA MAHASISWI STIKES JENDERAL A.YANI CIMAHI
Achmad Setya Roswendi¹, Annisa Nur Azizah²
Stikes Jenderal Achmad Yani Cimahi
Achmadsetya1970@gmail.com

ABSTRAK
IMT (Indeks Massa Tubuh) adalah merupakan rumus matematis yang dinyatakan sebagai berat badan (dalam
kilogram) dibagi dengan kuadrat tinggi badan (dalam meter). 7 dari 10 orang mahasiswi di STIKes Jenderal
A.Yani Cimahi mengalami peningkatan berat badan dengan IMT diatas normal. Berat badan merupakan
parameter antropometri yang sangat labil harus selalu dimonitor agar memberikan informasi guna mengatasi
kecenderungan penurunan atau penambahan berat badan yang tidak di kehendaki. Terapi terdiri dari terapi
farmakologi dan non farmakologi, Hipnoterapi merupakan terapi non farmakologi yang menggunakan
keterampilan dalam berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar klien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh hypnolangsing terhadap IMT. Desain penelitian yang digunakan adalah pra -eksperimen One Group
Pretest – Posttest. Analisa data dilakukan dengan cara univariat dan bivariate dengan menggunakan statistik non
parametrik uji Wilcoxon. Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswi yang memiliki IMT menurut kriteria
WHO (overweight >23, at risk 23.0 – 24.9, Obese I 25.0 – 29.9, Obese II ≥30.0).Teknik pengambilan sampel
yang digunakan adalah purposive sampling dengan jumlah sampel yang diukur sebanyak 20 orang tanpa kontrol.
Hasil penelitian menunjukan terdapat pengaruh hypnolangsing terhadap IMT pada mahasiswi tingkat I Prodi
Ilmu Keperawatan (S1) STIKes Jenderal A.Yani Cimahi (p value 0,009 < α 0,05). Median sebelum
hypnolangsing 26.600 termasuk kategori obese I dan IMT sesudah hypnolangsing dengan median 26.200
termasuk kategori Obese I. Saran yang dianjurkan peneliti selanjutnya dapat menerapkan hipnoterapi dengan
berisikan sugesti lainnya dalam hal kesehatan. Teknik yang dilakukan disesuaikan dengan kondisi serta
kebutuhan peneliti.
Kata kunci: Hipnoterapi, Hypnolangsing, IMT

THE INFLUENCES OF HYPNOSLIMMING FOR BMI (BODY MASS INDEX) In
HEALTH SCIENCE JENDERAL ACHMAD YANI
ABSTRACT
BMI (Body Mass Index) is a mathematical formula expressed as weight (in kilograms) divided by height squared
(in meters). 7 out of 10 female students at STIKesJenderal A. YaniCimahi increased body weight with a BMI
above normal
.weight loss is a very unstable anthropometric parameters must be monitored in order to provide information to
overcome the tendency of decrease or weight gain is not desired. The therapy consisted of pharmacological and
non pharmacological and hypnoslimming is non pharmacological therapy. Hypnotherapy is the use of skills in
communicating with the subconscious mind clients.This study aims to determine the effect on BMI
hypnoslimming.
The design study is a pre-experiment one group pretest - posttest. Data analysis was done by univariate and
bivariate by using the non-parametric Wilcoxon statistic. The population in this study is a student who has a BMI
according to WHO criteria (overweight> 23, at risk 23.0 - 24.9, I Obese 25.0 - 29.9, Obese II
≥30.0). The sampling technique used is purposive sampling with sample size was measured as 20 people without
control.
The research shows there is an influences on the students hypnoslimming towards IMT level I School of Nursing
(S1) STIKes General A. YaniCimahi (p value 0.009 <α 0.05). Median before hypnoslimming 26,600 obese
category I and IMT after hypnoslimming with a median of 26,200 including Obese category I. Suggestions that
recommended further research can apply hypnotherapy with other suggestions contain ed in terms of health.
Techniques are performed according to the conditions and needs of researchers.
Keywords: BMI, Hypnotherapy, Hypnoslimming
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Latar Belakang
Prevalensi IMT berlebih, khususnya obesitas meningkat di seluruh dunia hampir pada setiap ne gara. Obesitas juga
muncul di beberapa negara miskin di dunia. Secara normal masalah obesitas pertama kali muncul pada populasi
yang makmur, namun pada dekade belakangan ini, obesitas muncul pada tingkat pendidikan, pendapatan dan sosial
yang rendah (Astrup, 2005). Penelitian epidemi obesitas yang dilakukan Low, Chin dan Deurenberg-Yap (2009)
memperlihatkan bahwa prevalensi kelebihan berat badan (overweight) sebesar 23,2% di Jepang dan 66,3% di
Amerika Serikat Sebesar 60%.
Negara Indonesia memiliki prevalensi obesitas sangat mengkhawatirkan dan selalu mengalami peningkatan dari
tahun ke tahun. Pada tahun 2007, prevalensi kegemukan pada anak Indonesia umur 6 -14 tahun adalah 9,5% untuk
anak laki- laki dan 6,4% untuk anak perempuan dan angka ini naik menjadi 10,7% untuk anak laki – laki dan 7,7%
untuk anak perempuan pada tahun 2010 (Depkes, 2008; Kemenkes, 2010). Prevalensi gemuk pada remaja umur
16-18 tahun di Jawa Barat sebanyak 7,6% yang terdiri dari 6,2% gemuk dan 1,4% obesitas. Kabupaten/kota dengan
preva lensi gemuk tertinggi adalah kota Depok (20,8%) dan terendah Kabupaten Sukabumi (3,5%). Sebanyak 12
Kabupaten/Kota dengan prevalensi gemuk diatas angka prevalensi Jawa Barat yaitu Kabupaten Subang,
Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sukabumi, Kota Cimahi, Kot a Cirebon, Kota Tasikmalaya, Kabupaten
Kuningan, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cianjur, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Kota Depok (Profil
Kesehatan Provinsi Jawa Barat, 2013).
Menurut WHO (2011) pada tahun 2008, sekitar 1,5 milliar dewasa (20+) adala h overweight dan lebih dari 200
juta laki-laki dan sekitar 300 juta wanita adalah obese. WHO juga memprediksi bahwa pada tahun 2015, sekitar
2.3 milliar dewasa akan mengalami overweight dan lebih dari 700 milliar akan obese. Di Indonesia adalah 19.1%
denga n wanita 23.8% dan pria 13.9%. Obesitas telah meningkat dari 2,3% menjadi 3,7% pada laki-laki dan 7,3%
menjadi 10% pada perempuan (Salem 2007). Menurut RISKESDAS (2007) prevalensi obesitas pada penduduk
dewasa di atas 15 tahun di beberapa kota besar di Ind onesa cukup tinggi seperti di Sumatera utara 20.9% dengan
17.7% pria dan 23.8% wanita, di DKI Jakarta 26.9% dengan 22.7% pria dan 30.7% wanita, Jawa Barat 17.0%
dengan 14.4% pria dan 29.2% wanita, Jawa tengah 17.0% dengan 11.6% pria dan 22.0% wanita, DI Yo gyakarta
18.7% dengan 14.6% pria dan 22.5% wanita, Jawa timur 20.4% dengan 15.2% pria dan 25.5% wanita.
Sekitar 80-90% kasus obesitas diperkirakan ditemukan pada rentang usia dewasa (David J, 2000). Prevalensi
obesitas yang tinggi ditemukan pada rentang um ur 20-60 tahun dan setelah umur di atas 60 tahun kejadian obesitas
menurun. Hal tersebut terutama disebabkan oleh penurunan aktivitas fisik dan perubahan hormonal dalam tubuh
(Hill et al, 2006).
Metode yang paling berguna dan banyak digunakan untuk mengukur tingkat obesitas adalah BMI (Body Mass
Index)/IMT (Indeks Massa Tubuh). IMT (Indeks Massa Tubuh) merupakan salah satu indeks antropometri
sederhana untuk memantau status gizi orang dewasa yang berumur di atas 18 tahun khususnya yang berkaitan
dengan kekurangan dan kelebihan berat badan. Cara menghitung IMT (Indeks Massa Tubuh) yaitu membagi berat
badan (kg) dengan kuadrat dari tinggi badan (meter). Klasifikasi IMT untuk Asia dewasa IOFT, WHO (2000,
dalam Wargahadibrata 2014) bahwa underweight <18.5, normal 18.5 – 22.9, overweight >23, at risk 23.0 – 24.9,
Obese I 25.0 – 29.9, Obese II ≥30.0.
Dampak dari obesitas diantaranya resiko hipertensi, resiko kematian dini, resiko penyakit jantung dan pembuluh
darah, resiko stroke, resiko diabetes mellitus tipe 2, resiko kanker, resiko batu empedu hingga resiko arthritis atau
gout (Ramayulis, 2014). Selain masalah buruk bagi kesehatan maka akan berdampak pada psikologisnya,
diantaranya terganggunya perkembangan self esteem yang rendah dan gambaran diri (self-image) yang buruk.
Kondisi obesitas juga terkait dengan tingkat depresi (Victoriana, 2012).
Mekanisme dalam menurunkan berat badan terdiri dari pengaturan aktivitas fisik dan membentuk
kebiasaan/perilaku (Cognitive behavior therapy), terapi pendukung (adjuvan) seperti terapi obat-obatan dan terapi
pembedahan bila diperlukan, terapi akupuntur dilakukan untuk mengiringi diet, aktivitas dan obat serta melakukan
pengaturan diet (Wargahadibrata, 2014).
Salah satu mekanisme dalam penurunan berat badan adalah dengan cara pengaturan diet. Seperti diet yang
diutarakan oleh Taikiy (2014) mengatakan bahwa diet banyak macamnya seperti diet atkins, diet Okinawa, diet
macrobiotic, food combining, diet lambat karbohidrat, zone diet, diet vegetarian, diet mediterania, akupuntur, diet
golongan darah, diet psikologi, OCD hingga diet mayo. Tidak hanya asupan makanan yang perlu diperhatikan
tetapi program latihan dalam beraktivitas dan olahraga juga tidak kalah penting. Selain hal diatas banyak orang
berdiet dengan cara terapi obat pelangsing ataupun dengan terapi bedah, guna mengurangi volume lambung yang
bisa menurunkan berat badan (Wargahadibrata, 2014).
Selain hal-hal diatas, para peneliti mengungkapkan bahwa ada satu pendekatan terapi yang disebut terapi
komplementer. Dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No1109/MENKES/PER/XI/2007
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Tentang penyelenggaraan pengobatan komplementer alternatif di fasilitas pelayanan kesehatan menyebutkan
dalam pasal 4 bahwa ruang lingkup pengobatan komplementer – alterna tif yang berlandasan pengetahuan
biomedik meliputi intervensi tubuh dan pikiran (mind and body interventions), sistem pelayanan pengobatan
alternatif (alternative systems of medical), cara penyembuhan manual (manual healing methods) pengobatan
farmakologi dan biologi (pharmacologic and biologic tratsmnents), diet dan nutrisi untuk pencegahan dan
pengobatan (diet and nutrition the prevention and treatment of disease), cara lain dalam diagnosa dan pengobatan
(unclassified diagnostic and treatment methods). Salah satu terapi komplementer yang meliputi intervensi tubuh
dan pikiran (mind and body interventions) dapat dilakukan di Indonesia adalah Hipnoterapi
(www.gizikia.depkes.go.id/download/parmenkes/, diperoleh 06 Februari 2015).
Hipnoterapi bisa membantu agar dapat menemukan “your own way” atau “cara anda sendiri” guna memotifasi diri
untuk segera memulai sebuah aktivitas seperti olahraga, mengatur pola makan, berat badan, berhenti merokok, dan
meningkatkan perilaku sehat lainnya. (Hakim, 2010). Hypnolangsing melakukan identifikasi identifikasi dan
instalasi program langsing di pikiran alam bawah sadar (Triharto, 2012). Tubuh sehat dan langsing berawal dari
pengelolaan pikiran (Liu, 2015).
Penelitian oleh Febrindah (2012) “Hipnoterapi Untuk Penurunan Presentase Lemak Tubuh, Penurunan Asupan
Makan Dan Peningkatan Aktivitas Fisik Pada Individu Obes” terdapat penurunan berat badan dan pada subyek
intervensi terjadi penurunan presentase lemak tubuh sebesar 1,2 – 6,4% dan pada subyek kontrol presentase lemak
tubuh turun sebesar 0 – 1,9%. Penurunan asupan energi pada kelompok intervensi sebesar 370,6 kcal dan pada
kelompok kontrol sebesar 143,7 kcal. Pada kelompok hipnoterapi hanya 1 orang yang t erdapat 7 orang subyek
yang tidak terjadi perubahan status aktivitas.
Mahasiswi STIKes Jenderal A.Yani Cimahi dapat dikategorikan sebagai dewasa awal dalam tahap perkembangan.
Dalam penelitian ini, peneliti hanya meneliti mahasiswi, dengan alasan perempua n memiliki prevalensi angka
obesitas lebih tinggi dari pada laki-laki. Selain itu, mahasiswi tingkat I Prodi Ilmu Keperawatan (S1) merupakan
masa usia peralihan dari usia remaja akhir kedewasa awal dan mahasisi tingkat I Ilmu Keperawatan (S1) memiliki
populasi lebih banyak dibandingkan jurusan lain yang ada di STIKes Jenderal A.Yani Cimahi.
Berdasarkan studi pendahuluan pada tanggal 17 Februari 2015 terhadap
10 orang mahasiswi tingkat I Prodi Ilmu Keperawatan (S1) STIKes Jenderal A.Yani Cimahi dengan menggunakan
metode wawancara, didapatkan 1 orang mengalami obese I dengan IMT = 29,9 kg/m 2 , 6 orang memiliki
overweight dengan IMT = >23 kg/m 2 dan 3 orang dengan BB normal IMT = 18,5 – 22,9 kg/m 2 (Ketentuan IMT
diambil dari WHO untuk Asia dewasa). Mahasiswi yang mengalami obese I dan overweight mengatakan merasa
tidak percaya diri dengan ukuran tubuhnya, sudah mencoba melakukan beberapa diet namun belum berhasil,
mereka sedang mencari alternative untuk dapat menurunkan berat badannya. Tujuan umum penelitian ini adalah
untuk mengetahui pengaruh hypnolangsing terhadap IMT pada mahasiswi tingkat I Prodi Ilmu Keperawatan S1
STIKes Jenderal A.Yani Cimahi
Desain penelitian ini menggunakan metode penelitian pra -eksperimen One Group Pretest – Posttest. (Riyanto,
2010). Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Alternatif (Ha) merupakan pernyataan adanya
hubungan antara variabel satu dengan variabel lain ataup un adanya perbedaan suatu kejadian antara dua kelompok.
Variabel Independen (Bebas) dalam penelitian ini adalah hypnolangsing, sedangkan variabel dependen (terikat)
adalah IMT (Indeks Massa Tubuh).
Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswi tingkat I Ilmu Keperawatan S1 STIKes Jend A.Yani Cimahi yang
sebanyak 87 orang. Tekhnik pengambilan sampel dengan menggunakan dengan cara purposive sampling.Besarnya
sampel untuk penelitian sederhana adalah 10-20 responden (Sugiyono, 2009), jumlah yang diambil yang maksimal
yaitu 20 responden. Yang menjadi kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah memiliki kriteria minimal
overweight, bersedia menjadi responden, responden yang dapat terhipnotis dalam kondisi alpha atau theta.
Instrumen SOP Hipnoterapi tidak dilakukan uji statistik validitas dan realibilitas, cukup dengan menggunakan uji
validitas sentences. Untuk Timbangan berat badan dilakukan kalibarasi terlebih dahulu.
Analisis univariat menggunakan tendency sentral yaitu median karena memiliki distribusi data yang tidak normal.
Analisis bivariat menggunakan wolcoxon. Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti memperhatikan etika penelitian
yaitu Menghormati harkat, martabat serta privasi dan kerahasiaan subjek penelitian, Keadilan dan
inklusivitas/keterbukaan (respect for justice an inclusiveness). Memperhitungkan manfaat dan kerugian yang
ditimbulkan (balancing harms and benefits).
Dari hasil analisis analisis univariat didapatkan median pretest IMT (IMT sebelum hypnolangsing) 26,600 (95%
CI: 25,404 – 30,106). termasuk kategori obese I dan standar deviasi 5,0237. IMT minimal 23,0 dan IMT maksimal
42,0.Nilai median posttest IMT (IMT sesudah Hypnolangsing) 26,200 (95% CI: 25,073 – 29,967) termasuk
kategori obese I dan standar deviasi 5,2290. IMT minimal 22,6 dan IMT maksimal 43,0. Uji Wilcoxon
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menghasilkan P value 0,009, P value ≤α, hal ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh hipno langsing terhadap
IMT pada mahasiswi STIKES A Yani Cimahi, tingkat . Dari total responden 20 orang, didapatkan 16 orang
mengalami penurunan, 2 orang mengalami penambahan IMT, dan 2 orang lagi memiliki IMT yang sama antara
pre dan post hipnolansing.
Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Febrindah (2012) mengenai “Hipnoterapi Untuk Penurunan
Presentase Lemak Tubuh, Penurunan Asupan Makan Dan Peningkatan Aktivitas Fisik Pada Individu Obes”
terdapat penurunan berat badan dan pada subyek interv ensi terjadi penurunan presentase lemak tubuh sebesar 1,2
– 6,4% dan pada subyek kontrol presentase lemak tubuh turun sebesar 0 – 1,9%. Penurunan asupan energi pada
kelompok intervensi sebesar 370,6 kcal dan pada kelompok kontrol sebesar 143,7 kcal. Pada k elompok hipnoterapi
hanya 1 orang yang terdapat 7 orang subyek yang tidak terjadi perubahan status aktivitas.
Beberapa responden yang berhasil dalam menjalankan terapi ini mengatakan bahwa salah satu faktor keberhasilan
mereka dalam menurunkan berat badan sehingga ia mengalami perubahan IMT antara lain, menurunnya emosi
makan berlebih, menghentikan makan makanan ringan (mengemil), mulai gemar beraktivitas dan berolahraga.
Selain faktor keberhasilan diatas, tentu keadaan otak yang menerima suggesti dengan ba ikpun merupakan faktor
keberhasilan yang sangat penting. Menurut Gunawan (2010) mengatakan bahwa seseorang yang berhasil
melakukan suatu tindakan hasil modifikasi alam bawah sadarnya menandakan seseorang telah sukses menjangkau
kondisi otak saat hipnotis dalam keadaan alpha. Keadaan alpha ialah dimana suggesti yang diberikan oleh
hipnoterapist akan sangat mudah diterima seseorang. Selain alpha, gelombang tetha pun merupakan gelombang
yang dapat membantu seseorang lebih rileks dan memungkinkan sugesti masuk kedalam otaknya. Gelombang
tetha merupakan gelombang otak lebih rendah daripada alpha sehingga kondisi ini merupakan pintu masuk menuju
hypnoanasthesia, yakni sebuah metode pembiusan dengan hipnotis sehingga klien dapat menjalani operasi tanpa
rasa sakit.
Penelitian oleh Hendriyanto, dkk (2011) “Pengaruh hipnoterapi terhadap tingkat stres mahasiswa fakultas ilmu
keperawatan universitas padjadjaran angkatan 2011” menggunakan metode eksperimen pre test dan post test one
group design. Analisa data statistik menggunakan wilcoxon match pairs test. Dengan 30 orang responden dari
jumlah populasi 156 orang. Penurunan tingkat stres terbukti dari prosentase tingkat stres normal setelah dilakukan
hipnoterapi yaitu sebanyak 16 responden (53,33%) dari 0 responden (0%) p ada tingkat stres normal sebelum
dilakukan hipnoterapi. Berdasarkan penelitian ini hipnoterapi efektif menurunkan tingkat stres dan diharapkan
dapat memberi masukan kepada institusi pendidikan, dan penelitian yang lain sehingga dapat mengatasi stres pada
mahasiswa dengan hipnoterapi.
Hipnoterapi adalah sebuah seni, dimana keterampilan dalam berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar adalah
hal mutlak yang harus dikuasai (Triharto, 2012).
Hipnoterapi adalah terapi yang menggunakan hypnosis untuk memfasilitasi perubahan. Sugesti yang telah
disetujui sebelumnya ditanamkan kedalam alam bawah sadar sementara anda dalam keadaan rileks terhipnotis.
Selama proses hipnotis berlangsung anda tidak akan melakukan suatu hal yang tidak anda kehendaki. Contohnya
ingin berhenti merokok, menurunkan berat badan menghilangkan emosi negatif atau meningkatkan konsentrasi
daya ingat dan berhenti ketergantungan (Rafael, 2006)
Menurut Gunawan (2010), Wong (2009), Triharto (2012) menyatakan bahwa seseorang memiliki memiliki dua
pikiran yaitu pikiran sadar (conscious mind) dan pikiran bawah sadar (subconscious mind) bukan berarti memiliki
dua pikiran tetapi dimaksudkan seseorang m emiliki dua fungsi pikiran yang berbeda dan saling berhubungan. Saat
hipnoterapi seseorang masuk kepada gelombang otak alpha yaitu dimana seseorang tenang, santai, rileks tubuh
dan pikirannya disinilah pikiran bawah sadar mulai aktif dan mulai fokus ke dalam dirinya sendiri. Tetha
merupakan gelombang otak lebih rendah daripada alpha disinilah biasanya seseorang merasakan kantuk yang
sangat dalam dan disini juga pikiran bawah sadar aktif. Maka sugesti bisa masuk pada tahapan ini. Sugesti akan
dengan mudah, cepat dan efektif masuk kedalam pikiran alam bawah sadar seseorang. Pada tahap ini, hipnoterapist
mensugesti aturan-aturan hypnolangsing dan sugesti positif lainnya dalam menunjang penurunan berat badan.
Sehingga responden dapat mulai memahami dan mempraktekan isi sugesti yang therapist berikan.
Dalam buku Quantum slimming karya Liu (2015) mengatakan bahwa pikiran bawah sadar dapat melindungi diri
kita (tubuh fisik dan pikiran sadar) menurut cara, strategi, mekanisme atau logikanya sendiri. Pikiran sadar
berperan 12% dalam membantu manusia dalam menganalisis dan membangun logika serta bersifat sementara.
Pikiran bawah sadar memiliki 88% jauh lebih besar dan bersifat netral, yang artinya pikiran bawah sadar ini bisa
mampu menyimpan informasi dan program apapun yang masuk ke dalamnya dan merekamnya (Triharto, 2012).
Menurut Triharto (2012), hasil dari terapi hypnolangsing, yaitu menghentikan mengemil dan terobsesi terhadap
makanan, menghentikan makan secara emosi, meningkatkan metabolisme tubuh, mencipt akan motivasi tinggi
untuk berlatih/berolahraga, merasakan nyaman dengan tubuh sendiri. Manfaat lain dari hipnoterapi digunakan
sebagai modifikasi perilaku subjek, isi perasaan, sikap serta keadaan seperti kebiasaan disfungsional, kecemasan,
sakit sehubungan stress, manajemen rasa sakit dan perkembangan pribadi. Hipnoterapi dapat digunakan di bidang
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pengobatan dan olahraga dengan cara mengubah mekanisme otak manusia menginterprestasikan pengalaman dan
menghasilkan perubahan pada persepsi dan tingkah laku (Nadia, 2010).
Berdasarkan hasil analisis, peneliti berpendapat bahwa adanya pengaruh hypnolangsing terhadap IMT. Responden
mengatakan senang ketika melihat penurunan berat badannya. Dari hasil penelitian menunjukkan median sebelum
melakukan hypnolangsing 26.600 dan sesudah melakukan hypnolangsing 26.200 maka secara statistik terlihat
adanya pengaruh walaupun masih dalam kategori obese I. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah terdapat
pengaruh secara statistik bahwa hypnolangsing menurunkan IMT pada mahasiswi STIKES Jenderal Achmad Yani
Cimahi, menunjukan dari hasil secara statistik P-value = 0.009, P-value ≤ α (α=0.05), Namun secara praktis
belum menunjukan secara maksimal terjadi perubahan, karena baik sebelum maupun setelah hipnolangsing masih
termasuk dalam kategori obese 1.
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ABSTRAK
Lengkungan tulang belakang dapat mengalami gangguan, salah satunya adalah skoliosis. Faktor yang
mempengaruhinya adalah berat badan, aktivitas fisik, sikap dan durasi duduk serta penggunaan tas yang tidak
sesuai. Gangguan tulang belakang dapat mengganggu aktivitas dan kinerja jantung serta paru -paru. Mahasiswa
keperawatan sebagai calon perawat diharapkan dapat menjaga kesehatan tulang belakang agar dapat memberikan
kinerja yang optimal. Rancangan penelitian menggunakan deskriptif kuantitatif. Populasi penelitian adalah
mahasiswa Fakultas Keperawatan Unpad dengan jumlah sampel 92 responden. Pengambilan responden
menggunakan proportional simple random sampling. Instrumen penelitian terdiri dari alat plumb line, kuesioner
demografi, pengetahuan dan Physical Activity Level yang dianalisis dengan analisis univariat menggunakan
distribusi frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan 43 responden (46,7%) memiliki kecurigaan adanya skoliosis.
Faktor risiko kecurigaan adanya skoliosis yang ditemukan pada responden penelitian adalah sikap dan durasi
duduk, serta penggunaan tas yang tidak sesuai. Aktivitas f isik dan berat badan tidak menjadi faktor risiko
kecurigaan adanya skoliosis. Responden dengan tingkat pengetahuan baik, ditemukan tidak ada skoliosis. Hal yang
perlu dilakukan oleh mahasiswa untuk menurunkan faktor risiko gangguan tulang belakang adalah d engan lebih
memperhatikan sikap dan durasi duduk, penggunaan tas yang sesuai, serta menjaga pola hidup.
Kata kunci: Gangguan tulang belakang, mahasiswa, dan pengetahuan
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ABSTRAK
Penyakit diare merupakan penyakit endemis yang masih menjadi salah satu masalah kesehatan utama dan
merupakan penyakit potensial kejadian luar biasa (KLB) yang sering terjadi di negara berkembang seperti
Indonesia. Diare pada balita yang tidak tertangani dengan baik sering terjadi di negara berkembang, dimana salah
satu penyebabnya adalah pengetahuan dan sikap tentang pentingnya pemberian rehidrasi oral masih kurang. Oleh
karena itu tujuan penelitian ini adalah mengetahui gambaran pengetahuan dan sikap ibu yang memiliki balita
terkait pemberian rehidrasi oral pada balita yang terkena diare.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah ibu yang memiliki
balita dengan sampel 83 orang. Teknik pengambilan sampel mengggunakan teknik purposive sampling dengan
kriteria inklusi (Ibu yang memiliki anak balita yang sudah pernah terkena diare). Instrument yang digunakan
memiliki nilai validitas 0,460 – 0,659 pada variabel pengetahuan, 0,437 – 0,645 pada variabel sikap dan nilai
reliabilitas pada variabel pengetahuan adalah 0,836, variabel sikap 0,841.
Hasil penelitian ini di dapatkan 79,5% ibu memiliki pengetahuan pemberian rehidrasi oral yang baik, 51,8%
memiliki sikap yang mendukung. Hal ini menunjukan bahwa ibu yang m emiliki balita yang pernah diare
berpengetahun baik, memiliki sikap juga yang mendukung dalam pemberian rehidrasi oral diare. Kesimpulan
bahwa ibu yang memiliki balita memiliki pengetahuan yang baik dan sikap yang mendukung dapat ditingkatkan
lagi agar tidak ada komplikasi pada diare. Saran dari peneliti yaitu dalam meningkatkan sikap ibu yang
mendukung, harus adanya tindak lanjut berupa praktik langsung oleh pihak kader, puskesmas, atau peneliti
selanjutnya.
Kata Kunci: Pengetahuan, sikap, dan rehidrasi oral
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ABSTRAK
Era modern saat ini 4.0 pembelajaran dalam keperawatan berbasis Mobile Learning menggunakan ponsel
smartphone telah banyak diterapkan terutama untuk latihan keterampilan keperawatan dan disukai siswa
keperawatan yang keuntungannya, seperti pembelajaran dapat dilakukan sesuai keinginan tanpa batasan waktu dan
ruang, akses informasi yang cepat dan akurat serta terba ru. Smarthphone menjadi bagian dalam kehidupan dan
pendidikan, namun di indonesia belum banyak kesadaran individu dalam pemanfaatannya yang mana bila di
gunakan secara benar mampu meningkatkan Self Efficacy dalam keterampilan keperawatan. Perawat dengan
efikasi diri yang rendah tidak akan mengambil suatu tindakan yang seharusnya diperlukan untuk pasien mereka.
Maka dari itu, tujuan penulisan Literatur Review ini untuk melihat dari beberapa jurnal terkait penggunaan
Smarthphone terhadap peningkatan Self Efficacy perawat pada keterampilan keperawatan. Studi Literatur ini
dibuat dengan melakukan analisis terhadap artikel ilmiah yang dipublikasikan dari tahun 2016 sampai 2019 dan
berbahasa inggris. Data didapat dari database meliputi Google Scholar, PubMed dan Ebscohost dengan kata kunci
Mobile Learning, Nursing Education dan Self Efficacy. Hasil studi literatur didapatkan 5 artikel yang sesuai kriteria
inklusi dan ekslusi. Hasil telaah jurnal didapatkan bahwa penggunaan smartphone dalam Mobile Learning pada
siswa keperawatan dapat meningkatkan Self Efficacy pada keterampilan keperawatan. Sehingga diperlukan
kesadaran pada perawat untuk menggunakan Smartphone sebagai alat untuk meningkatkan kompetensi diri pada
keterampilan keperawatan.
Kata Kunci: Mobile Learning, Nursing Education, Self Efficacy
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ABSTRAK
Meningkat dan berkembangnya teknologi saat ini menimbulkan fenomena penggunaan smartphone semakin pesat
di semua kalangan. Permasalahan yang kerap kali datang akibat smartphone terus menjadi perbincangan. Anak
dan remaja sudah banyak mengalami kecanduan berdampak pada kenakalan, menurunnya prestasi, terhambatnya
tumbuh kembang, perubahan perilaku, kecemasan hingga depresi serta pernyakit fisik dan psikologis lainnya.
Orang Tua sebagai individu yang paling dekat dengan anak dapat menjadi faktor perilaku keca nduan smartphone,
hal ini menjadi pendukung bahwa faktor yang mempengaruhi kecanduan smartphone harus dibahas dari perspektif
holistik bukan hanya dari faktor internal. Tujuan dari tinjauan sistematik ini adalah untuk mengetahui keterlibatan
orang tua dala m perilaku kecanduan smartphone pada anak dan remaja. Sebuah review didapatkan berdasarkan
hasil pencarian dengan keyword “ Smartphone Addicition” AND “ Childrent “ AND “ Adolesecnt” AND “ Parent
“ dalam pencarian Ebsco, Proquest dan CINAHL. Studi didapatk an sebanyak 489 artikel dari tahun terbit 2014
hingga 2019. Hasil pencarian kemudian dilakukan filter berdasarkan kriteria inklusi dan didapatkan 10 artikel.
Hasil dari tinjauan ini menunjukan bahwa adanya keterlibatan orang tua dalam kecanduan smartphone seperti
akibat adanya pengalaman masa lalu (kekerasan, orang tua dengan kecanduan internet, gaya pengasuhan, persepsi
orang tua, ketidak pedulian atau aspek collus-unemotion orang tua, dan kurangnya kepuasan akan fungsi rekreasi
dalam keluarga. Kesimpulan dalan hasil literure didapatkan bahwa adanya hubungan keterlibatan orang tua dalam
perilaku kecanduan anak. Dalam hal ini diharapkan adanya sebuah penelitian baru terkait upaya peningkatan peran
dan fungsi keluarga yang dapat menurunkan angka kecanduan smartphone
Kata Kunci: Anak, Kecanduan Smartphone, Orang Tua, Remaja.
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TINJAUAN LITERATUR: FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN
BEBAN GEJALA PADA PASIEN HEMODIALISIS
Early Octavia Limbong 1 , Tuti Pahria 2 , Sri Hartati Pratiwi 3
Fakultas Keperawatan, Universitas Padjadjaran
Email: early18001@mail.unpad.ac.id

ABSTRAK
Pasien dengan penyakit ginjal kronis (PGK) yang menjalani hemodialisis mengalami beban gejala yang tinggi dan
mengarah kepada gangguan kualitas hidup. Penilaian beban gejala membantu penyedia kesehatan mengetahui
gejala yang paling mengganggu, memprioritaskan perawatan dan menargetkan intervensi yang efektif. Menurut
Theory of Unpleasant Symptoms (TOUS) terdapat tiga faktor mempengaruhi gejala (fisiologis, psikologis, dan
situasional). Akan tetapi, belum ada penelitian sebelumnya yang meneliti faktor-faktor yang berhubungan dengan
beban gejala pada pasien hemodialisis. Tujuan dari tinja uan literatur ini adalah untuk mensintesis faktor-faktor
yang berhubungan dengan beban gejala pada pasien hemodialisis dan mengidentifikasi kesenjangan literatur.
Metode penelitian ini menggunakan tinjauan sistematis terhadap studi observasi. Strategi penc arian dilakukan pada
database MEDLINE, CINAHL, dan PubMed. Studi yang diterbitkan dalam Bahasa Inggris dan tahun 2009 -2019
yang menilai beban gejala dan faktor-faktor yang berhubungan pada pasien hemodialisis dipertimbangkan untuk
dimasukkan dalam tinjauan ini. Laporan kasus dan penelitian hanya pada pasien transplantasi ginjal tidak
disertakan. Kami menemukan 6 studi observational retrospektif dan prospektif. Hasil dari tinjauan literatur ini
mengungkapkan faktor-faktor yang berhubungan dengan beban gejala pasien yang menjalani hemodialisis adalah
usia, jenis kelamin (data demografi); proses hemodialisis, durasi sesi hemodialisis, waktu pemulihan paska
hemodialisis, lamanya menjalani hemodialisis, data klinis hemoglobin dan kalium, output urin (faktor fisio logis);
tingkat depresi, emosi negatif (faktor psikologis); proses hemodialisis di pusat hemodialisis dan ras (faktor
situasional). Selain hasilnya masih kontroversial, penelitian terkait faktor situasional masih minim. Perlu di
eksplorasi lebih lanjut hubungan faktor situasional (aspek dukungan sosial) dengan beban gejala dan untuk lebih
memahami penyebab beban gejala pada pasien hemodialisis.
Kata kunci: dialysis, factors, hemodialysis, symptom burden.
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PENGARUH TERAPI MUROTTAL SURAT AR-RAHMAN TERHADAP
PENURUNAN TEKANAN DARAH PADA LANSIA HIPERTENSI DI BPSTW
CIPARAY
Raihany Sholihatul Mukaromah 1*, Rekha Dhea Andriana 2 , Yono Taryono 3
1,2
Fakultas Keperawatan Bhakti Kencana Bandung University
3
Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu Kota Bandung,
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ABSTRAK
Hipertensi merupakan salah satu penyakit tertinggi yang sering terjadi pada lansia, dan jika tidak ditangani dengan
baik dapat menyebabkan komplikasi seperti penyakit jantung dan stroke. Terapi untuk hipertensi yaitu dengan
farmakologi dan non farmakologi, untuk terapi non farmakologi yang bisa dilakukan salah satunya dengan teknik
relaksasi seperti terapi murottal surat Ar- Rahman.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh terapi murottal surat ar- rahman terhadap penurunan tekanan
darah pada lansia hipertensi di BPSTW Ciparay.
Jenis penelitian ini menggunakan Quasi-Eksperimen dengan rancangan Non Equivalent Control Group. Populasi
sebanyak 51 orang dan sampel 34 responden yang terbagi menjadi 17 responden kelompok intervensi dan 17
responden kelompok kontrol dengan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dengan mengukur tekanan
darah sebelum dan sesudah dilakukan terapi murottal surat Ar- Rahman sebanyak 6 kali selama 2 minggu. Analisa
univariat menggunakan mean dan bivariat menggunakan uji Unpaired Sample T-test.
Hasil penelitian menunjukan: Ada pengaruh terapi murottal surat Ar-Rahman terhadap perbedaan rata-rata tekanan
darah antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol (p value = 0,000 < α 0,05) untuk sistolik dan (p value =
0,004 < α 0,05 ) untuk diastolik. Berdasarkan hasil penelitian disarankan agar pihak BPSTW Ciparay
mempertimbangkan terapi murottal surat ar-rahman sebagai salah satu terapi non farmakologi dalam menangani
hipetensi.
Kata kunci: Hipertensi, Lansia, Terapi murottal surat ar-rahman

EFFECTS OF MUROTTAL SURAT AR-RAHMAN THERAPY ON REDUCING
BLOOD PRESSURE IN ELDERLY HYPERTENSION AT BPSTW CIPARAY
ABSTRACT
Hypertension is one of the highest diseases that often occur in the elderly, and if not treated properly can cause
various complications such as heart disease and stroke. Non -pharmacology therapies that can be done one of
them by relaxation techniques such as murottal ar-rahman therapy.
The purpose of this study was to determine the effect of murottal ar-rahman therapy on blood pressure reduction
in elderly hypertension in BPSTW Ciparay.
This type of research uses quasi-experiment with non equivalent control group design. Population of 51 people
and a sample of 34 respondents divided into 17 respondents in the intervention group and 17 respondents in the
control group with purposive sampling technique. Data collection by measuring blood preassure before and
after murottal ar-rahman therapy 6 times for 2 weeks. The analysis used univariate using the mean and bivariate
using unpaired sample t- test
The results showed: there was an effect of murottal ar-rahman therapy on the difference in average between the
intervention group and the control group (p value = 0.000 <a 0.05) for systolic and (p -value = 0.004 <a 0.05)
for diastolic. Based on the results of the study, it was suggested that BPSTW Ciparay consider Murottal ArRahman therapy as a non-pharmacological therapy in treating hypertension.
Keywords: Hypertension, Elderly, Murottal ar-rahman therapy
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PENDAHULUAN
Menurut WHO lanjut usia (lansia) adalah kelompok penduduk yang berumur 60 tahun atau lebih. Data menurut
BPS (2017) pada tahun 2004-2015 memperlihatkan adanya peningkatan UHH di Indonesia dari 68,6 tahun
menjadi 70,8 tahun dan proyeksi tahun 2030-2035 mencapai 72,2 tahun. Meningkatnya populasi lansia ini tidak
dapat dipisahkan dari masalah kesehatan yang terjadi pada lansia, menurunnya fungsi organ menjadi salah satu
masalah kesehatan yang memicu terjadinya berbagai penyakit degeneratif (Azizah, 2010). Penyakit terbanyak
pada lansia adalah Penyakit Tidak Menular (PTM) antara lain hipertensi, artritis, stroke, PPOK (Penyakit Paru
Obstruktif Kronik) dan Diabetes Mellitus (DM) (Rikskesdas, 2013).
Berdasarkan 10 peringkat terbesar penyakit penyebab rawat jalan dari seluruh penyakit pada kelompok usia 4564 tahun dan 65+ tahun yang paling tinggi adalah hipertensi esensial (Pusdatin Kemenkes RI, 2013). Menurut
KEMENKES RI (2018) hipertensi yang tidak mendapat penanganan yang baik menyebabkan komplikasi seperti
stroke, penyakit jantung koroner, diabetes, gagal ginjal dan kebutaan. Stroke (51%) dan penyakit jantung coroner
(45% ) merupakan penyebab kematian tertinggi.
Penatalaksanaan pada hipertensi dapat berupa farmakologi dan n on farmakologi. Terapi non farmakologi yang
dapat dilakukan adalah modifikasi gaya hidup seperti pengendalian stres, penurunan berat badan, pembatasan
alkohol dan natrium, olahraga atau latihan fisik, dan tehnik relaksasi (Mutaqqin, 2012).
Relaksasi merupa kan salah satu teknik pengelolaan diri yang didasarkan pada cara kerja sistem syaraf simpatis
dan parasimpatis. Relaksasi merupakan tindakan yang harus dilakukan pada setiap terapi anti hipertensi
(Muttaqin, 2012). Terapi murottal dapat digunakan sebagai salah satu tehnik relaksasi (Daud dan Sharif, 2017).
Menurut Black and Hawks (2014) relaksasi dapat menurunkan tekanan darah pada klien hipertensi, paling tidak
untuk sementara. Murottal dapat memberikan efek ketenangan dan relaksasi sehingga menurunkan tekanan
darah pada pasien hipertensi (Pratiwi,2015). Menurut penelitian Ernawati (2013) menunjukan bahwa terjadi
penurunan tekanan darah sistolik dan diastolik setelah dilakukan terapi murottal masing-masing sebesar 7,78
mmHg dan 6 mmHg pada tekanan darah diastolik.
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan dalam penelitian ini adalah Adakah pengaruh terapi
murottal surat Ar- Rahman terhadap penurunan tekanan darah pada lansia hipertensi di BPSTW Ciparay.
METODE
Metode penelitian yang digunakan adalah Experimen Semu (Quasi Experimental Design). Design atau
rancangan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah rancangan Non Equivalent Control Group.
Populasi dalam penelitian adalah lansia yang mempunyai h ipertensi di BPSTW Ciparay berjumlah 51 orang.
Sampel dalam penelitian ini sebanyak 34 orang, 17 orang kelompok intervensi dan 17 orang kelompok kontrol.
Teknik sampling yang digunakan adalah non probability sampling dengan pendekatan metode yang digunakan
sampling purposive. Kriteria inklusi dalam penelitian ini yaitu, lansia yang bersedia menjadi responden,
beragama islam, lansia yang tidak tuli dan memiliki riwayat hipertensi untuk kriteria eksklusi yaitu lansia yang
sakit saat penelitian.
Instrumen dalam penelitian ini adalah tensimeter digital, speaker, rekaman Mp3 surat Ar-Rahman, catatan
observasi serta SOP terapi murottal. Analisa univariat menggunakan mean dan bivariat menggunakan uji
Unpaired Sample T-test.
HASIL PENELITIAN

1. Perbedaan Rata-rata Tekanan Darah Sistolik dan Diastolik Pada Kelompok Intervensi
Nilai rata -rata tekanan darah sistolik dan diastolik sebelum (pretest) dan sesudah (posttest) dilakukannya
terapi murottal surat ar-rahman pada lansia dengan hipertensi kelompok intervensi sebanyak 6 kali selama 2
minggu seperti pada table 4.1 dibawah ini:
Tabel 1.1
Nilai rata -rata tekanan darah sistolik dan diastolik kelompok intervensi pada lansia dengan hipertensi di
BPSTW Ciparay
Pengukuran Tekanan
Darah
Sistolik
Diastolik

Nilai Rata-rata TD (mmHg)
Pretest: 153,35
Posttest: 140,94
Pretest: 91,06
Posttest: 85,59

Standar Deviasi
10,282
5,857
4,038
3,022

Secara statistik pada tabel 1.1 tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik pada kelompok intervensi
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mengalami penurunan 12,41 mmHg untuk sistolik dan 5,47 mmHg untuk diastolik, sedangkan secara klinis
tekanan darah masih dalam kategori hipertensi.

2. Perbedaan Rata-rata Tekanan Darah Sistolik dan Diastolik Pada Kelompok Kontrol
Dibawah ini nilai rata -rata tekanan darah sistolik dan diastolik sebelum (pretest) dan sesudah (posttest) pada
lansia dengan hipertensi kelompok kontrol sebanyak 6 kali selama 2 minggu seperti pada table 1.2 dibawah
ini :
Tabel 1.2
Nilai rata -rata tekanan darah sistolik kelompok kontrol pada lansia dengan hipertensi di BPSTW Ciparay
Pengukuran Tekanan
Nilai Rata-rata TD (mmHg)
Standar Deviasi
Darah
Pretest: 145,41
3,127
Sistolik
Posttest: 146,41
3,163
Pretest: 87,06
3,716
Diastolik
Posttest: 88,29
3,016
Secara statistik pada tekanan darah sistolik dan diastolik kelompok kontrol mengalami peningkatan
tetapi tidak terlalu tinggi 1,8 mmHg untuk sistolik dan 1,66 mmHg untuk diastolik.

3. Pengaruh Terapi Murottal Surat Ar-Rahman Terhadap Perbedaan Tekanan Darah Sistolik dan
Diastolik Antara Kelompok Intervensi dan Kelompok Kontrol
Dibawah ini merupakan perbedaan rata -rata selisih tekanan darah antara kelompok intervensi dan
kelompok kontrol sesudah dilakukan terapi murottal surat ar-rahman pada lansia dengan hipertensi pada
tabel 1.3 dibawah ini
Tabel 1.3
Pengaruh terapi murottal surat ar- rahman terhadap penurunan tekanan darah antara kelompok
intervensi dan kelompok kontrol pada lansia dengan hipertensi di BPSTW ciparay
Nilai Tekanan Darah
Kategori

Intervensi

Kontrol

Mean

SD

Min – Max

Mean

SD

Min - Max

p-Value

Sistolik

13,00

6,624

4 – 24

3,35

3,317

0–7

0,000

Diastolik

6,18

4,377

0 – 17

2,53

2,004

0–6

0,004

Dari hasil uji statistik di atas dengan menggunakan Unpaired T-test di peroleh p-Value 0,000 < nilai
α (0,05) untuk tekanan darah sistolik, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh terapi murottal
surat ar-rahman terhadap tekanan darah sistolik pada lansia dengan hipertensi antara kelompok intervensi
dan kelompok kontrol sesudah diberikan terapi murottal surat ar-rahman. Dan untuk tekanan darah diastolik
antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol diperoleh p - Value 0,004 < nilai α (0,05), maka dapat
disimpulkan bahwa terdapat pengaruh terapi murottal surat ar-rahman terhadap tekanan darah diastolik pada
lansia dengan hipertensi antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol.
PEMBAHASAN

1. Perbedaan Rata-rata Tekanan Darah Sistolik dan Diastolik Pada Kelompok Intervensi
Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa nilai rata -rata tekanan darah sistolik sebelum dilakukan terapi
murottal surat Ar-Rahman adalah 153,35 mmHg dan tekanan darah diastolik adalah 91,06 mmHg dan setelah
diberikan terapi murottal surat ar-rahman nilai rata -rata tekanan darah sistolik adalah 140,94 mmHg dan
diastolik 85,59. Pada tekanan darah sistolik mengalami penurunan sebesar 12,41 mmHg dan pada tekanan
darah diastolik mengalami penurunan sebesar 5,47 mmHg.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ernawati (2013) tentang pengaruh terapi
murottal surat ar-rahman terhadap penurunan tekanan darah, yang menunjukan hasil bahwa terdapat
perbedaan yang signifikan pada tekanan darah sistolik dan diastolik sebelum dan sesudah diberikan terapi
murottal surat ar-rahman dengan nilai rata -rata tekanan darah sistolik sebelum sebesar 156,66 mmHg dan
diastolik sebelum 92,70 mmHg dannilai rata -rata tekanan darah sistolik sesudah sebesar 148,88 mmHg dan
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diastolic sesudah sebesar 86,70 mmHg. Pada tekanan darah sistolik mengalami penurunan sebesar 7,78
mmHg dan diastolik sebesar .
Menurut Black & Hawks (2014) relaksasi dapat menurunkan tekanan darah pada klien hipertensi, paling
tidak untuk sementara, tidak ada yang terbukti meyakinkan baik praktis untuk sebagian besar klien hipertensi
atau efektif dalam mempertahankan pengaruh jangka panjang.
Lantunan Al-qur’an secara fisik mengandung unsur suara manusia, sedangkan suara manusia merupakan
instrumen penyembuhan yang menakjubkan dan alat yang paling mudah dijangkau . Suara dapat
mengaktifkan hormon-hormon endorfin alami, meningkatkan perasaan rileks, mengalihkan perhatian, rasa
takut, cemas tegang, memperbaiki sistem kimia tubuh sehingga menurunkan tekanan darah serta
memperlambat pernafasan, detak jantung, denyut na di, dan aktivitas gelombang otak. Laju pernapasan yang
lebih dalam atau lebih lambat sangat baik untuk menimbulkan ketenangan kendali emosi, pemikiran yang
lebih dalam dan metabolism yang lebih baik (Heru,2008).
Saat melakukan penelitian di lapangan sebelum diberikan terapi, lingkungan terasa tenang dan membuat
responden menjadi lebih fokus pada terapi yang diberikan sehingga terapi dapat berpengaruh dengan
baik.Dan diambil kesimpulan bahwa sesudah diberikan terapi murottal Ar-Rahman dapat menurunkan
tekana n darah sistolik maupun diastolik pada lansia dengan hipertensi.

2. Perbedaan Rata-rata Tekanan Darah Sistolik dan Diastolik Pada Kelompok Kontrol
Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui bahwa nilai rata -rata tekanan darah sistolik sebelum dilakukan terapi
murottal surat Ar- Rahman adalah 145,41 mmHg dan tekanan darah diastolik adalah 87,06 mmHg dan setelah
diberikan terapi murottal surat Ar- Rahman nilai rata -rata tekanan darah sistolik adalah 146,41 mmHg dan
diastolik 88,29 mmHg dengan p value 0,322 > nilai α 0,05 pada tekanan darah sistolik dan p value 0,112 >
nilai α 0,05 pada tekanan darah diastolik..
Tekanan darah merupakan kekuatan yang dihasilkan dinding arteri de ngan memompa darah dari jantung,
darah mengalir karena adanya perubahan tekanan darah, dimana terjadi perpindahan dari area yang
bertekanan tinggi ke area yang bertekanan rendah. Kekuatan satu kontraksi jantung mendorong kedalaman
aorta.Tekanan yang terjadi apabila otot jantung berdenyut memompa untuk mendorong darah keluar melalui
arteri, angka ini menunjukan seberapa kuat jantung memompa untuk mendorong darah melalui pembuluh
darah disebut tekanan sistolik.Saat ventrikel berelaksasi darah yang tetap berad a di arteri menghasilkan
tekanan minimal atau tekanan diastolik. Tekanan diastolik adalah tekanan minimal yang dihasilkan terhadap
dinding arteri pada tiap waktu (Potter& Perry,2010)
Beberapa faktor resiko yang dapat menyebabkan hipertensi diantaranya fakt or usia, riwayat keluarga, ras,
asupan mineral, retensi insulin, kegemukan,konsumsi alkohol berlebihan dan stress (Lemone et al, 2016)
Insidensi hipertensi naik seiring peningkatan usia. Penuaan mempengaruhi baroseptor yang terlibat dalam
pengaturan tekana n darah serta kelenturan arteri.Ketika arteri menjadi kurang lentur, tekanan dalam
pembuluh meningkat.Ini sering sekali tampak jelas sebagai peningkatan bertahap tekanan sistolik seiring
penuaan (LeMone et al, 2016). Setelah usia 20 tahun kemampuan jantung memompa darah menurun
1 % tiap tahun sehingga menyebabkan menurunnya kontraksi dan volume.Elastisitas pembuluh darah
menghilang karena terjadi kurangnya efektifitas pembuluh darah perifer untuk oksigenasi (Aspiani,2015).
Berdasarkan hasil yang ditemukan di lapangan hipertensi yang terjadi dikarenakan faktor stress serta faktor
yang tidak dapat di kontrol seperti usia. Penyebab stress yang dialami lansia karena banyak dari mereka yang
dititipkan oleh anggota keluarganya, dan temansatuwisma yang selalu bertengkar dan ada juga yang
mencemaskan akan kondisinya yang menderita berbagai penyakit, sehingga dapat menyebabkan tekanan
darah lansia menjadi meningkat.

3. Pengaruh Terapi Murottal Surat Ar-Rahman Terhadap Perbedaan Rata-Rata Tekanan Darah
Sistolik Dan Diastolik Antara Kelompok Kontrol Dengan Kelompok Intervensi
Berdasarkan uji statitik pada tabel 1.3 di peroleh p value 0,000 <nilai α (0,05) pada tekanan darah sistolik
dan untuk tekanan darah diastolik antara kelompok intervensi dan kelompok kontro l di peroleh p value 0,004
> nilai α (0,05) maka terdapat pengaruh terapi murottal surat ar-rahman terhadap tekanan darah sistolik
maupun diastolik antara kelompok intervensi dengan kelompok kontrol.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wirahmi dan Hikmanti (2016) tentang
pengaruh terapi murottal pada pasien pasca operasi caesar dengan hasil pvalue 0,003 pada tekanan sistolik
dan p value 0,018 maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan bermakna tekanan darah sistolik dan dia stolik
antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol setelah diberikan terapi murottal surat Ar-Rahman.
Terapi murottal Al-Qur’an adalah terapi bacaan Al-Qur’an yang merupakan terapi religi dimana seseorang
dibacakan ayat-ayat Al-Qur’an selama beberapa menit atau jam sehingga memberikan dampak positif bagi
tubuh seseorang (Hadi, Wahyuni dan Purwaningsih,2012).
Menurut Anwar (2010) murottal Al-Qur’an akan memberikan efek ketenangan dalam tubuh sebab adanya
unsur meditasi, autosugesti dan relaksasi yang terkandung didalamnya. Persepsi positif yang didapat dari
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murottal Ar Rahman selanjutnya akan merangsang hipotalamus untuk mengeluarkan hormon endorfin,
hormon ini akan membuat seseorang merasa bahagia. Selanjutnyaamigdalaakan merangsang pengaktifan
sekaligus pengendalian saraf otonom yang terdiri dari saraf simpatis dan parasimpatis (Pedak, 2008). Saraf
parasimpatis berfungsi untuk memperlambat denyut jantung, sedangkan pada saraf simpatis sebaliknya
berfungsi untuk mempercepat denyut jantung, sehingga terjad i keseimbangan antara saraf simpatis dan
parasimpatis. Rangsangan saraf otonom yang terkendali akan menyebabkan sekresi epinefrin dan
norepinefrin oleh medula adrenal menjadi terkendali pula, sehingga hormon epinefrin dan norepinefrin akan
menghambat pembentukan angiotensin yang selanjutnya dapat menurunkan tekanan darah
(Ernawati,2013).
Menurut Erlina (2016) Surat ar-rahman adalah surat ke-55 dalam al-qur’an. Surat ini tergolong surat
makkiyah, terdiri dari 78 ayat. Dinamakan ar- rahman yang berarti yang maha pemurah berasal dari kata arrahman yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Ciri khas suratini adalah kalimat berulang 31 kali “Fa biayyi alaa’i rabbi kuma tukadziban” (maka nikmat tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?) Yang
terletak di akhir setiap ayat yang menjelaskan nikmat Allah yang diberikan kepada manusia. Karakteristik
suratAr-Rahman yang dilantunkan Ahmad Saud mempunyai timbre medium, pitch 44 Hz, harmony regular
dan consistent, rhytm andate (mendayu-dayu), volume 60 decibel, intensita s medium amplitude. Pada pitch
yang rendah dan dengan rhytm yang lambat dan volume yang rendah akan menimbulkan efek rileks
(Wirakhmi dan Hikmanti 2016).
Berdasarkan temuan dilapangan setelah diberikan terapi murottal surat Ar-rahman lansia mengatakan
menjadi merasa lebih tenang dan nyaman. Dan didapatkan hasil nilai selisih rata -rata tekanan darah setelah
pemberian terapi murottal surat Ar-Rahman kepada lansia dengan hipertensi selama 11 menit 34 detik terjadi
penurunan nilai selisih rata -rata tekanan darah, yang mana terjadi penurunan selisih rata -rata 9,65 pada
tekanan sistolik dan 3,65 pada tekanan dara hdiastolik.
Dapat disimpulkan terjadi penurunan tekanan darah sistolik maupun diastolik sesudah diberikan terapi
murottal suratAr-Rahman antara lansia kelompok intervensi dan kelompok kontrol.
SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Terdapat perbedaan tekanan darah sistolik dan diastolik yang bermakna antara sebelum dan sesudah
diberikan terapi murottal suratar-rahman pada kelompok intervensi.
2. Tidak terdapat perbedaan tekanan darah sistolik dan diastolik yang bermakna antara sebelum dan sesudah
diberikan terapi murottal suratar-rahman pada kelompok kontrol.
3. Terdapat pengaruh terapi murottal suratar-rahman terhadap penurunan tekanan darah antara kelompok
intervensi dan kelompok kontrol.
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ABSTRAK
Kesiapsiagaan terhadap bencana merupakan aspek yang sangat penting penentu keberhasilan dalam
penanggulangan bencana. Untuk mengurangi dampak bencana di seluruh fase yang berbeda, banyak tindakan
keperawatan yang diperlukan, termasuk pencegahan atau mitigasi, kesiapsiagaan, respon, pemulihan, dan
rekonstruksi atau rehabilitasi. Akan tetapi informasi tentang gambaran kesiapsiagaan perawat terhadap bencana
secara sistematis masih terbatas. Sehingga tinjauan ini bertujuan untuk mengidentifikasi hasil penelitian yang
ada tentang kesiapan perawat di rumah sakit dalam menghadapi bencana secara lebih komprehensif. Metode:
Pencarian literature dilakukan terhadap artikel yang diterbitkan dari 2014 sampai 2019 menggunakan PubMed
dan Google Scholar dengan kombinasi kata kunci readiness atau preparedness dan disaster dan healthcare
professional atau nursing. Kriteria inklusi pencarian adalah studi yang berfokus pada analisis kesiapsiagaan
pada perawat, jenis studi cross sectional, diterbitkan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Semua makalah
yang terpilih dimasukkan berdasarkan penilaian independen berdasarkan kriteria dari JBI. Hasil: Pencarian awal
menghasilkan 1.143 artikel dan hanya 13 artikel yang termasuk dalam tinjauan artikel, dari 13 artikel menunjukan
mayoritas perawat rumah sakit menunjukkan kesiapan yang buruk terhadap respon bencana rentang dari 45,8%
sampai 78,5%. Mereka juga tidak percaya diri dengan kemampuannya dalam menghadapi bencana yang besar
(52,1% - 72,4%). Akan tetapi, sebanyak (48,3% - 82,3%) perawat menunjukkan kesiapan yang baik terhadap
respon bencana dalam hal manajemen klinis dan kesiapan dalam perlindungan diri. Kesimpulan : Hasil review
menunjukan bahwa sebagian besar perawat memiliki kesiapan yang kurang optimal dalam me nangani bencana.
Pembuat kebijakan harus mendorong diadakanya pelatihan untuk perawat mengenai kesiapsiagaan bencana di
rumah sakit.
Kata Kunci: Disaster Response, Hospital, Nurses, Preparedness, Readiness
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ABSTRAK
Health literacy dapat didefinisikan sebagai tingkat kognitif dan sosial yang mempengaruhi kemampuan dan
ketrampilan individu dalam mengakses, memahami, menilai, dan menerapkan informasi kesehatan untuk
memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Health literacy yang rendah diyakini memiliki pengaruh seperti
manajemen penyakit yang buruk, kebutuhan pelayanan kesehatan yang lebih besar, dan risiko kematian yang
tinggi karena ketidakpatuhan terhadap regimen pengobatan. Tujuan dari penelitian adalah memberikan
gambaran mengenai intervensi kesehatan yang efektif pada pasien yang mengalami berbagai permasalahan
kesehatan dengan tingkat health literacy yang rendah. Penelitian ini disusun berdasarkan pedoman untuk
melakukan penelitian tinjauan sistematis (systematic review) dan menggunakan PRISMA checklist. Kriteria
inklusi jurnal yang digunakan adalah semua penelitia n jenis RCT (randomized control trial) pada pasien yang
memiliki tingkat health literacy yang rendah. Pencarian literatur mengunakan database dari CINAHL,
MEDLINE, dan Sciencedirect. Karena ketiga database tersebut merupakan database terbesar di bidang
kesehatan dan kedokteran. Sebanyak 12 artikel yang terpilih memiliki sampel penelitian berjumlah 80 s.d 1460
orang dengan rentang usia dari 12 tahun s.d lebih dari 65 tahun. Partisipan t erdiri dari berbagai populasi rentan
seperti lansia, wanita hamil, remaja, imigran dengan kemampuan bahasa asing yang rendah, pegawai dengan
BMI yang tidak ideal, anak sekolah dengan masalah kesehatan mulut dan masalah kesehatan mental, dan
populasi dengan penyakit jantung serta PPOK. Keseluruhan peserta terindikasi mempunyai tingkat health
literacy yang rendah. Semua intervensi menunjukan perubahan signifikan pada partisipan terkait tingkat health
literacy. Akan tetapi perlu dilakukan penelitian lebih lanjut apakah tingkat health literacy yang baik
berhubungan erat dengan perubahan perilaku sehat seseorang dalam jangka panjang.
Kata Kunci: health literacy, health promotion intervention, programs, strategy, randomized control trial

PENDAHULUAN
Health literacy menurut Uemura (2018) adalah kemampuan dan keterampilan individu untuk mengakses,
memahami, menilai, dan menerapkan informasi kesehatan dengan cara meningkatkan dan menjaga kesehatan
dengan baik selama perjalanan hidup mereka. Sedangkan Trezona (2018) meny atakan bahwa health literacy
adalah keterampilan kognitif dan sosial yang mempengaruhi motivasi dan kemampuan individu untuk
mendapatkan akses, memahami dan menggunakan informasi dengan cara mempromosikan dan menjaga
kesehatan yang baik. Oleh karena itu, health literacy dapat didefinisikan sebagai tingkat kognitif dan sosial
yang mempengaruhi kemampuan dan ketrampilan individu dalam mengakses, memahami, menilai, dan
menerapkan informasi kesehatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya.
Health literacy yang rendah diyakini memiliki efek negatif pada pasien yang memiliki masalah kesehatan.
Pengaruh tersebut diantaranya adalah manajemen penyakit yang buruk, kebutuhan pelayanan kesehatan yang
besar, dan risiko kematian yang tinggi karena ketidakpatuhan terhadap regimen pengobatan. Pendidikan
kesehatan adalah salah satu cara untuk mencapai tingkat health literacy yang baik, akan tetapi penelitian
mengenai hal tersebut masih terbatas. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran mengenai
berbagai intervensi yang efektif pada individu yang mengalami berbagai permasalahan kesehatan dengan health
literacy yang rendah.
Pada lansia, tingkat health literacy yang baik diyakini sangat penting untuk mencegah terjadinya kecacatan atau
kebutuhan perawatan ya ng lama (Uemura, 2018). Health literacy dan fungsi kognisi biasanya bersifat dua arah,
karena fungsi kognisi memberikan efek langsung pada kemampuan membaca. Maka dari itu, fungsi kognisi
yang menurun pada proses penuaan membuat lansia kesulitan dalam proses membaca. Terutama membaca
petunjuk dan hal terkait penyakitnya. WHO menyatakan bahwa health literacy merupakan penentu kesehatan
dan pendorong dalam pemberdayaan warga, juga menciptakan keadilan dalam kesehatan. Penelitian
menunjukkan bahwa healt literacy seseorang juga berkaitan dengan berbagai faktor sosial ekonomi seperti
pendidikan, kondisi ekonomi, dan etnis. (Trezona, 2018).
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The Institute of Medicine mengidentifikasi bahwa komponen bahasa menjadi salah satu hal yang penting dalam
penanganan pasien imigran dengan kemampuan bahasa inggris yang rendah. Health literacy menunjukan
kemampuan untuk membaca dan menginterpretasi informasi kesehatan dan membuat keputusan terkait masalah
kesehatan yang dimilikinya. Begitupula hubungan antara konsumsi minuman manis berlebihan pada orang
dewasa yang memiliki tingkat health literacy yang rendah, mengakibatkan efek kondisi kesehatan yang buruk
(Zoellner et.al, 2016).
Manajemen diri dan pemberdayaan pasien terkait penyakitnya diupayakan berdasarkan tingkat health literacy
yang baik karena kemampuan pasien dalam melakukan tindakan yang terkait dengan kesehatan harus didirikan
di atas pengetahuan dan keahlian yang baik. Tingkat health literacy yang rendah selalu dikaitkan dengan hasil
kesehatan yang rendah pula. Tida k hanya terkait masalah kesehatan yang berbentuk fisik, masalah kesehatan
mental pun membutuhkan tingkat health literacy yang baik. Mental health literacy adalah pengetahuan dan
keyakinan mengenai gangguan mental yang membutuhkan bantuan dalam pengenalan m asalah, manajemen,
dan pencegahannya (Pery et.al, 2014). Literasi yang rendah mengenai masalah mental, berhubungan dengan
bagaimana pasien mencari pertolongan terkait masalah kesehatannya sedari awal dan bagaimana menggunakan
pelayanan kesehatan tanpa takut mendapatkan stigma sosial dan perilaku diskriminasi. Konsep dari health
literacy pada penelitian mengenai pendidikan adalah fokus mengembangkan kemampuan dan kapasitas
seseorang untuk memperoleh kontrol yang lebih besar terkait kesehatannya dan faktor ya ng membentuk
kesehatannya tersebut.
Melihat adanya keterkaitan yang kuat mengenai tingkat health literacy seseorang pada promosi kesehatan
pasien yang telah berobat lama, maka systematic review mengenai berbagai intervensi pada health literacy ini
memberikan gambaran intervensi efektif untuk meningkatkan tingkat health literacy pada pasien sehingga
pasien bisa meningkatkan status kesehatannya. Gambaran intervensi pada berbagai program yang dijela skan
akan melihat program mana yang paling efektif dan membuat perubahan signifikan pada pasien yang
mempunyai masalah kesehatan dengan tingkat health literacy yang rendah.
METODE
Penelitian ini disusun berdasarkan pedoman untuk melakukan penelitian tin jauan sistematis dan menggunakan
PRISMA checklist. Kriteria inklusi jurnal yang digunakan adalah semua penelitian jenis RCT (randomized
control trial) pada pasien yang memiliki health literacy yang rendah serta pengaruhnya terhadap promosi
kesehatan. Jurna l yang dipilih adalah jurnal berbahasa inggris dan dipublikasikan dari rentang 2014 s.d 2019.
Database internasional yang digunakan adalah Cumulative Index to Nursing and Allied Health (CINAHL) dan
PubMed dengan keyword berdasarkan Medical Subject Headings (MESH). Keyword yang digunakan dalam
jurnal ini adalah health literacy AND health promotion intervention OR programs OR strategy AND randomized
control trial OR randomised control trial OR rct.
HASIL
Berdasarkan kriteria inklusi dan ekslusi didapatkan 12 artikel yang terpilih dan memenuhi topik yang
dibutuhkan. Dari 614 artikel yang didapatkan, keseluruhan artikel merupakan penelitian dengan randomized
control trial. Penelitian tersebut berasal dari Am erika Serikat sebanyak 4 artikel, Australia 2 artikel, Jepang 1
artikel, Denmark sebanyak 1 artikel, Finlandia sebanyak 1 artikel, Kanada sebanyak 1 artikel, dan Iran sebanyak
2 artikel. Semua penelitian merupakan perbandingan antara kelompok intervensi da n kelompok kontrol dengan
rentang sample size dari 80 s.d 1460 dengan usia dari rentang usia 10 tahun s.d lebih dari 65 tahun. Semua
sampel dalam penelitian mendapatkan intervensi untuk peningkatan health literacy dan program promosi
kesehatan untuk mengatasi masalah kesehatannya. Semua intervensi menunjukan perubahan signifikan terkait
health literacy.
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Tabel 1 menunjukan bahwa sebagian besar penelitian mengenai health literacy dilaksanakan di negara maju.
Dari 12 jurnal yang dipilih, hanya 2 penelitian yang berasal satu negara berkembang yaitu Iran.

Tabel 2 menunjukan bahwa sebagian besar responden penelitian berasal dari kelompok usia ≥18 tahun atau usia
dewasa. Penelitian health literacy pada kelompok usia <18 tahun lebih sedikit jumlahnya. Hanya 2 jurnal dari
12 jurnal yang dipilih.

Tabel 3 menunjukan bahwa 12 jurnal yang dipilih adalah jurnal dengan metode penelitian randomized control
trial. Penelitian dilakukan dengan sampe penelitian ≥ 80 orang dengan waktu penelitian paling sedikit selama
2 bulan.
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Tabel 4 menunjukan bahwa semua masalah kesehatan dari 12 jurnal yang dipilih tidak ada yang meneliti
mengenai penyakit menular. Masalah kesehatan yang ada mengenai penurunan fungsi kognitif pada lansia,
kesehatan mulut, kualitas hidup rendah, kesehatan mental yang buruk, serta kebiasa an merokok. Masalah
kesehatan mengenai penyakit tidak menular terdapat penyakit kardiovaskuler dan PPOK. Sedangakn kelompok
yang rentan terhadap masalah kesehatan adalah wanita hamil.
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Tabel 5 menunjukan bahwa terdapat peningkatan skor Mean dan Standar Deviasi sebelum dan sesudah
dilakukan penelitian. Peningkatan skor yang signifikan terutama terlihat pada kelompok intervensi. Hal tersebut
menunjukan semua intervensi yang dipilih pada 12 jurnal tersebut efektif meningkatkan health literacy pada
target sampel yang diteliti untuk meningkatkan status kesehatan.
PEMBAHASAN
Promosi kesehatan menjadi upaya untuk memelihara dan menjaga kesehatan individu dan masyarakat. Salah
satu alasan yang menentukan keberhasilan atau kegagalan program promosi kesehatan adalah tingkat health
literacy diantara individu yang berpartisipasi di dalamnya Health literacy yang rendah diyakini menjadi faktor
penghambat bagi individu dalam memahami kondisi dan memutu skan pengobatan terbaik bagi penyakitnya.
Health literacy pada seseorang membutuhkan intervensi yang tepat untuk perubahan kondisi dan manajemen
penyakit. Berdasarkan hasil dari berbagai penelitian yang telah disusun dan dianalisis, program intervensi pada
individu/kelompok dengan health literacy yang rendah memiliki hasil yang berbeda. Hasil tersebut dipengaruhi
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oleh intervensi yang diberikan kepada pasien
Program active learning dengan pembelajaran mengenai aktivitas fisik, diet dan nutrisi, serta aktivitas kognitif
memberikan perubahan signifikan pada perilaku kesehatan pada lansia dengan health literacy yang rendah.
Kemampuan kognitif yang menurun karena proses penuaan, menjadi salah satu hambatan bagi para lansia
sebelum mendapatkan intervensi. Program active learning diberikan sesuai dengan kebutuhan lansia dan
kemampuannya dalam mengatasi masalah kesehatan yang dimilikinya. Selain active learning yang
mengkombinasikan pendidikan kesehatan dengan pembelajaran aktif dari peserta, intervensi pendidikan
mengenai self care efektif untuk mempromosikan literasi kesehatan pada wanita hamil Pakdasht selama masa
kehamilan. Untuk penelitian lebih lanjut, disa rankan mengevaluasi efek jangka panjang dari intervensi
pendidikanuntuk meningkatkan perawatan diri selama kehamilan. (Solhi, 2019)
Kemampuan bahasa Inggris yang rendah pada etnis Hispanic di Amerika berhubungan erat dengan perilaku
kesehatan terkait penyakit kardiovaskuler. Kemampuan bahasa merupakan salah satu faktor dalam membentuk
health literacy seseorang. Intervensi terhadap pasien penyakit kardiovaskuler berfokus pada peningkatan
kemampuan bahasa inggris dan membentuk perilaku kesehatan yang baik te rkait penyakitnya. Intervensi
tersebut menunjukan hasil yang signifikan pada tingkat health literacy, akan tetapi perlu penelitian lebih lanjut
terkait hubungan health literacy dengan perilaku kesehatan terkait penyakit kardiovaskuler dan kemampuan
berbaha sa inggris. Sedangkan Imigran Punjab di Kanada, memiliki masalah terkait ekonomi, budaya, dan
bahasa merupakan hambatan untuk perawatan dan health literacy yang terbatas (Solhi, 2019).
Penelitian menunjukkan bahwa imigran memiliki tingkat penyakit mulut y ang lebih tinggi, akses yang rendah
ke layanan perawatan gigi, dan tingkat kesehatan yang lebih rendah. Intervensi SYS (Safeguard Your Smile)
meningkatkan perilaku perawatan diri kebersihan mulut positif di kalangan imigran Punjabi dengan oral helath
literacy yang rendah dan mengurangi kesenjangan kesehatan mulut diantara penduduk asli dan imigran.
Program penurunan berat badan (BB) yaitu Shape, SIPSmarter, dan INCENT menunjukan hasil yang berbeda
dari tiap program yang dijalankan. Kegiatan dalam 3 penelit ian tersebut menargetkan aktivitas fisik seperti
olahraga, pembatasan makanan yang mengandung gula dan kalori yang berlebih serta email harian yang dikirim
kepada target. Aktivitas fisik dan pembatasan makanan yang mengandung gula dan kalori berlebih dapat
diterapkan dengan efektif menggunakan metode Shape. Setelah dilakukan intervensi, peserta menunjukan hasil
yang signifikan terkait perubahan perilaku dalam program penurunan BB.
Kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan untuk kemajuan kesehatan pasien atau p opulasi melalui intervensi
terkait health literacy. Telehomecare yaitu memberikan individu tablet/smartphone, tekanan darah digital
otomatis, dan pulse oksimeter untuk mengobservasi grafik penurunan dan kenaikan tekanan darah. Peneliti juga
memberikan intervensi pengetahuan mengenai penyakit PPOK melalui smartphone. Setelah menyelesaikan
tahapan intervensi, diketahui health literacy pasien meningkat secara signifikan. Akan tetapi perlu dilakukan
penelitian lebih lanjut apakah peningkatan status health literacy mempengaruhi perilaku pasien dengan cepat.
Selain perkembangan teknologi, peran media sosial pada saat ini memberikan efek yan sangat besar terhadap
program kesehatan. Penyaluran informasi melalui layanan media sosial dengan program yang terstruktur dan
target yang terarah, menjadi intervensi yang efektif bagi anak muda yang sangat sering berinteraksi dengan
media sosial. Hasil penelitian menunjukann terjadi perubahan signifikan pada kualitas hidup mahasiswa yang
sedang belajar di Islamic Azad University Iran setelah mendapatkan 3 bulan intervensi pendidikan melalui
jejaring media sosial dengan program yang terarah. Selain intervensi pendidikan melalui media sosial, metode
HeadStrong memberi pengaruh secara signifikan untuk diterapkan pada remaja yang m embutuhkan pertolongan
dan pelayanan terkait masalah mental. Metode HeadStrong adalah intervensi berbasis pendidikan sekolah,
mengenai mental health literacy, stigma, pencarian bantuan, tekanan psikologis dan pemikiran bunuh diri.
Intervensi ini dilatarbelakangi oleh ketidaktahuan banyak orang terutama remaja ketika mengalami masalah
mental. Kepada siapa, dimana, dan bagaimana ia harus mencari pertolongan untuk mengatasi masalah mental
yang dirasakannya.
Dari 12 jurnal yang dipilih dalam systematic review, terlihat bahwa penelitian sebagian besar dilakukan di
negara maju (10 dari 12 jurnal). Masih sedikit penelitian mengenai health literacy yang dilakukan di negara
berkembang. Sebagian besar kelompok usia yang menjadi target penelitian berusia >18 tahun (8 0%), dan
sebagian masalah kesehatan yang diteliti mengenai penyakit tidak menular (90%).
Akan tetapi, hasil penelitian mengenai health literacy menunjukan perubahan signifikan pada kelompok
intervensi, yang mendapatkan program peningkatan health literacy. Hal tersebut membuktikan bahwa program
yang dilaksanakan selama proses penelitian efektif dalam meningkatkan health literacy pada target penelitian.
Saran bagi penelitian selanjutnya, dapat dilakukan di negara berkembang dengan kelompok usia <18 tahun dan
pada masalah kesehatan mengenai penyakit menular (communicable diseases).
KESIMPULAN
Program intervensi kesehatan terkait health literacy yang rendah pada peserta dengan berbagai masalah
kesehatan dan berbagai setting tempat menunjukan hasil yang signif ikan. Peserta memperlihatkan perubahan
baik tingkat health literacy maupun perilaku kesehatan setelah mendapatkan intervensi selama proses
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penelitian. Health literacy diyakini memiliki pengaruh terhadap kemampuan dan keterampilan individu untuk
mengakses, memahami, menilai, dan menerapkan informasi kesehatan dengan cara meningkatkan dan menjaga
kesehatan dengan baik selama perjalanan hidup mereka. Akan tetapi perlu dilakukan penelitian lebih lanjut
apakah tingkat health literacy yang baik berhubungan erat dengan perubahan perilaku sehat seseorang dalam
jangka panjang.
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ABSTRAK
Latar belakang: Perilaku pencegahan kanker serviks meliputi pengendalian faktor resiko (tidak merokok, tidak
melakukan seks berganti pasangan, mengonsumsi sayur da n buah dan tidak menggunakan pil KB jangka
panjang), vaksinasi HPV dan deteksi dini berupa test IVA/Pap smear. Perilaku pencegahan kanker serviks
memiliki faktor-faktor determinan. Namun, belum ada tinjauan literatur yang menganalisis determinandeterminan perilaku pencegahan kanker serviks di Indonesia. Tujuan: Untuk menganalisis determinan perilaku
pencegahan kanker serviks di Indonesia. Metode: Pencarian artikel dilakukan melalui mesih pencarian Google
Cendekia karena cakupan pencarian hanya di Indonesia dan tidak ditemukan artikel terkait yang diterbitkan di
jurnal Internasional. Studi yang diterbitkan dalam Bahasa Indonesia dalam rentang tahun 2009-2019. Kemudian
data diekstrak dan diringkas. Hasil: Kami menemukan 5 studi yang masuk kedalam kriteria tinjauan, dua studi
survei analitik, dua studi observasional analitik dan satu studi korelasional. Hasil dari tinjauan ini menunjukkan
bahwa determinan pengetahuan dan dukungan sosial terhadap perilaku pencegahan kanker serviks. Keyakinan
dan pengetahuan individu serta sikap keluarga mempengaruhi sikap individu terhadap perilaku vaksinasi HPV.
Keterpaparan informasi, dukungan suami dan teman turut mempengaruhi deteksi dini kanker serviks metode
IVA. Kesimpulan: Determinan perilaku pencegahan kanker serviks di Indonesia antara lain pengetahuan,
dukungan sosial, dukungan suami, dukungan teman, keyakinan, sikap keluarga, dan keterpaparan informasi.
Rekomendasi: Perlu adanaya determinan pembading yang berasal dari Negara lain sehingga memperkaya
referensi.
Kata kunci: pencegahan kanker serviks, perilaku pencegahan kanker, determinan, kanker serviks.
Pendahuluan
Kanker adalah sel tubuh yang mengalami mutasi (perubahan) dan tumbuh tidak terkendali serta membelah lebih
cepat dibandingkan dengan sel normal. Sel kanker tidak mati setelah usianya cukup, melainkan tumbuh terus
dan bersifat invasif sehingga sel normal tubuh dapat terdesak atau malah mati (Sabrida, 2015). Data WHO
menunjukkan pada tahun 2012 kanker menjadi penyebab kematian sekitar 8,2 juta orang di dunia. Bahkan,
diperkirakan pada 2032 akan meningkat menjadi 22 juta kasus. Lebih dari 70% kematian terjadi di negara
miskin dan berkembang, termasuk Indonesia. Berdasarkan data Riskesdas, prevalensi kanker di Indonesia
menunjukkan adanya peningkatan dari 1.4 per 1000 penduduk di tahun 2013 menjadi 1,79 per 1000 penduduk
pada tahun 2018. Salah satu jenis kanker yang menjadi ancaman bagi perempuan adalah kanker serviks yang
disebabkan oleh Human Papilloma Virus (HPV). Kanker serviks menduduki urutan kejadian terbanyak kedua
di dunia setelah kanker payudara. Insiden kanker serviks di dunia sebesar 0,16 per 100.000 perempuan dan di
Indonesia sebesar 16 per 100.000 perempuan (Globocan/IARC, 2012).
Insiden kanker serviks sebenarnya dapat dicegah melalui pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Pencegahan
sangat berguna dalam menurunkan angka kesakitan, kematian dan serta meningkatkan kualitas hidup penyintas
kanker serviks. Pencegahan primer seperti menghindari faktor resiko (menikah atau melakukan aktifitas seksual
pada usia muda kurang dari 18 tahun, berganti-ganti pasangan seks, sering menderita infeksi di daerah kelamin,
melahirkan banyak anak, dan merokok) dan vaksinasi HPV. Pencegahan sekunder yang dapat dilakukan dengan
skrining IVA (inspeksi visual dengan menggunakan asam asetat) atau pap smear di fasilitas kesehatan yang
memadai. Sedangkan, pencegahan tersier dilakukan melalui perawatan paliatif dan rehabilitatif serta
pembentukan kelompok survivor penyintas kanker serviks di masyarakat. Pencegahan primer dan sekunder
merupakan upaya pencegahan yang paling efektif dalam pencegahan kanker serviks (Kessler, 2017).
Kesadaran dan pengetahuan perempuan tentang kanker serviks masih kurang. Padahal 90 -95% faktor risiko
terkena kanker berhubungan dengan perilaku dan lingkungan. Pengetahuan mengenai pencegahan kanker
serviks sangat diperlukan untuk dapat mengubah sikap dan perilaku pencegahan kanker serviks. Namun, belum
ada tinjauan literatur yang menganalisis determinan perilaku pencegahan kanker serviks. Tujuan studi untuk
menganalisis determinan perilaku pencegahan kanker serviks di Indonesia melalui tinjauan literatur.
Metode penelitian
Studi ini disusun menggunakan tinjauan literatur. Pencarian literatur menggunakan internet database seperti
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NCBI (PubMed) dan Google Scholar. Artikel diunduh dan dianalisa guna mencari keterkaitan dengan topik
yang diteliti. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian adalah “Behavioural Prevention” AND “Servical
Cancer” AND “Determinant” atau dalam bahasa Indonesia “Perilaku Pencegahan” AND “Kanker Serviks”.
Kriteria inklusi dan eksklusi sebagai berikut:
1. Kriteria inklusi
a. Studi dalam dan luar negeri baik berbahasa Indonesia maupun Inggris.
b. Jenis penelitian kuantitatif.
c. Berkaitan degan topik yang diteliti dan ditulis oleh pakar di area topik penelitian
d. Rentang tahun terbit 10 tahun terakhir (2009-2019)
2. Kriteria eksklusi
a. Artikel abstrak/bukan original artikel
b. Artikel yang ditampilkan tidak full text
c. Duplikasi
Secara skematis pencarian literatur dapat dijelaskan sebagai berikut
Kata Kunci pencarian Artikel:
“Behavioural Prevention” AND “Servical Cancer” AND “Determinant” atau dalam bahasa
Indonesia “Perilaku Pencegahan” AND “Kanker Serviks”
Database Elektronik yang digunakan:
NCBI (PubMed) dan Google Scholar = 454 artikel
Review Judul dan Abstrak
50 Artikel
Full Text
7 Artikel
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1.
2.
3.

Kriteria eksklusi :
43 artikel
Dikarenakan:
Bukan Original Artikel
Atikel tidak full text
Duplikasi

Hasil
Berdasarkan kriteria inklusi dan ekslusi didapatkan 7 artikel dari 454 artikel. Adapun ringkasan dari 10 artikel dapat diliha t pada tabel dibawah ini:
No.
1.

Judul
Faktor-faktor yang
berhubungan dengan
perilaku pencegahan
kanker serviks pada
wanita usia subur.

Penulis (Tahun)
(Gustiana,
Dewi, &
Nurchayati,
2014)

Tujuan
Untuk mengetahui
faktor-faktor yang
berhubungan dengan
perilaku pencegahan
kanker serviks pada
WUS.

Tempat
Pekanbaru,
Riau

Metode
Survey analitik

2.

Sikap remaja
perempuan terhadap
pencegahan kanker
serviks melalui
vaksinasi HPV di Kota
Semarang

(Rachmani,
Shaluhiyah, &
Cahyo, 2012)

Untuk mengetahui
faktor-faktor yang
berhubungan dengan
sikap
remaja perempuan
terhadap pencegahan
kanker serviks melalui
vaksinasi HPV

Kota
Semarang,
Jawa Tengah

Survey analitik

Faktor-faktor yang
berhubungan dengan
perilaku deteksi dini
kanker leher rahim
metode Inspeksi Visual
Asam aseta t di
Puskesmas Candiroto,
Kabupaten
Temanggung

(Parapat,
Setyawan S, &
Saraswati,
2016)

Untuk mengetahui
Faktor faktor yang
berhubungan
dengan perilaku deteksi
dini kanker
leher rahim metode
Inspeksi Visual
Asam Asetat di
Puskesmas
Candiroto Kabupaten
Temanggung

Temanggung,
Jawa tengah

3.
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Observasional analitik

Hasil
Adanya hubungan antara pengetahuan
(p=0,045) dan dukungan sosial (p=0,000)
terhadap perilaku pencegahan kanker serviks.
Sedangkan umur (p=0,306), pendidikan
(p=1,000) dan ekonomi (p=0,561) tidak
mempunyai hubungan dengan perilaku
pencegahan kanker serviks.
Sikap remaja perempuan mendukung
pencegahan kanker serviks
melalui vaksinasi HPV (92,9%)
Dari uji statistik terlihat ada hubungan antara
keyakinan remaja
perempuan dengan sikap (p=0,00), ada
hubungan antara pengetahuan dengan sikap
(p=0,005), ada
hubungan antara sikap keluarga dengan
sikapremaja perempuan (p=0,009)
Berdasarkan hasil penelitian maka
kesimpilan yang didapatkan adalah
sebagai berikut:
Ada hubungan yang bermakna
antara keterpaparan informasi, dukungan suami
dan dukungan
teman dengan perilaku deteksi dini
kanker leher rahim metode IVA di
wilayah kerja Puskesmas Candiroto.
Tidak ada hubungan yang bermakna
antara umu, pendidikan, pekerjan,
pengetahuan, sikap, jarak, dukungan
tenaga kesehatan dengan perilaku
deteksi dini kanker leher rahim
metode IVA di wilayah kerja

4.

5.

Faktor-faktor yang
mempengaruhi perilaku
deteksi dini kanker
serviks di Kecamatan
Ngampel, Kabupaten
Kendal, Jawa Tengah
Pengetahuan tentang
faktor resiko, perilaku
dan deteksi dini kanker
serviks dengan
Inspeksi Visual Asam
asetat (IVA) pada
wanita di Kecamatan
Bogor Tengah, Kota
Bogor

(Wahyuni,
2013)

Odds of Meeting
Cancer Prevention
Behavior
Recommendations
by Health Information
Seeking Behavior: a
Cross-Sectional
HINTS Analysis

(Swoboda,
Walker, &
Huerta, 2019)

(Sulistiowati &
Sirait, 2014)

Untuk menguji
mengetahui faktor yang
peling
mempengaruhi perilaku
deteksi dini kanker
serviks
Untuk menilai
pengetahuan
tentang HPV, tingkat
pengetahuan terhadap
faktor risiko dan
perilaku deteksi dini
kanker serviks
serta hasil pemeriksaan
IVA

Kecamatan
Ngampel,
Kabupaten
Kendal, Jawa
Tengah

Penelitian kuantitatif non
eksperimental dengan
studi korelasi

Kecamatan
Bogor Tengah,
Kota Bogor

Untuk mengkaji
bagaimana perbedaan
sumber informasi
kesehatan yang
kemungkinan
mempengaruhi untuk
mendapatkan panduan
perilaku pencegahan
kanker.

Columbus,
USA

Data
analisis ini berasal dari
subset baseline data
penelitian “Studi Kohor
Faktor Risiko Penyakit
Tidak Menular” 2012,
menggunakan desain
potong lintang. Penilaian
pengetahuan dan
perilaku dilakukan dengan
metode wawancara
menggunakan kuesioner
yang terstruktur
dan pemeriksaan serviks
dengan metode IVA
Logistic regression of
cross-sectional
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Puskesmas Candiroto.
Faktor yang paling mempengaruhi perilaku
deteksi dini kanker serviks adalah dukungan
suami dengan nilai p=0,010 dan OR 3,050

Dari 3303 responden wanita, pengetahuan
tentang HPV sebagai penyebab kanker serviks
sebanyak 17,3%, pengetahuan faktor risiko
kanker serviks kategori baik 19,3% dan pernah
melakukan IVA 3,8%. Wanita yang tidak
dilakukan IVA sebanyak 1055 orang denga n
alasan Sambungan Skuamo Kolumnar (SSK)
tidak kelihatan, belum kawin, hamil dan alasan
lain (malu, takut). Hasil pemeriksaan IVA
dari 2248 responden: negatif 98,1%, positif
1,7%, kanker serviks 0,1%. Pengetahuan
responden tentang penyebab dan faktor risiko
kanker serviks masih rendah. Perilaku
pemeriksaan deteksi dini juga masih rendah.
Mereka yang mencari informasi kesehatan dari
Dokter, internet, atau publikasi mempunyai
kemungkinan lebih tinggi mendapatkan
panduan pencegahan kanker daripada mereka
yang tidak mencari informasi kesehatan.
Mereka yang menggunakan layanan kesehatan
sebagai sumber informasi awal mempunyai
kemungkinan lebih tinggi mendapatkan
informasi diet dan rekomendasi skrining kanker
kolon dan serviks, sementara yang
menggunakan internet sebagai sumber informasi
kesehatan awal dihubungkan dengan
kemngkinan untuk mendapatkan informasi diet,
merokok, dan rekomendasi skrining kanker
kolon. Tidak ada sumber informasi kesehatan

Knowledge, attitude
and practice for
cervical
cancer prevention and
control among women
of childbearing age in
Hossana Town, Hadiya
zone, Southern
Ethiopia: Communitybased
cross-sectional study

(Aweke,
Ayanto, &
Ersado, 2017)

Untuk mengkaji
pengetahuan, sikap,
praktik dan faktor dari
setiap domain terhadap
kanker serviks pada
perempuan usia subur di
Hossana Town,
Southem, Ethiopia.
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Hossana
Town,
Southem,
Ethiopia.

Community based cross
sectional study

yang dihubungkan dengan rekomendasi
mamografi atau latihan.
270 (46,3%) dari responden memiliki
pengetahuan menyeluruh yang rendah, hanya 58
(9,9%) dari partisipan yang telah melindungi
diri dari kanker serviks sebelum survey ini. 203
(34,8%) dari partisipan mempunyai sikap
negative terhadap beberapa variabel. Tidak
mempunyai perilaku mencari kesehatan tentang
kanker serviks (AOR: 5,45, 95% CI: (1.18,
30,58), P <0,031), tidak pernah menerima
informasi tentang kanker serviks dan
pencegahannya (AOR: 2,63, 95% CI: (1.78,
8.84), P <0.018) dan tidak secara aktif mencari
informasi kesehatan tentang kanker serviks
(AOR: 6,25, (95% CI: (1,26, 31,06) P <0,025)
secara signifikan faktor dihubungkan dengan
rendahnya pengetahuan. Renda hnya nilai
pengetahuan dihubungkan dengan sikap yang
rendah (AOR: 56,51, 95% CI: (23,76, 134,37),
P <0,001). Tidak pernah menerima informasi
tentang penyakit dari sumber apapun (AOR:
45,24, (95% CI: (11,47, 178,54), P <0.001)
signifikan dihubungkan dengan faktor tidak
skrining terhadap penyakit.

Pembahasan
Hasil tinjauan literatur menunjukan bahwa terdapat beberapa faktor determinan yang berpengaruh terhadap
perilaku pencegahan kanker serviks. Pengetahuan tentang kanker serviks pada perempuan dan dukungan sosial
memiliki hubungan dengan perilaku pencegahan kanker serviks (Gustiana et al., 2014). Pengetahuan perempuan
yang memadai akan menimbulkan keyakinan dan membentuk sikap positif. Sikap positif perempuan dalam
keluarga juga berhubungan dengan sikap keluarga tersebut terhadap pencegahan kanker serviks (Rachmani et al.,
2012). Pencegahan primer kanker serviks melalui deteksi dini kanker leher rahim metode Inspeksi Visual Asam
asetat (IVA) menjadi pilihan mudah dan murah dalam pelaksanaannya di Puskesmas. Penelitian yang dilakukan
oleh Parapat et al. (2016) di Puskesmas Candiroto, Kabupaten Temanggung menunjukan bahwa ada hubungan
yang bermakna antara keterpaparan informasi, dukungan suami dan dukungan tema n dengan perilaku deteksi dini
kanker leher rahim metode IVA di wilayah kerja Puskesmas Candiroto. Puskesmas dapat melakukan berbagai
upaya promosi kesehatan secara masif dan terencana baik di dalam maupun di luar gedung. Sasaran promosi
kesehatan tidak ha nya pada perempuan (istri) tetapi juga suami. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang
dilakukan oleh Wahyuni (2013), menunjukan bahwa faktor yang paling mempengaruhi perilaku deteksi dini
kanker serviks adalah dukungan suami. Upaya promosi kesehatan akan memberikan hasil yang maksimal bila di
imbangin dengan upaya proaktif masyarakat dalam mencari informasi kesehatan tentang pencegahan kanker
serviks. Mereka yang mencari informasi kesehatan mempunyai kemungkinan lebih tinggi mendapatkan panduan
pencegahan kanker daripada mereka yang tidak mencari informasi kesehatan. Mereka yang menggun akan layanan
kesehatan sebagai sumber informasi mempunyai kemungkinan lebih tinggi mendapatkan informasi diet dan
rekomendasi skrining kanker kolon dan serviks, sementara yang menggunakan internet sebagai sumber informasi
kesehatan awal dihubungkan dengan kemungkinan untuk mendapatkan informasi diet, merokok, dan rekomendasi
skrining kanker kolon (Swoboda et al., 2019). Hasil penelitian Sulistiowati & Sirait (2014) di Kecamatan Bogor
Tengah, Kota Bogor menunjukan hasil pengetahuan perempuan tentang penyebab dan faktor risiko kanker se rviks
masih rendah. Keadaan ini berdampak pada perilaku pemeriksaan deteksi dini juga masih rendah. Hasil penelitian
serupa dilakukan oleh Aweke et al. (2017) di Etiopia menunjukan seseorang yang memiliki pengetahuan
menyeluruh yang rendah akan mempunyai sikap negatif terhadap perilaku mencari kesehatan dan tidak melakukan
skrining kanker.
Simpulan
Determinan internal perilaku pencegahan kanker serviks meliputi pengetahuan, keyakinan, sikap individu.
Sedangkan eksternal meliputi sikap keluarga, keterpaparan informasi kesehatan, dukungan sosial baik dari suami
dan teman.
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ABSTRAK
Keluarga dengan pasien skizofrenia dapat mengalami beberapa masalah dikarenakan kurangnya pemahaman dan
pengetahuan keluarga dalam merawat dan menjaga anggota keluarganya yang memiliki gangguan jiwa
skizofrenia.Keluarga akan mengalami peraturan sejumlah waktu dan energi serta pekerjaandalam menjaga dan
merawat klien sehingga muncul masalah keuangan padamereka. Oleh karena itu, keluarga dengan pasien
skizofrenia mengalami masalahpsikologis yaitu meningkatnya stress dan kecemasan keluarga. Penelitian ini
bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kecemasan keluarga yang memiliki anggota keluarga skizofrenia di
Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut. Penelitian ini merupaka n penelitian deskriptip kuantitatif dengan tekhnik
pengambilan sampel yaitu total sampling, sebanyak 58 keluarga yang memiliki anggota keluarga skizofrenia di
Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner, yang di bagi men jadi
dua kesioner, yaitu kuesioner demografi dan kuesinoner HARS (Tingkat kecemasan). Analisa data yang
digunakan adalah analisa univariat distribusi frekuensi. Hasil penelitian didapatkan bahwa keluarga yang memiliki
anggota keluarga skizofrenia di Kecama tan Cibatu Kabupaten Garut hampir setengahnya mengalami cemas berat
dengan jumlah 24 responden (41,4%). Tetapi ada pula sebagian kecil responden yang mengalami tidak ada
kecemasan dengan jumlah 14 responden (24,1%). Cemas sedang dengan jumlah 10 responden (17,2%), cemas
ringan terdapat 6 responden (10,3%) dan panik dengan jumlah 4 responden (6,9%). Dapat disimpulkan bahwa
tingkat kecemasan keluarga yang memiliki anggota keluarga skizofrenia di Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut
hamper setengahnya mengalami cemas berat. Sehingga perlunya pemeriksaan lebih lanjut di pelayanan kesehatan
untuk diberikan terapi keluarga baik terapi kognitif, terapi perilaku, dan terapi farmakologi untuk mengatasi
kecemasanya.
Kata Kunci: Kecemasan, Keluarga, Skizofrenia
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ABSTRAK
Preeklampsia adalah kelainan multisistemik spesifik pada kehamilan yang ditandai oleh timbulnya hipertensi dan
proteinuria setelah umur kehamilan 20 minggu. Kondisi yang terjadi pada kasus preeklampsia perlu ditangani
dengan tepat karena preeklampsia dapat menimbulkan komplikasi yang serius pada ibu dan janin. Sementara itu,
hingga saat ini penyebab preeklampsia belum diketahui secara pasti. Namun demikian, beberapa penelitian telah
mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian preeklampsia. Sehingga, studi literatur ini
dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan preeklampsia berdasarkan hasil
penelitian yang telah dilakukan di Indonesia. Studi literatur ini dilakukan dengan cara melakukan pencarian artikel
pada google cendekia, pengkategorian artikel sesuai kriteria inklusi, dan analisis artikel. Kata kunci yang
digunakan dalam pencarian artikel adalah : faktor-faktor dan preeklampsia. Pada pengaturan lanjutan ditentukan
artikel yang dicari adalah artikel pada tahun 2008-2018. Dalam pencarian tersebut didapatkan 887 artikel. Kriteria
inklusi yang digunakan dalam pencarian artikel adalah : (1) artikel berisi tentang kejadian preeklampsia di
Indonesia, (2) kata kunci yang digunakan dalam pencarian ada dalam judul artikel, dan (3) rancangan penelitian
dalam artikel menggunakan case control design. Berdasarkan kriteria inklusi tersebut, maka didapatkan 10 artikel
yang dapat dianalisis untuk studi literatur ini. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, tela h teridentifikasi
bahwa faktor-faktor resiko yang berhubungan dengan kejadian preeklampsia adalah karakteristik ibu, riwayat
kehamilan, berat badan, riwayat penyakit kronis, pengetahuan, dan riwayat kontrasepsi. Faktor-faktor resiko yang
telah teridentifikasi ini diharapakan dapat digunakan sebagai dasar untuk menganalisis program pencegahan
preeklampsia dan menentukan penatalaksanaan yang lebih tepat pada ibu hamil dengan preeklampsia di Indonesia.
Kata kunci: faktor, preeklampsia
Pendahuluan
Dalam kerangka Sustainable Development Goals (SDGs), menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) masih
menjadi salah satu target utama bidang kesehatan (World Health Organization, 2016). WHO mencanangkan
bahwa AKI diharapkan menurun hingga 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030 (World Health
Organization, 2016). Sementara berdasarkan Survei Demografi Kependudukan Indonesia (SDKI) tahun 2015,
AKI di Indonesia adalah 305 per 100.000 kelahiran hidup (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, 2015).
AKI adalah jumlah kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan, dan n ifas yang disebabkan oleh kehamilan,
persalinan, dan nifas serta pengelolaannya tetapi bukan karena sebab – sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh,
dan lain – lain di setiap 100.000 kelahiran hidup (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2011). Seiring
dengan pernyataan di atas, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan
mengungkapkan bahwa penyebab tertinggi AKI di Indonesia adalah 32,4% hipertensi dan/atau preeklampsia serta
20,3% perdarahan post partum.
Preeklampsia adalah kelainan multisistemik spesifik pada kehamilan yang ditandai oleh timbulnya hipertensi dan
proteinuria setelah umur kehamilan 20 minggu (Rahmadhayanti, Hayati, & Saleh, 2014). Kondisi yang terjadi
pada kasus preeklampsia perlu ditangani dengan tepat karena preeklampsia dapat menimbulkan komplikasi yang
serius pada ibu dan janin. Komplikasi yang dapat terjadi pada ibu dan janin meliputi komplikasi maternal dan
komplikasi fetal yang dapat mengancam nyawa (Heazell, 2010).
Sementara itu, hingga saat ini penyebab preeklampsia belum diketahui secara pasti (Velde, Scholefield, & Plante,
2013). Namun demikian, resiko preeklampsia diketahui dapat meningkat pada ibu hamil dengan primigravida;
grandmultigravida; kehamilan yang langsung terjadi setelah perkawinan; ibu hamil dengan usia kurang dari 20
tahun atau lebih dari 35 tahun; janin besar; kehamilan lebih dari satu (kembar); morbid obesitas; riwaya t
preeklampsia pada kehamilan sebelumnya; riwayat keluarga dengan preeklampsia; ibu hamil dengan gangguan
fungsi organ (diabetes mellitus, penyakit ginjal, migrain, dan hipertensi); serta ibu hamil dengan hydrops foetalis,
mola hidatidosa, anti fosfolipid antibodies, dan infeksi saluran kemih (Bobak, Lowdermilk, & Jensen, 2004;
Cunningham et al., 2012).
Akan tetapi, faktor resiko preeklampsia di atas merupakan faktor resiko yang didapatkan dari has il-hasil
penelitian di Luar Indonesia. Padahal di Indonesia juga terdapat hasil-hasil penelitian yang meneliti faktor-faktor
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yang berhubungan dengan kejadian preeklampsia. Hasil-hasil penelitian yang mengidentifikasi adanya faktor
resiko preeklampsia di Indonesia tentu dapat digunakan sebagai dasar untuk menganalisis program pencegahan
preeklampsia dan menentukan penatalaksanaan yang lebih tepat pada ibu hamil dengan preeklampsia. Oleh
karena itu, studi literatur ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian
preeklampsia di Indonesia.
Metode
Studi literatur ini dilakukan dengan cara melakukan pencarian artikel pada google cendekia, pengkategorian
artikel sesuai kriteria inklusi, dan analisis artikel. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian artikel adalah :
faktor-faktor dan preeklampsia. Pada pengaturan lanjutan ditentukan artikel yang dicari adalah artikel pada tahun
2008-2018. Dalam pencarian tersebut didapatkan 887 artikel. Kriteria inklusi yang digunakan dalam pencarian
artikel adalah : (1) artikel berisi tentang kejadian preeklampsia di Indonesia, (2) kata kunci yang digunakan dalam
pencarian ada dalam judul artikel, dan (3) rancangan penelitian dalam artikel menggunakan case control design.
Berdasarkan kriteria inklusi tersebut, maka didapatkan sepuluh artikel yang dapat dianalisis untuk studi literatur
ini.
Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan sepuluh artikel yang dianalisis, didapatkan enam kategori faktor resiko yang berhubungan dengan
kejadian preeklampsia di Indonesia, antara lain: karakteristik ibu hamil, riwayat kehamilan, peningkatan berat
badan atau obesitas, riwayat penyakit kronis, pengetahuan tentang kehamilan dan masalah kehamilan, serta
riwayat kontrasepsi hormonal. Hasil studi literatur ini ditampilkan pada tabel 1.
Kategori faktor resiko karakteristik ibu hamil terdiri dari usia, tingkat pendidikan terakhir, dan pekerja an.
Tabel 1 menunjukkan bahwa sembilan dari sepuluh artikel menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang
signifikan antara usia dengan kejadian preeklampsia (p<0,05) (Agustin & Indriani, 2013; Aidah, Suesti, &
Sulistyaningsinh, 2013; Andriyani, 2012; Astuti, 2016; Nurhasanah & Indriani, 2017; Saraswati & Mardiana,
2016; Situmorang, Damantalm, Januarista, & Sukri, 2016; Umar & Wardani, 2017; Yani & Suyani, 2017) .
Penelitian-penelitian tersebut mengelompokkan usia berdasarkan kelompok usia beresiko (<20 tahun dan >35
tahun) dan kelompok usia tidak beresiko (20-35 tahun).
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Tabel 1. Kategori Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Preeklampsia
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Satu dari sembilan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ibu yang berusia <20 atau >35 tahun memiliki
kemungkinan 3-4 kali lebih besar untuk mengalami preeklampsia dibandingkan dengan ibu yang berusia 20 -35
tahun (Agustin & Indriani, 2013). Hal ini dikarenakan oleh usia dapat mempengaruhi peningkatan dan penurunan
fungsi tubuh manusia serta status kesehatan manusia yang dalam hal ini adalah ibu hamil (Situmorang et al.,
2016). Pada usia <20 tahun diketahui bahwa organ reproduksi perempuan belum siap dan atau matang secara
sempurna, sementara pada usia >35 tahun atau semakin bertambahnya usia ibu hamil, dapat terjadi proses
degeneratif ya ng menyebabkan terjadinya pengerasan dinding pembuluh darah yang selanjutnya menyebabkan
terjadinya penyempitan pembuluh darah (Lowdermilk, Perry, & Cashion, 2010). Sehingga aliran darah
memerlukan tekanan darah yang lebih besar agar dapat melalui pembuluh darah. Hal ini ditunjukkan dengan
adanya peningkatan tekanan darah sebagai salah satu tanda dari preeklampsia.
Tabel 1 juga menunjukkan bahwa lima dari sepuluh artikel meneliti tentang tingkat pendidikan terakhir sebagai
faktor resiko terjadinya preeklampsia. Tiga dari lima artikel tersebut menunjukkan adanya hubungan yang
signfikan antara usia dengan kejadian preeklampsia (p<0,05) (Andriyani, 2012; Astuti, 2016; Nurhasanah &
Indriani, 2017). Ketiga penelitian tersebut mengelompokkan tingkat pendidikan terakhir berdasarkan kelompok
tingkat pendidikan rendah (SD dan SMP) dan kelompok tingkat pendidikan tinggi (SMA dan pergu ruan tinggi).
Satu dari lima hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ibu hamil dengan tingkat pendidikan terakhir SMP
dan kebawahnya dapat mempengaruhi 2-3 kali lebih besar untuk terjadinya preeklampsia. Hal ini dapat
disebabkan oleh semakin banyak pendidikan yang didapat, maka seseorang akan lebih terbiasa menerima dan
memahami informasi yang diberikan. Sehingga ibu hamil dengan tingkat pendidikan lebih tinggi akan lebih
mudah memahami informasi kesehatan tentang kehamilan dan berpikir lebih rasional d alam menghadapi masalah
pada kehamilan yang salah satunya mengarah pada kejadian preeklampsia.
Selanjutnya tabel 1 menunjukkan bahwa empat dari sepuluh artikel meneliti tentang status pekerjaan sebagai
faktor resiko terjadinya preeklampsia. Satu dari empat artikel tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan
yang signifikan antara status pekerjaan dengan kejadian preeklampsia (p=0,001) (Andriyani, 2012). Hasil
penelitiannya mendapatkan bahwa ibu yang bekerja mempunyai kemungkinan 4 kali lebih besar untuk mengalami
preeklampsia dibandingkan dengan ibu yang tidak bekerja. Hal ini sejalan dengan teori Klonof bahwa perempuan
yang bekerja di luar rumah memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami preeklampsia jika dibandingkan dengan
ibu rumah tangga. Pekerjaan dikaitkan dengan adanya aktifitas fisik dan stres (Agustin, 2016). Sementara itu,
adanya stres pada tubuh seseorang dapat merangsang pelepasan endotel pada pembuluh darah yang dapat
menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah dan mengakibatkan peningkatan tekanan darah yang mengarah
pada preeklampsia (Agustin & Indriani, 2013). Selain itu, pengaruh stres akan merangsang kelenjar anak ginjal
atau adrenal untuk mengeluarkan hormon adrenalin. Hormon adrenalin akan bekerja dan memacu denyut jantung
lebih cepat yang berdampak pada peningkatan tekanan darah (Nurhasanah & Indriani, 2017).
Sementara kategori faktor resiko riwayat kehamilan terdiri dari faktor resiko paritas, antenatal care (ANC), jarak
antar kehamilan, dan kehamilan kembar.
Tabel 1 menunjukkan bahwa sembilan dari sepuluh artikel meneliti tentang status paritas sebagai faktor resiko
kejadian preeklampsia. Enam dari sembilan artikel tersebut menunjukkan adanya hubungan yang signifikan
antara status paritas dengan kejadian preeklampsia (p<0,05) (Aidah et al., 2013; Andriyani, 2012; Nurhasanah &
Indriani, 2017; Saraswati & Mardiana, 2016; Umar & Wardani, 2 017; Yani & Suyani, 2017). Hasil penelitian
Aidah et al. (2013) membuktikan bahwa ibu hamil primipara memiliki kemungkinan 4 -5 kali lebih besar untuk
mengalami preeklampsia dibandingkan dengan ibu hamil multipara bahkan grande multipara. Hal ini dapat terjadi
karena pada kehamilan pertama cenderung terjadi kegagalan pembetukan blocking antibodies terhadap antigen
plasenta sehingga timbul respon imun yang tidak menguntungkan yang mengarah pada preeklampsia.
Pada tabel 1 juga ditunjukkan bahwa terdapat tiga dari sepuluh artikel yang meneliti tentang riwayat ANC sebagai
faktor resiko terjadinya preeklampsia. Satu dari tiga artikel tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang
signifikan antara riwayat mengikuti ANC dengan kejadian preeklampsia (p=0,000 1) (Saraswati & Mardiana,
2016). Hasil penelitiannya mendapatkan bahwa ibu hamil yang tidak mengikuti ANC memiliki kemungkinan 17
kali lebih besar untuk mengalami preeklampsia dibandingkan dengan ibu hamil yang mengikuti ANC. Hal ini
berkaitan dengan pernyataan Kementerian Keseharan Republik Indonesia bahwa melalui ANC ibu hamil bisa
mendapatkan informasi kesehatan tentang tumbuh kemb ang kehamilannya serta dapat mengenali secara dini
adanya penyulit dalam kehamilannya, sehingga dapat terhindar dari preeklampsia.
Tabel 1 juga menunjukkan bahwa terdapat tiga dari sepuluh artikel yang meneliti tentang jarak antar kehamilan
sebagai faktor resiko terjadinya preeklampsia. Satu dari tiga artikel tersebut menunjukkan bahwa terdapat
hubungan yang signifikan antara riwayat lama jarak antar kehamilan dengan kejadian preeklampsia (p=0,004)
(Aidah et al., 2013). Hasil penelitiannya membuktikan bahwa ibu hamil dengan jarak antar kehamilan <2 atau >5
tahun memiliki kemungkinan 2-3 kali lebih besar untuk mengalami preeklampsia jika dibandingkan dengan ibu
hamil yang memiliki jarak antar kehamilan 2-5 tahun. Hal ini dapat dikarenakan sumber biologis tubuh ibu secara
sistematis akan terpakai selama masa kehamilan, dan untuk kehamilan berikutnya membutuhan waktu 2 -5 tahun
agar kondisi tubuh ibu kembali seperti kondisi sebelum hamil. Apabila terjadi kehamilan berikutnya sebelum 2
tahun, maka kesehatan ibu dapat mengalami kemunduran secara progresif.
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Selain itu tabel 1 juga menunjukkan bahwa terdapat empat dari sepuluh a rtikel yang meneliti tentang kehamilan
kembar sebagai faktor resiko terjadinya preeklampsia. Satu dari empat artikel tersebut menunjukkan bahwa
terdapat hubungan yang signifikan antara kehamilan kembar dengan kejadian preeklampsia (p=0,015) (Agustin
& Indriani, 2013). Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian Kristen et al. (2015) bahwa ibu hamil
kembar memiliki kemungkinan 3 kali lebih besar untuk mengalami preeklampsia.
Sementara itu, berdasarkan kategori faktor resiko berat badan (obesitas), didapatkan dua dari sepuluh artikel yag
meneliti tentang obesitas sebagai faktor resiko terjadinya preeklampsia. Kedua artikel tersebut menunjukkan
bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara obesitas dengan kejadian preeklampsia (p<0,05) (Nurhasanah &
Indriani, 2017; Yani & Suyani, 2017). Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa ibu hamil dengan obesitas
memiliki kemungkinan 2-3 kali lebih besar ntuk mengalami preeklampsia dibandingkan ibu hamil yang tidak
obesitas. Obesitas disebabkan karena banyak faktor seperti faktor genetik, gangguan metabolik, dan konsumsi
makanan yang berlebihan. Semakin gemuk seseorang maka jumlah darah yang ada pada tubuh juga akan semakin
banyak sehigga akan semakin berat juga fungsi pompa jantungnya yang ditandai dengan peningkatan tekanan
darah. Jika hal ini berlangsung terus menerus tanpa penanganan, maka hal ini dapat engarah pada terjadinya
preeklampsia.
Berikutnya berdasarkan kategori faktor resiko riwayat penyakit kronis terdiri dari hipertensi, preeklampsia,
keturunan preeklampsia, dan penyakit selain hipertensi.
Tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat empat dari sepuluh artikel yang meneliti tentang riwayat hipertensi sebagai
faktor resiko terjadinya preeklampsia. Keempat artikel tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang
signifikan antara riwayat hipertensi dengan kejadian preeklampsia (p<0,05) (Aidah et al., 2013; Astuti, 2016;
Saraswati & Mardiana, 2016; Umar & Wardani, 2017). Hasil penelitian Umar dan Wardani (2017) serta Saraswati
dan Mardiana (2016) membuktikan bahwa ibu hamil dengan riwayat hipertensi memiliki kemungkinan 6 kali
lebih besar untuk mengalami preeklampsia dibandingkan dengan ibu hamil yang tidak memiliki riwa yat
hipertensi. Hal ini selaras dengan pernyataan (Cunningham et al., 2012) bahwa pada sebagian ibu hamil dengan
riwayat hipertensi kronis, maka dapat tarjadi perburukan kondisi hipertensi pada kehamilan berikutnya. hipertensi
yang diperberat oleh kehamilan dapat disertai dengan proteinuria atau e dema patologis yang kemudian disebut
dengan superimposed preeclampsia.
Tabel 1 juga menunjukkan bahwa terdapat lima dari sepuluh artikel yang meneliti tentang riwayat preeklampsia
sebagai faktor resiko terjadinya preeklampsia. Empat dari lima artikel tersebut menunjukkan bahwa terdapat
hubungan yang signifikan antara riwayat preeklampsia dengan kejadian preeklampsia (p<0,05) (Andriyani, 2012;
Saraswati & Mardiana, 2016; Sutrimah et al., 2015; Umar & Wardani, 2017). Hasil penelitian Saraswati dan
Mardiana (2016) membuktikan bahwa ibu hamil dengan riwayat preeklampsia pada kehamilan sebelumnya
memiliki kemungkinan 20 kali lebih besar untuk mengalami preeklampsia.
Pada tabel 1 juga didapatkan bahwa terdapat tiga dari sepuluh artikel yang meneliti tentang riwayat keturunan
preeklampsia sebagai faktor resiko terjadinya preeklampsia. Dua dari tiga artikel tersebut menunjukkan bahwa
terdapat hubungan yang signifikan antara riwayat keturunan preeklampsia den gan kejadian preeklampsia (p<0,05)
(Nurhasanah & Indriani, 2017; Saraswati & Mardiana, 2016). Hasil penelitian Saraswa ti dan Mardiani (2016)
membuktikan bahwa ibu hamil dengan riwayat keturunan preeklampsia pada ibu dan keluarganya memiliki
kemungkinan 2-3 kali lebih besar mengalami preeklampsia dibandingkan dengan ibu hamil yang tidak
mempunyai riwayat keturunan preeklam psia. Hasil penelitian ini membuktikan teori Norwitz (2008) yang
menyatakan bahwa preeklampsia merupakan sindrom yang diturunkan. Sindrom ini lebih sering ditemukan pada
anak perempuan dari ibu yang mempunyai riwayat preeklampsia atau mempunyai riwayat pre eklampsia dalam
keluarganya.
Selain itu tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat enam dari sepuluh artikel yang meneliti tentang riwayat penyakit
selain hipertensi dan preeklampsia sebagai faktor resiko terjadinya preeklampsia. Dua dari enam artikel tersebut
menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara riwayat penyakit selain hipertensi dan
preeklampsia dengan kejadian preeklampsia (p<0,05) (Nurhasanah & Indriani, 2017; Yani & Suyani, 2017). Hasil
penelitian Nurhasanah (2017) membuktikan bahwa ibu hamil dengan riwayat menderita penyakit kronis memiliki
kemungkinan 2 kali lebih besar untuk mengalami preeklampsia dibandingkan dengan ibu hamil yang tidak
menderita riwayat penyakit kronis. Angka kejadian preeklampsia akan meningkat pada ibu hamil yang memiliki
riwayat penyakit kronis sebelumnya karena pembuluh darah plasenta sudah mengalami gangguan sebelumnya.
Selanjutnya berdasarkan kategori faktor resiko pengetahuan tentang kehamilan dan masalah kehamilan, terdapat
satu dari sepuluh artikel yang meneliti tentang pengetahuan sebagai faktor resiko terjadinya preeklampsia. Artikel
tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan kejadian
preeklampsia (p=0,000) (Situmorang et al., 2016). Ibu hamil dalam penelitian tersebut mengatakan bahwa
pengetahuan tentang kehamilan dan masalah kehamilan sangat penting, karena dengan memiliki pengetahuan
tentang kehamilannya, maka mereka dapat mengetahui dan mengatasi tanda dan gejala dari masalah yang
dialaminya. Selain itu, dengan pengetahuan yang baik, ibu hamil dapat terlindungi dari kecemasan dalam
menghadapi masalah kehamilan sehingga tercapai derajat kesehatan yang baik bagi ibu hamil.
Sementara itu berdasarkan faktor resiko riwayat kontrasepsi hormonal, terdapat satu dari sepuluh artikel yang
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meneliti tentang riwayat kontrasepsi hormonal sebagai faktor resiko terjadinya preeklampsia. Artikel tersebut
menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara riwayat kontrasepsi hormonal dengan kejadian
preeklampsia (p=0,048) (Nurhasanah & Indriani, 2017). Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa ibu hamil
dengan riwayat penggunaan kontrasepsi hormonal m emiliki kemungkinan 1-2 kali lebuh besar untuk mengalami
preeklampsia dibandingkan dengan ibu hamil yang tidak memiliki riwayat penggunaan kontrasepsi hormonal.
Sebagian besar kontrasepsi hormonal mengandung hormon estrogen dan progesteron. Hormon dalam ko ntrasepsi
ini telah diatur sedemikian rupa sehingga mendekati kadar hormon dalam tubuh akseptor. Namun jika digunakan
dalam jangka waktu yang lama akan menimbulkan efek samping lain. Kedua hormon tersebut memiliki
kemampuan untuk memperoleh retensi ion natrium dan sekresi air disertai kenaikan aktivitas renin plasma dan
pembentukan angiotensin sehingga dapat memicu terjadinya peningkatan tekanan darah yang mengarah pada
preeklampsia.
Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka studi literatu r ini menunjukkan bahwa faktor-faktor resiko yang
berhubungan dengan kejadian preeklampsia adalah karakteristik ibu, riwayat kehamilan, berat badan, riwayat
penyakit kronis, pengetahuan, dan riwayat kontrasepsi. Faktor-faktor resiko yang telah teridentifikasi ini
diharapakan dapat digunakan sebagai dasar untuk menganalisis program pencegahan preeklampsia dan
menentukan penatalaksanaan yang lebih tepat pada ibu hamil dengan preeklampsi di Indonesia.
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ABSTRAK
Ibu hamil harus mampu memilih berbagai produk yang di konsumsi setiap hari termasuk minuman teh dan kopi.
Bila minuman tersebut di konsumsi bersamaan dengan zat besi, maka 79 -94% zat tersebut tidak bias diserap tubuh.
Kondisi tersebut akan menyebabkan ibu kekurangan zat besi yang berdampak pada kualitas hidup ibu beserta
janinnya. Tujuan penelitian ini akan mengupas berbagai efek yang ditimbulkan akibat minum teh dan kopi selama
masa hamil. Metoda penelitian literature review yang terbit tahun 2009 -2019, dengan bantuan google scholar dan
Kandaga Unpad, dengan kata kunci efek teh dan kopi pada masa hamil terhadap ibu dan janin, Dari 3290 artikel
didapatkan ada 15 artikel memenuhi sarat. Hasil mengambarkan mengkonsumsi kopi dan teh saat hamilan
menyebabkan ibu megalami anemia dan bayi yang dilahirkan mengalami masalah kesehatan (berat badan lahir
rendah, spina bifida, leukemia prematuritas, gangguan pertumbuhan dan perkembangan, tumor, gestational
diabetikus). Teh dan kopi yang dikonsumsi pada masa hamil berbah aya bagi ibu dan janin. Sebaiknya pada masa
hamil ke dua minuman tersebut dihindari agar tidak mempengaruhi penyerapan zat besi yang sangat diperlukan
bayi untuk tumbuh dan berkembang sejak dalam kandungan untuk mencegah effek yang diakibatkannya.
Kata kunci: Efek minum teh, kopi, kehamilan, ibu, janin, bayi
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ABSTRAK
Latar Belakang. Pasien dengan cardiovascular disease memiliki resiko tinggi kejadian re-admission pasca
perawatan. Telah banyak intervensi yang dilakukan untuk mencegah re-admission pasien cardiovascular disease.
Namun intervensi terkini tele nursing belum banyak ditinjau sebagai intervensi berkelanjutan dan berulang dalam
memberikan edukasi pada pasien cardiovascular disease. Tinjauan sistematis ini bertujuan untuk mengidentifkasi
efektifitas tele nursing pada pasien cardiovascular disease. Metode. Empat database elektronik digunakan untuk
melakukan pencarian sistematis, yaitu Proquest, Science Direct, Pubmed, dan CINAHL Ebsco. Kombinasi kata
kunci yaitu ‘Tele nursing’ OR ‘Nursing consulting via telephone” AND ‘Cardiovascular disease’ NOT ‘Literature
review’ OR ‘Review literature’ OR ‘Overview’ OR ‘Systematic Review’ OR ‘Meta analysis”. Kriteria inklusi yang
digunakan yaitu artikel experimental study, artikel peer review, bahasa Inggris dan a rtikel penelitian yang
dilakukan dalam rentang waktu antara 2008-2019. Hasil. Pencarian artikel ditemukan pada database Proquest 20
artikel, Science direct sebanyak 14 artikel, Pubmed sebanyak 35 artikel dan CINAHL Ebsco sebanyak 10 artikel.
Dari total 79 artikel diperoleh 27 artikel yang memenuhi kriteria inklusi dan dianalisis. Hasil analisa pada 27
artikel ditemukan tele nursing efektif meningkatkan cardiac self efficacy, kualitas hidup, pengetahuan, kepatuhan
gaya hidup sehat, kepatuhan rencana perawatan dan kemampuan perawatan diri. Tele nursing juga dapat
membantu mengontrol gula darah dan mendeteksi dini perburukan paru -paru, berpotensi mengurangi frekuensi
dan durasi rawat inap, efektif sebagai metode pencegahan sekunder jangka pendek, signifikan mengurangi readmission 30 hari pasca perawatan serta efektif mengurangi gejala kecemasan. Kesimpulan. Tele nursing dapat
direkomendasikan sebagai intervensi perawat dalam upaya mencegah re-admission pasien cardiovascular
disease.
Kata kunci: Cardiovascular disease, tele nursing
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KUALITAS KEHIDUPAN KERJA PERAWAT DAN MOTIVASI KERJA PERAWAT
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Irman Somantri
Fakultas Keperawatan Unpad
Email: irman.somantri@unpad.ac.id

ABSTRAK
Latar Belakang. Penerapan Sistem Pemberian Pelayanan Keperawatan Profesional saat ini sudah menjadi
keniscayaan bagi pelayanan keperawatan rumah sakit. Pengaruh dari penerapan model tersebut sangat terasa
terhadap tingkat kesejahteraan, terdapat indikator-indikator yang menjadi rujukan terhadap peningkatan kinerja
dari perawat tersebut. Teori lain menyatakan bahwa kualitas kehidupan kerja akan dapat memp engaruhi motivasi
kerja. Tujuan dari penelitian ini adalah diketahuinya korelasi kualitas kehidupan kerja perawat dengan motivasi
kerja perawat
Metode. Penelitian menggunakan desain kuantitatif dengan analisis korelatif untuk melihat korelasi dari kualitas
kehidupan perawat dengan motivasi kerja perawat. Sampel diambil pada perawat klinik sebanyak 61 orang dengan
cara “random sampling”. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner QWNL dari Brooks & Anderson dan
Motivasi kerja dari teori Edwin dan Flippo yang telah dilakukan uji validitas. Analisis dengan analisis deskriptif
dan asosiatif korelatif dengan menggunakan uji parametrik yaitu Pearson
Hasil. Didapatkan kualitas kehidupan kerja perawat berada pada rentang tinggi yang berarti perawat menganggap
pekerjaannya dapat memberikan kesejahteraan, begitu pula skor motivasi kerja perawat berada pada motivasi
tinggi. Terdapat korelasi antara kualitas kehidupan perawat dengan motivasi kerja perawat pada total kualitas
kehidupan perawat (pValue=0,008) dan pada dimensi Work Context (pValue=0,015), dengan kekuatan hubungan
yang lemah. Sedangkan pada dimensi yang lain terlihat mempunyai nilai pValue > 0,05 yang berarti tidak terdapat
korelasi antara kualitas kehidupan perawat dengan motivasi kerja.
Rekomendasi. Dengan ditemukannya korelasi antara kualitas kehidupan kerja dengan motivasi kerja terutama
pada dimensi work context disarankan untuk mempertahankan kegiatan supervisi yang telah dilakukan selama ini
dan dipertimbangkan pula system reward dan punishment yang layak.
Kata Kunci: Kualitas Kehidupan Kerja, Perawat, Motivasi Kerja
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ABSTRAK
Vitamin D merupakan mikronutrien yang penting dalam proses pertumbuhan anak yang harus dipenuhi sejak
kehamilan, berbagai dampak kekurangan vitamin D menyebabkan masalah kesehatan pada anak salah satunya
adalah stunted, Penyebab Stunted diantaranya kekuran gan mikro nutrient pada anak seperti vitamin D. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui gambaran Pemenuhan Vitamin D pada IBU hamil selama 1000 Hari Pertama
Kehidupan di Desa Hegarmanah Sumedang
Desain penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan retrospective. Populasi yang
digunakan berjumlah 46 ibu hamil dan yang memiliki balita usia 0-59 bulan di Desa Hegarmanah, Kecamatan
Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Sampel yang digunakan berjumlah 46 balita yang diambil secara met ode total
sampling. Pengumpulan data secara menggunakan kuesioner dan data dari buku kesehatan ibu dan anak.
Instrumen yang digunakan pada penelitian ini menggunakan kuesioner SIRKESNAS 2016 dengan modifikasi oleh
peneliti menggunakan penilaian skala Guttm an. Uji validitas menggunakan uji reprodusibilitas (0,963) uji
skalabilitas (0,726) dan. Uji reliabilitas menggunakan uji Richardson 20 (0,9658). Analisis data secara statistik
deskriptif menggunakan distribusi frekuensi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebanyak 37,0% (n = 17) responden jarang mengonsumsi sumber vitamin
D saat hamil. Anak yang tidak mendapatkan vitamin D lebih banyak yang mengalami stunting yaitu sebanyak
73,9 % (n = 34).
Simpulan dari penelitian ini yaitu kurangnya pemenuhan mikronu trien vitamin D pada 1000 hari pertama
kehidupan di Desa Hegarmanah. Dalam hal ini peran perawat dapat memberikan edukasi kesehatan selama
kehamilan, pemeriksaan kehamilan, dan pendampingan ibu dalam kepatuhan memelihara kesehatan selama
kehamilan.
.
Kata Kunci: 1000 HPK, vitamin D
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ABSTRAK
Kekambuhan pada klien skizofrenia masih banyak terjadi pada setiap tahunnya terutama pada pasien yang
melakukan perawatan di rumah Dalam merawat pasien dengan skizofrenia, tidak sedikit keluarga merasakan
adanya beban perawatan yang berujung pada ekspresi emosi yang tinggi. Tujuan penelitian ini untuk
mengidentifikasi ekspresi emosi keluarga pada klien skizofrenia di Desa Kersamanah Kabupaten Garut. Penelitian
ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Responden penelitian ini adalah keluarga dengan pas ien
skizofrenia. Jumlah pasien skizofrenia 33 orang dan jumlah keluarga klien skizofrenia 140 orang. Sampel pada
penelitian didapatkan dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu 69 orang. Penelitian ini
menggunakan kuesioner Family Questionnaire (FQ) dengan nilai reliabilitas 0,897. Analisa data dengan
menggunakan statistik deskriptif dalam bentuk persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 65
(94,2%) responden memiliki ekspresi emosi yang rendah, dan sebanyak 4 (5,8%) responden memiliki ekspresi
emosi yang tinggi. Aspek yang dominan dimiliki oleh responden dengan ekspresi emosi yang tinggi pada
penelitian ini adalah emotional over involvement. Simpulan dari penelitian ini menunjukkan hampir seluruh dari
keluarga klien skizofrenia di Desa Kersamanah memiliki ekspresi emosi yang rendah. Hal ini terjadi karena
ekspresi emosi dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama dipengaruhi oleh budaya setempat. Hasil penelitian ini
perlu ditindaklanjuti dengan mengkaji kembali faktor-faktor yang lebih dominan terhadap ekspresi emosi keluarga
skizofrenia.
Kata kunci: ekspresi emosi, keluarga, skizofrenia
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ABSTRAK
Penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah yang terus mengalami peningkatan. Persepsi menjadi stimulus
bagi remaja dalam merefleksikan penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi
remaja terhadap penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung. Penelitian ini
menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Penelitian dilakukan pada remaja
di SMAS 4 Pasundan dan SMAS YPKKP di Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung. Pengambilan data
menggunakan total sampling, dengan sampel berjumlah 199 orang yang terdiri dari 108 responden SMAS 4
Pasundan dan 91 responden SMAS YPKKP. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan skala
likerts, yang terdiri dari persepsi kerentanan, persepsi keseriusan, persepsi manfaat, dan persepsi hambatan. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar pada persepsi kerentanan remaja rentan terhadap
penyalahgunaan narkoba (53,3%), pada persepsi keseriusan remaja menganggap bahwa penyalahgunaan narkoba
bukanlah hal yang serius dan tidak berdampak bagi dirinya (69,3%), persepsi manfaat menunjukkan remaja
menganggap pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba bermanfaat (54,3%), dan persepsi hambatan
menunjukkan terdapat hambatan pada remaja dalam melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba
(57,3 %). Simpulan penelitian ini adalah sebagian besar remaja siswa SMA di Kecamatan Bandung Kulon rentan
terhadap penyalahgunaan narkoba. Remaja menganggap penyalahgunaan narkoba bukanlah hal yang serius dan
akan berdampak pada dirinya serta terdapat hambatan dalam melakukan pencegahan. Hal ini dapat terjadi karena
kurangnya pemahaman remaja terhadap penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan hasil tersebut perlu dikaji lebih
dalam faktor paling dominan yang mempengaruhi persepsi pada remaja terhadap penyalahgunaan narkoba.
Kata Kunci: Persepsi, Penyalahgunaan Narkoba, Remaja
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ABSTRAK
Gagal jantung merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan kegagalan sirkulasi. Salah satu permasalahan
akibat kegagalan sirkulasi adalah keletihan atau fatigue. Keletihan diartikan sebagai ketidakberdayaan secara fisik
dan psikologis. ketidakberdayaan fisik terjadi karena berkurangnya cadangan energi strategis tubuh berkaitan
dengan gangguan sirkulasi. Ketidakberdayaan psikologis terjadi akibat stresor psikologis pada gagal jantung
seperti kecemasan. Dengan demikian menjadi penting untuk mengidentifikasi intervensi manajemen keletihan
dalam rangka meningkatkan kualitas hidup pasien. Tujuan dari penyusunan tinjauan literatur ini adalah untuk
mengidentifikasi intervensi keperawatan terkait manajemen keletihan (fatigue). Metode penelusuran
menggunakan beberapa database artikel, yaitu google scholar, EBSCO dan Proquest dengan menggunakan kriteria
inklusi yang berfokus pada manajemen kelelahan pasien gagal jantung, tahun publikasi antara 2010 -2019, berupa
artikel lengkap, disain penelitian minimal quasi experim ent. Hasil penelusuran menemukan sebanyak 73 artikel,
39 memenuhi kriteria tahun dan sebanyak 19 merupakan artikel lengkap. Dan terakhir ditemukan sebanyak 3
artikel yang sesuai dengan fokus pencarian berupa intervensi fisik dan non fisik. Intervensi fisik berupa pijat
punggung, latihan fisik-baduanjin dan intervensi suportif edukatif sebagai intervensi non fisik. Pijat punggung,
latihan fisik-baduanjin dan intervensi suportif edukatif menjadi intervensi yang dapat dipertimbangkan untuk
digunakan pada manajemen kelelahan demi meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup pasien dengan gagal
jantung.
Kata kunci: gagal jantung, keletihan, manajemen keletihan
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ABSTRAK
Berbagai sistem triase gawat darurat telah diadopsi dan dimodifikasi oleh sebagian besar instalasi gawat darurat
di rumah sakit di dunia. Namun, perbedaan dalam pengkategorian triase seringkali masih terjadi di antara kalangan
perawat, sehingga menyebabkan “down-triage” dan “up-triage” yang tidak tepat pada pasien. Artikel ini bertujuan
untuk mengidentifikasi komponen-komponen yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan perawat saat
menentukan level triase di instalasi gawat darurat. Proses studi literatur dilakukan melalui pendekatan lima tahap
studi literatur dari Whittemore dan Knafl. Pencarian artikel yang terpublikasi dalam rentang waktu Januari 2009
- September 2019 dilakukan pada lima database : CINAHL, Proquest , Medline, Science direct, dan Sage journal.
Istilah pencarian digunakan dalam berbagai kombinasi dengan menggunakan operator Boolean dan metode PICO,
meliputi : “triage”, “decision making”, “clinical decision making”, “emergency department”, dan “nursing” .
Melalui proses PRISMA flowchart, 13 artikel yang memenuhi kriteria inklusi dari total 1459 artikel dianalisis
dengan berpedoman pada Critical Appraisal Skills Program (CASP) checklist. Hasil studi literatur menunjukkan
bahwa komponen penggunaan sistem triase (ESI, ATS, CTAS, MTS), komponen karakteristik perawat
(pengetahuan, lama bekerja, keterampilan, intuisi), dan komponen lainnya (ruangan IGD) menjadi tiga elemen
utama yang secara umum teridentifikasi dalam pengkategorian level triase oleh perawat. Pen ingkatan kompetensi
perawat dalam ketepatan menentukan level triase melalui pendekatan Revised Cognitive Continuum Theory dapat
menjadi strategi yang perlu dipertimbangkan oleh para perawat di instalasi gawat darurat.
Kata kunci: departemen emergensi, kegawatan, klinis pasien, pengambilan keputusan, triase
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ABSTRAK
Asuhan pasien terintegrasi pada tatanan pelayanan kesehatan sudah menjadi satu kebutuhan. Integrasi asuhan
pasien guna terwujudnya asuhan yang komprehensif dan berkesinambungan dapat terjadi bila para professional
bekerjasama secara kolaboratif dalam iklim kesetaraan. Persepsi ketidak setaraan antar profesi c.q. dokter –
perawat dapat menghambat kerjasama yang mutual dan sinergis, menyebabkan fra gmentasi asuhan dan rawan
terhadap insiden keselamatan pasien. Oleh karena itu mengidentifikasi pesepsi kesetaraan penting untuk
membangun iklim kolaborasi antar profesi. Permasalahannya, instrument untuk mengukur persepsi kesetaraan
professional dokter – perawat belum tersedia. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan instrument guna
mengukur persepsi kesetaraan professional dokter dan perawat dalam asuhan pasien terintegrasi. Metoda
pengembangan instrument dilakukan melalui tahap 1) penyusunan item didasarkan prinsip-prinsip “equality” pada
dimensi afeksi, kewenangan, peran dan tanggung jawab ;2) uji validitas isi untuk melihat esensi dan relevansi
instrument melalui panel pakar (2 dokter dan 2 perawat); 3) uji validitas konstruk dengan n sampel 30 ora ng.
Hasil: instrument terdiri dari 32 item. Hasil uji validitas isi, diperoleh skor Content validity ratio > 0 (positif) yang
berarti isi instrument esensial dan skor content validity index 0,953 yang berarti isi instrument relevan dengan
aspek yang akan diukur. Secara keseluruhan item valid (r 0.419 – 0.891 > 0,306) dan alpha Cronbach 0.957
Dengan demikian Instrumen persepsi kesetaraan professional kesehatan valid dan reliabel sehingga insrumen ini
layak dipergunakan.
Kata kunci: instrument, kesetaraan, kolaborasi, valid, reliabel
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ABSTRAK
Preeklampsia masih tercatat sebagai faktor risiko yang paling sering dialami dalam kasus AKI. Preeklampsia
merupakan salah satu penyebab kematian maternal di dunia. Preeklampsia yang menetap tentu akan mengalami
beberapa masalah dan komplikasi yang dapat m embahayakan ibu maupun janin. Literature review ini bertujuan
untuk mengidentifikasi faktor risiko yang berhubungan dengan terjadinya preeklampsia pada ibu hamil. Metode
review berdasarkan identifikasi hasil publikasi 2016-2018 tentang faktor risiko preeklampsia dan sebagian besar
menggunakan cross sectional study. Sumber data meliputi google scholar dan Pubmed dengan kata kunci faktor
preeklampsia, ibu hamil. Hasil pencarian didapatkan 119 artikel, dan hanya 7 artikel yang sesuai dengan kriteria.
Hasil ana lisis dapat diidentifikasi bahwa faktor yang berhubungan dengan terjadinya preeklampsia yaitu usia,
obesitas, riwayat hipertensi, riwayat alkohol, riwayat Diabetes, genetik, sedangkan untuk faktor yang tidak
berhubungan dengan terjadinya preeklampsia yaitu paritas dan pendidikan. Faktor-faktor yang berhubungan ini
memiliki hasil yang berbeda pada setiap literature, sebagian literature menyatakan faktor tersebut berpengaruh
dan bagian lainnya tidak terbukti berpengaruh terhadap preeklampsia. Perlu melakukan penelitian lanjutan terkait
faktor risiko dengan menggunakan faktor lain yang belum diteliti dengan menggunakan data primer dan sekunder,
serta sampel yang lebih banyak.
Kata Kunci: faktor risiko, preeklampsia, ibu hamil
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ABSTRAK
Akses intravena perifer merupakan salah satu prosedur infasif yang dilakukan pada anak untuk pemberian obat
selama anak dirawat di rumah sakit. Akses intravena perifer pada anak dapat dilakukan dengan cara peripheral
intravenous lock (PIV Lock). Berbagai komplikasi dapat terjadi pada PIV lock yang menyebabkan hilangnya
kepatenan akses intravena perifer yang pada akhirnya anak dapat mengalami trauma fisik maupun psikologis.
Salah satu intervensi yang dapat dilakukan adalah prosedur flushing/pembilasan. Tujuan dari penulisan tinjauan
literatur ini yaitu untuk mengidentifikasi efektifitas flushing PIV lock dalam mempertahan kepatenan akses
intravena. Metode yang digunakan dalam penulisan tinjauan literatur adalah penelusuran internet dari database
Google Scholar, PubMed, Proquest, Medscape, dan EBSCO dengan menggunakan kata kunci intravena perifer,
intravenous flushing, peripheral intravenous lock. Kriteria inklusi yaitu tahun publikasi antara 2009-2019 dalam
bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, desain penelitian minimal quasi experiment. Didapatkan sebanyak 50 artikel
dan yang terpilih sebanyak 10 artikel yang sesuai kriteria inklusi. Prosedur flushing PIV lock dapat menggunakan
Nacl 0,9% dan heparin salin. Pemberian flushing pada PIV lock setiap 8 jam atau sebelum, diantara dan sesudah
pemberian obat efektif mempertahankan kepatenan akses intravena. Dengan demikian flushing PIV lock dapat
mengurangi trauma fisik maupun psikologis dan meningkat kualitas asuhan keperawatan pada anak.
Kata Kunci: anak, akses intravena , flushing, PIV lock
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ABSTRAK
Hospitalisasi merupakan suatu proses yang mengharuskan anak menjalani perawatan di rumah sakit, dimana anak
berada pada lingkungan yang asing yang bisa menyebabkan timbulnya stress. Stressor utama yang dialami oleh
anak seperti perpisahan, kehilangan kendali, cedera tubuh, dan nyeri. Salah satu ca ra untuk mengatasi stress pada
anak yang mengalami hospitalisasi adalah bermain, bermain diharapkan dapat mengurangi kecemasan pada anak
sehingga anak dapat kooperatif dalam menjalankan perawatan di Rumah Sakit.Permainan yang sesuai dengan usia
3-6 tahun a dalah salah satunya permainanan boneka tangan (puppet). “Puppet “merupakan permainan yang
menyerupai manusia, hewan atau lainnya yang digerakkan atau dimanipulasi oleh seseorang. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh pemberian terapi bermain “puppet “terhadap penurunan
tingkat kecemasan anak usia 3 – 6 tahun saat akan dilakukan tindakan invasif di ruang Lukmanul Hakim RSUD
Al Ihsan. Penelitian ini adalah penelitian quasi experiment menggunakan teknik purposive sampling pada 30
responden (15 responden kelompok intervensi, 15 responden kelompok kontrol). Perbedaan sebelum dan sesudah
pada kelompok intervensi dan kontrol dianalisis menggunakan uji statistik paired sample t- test dengan 95% (α =
0,05). Pada kelompok intervensi, kecemasan anak sebelum dan sesudah terapi bermain mengalami penurunan
yang signifikan. Pada kelompok kontrol, kecemasan anak sedikit mengalami penurunan. Hasil selisih kelompok
kontrol dan intervensi menggunakan uji independent t-test menunjukkan bahwa nilai p = 0,001 ˂ p value 0,05.
Disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pemberian terapi bermain “puppet” terhadap penurunan tingkat kecemasan
anak usia 3-6 tahun saat akan dilakukan tindakan invasif di ruang Lukmanul Hakim RSUD Al Ihsan. Saran perlu
adanya penerapan terapi bermain bagi anak yang mengalami hospitalisasi sehingga dapat meningkatkan mutu
asuhan keperawatan anak.
Kata kunci: Anak Usia 3-6 Tahun, Hospitalisasi, Kecemasan, terapi bermain “puppet “

THE INFLUENCE OF "PUPPET" PLAYING THERAPY ON THE DECREASE OF
CHILDREN'S ANXIETY LEVEL 3 - 6 YEARS IN LUKMANUL HAKIM ROOM,
AL IHSAN HOSPITAL
ABSTRACT
Hospitalization is a process that requires the child to undergo treatment in a hospital, where the child is in an
unfamiliar environment that can cause stress. The main stressors experienced by children such as separation, loss
of control, bodily injury, and pain. One way to deal with stress in hospitalized children is to play, play is expected
to reduce anxiety in children so that children can be cooperative in carrying out treatment in the hospital. Games
that are appropriate to the age of preschoolers are one of them is puppet play. "Puppet" is a game that resembles
a human, animal or other that is moved or manipulated by someone. The purpose of this study was to determine
the effect of providing "puppet" play therapy to a decrease in anxiety levels of children aged 3 -6 years when
invasive measures will be taken in the Lukmanul Hakim room of Al Ihsan H ospital. This research is a quasiexperimental study using purposive sampling technique on 30 respondents (15 respondents in the intervention
group, 15 respondents in the control group). Differences before and after the intervention and control groups were
analyzed using a statistical paired sample t-test with 95% (α = 0.05). In the intervention group, children's anxiety
before and after play therapy decreased significantly. In the control group, children's anxiety decreased slightly .
The results of the difference between the control and intervention groups using the independent t -test showed that
the value of p = 0.001 ˂ p value 0.05. It was concluded that there was an effect of providing "puppet" play therapy
to a decrease in anxiety levels of children aged 3-6 years when there would be an invasive action in the Lukmanul
Hakim room of Al Ihsan District Hospital. Suggestions are the need for application of play therapy for hospitalized
children so as to improve the quality of child care.
Keywords: Preschool, Hospitalization, Anxiety, Puppet play therapy
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Pendahuluan
Hospitalisasi merupakan suatu proses yang mengharuskan anak menjalani perawatan di rumah sakit,dimana anak
berada pada lingkungan yang asing yang bisa menyebabkan timbulnya stress. Pada tahun -tahun awal, anak sangat
rentan terhadap krisis penyakit dan hospitalisasi karena stress akibat perubahan dari keadaan sehat biasa dan
rutinitas lingkungan, dan anak memiliki jumlah mekanisme koping yang terbatas untuk menyelesaikan stressor
(kejadian–kejadian yang menimbulkan stress). Stressor utama dari hospitalisasi antara lain adalah perpisahan,
kehilangan kendali, cedera tubuh, dan nyeri. Reaksi anak terhadap krisis–krisis tersebut dipengaruhi oleh usia
perkembangan mereka, pengalaman mereka sebelumnya den gan penyakit, perpisahan atau hospitalisasi,
keterampilan koping yang mereka miliki dan dapatkan, keparahan diagnostik, serta sistem pendukung yang ada.
(Wong, dkk, 2009).
Menurut Perry dan Potter (2005) bahwa anak usia 3 – 6 tahun merupakan anak prasekola h masa (kanak-kanak
awal), dengan karakteristik perkembangan sosialisasi adanya rasa takut dan mempunyai ketertarikan terhadap
permainan imajinatif. (Rebeiro, dkk. 2009) Pada tahap ini anak belajar mengendalikan diri dan memanipulasi
lingkungan. Selain itu, rasa takut anak usia prasekolah terhadap keamanan tubuhnya lebih tinggi dibandingkan
ketika pada usia sekolah. Ketakutan mereka tidak hanya berasal dari kurangnya pemahaman mereka akan tubuh,
tetapi juga dilipat gandakan oleh imajinasi aktif mereka pada usia prasekolah. Tindakan invasif sering dihadapi
anak dengan respon ketakutan dan kecemasan, sehingga dapat menyebabkan anak kurang kooperatif terhadap
perawat. Kondisi tersebut akan menyebabkan gagalnya prosedur perawatan yang akan mereka dapatkan. (Wong,
2009).
Tujuan utama asuhan keperawatan bagi anak yang mengalami hospitalisasi adalah meminimalkan munculnya
masalah pada perkembangan anak. Untuk mengurangi kecemasan pada anak yang menjalani hospitalisasi dapat
dilakukan diantaranya dengan relaksasi, terapi musik, aktivitas fisik, terapi seni dan terapi bermain.(Kaluas dkk,
2015). Terapi bermain merupakan suatu proses penyembuhan dengan metode bermain yang digunakan pada anak
yang mempunyai masalah emosi, khususnya pada anak prasekolah, dengan tujuan men gubah tingkah laku anak
yang tidak sesuai menjadi tingkah laku yang diharapkan. Pelaksanaan terapi bermain sudah sesuai dengan prinsip
terapi bermain bagi anak di rumah sakit yaitu permainan tidak boleh bertentangan dengan pengobatan yang sedang
dijalankan pada anak, permainan yang tidak membutuhkan energi, singkat dan sederhana, permainan harus
mempertimbangkan keamanan anak (Karsi, 2013). Adapun jenis terapi bermain yang sesuai dengan anak usia 3 –
6 tahun selama menjalani hospitalisasi adalah bola keranjang, bermain dokter-dokteran, bermain abjad dan boneka
tangan (“puppet”). (Saputro & Fazrin, 2017).
Puppet adalah wayang, boneka, orang yang dikendalikan oleh orang lain. Puppet atau boneka tangan dapat
menjadi terapi dalam pelaksanaan perawatan di rumah sakit juga sebagai mediator, dengan memberikan peluang
mengekspresikan perasaan anak juga untuk mengajak anak dalam dunia fantasi dan imajinasinya. Puppet dapat
membantu untuk mengidentifikasi rasa takut dan kesalahpahaman dalam mengajari anak tentang apa yang terjadi
kepada mereka dan anak dapat merasa aman, santai, tersenyum, bermain dan belajar. Puppet bisa berbentuk
binatang, profesi dan anak dengan berbagai karakter.Terapi bermain puppet berdampak terapeutik pada
peningkatan komunikasi anak dan merupakan media untuk mengekspresikan perasaan yang mereka alami selama
di rumah sakit. Seringkali anak terlalu takut untuk mengungkapkan perasaannya pada saat mengalami perawatan
medis. Penggunaan puppet pada anak- anak bertujuan untuk mengidentifikasi ketakutan dan kesalahpahaman
tentang apa yang terjadi pada mereka. Menurut data WHO (2012) bahwa 3 sampai dengan 10 % anak yang dirawat
di Amerika Serikat terdiri dari anak usia toddler, prasekolah ataupun anak usia sekolah, sedangkan di Jerman
sekitar 3 sampai dengan 7% dari anak toddler dan 5 sampai dengan 10% anak prasekolah yang menjalani
hospitalisasi (Purwandari, 2013). Di Indonesia sendiri jumlah anak yang dirawat pada tahun 2014 sebanyak
15,26% (Susenas, 2014). Angka kesakitan anak di Indonesia berdasarkan Survei Kesehatan Nasional (Susenas)
tahun 2010 dalam Apriany (2013), di daerah perkotaan menurut kelompok usia 0 -4 tahun sebesar 25,8%, usia 512 tahun sebanyak 14,91% (lyaningrum, 2013), Banyaknya anak yang dirawat di Rumah Sakit tidak menutup
kemungkinan untuk dilakukan tindakan invasif yang bias menimbulkan cemas pada anak usia 3 – 6
tahun.Tindakan invasif sering dihadapi anak dengan respon ketakutan dan kecemasan, sehingga dapat
menyebabkan anak kurang kooperatif terhadap perawat. Kondisi tersebut akan menyebabkan gagalnya prosedur
perawatan yang akan mereka dapatkan. (Wong, 2009) Tindakan Invasif adalah suatu tindakan medis yang
langsung dapat mempengaruhi keutuhan jaringan tubuh pasien. Hal ini diperkuat oleh Penelitian yang dilakukan
Burnsnader (2014) melihat respon hospitalisasi pada anak usia 3-12 tahun didapatkan bahwa 77% anak
mengatakan nyeri dan takut saat dilakukan pengambilan darah, 63% anak mengalami kekakuan otot dan 63% anak
menangis dan berteriak. Berdasarkan data yang didapat dari catatan pelayanan rekam medik anak usia 3 – 6 Tahun
yang masuk di RSUD Al Ihsan berjumlah 238 orang sekitar 23,63% dari jumlah keseluruhan pasien baru. Dan
didapatkan data sebanyak 75 pasien anak usia 3 – 6 Tahun mendapatkan tindakan invasif berupa tindakan
pemasangan infus, pengambilan sampel darah untuk pemeriksaan laboratorium dan pemberian injeksi (Rekam
Medik RSUD Al Ihsan, 2018). Sekitar 15% mengalami kegagalan tindakan invasif karena anak berontak sebesar
4%, anak tegang sebesar 40%, dan vena kecil sebesar 3% dan sekitar 61% pasien menangis saat dilakukan tindakan
invasif. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap 10 keluarga pasien bahwa anaknya mengalami
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kecemasan saat akan dilakukan tindakan invasif dengan reaksi menangis, berontak dan bersikap tegang. Adapun
tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pemberian terapi bermain “puppet “terhadap penurunan
tingkat kecemasan anak usia 3 – 6 tahun saat akan dilakukan tindakan invasif di ruang Lukmanul Hakim RSUD
Al Ihsan.
Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian quasi eksperiment adalah dengan mengungkapkan hubungan sebab
akibat dengan cara melibatkan kelompok kontrol disamping kelompok eksperimen. (Nursalam, 2016). Desain
penelitian yang digunakan adalah rancangan pretest posttest dengan kelompok kontrol (pretest post test with
control group) dalam rancangan penelitian ini dilakukan randomisasi, artinya pengelompokkan anggota-anggota
kelompok kontrol dan kelompok intervensi dilakukan berdasarkan acak atau random.(Notoatmodjo, 2014). Dalam
penelitian ini dilaksanakan dengan memberikan intervensi pada responden yang mana d ilakukan pretest untuk
mengukur tingkat kecemasan sebelum diberi perlakuan. Selanjutnya akan diberikan perlakuan pemberian terapi
bermain “puppet“, setelah perlakuan pemberian terapi bermain “puppet “dilakukan posttest untuk mengukur
kembali tingkat kecema san anak prasekolah saat akan dilakukan tindakan invasif. Menurut Nursalam (2016)
populasi dalam penelitian ini adalah subjek (misalnya: manusia, klien) yang memenuhi kriteria yang telah
ditetapkan. Populasi dalam penelitian ini adalah semua anak usia 3 – 6 Tahun yang sedang dirawat dan dilakukan
tindakan invasif di ruang Lukmanul Hakim RSUD Al Ihsan sebanyak 238 anak. Dalam penelitian ini teknik
sampling yang digunakan adalah purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu
yang dibuat oleh peneliti sendiri, berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.
(Notoatmodjo, 2014). Menurut Supranto J (2000) dalam Suminar (2013) untuk penelitian eksperimen secara
sederhana dapat digunakan dengan menggunakan rumus : (t-1) (r-1) ≥ 15.
Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus tersebut maka sampel yang digunakan dalam
penelitian ini sebanyak 30 anak prasekolah, yang terdiri dari 15 sampel kelompok intervensi (anak prasekolah
yang diberikan terapi bermain “puppet”) dan 15 sampel kelompok kontrol (anak prasekolah yang tidak diberikan
terapi bermain “puppet”) pada saat akan dilakukan tindakan invasif di ruang Lukmanul Hakim RSUD Al Ihsan.
Pada pelaksanaan penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut :1) Peneliti memberikan informed consent
pada responden sebagai tanda persetujuan keikutsertaan dalam penelitian ini.2) Pendamping anak mengisi data
demografi. 3) Pelaksanaan penilaian pra intervensi tingkat kecemasan pada anak usia prasekolah 4) Memberikan
terapi bermain “puppet” pada saat akan dilakukan tindakan invasif 5)Pelaksanaan penilaian post intervensi tingkat
kecemasan pada anak usia prasekolah. 6)Memeriksa kembali hasil dari kuesioner, apakah data demografi sudah
terisi secara keseluruhan atau belum. 7) Jika pada kuesioner masih ada yang belum terisi, maka peneliti bertanya
kembali kepada responden.
Instrumen dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dari Hamilton Anxiety Rating Scale (Skala Kecemasan
HARS).Dimana kuesioner ini memiliki 14 pertanyaan yang menggunakan skala ordinal. Nilai dari jawaban yang
ditentukan adalah tidak bernilai (0),ringan (1),sedang(2),berat(3),sangat berat(4). Kriteria dari pertanyaan tersebut
masing-masing memiliki batas yaitu dikatakan tidak ada kecemasan jika memiliki skor <14,cemas ringan 14 20,cemas sedang 21 – 27, cemas berat 28 – 41 dan cemas sangat berat 42 – 56. Kuesioner ini merupakan kuesioner
yang sudah baku atau standar yang diambil dari literatur yang ada dan bisa digunakan pada anak ataupun dewasa.
Data yang diperoleh selanjutnya yaitu dengan menggunakan Analisis Univariat untuk mengetahui gambaran
karakteristik responden, distribusi frekuensi tingkat kecemasan anak usia sekolah sebelum dan sesudah pemberian
terapi bermain “puppet”. Dan Analisis Bivariat: untuk mengetahui perbedaan tingkat kecemasan sebelum dan
sesudah diberikan terapi bermain”puppet” saat akan dilakukan tindakan invasif pada anak. Sebelum dilakukan
Analisa bivariat dilakukan uji normalitas untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak sehingga dapat
ditentukan menggunakan uji parametric dan non parametric dimana dalam penelitian ini uji normalitas data dapat
dilakukan dengan membandingkan nilai skewness dengan standar error, data dinyatakan berdistribusi normal jika
hasil skewness dibagi dengan standar error berada diantara nilai -2 sampai dengan 2. Apabila hasil uji normalitas
berdistribusi normal maka menggunakan uji parametric yaitu menggunakan Paired T Test, sedangkan bila hasil
uji normalitas berdistribusi tidak normal maka menggunakan uji non parametric yaitu menggunakan uji wilcoxon.
Analisis bivariat digunakan untuk mengetahui efektivitas/pengaruh “Pemberian terapi bermain “ puppet” (variabel
independen) terhadap penurunan tingkat kecemasan anak usia 3 – 6 Tahun saat akan dilakukan tindakan invasif
(variabel dependen) jika berdistribusi normal akan menggunakan rumus uji t dependen yang bertujuan untuk
menguji perbedaan mean pretest dan posttest dua kelompok dependen.
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Hasil Penelitian
Tabel 1: Tingkat Kecemasan anak usia 3 – 6 Tahun sebelum terapi bermain “puppet ” pada kelompok
intervensi saat akan dilakukan tindakan invasif
Tingkat Kecemasan
F
Persentasi (%)
Tidak ada kecemasan
0
0
Cemas ringan
0
0
Cemas sedang
6
40
Cemas berat
9
60
Cemas sangat berat
0
0
Total

15

100

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa dari 15 responden didapat data bahwa sebagian besar responden sebanyak 9
responden (60%) memiliki tingkat kecemasan berat, dan sebanyak 6 responden (40%) memiliki tingkat kecemasan
sedang serta tidak ada yang memiliki kecemasan ringan,kecemasan sangat berat dan tidak ada kecemasan.
Tabel 2: Tingkat Kecemasan anak usia 3 – 6 Tahun sesudah terapi bermain “puppet” pada kelompok
intervensi saat akan dilakukan tindakan invasif
Tingkat Kecemasan
F
Persentasi (%)
Tidak ada kecemasan
2
13,3
Cemas ringan
6
40
Cemas sedang
5
33,3
Cemas berat
2
13,3
Cemas sangat berat
0
0
Total
15
100
Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa dari 15 responden didapatkan data bahwa sebanyak 6 responden (40%)
memiliki tingkat kecemasan ringan, 5 responden (33.3%) memiliki tingkat kecemasan sedang, 2 responden (13.3
%) memiliki tingkat kecemasan berat dan sebanyak 2 responden (13.3 %) tidak ada kecemasan.
Tabel 3: Tingkat Kecemasan anak usia 3-6 tahun sebelum pada kelompok kontrol saat akan dilakukan
tindakan invasif
Tingkat Kecemasan
F
Persentasi (%)
Tidak ada kecemasan
0
0
Cemas ringan
0
0
Cemas sedang
13
86.7
Cemas berat
2
13.3
Cemas sangat berat
0
0
Total

15

100

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa dari 15 responden didapatkan data bahwa sebagian besar responden sebanyak
13 responden (86.7%) memiliki tingkat kecemasan sedang dan sebanyak 2 responden (13.3%) memiliki tingkat
kecemasan berat serta tidak ada yang memiliki kecemasan ringan,kecemasan berat,sangat berat dan tidak ada
kecemasan.
Tabel 4: Tingkat Kecemasan anak usia 3 – 6 Tahun sesudah pada kelompok intervensi saat akan dilakukan
tindakan invasif
Tingkat Kecemasan
F
Persentasi (%)
Tidak ada kecemasan
0
0
Cemas ringan
3
20
Cemas sedang
10
66.7
Cemas berat
2
13,3
Cemas sangat berat
0
0
Total
15
100
Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa dari 15 responden didapatkan data bahwa sebagian besar sebanyak 10
responden (66.7%) memiliki tingkat kecemasan sedang, 3 responden (20%) memiliki tingkat kecemasan ringan,
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2 responden (13.3 %) memiliki tingkat kecemasan berat dan tidak ada yang memiliki kecemasan sangat berat dan
tidak ada kecemasan
Hasil uji normalitas data dalam kelompok intervensi berdistribusi normal karena nilai skewness/SE sebelum 0.78
dimana berada diantara nilai -2 sampai dengan 2 sedangkan nilai variabel seseudah terapi bermain yaitu setelah
nilai skewness dibagi nilai standar error didapatkan hasil nilai skewness/SE sesudah 0.194 .Sedangkan pada
kelompok kontrol,variabel sebelum didapatkan hasil nilai skewness/SE dengan nilai 1.2 2 sedangkan nilai sesudah
didapatkan nilai 0.116. Karena hasil uji normalitas kelompok uji normalitas kelompok intervensi dan kelompok
normal maka digunakan uji statistic T test.
Tabel 5 Hasil Uji Statistik T-Test Kelompok Intervensi
Tingkat
Kecemasan
Sebelum
Sesudah

Mean
2,60
1,47

Std.
Deviation
0,507
0,915

Corelation

N

P
Value

t

Df

0,739

15

0,001

6,859

14

Berdasarkan tabel 5 didapatkan data bahwa terdapat perbedaan rata-rata tingkat kecemasan sebelum dan sesudah
terapi bermain “puppet” dan menunjukkan adanya pengaruh yang bermakna antara pemberian terapi bermain
“puppet” terhadap tingkat kecemasan anak usia 3 – 6 tahun saat akan dilakukan tindakan invasif

Tabel 6 Hasil Uji Statistik T-Test Kelompok Kontrol
Tingkat Kecemasan

Mean

Std.
Deviation

Sebelum
Sesudah

2,13
1,93

0,352
0,594

Corelation

N

P
Value

t

Df

0,730

15

0,082

1,871

14

Berdasarkan tabel 6 didapatkan data bahwa terdapat perbedaan rata-rata tingkat kecemasan sebelum dan sesudah
pada kelompok kontrol, dan pada nilai t hitung 1.871 lebih kecil dari t tabel dengan df 14 yaitu sebesar 2.145 dan
nilai signifikasi p= 0.082 dimana p> 0.05 dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0.730, hasil tersebut
menunjukkan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak yang berarti bahwa tidak ada pengaruh yang bermakna pada
tingkat kecemasan kelompok kontrol.
Tabel 7 Hasil Uji Statistik Independent T-Test Pada Kelompok Intervensi dan Kelompok Kontrol
Tingkat Kecemasan Mean
Kelompok Intervensi
7,60
dan Kelompok
Kontrol
2,40

Std.
Deviation
4,517

Mean
Difference

N

P
Value

t

5,200

30

0,001

4,153

Df

28

1,765

Berdasarkan tabel 7 didapatkan data bahwa penurunan tingkat kecemasan anak usia 3-6 tahun yang diberikan
terapi bermain “puppet” lebih tinggi penurunan tingkat kecemasannya daripada kelompok control yang tidak
diberikan terapi bermain “puppet”.
Pembahasan
Kecemasan merupakan emosi yang ditandai oleh perasaan tegang,cemas, dan perubahan fisik.Orang dengan
gangguan kecemasan biasanya memiliki pikiran atau kekhwatiran yang mengganggu serta memiliki gejala fisik
seperti berkeringat, gemetar,pusing atau detak ja ntung yang cepat, begitu pula halnya dengan anak yang
mengalami hospitalisasi, faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan anak antara lain usia,jenis
kelamin,pengalaman terhadap sakit dan perawatan di rumah sakit,persepsi anak terhadap sakit (saputro &
Fazrin,2017). Kecemasan pada anak usia 3 – 6 Tahun yang mengalami hospitalisasi akan menjalankan tindakan
medis yang harus dilakukan, pengalaman medis memungkinkan menimbulkan tingkat kecemasasn yang berbeda beda pada anak khususnya usia anak 3 – 6 tahun dimana usia anak 3 – 6 tahun merupakan usia kritikal dalam
pengembangan kemampuan sosialisasi,baik kemampuan untuk mengurus diri sendiri maupun kemampuan untuk
bersosialisasi dengan oranglain. Usia anak 3- 6 tahun sedikit egosentrik, dan pada usia ini meperukan masa
dramatis, imajinatif, dan kreatif. Pada usia ini anak-anak cenderung menggunakan kekerasan ketika hal yang dia
sukai tidak dapat diterima. Anak mengalami kecemasan dengan tindakan menghindar dan menolak karena merasa
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cemas terhadap orang asing dan tindakan invasif yang akan dilakukan sehingga terkadang tindakan tidak berhasil
hnya dengan satu kali tindakan, selain itu anak anak juga akan merasa ketakutan,marah,gelisah. Kecemasan yang
teratasi dengan cepat dan baik akan membuat anak lebih nyaman dan le bih kooperatif dengan tenaga medis
sehingga tidak menghambat proses perawatan. Salah satu cara untuk mengurangi kecemasan pada anak anak yaitu
dengan bermain, Bermain sangat penting bagi mental,emosional dan kesejahteraan sosial anak seperti
perkembangan mereka, kebutuhan bermain tidak berhenti pada saat anak -anak sakit atau di rumah sakit,
sebaliknya bermain di rumah sakit memberikan manfaat utama yaitu meminimalkan munculnya masalah
perkembangan anak,selain itu tujuan terapi bermain adalah untuk menciptak an suasana aman bagi anakanak,untuk mengekspresikan diri mereka, memahami bagaimana sesuatu dapat terjadi,mempelajari aturan sosial
dan mengatasi masalah mereka serta memberikan kesempatan bagi anak -anak untuk berekspresi dan mencoba
sesuatu yang baru (Wong,dkk,2009). Permainan yang dapat dilakukan oleh anak harus sesuai dengan prinsip
bermain di rumah sakit yaitu permainan yang tidak membutuhkan banyak energi, waktunya singkat, mudah
dilakukan, aman,tidak bertentangan dengan terapi,sesuai umur dan melibat kan keluarga. Adapun salah satu
permainan yang sesuai dengan anak usia 3 – 6 tahun adalah permainan “puppet”.
“Puppet” adalah wayang,boneka,yang dikendalikan oleh orang, dimana “puppet” efektif berkomunikasi dengan
anak-anak karena mereka menganggap “puppet” sebagai teman sebaya mereka dan mudah berkomunikasi dengan
mereka.Sehingga diharapkan anak dapat mengekspresikan perasaan yang dialami selama di rumah sakit,
membantu mengidentifikasikan rasa takut sehingga anak - anak dapat merasa aman,santai,tersenyum bermain dan
belajar. Dengan permainan “puppet” didapatkan adanya penurunan yang signifikan tingkat kecemasan anak usia
3 – 6 Tahun pada kelompok intervensi dan pada kelompok kontrol walaupu tidak diberikan terapi
bermain”puppet” terjadi penurunan tingkat kecemasan hal ini disebabkan karena adanya penurunan nilai pada
point takut orang asing pada skala kecemasan HARS, dimana sebelum pada kontrol nilai lebih tinggi dibandingkan
sesudah pada kontrol karena anak sudah tidak merasa asing lagi dengan perawat yan g akan melakukan tindakan
invasif. Perubahan tingkat kecemasan terjadi karena keikutsertaan pasien secara utuh dalam proses pemberian
terapi bermain dan adanya dukungan keluarga sehingga anak akan merasa nyaman berada di dekat keluarga.
Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1) Tingkat kecemasan sebelum diberikan terapi bermain
“puppet’ pada kelompok intervensi yaitu sebagian besar responden memiliki tingkat kecemasan berat dengan
jumlah 9 responden (60%) pada kelompok kontrol sebagian besar memiliki tingkat kecemasan sedang yaitu
sebanyak 13 respoinden (86.7 %) 2) Tingkat kecemasan sesudah diberikan terapi bermain “ puppet” pada
kelompok intervensi yaitu hampir setengahnya responden memiliki tingkat kecemasan ringan sebanyak 6
responden (40%) dan pada kelompok kontrol sebagian besar memiliki tingkat kecemasan sedang yaitu sebanyak
10 responden (40%) 3)Terdapat pengaruh pemberian terapi bermain “puppet” terhadap tingkat kecemasan anak
usia 3 – 6 Tahun saat akan dilakukan tindakan invasif di ruang Lukmanul Hakim RSUD Al Ihsan menunjukkan
bahwa H 0 di tolak dan H a diterima p value sebelum dan sesudah = 0.001. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian
terapi bermain “puppet” dapat menurunkan tingkat kecemasan anak usia 3 – 6 tahun saat akan dilakukan tindakan
invasif di ruang Lukmanul Hakim RSUD Al Ihsan.
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PRODEO: PROGRAM SEHAT DIABETES DENGAN AKTIVITAS DAN HERBAL
PENDUKUNG DALAM MENURUNKAN KADAR GLUKOSA DARAH PENDERITA
DIABETES
Stefani1 , Dyah Setyorini2
Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran
Stefani17002@mail.unpad.ac.id

ABSTRAK
Penyakit tidak menular menempati sepuluh penyakit penyebab kematian dan merupakan kasus terbanyak di
Indonesia. Salah satu penyakit tidak menular tersebut adalah diabetes melitus. Orang dengan diabetes akan
mengalami keadaan hiperglikemia yang jika terjadi dalam keadaan berkepan jangan dapat mengakibatkan
terjadinya komplikasi dan efek sekunder. Penulisan ini bertujuan untuk memberikan gagasan terhadap manajemen
diabetes. Metode penulisan adalah dengan tinjauan pustaka tersistematis. Melalui tinjauan pustaka didapatkan
bahwa ekstrak daun jambu biji (Psidium guajava) memiliki potensi dalam menurunkan kadar glukosa dalam darah
melalui kandungan antioksidan, flavonoid, dan karotenoid di dalamnya. Gagasan yang penulis ajukan adalah
dengan memanfaatkan ekstraksi daun jambu biji dalam menurunkan kadar glukosa darah. Gagasan yang diberikan
penulis adalah dengan diterapkannya program Prodeo: Program sehat diabetes dengan aktivitas fisik dan herbal
pendukung. Program ini penting untuk dilaksanakan untuk mengontrol kadar glukosa darah penderita diabetes
dan mencegah komplikasi sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup penderita diabetes.
Kata kunci: Diabetes, Ekstraksi, Psidium guajava.
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HUBUNGAN PENGETAHUAN DENGAN PERILAKU PERAWATAN DIRI (SELF
CARE) PADA PASIEN HIPERTENSI DI POLIKLINIK DALAM RSUD dr SLAMET
GARUT
Mega 1 , Yanny Trisyani Wahyuningsih 2 , Furkon Nurhakim 3
1 Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran
Email: mgmega18@gmail.com

ABSTRAK
Hipertensi merupakan penyakit kronik yang prevalensinya selalu meningkat. Untuk penanganannya diperlukan
perawatan diri (self care) yang terdiri dari pengaturan diet, aktivitas/olahraga, hindari obesitas dan teratur dalam
pengobatan dan pemeriksaan tekanan darah. Data yang ditemukan yaitu tingginya angka kejadian hipertensi dan
penyakit komplikasi seperti penyakit jantung koroner, gagal jantung, gagal ginjal dan stroke. Sebelumnya tidak
pernah dilakukan pemberian informasi secara formal tentang perawatan diri hipertensi oleh perawat. Hipertensi
akan meningkat jika perawatan diri tidak dilaksanakan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahu i hubungan
pengetahuan dengan perilaku perawatan diri pada pasien hipertensi di Poliklinik Dalam RSUD dr Slamet Garut.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif korelatif dengan pendekatan cross sectional. Jumlah sampel 77
responden penderita hipertensi dengan teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling, kriterianya pasien
hipertensi yang sedang berkunjung di Poliklinik Dalam dan dapat berkomunikasi dengan baik. Instrumen yang
digunakan yaitu kuesioner pengetahuan perawatan diri hipertensi yang dibuat oleh peneliti dan kuesioner perilaku
perawatan diri pada hipertensi (HSMBQ) yang telah dimodifikasi. Analisis univariat menggunakan frekuensi dan
persentase serta analisis bivariat dengan uji Chi Square. Hasil penelitian adalah responden hampir setengah
(44,3%) memiliki pengetahuan cukup dan sebagian besar (50,6%) memiliki perilaku buruk. Terdapat hubungan
yang signifikan antara pengetahuan dengan perilaku perawatan diri (selfcare) pada pasien hipertensi di Poliklinik
Dalam RSUD dr Slamet Garut dengan nilai sig. (signifikan) = 0,002 (P value ≤ 0,05). Berdasarkan hasil tersebut
diharapkan petugas (perawat) dapat memberikan informasi tentang perawatan diri hipertensi untuk meningkatkan
pengetahuan dan perilaku pasien hipertensi tersebut.
Kata Kunci: hipertensi, pengetahuan, perawatan diri (self care), perilaku

THE RELATIONSHIP BETWEEN KNOWLEDGE AND SELF-CARE BEHAVIOR
IN HYPERTENSION PATIENTS IN THE INTERNAL POLYCLINIC OF RSUD dr
SLAMET GARUT
ABSTRACT
Hypertension is a chronic disease whose prevalence is always increasing. For treatment self -care is needed which
consists of diet management, activities/sports, avoiding obesity and regular medication and blood pressure checks.
The data found that a high incidence of hypertension and complicatio ns due to the effects of hypertension such as
coronary heart disease, heart failure, kidney failure and stroke. Previously no formal information was given about
self-care of hypertension by nurses. Hypertension will increase if self -care is not implemented. The purpose of
this study was to determine the relationship of knowledge with self -care behavior in patients with hypertension in
the Internal Polyclinic of RSUD Dr. Slamet Garut. This study used a descriptive correlative method with cross sectional approach. The number of samples was 77 respondents with hypertension with a sampling technique that
was purposive sampling, the criteria for hypertension patients who were visiting the Internal Polyclinic and were
able to communicate well. The instrument used was a hypertension self-care knowledge questionnaire created by
researchers and a modified self-care behavior questionnaire on hypertension (HSMBQ). Univariate analysis used
frequency and percentage and bivariate analysis with Chi Square test. The results of the study were that almost
half of the respondents (44.3%) had sufficient knowledge and most (50.6%) had bad behavior. There was a
significant relationship between knowledge and self -care behavior in patients with hypertension in the Internal
Polyclinic of RSUD dr. Slamet Garut with sig. (significant) = 0.002 (P value ≤ 0.05). Based on these results it is
expected that officers (nurses) can provide information about hypertension self -care to improve the knowledge
and behavior of these hypertensive patients.
Keyword: behavior, hypertension, knowledge, self-care
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PENDAHULUAN
Hipertensi merupakan penyakit kronik yang prevalensinya selalu meningkat setiap tahunnya, dan menjadi salah
satu penyebab utama kematian dini di seluruh dunia. Hipertensi membunuh ham pir 8 milyar orang di dunia dan
hampir 1,5 juta orang setiap tahunnya di kawasan Asia Timur – Selatan. Sekitar sepertiga orang dewasa di Asia
Timur – Selatan menderita hipertensi (WHO[World Health Organization], 2015). Kementerian Kesehatan
Indonesia pada tahun (2017) mencatat kasus hipertensi sebanyak 35,4% pada kelompok umur diatas 18 tahun.
Selanjutnya dari data Riskesdas (2018) menyatakan bahwa hipertensi di Jawa Barat menduduki deretan ke -2
dengan presentase 44,0%.
Menurut profil kesehatan Provinsi Jawa Barat (2016) terdapat 790.382 angka hipertensi yang terjadi di 26
kabupaten/kota. Peringkat pertamanya adalah Kota Cirebon dan Garut ada pada peringkat ke -11 di Jawa Barat
dengan kasus hipertensi sebanyak 3,24%. Di Kabupaten Garut hipertensi menjadi urutan ke-3 dari 10 penyakit
tidak menular dengan mencapai 76.663 atau 10,56%, sedangkan pada tahun (2018) pada Bulan Januari-November
berdasarkan usia, hipertensi mencapai 10.926 orang dengan presentase 59,3% (Dinas Kesehatan Garut, 2017).
Hipertensi merupakan keadaan tekanan darah meningkat diatas normal yaitu tekanan sistolik ≥130 mmHg
dan tekanan diastolik ≥80 mmHg. Pada lansia dianggap hipertensi jika tekanan darah 160/90 atau lebih
(AHA[American Health Association], 2017). Hipertensi dapat disebabkan karena banyak faktor diantaranya:
umur, jenis kelamin, riwayat keluarga, kadar garam tinggi, obesitas, serta pola hidup tidak sehat seperti merokok
dan minuman alkohol. Hipertensi sebenarnya dapat dicegah jika faktor resiko d apat dikendalikan. Cara
pencegahannya seperti monitoring tekanan darah secara rutin, diet yang sehat rendah kalori, rendah lemak dan
rendah garam, aktivitas fisik dan olahraga yang teratur dan menghindari asap rokok (Depkes[Departemen
Kesehatan], 2013). Jika dalam jangka waktu panjang hipertensi dapat menimbulkan dampak yang berbahaya
(Novian, 2013) .
Dampak yang ditimbulkan dari hipertensi merupakan penyakit komplikasi seperti penyakit jantung, stroke,
pembuluh darah, ginjal dan diabetes melitus (Depkes, 2013). Pada ora ng dewasa yang menderita hipertensi
dengan berat badan berlebih atau obesitas dapat meningkatkan faktor resiko penyakit kardiovaskuler dan beberapa
jenis kanker (WHO, 2015). Perawatan diri (self care) merupa kan kegiatan untuk mengelola perilaku diri sendiri
dalam kehidupan sehari-hari seperti, mengatasi obesitas/menurunkan kelebihan berat badan, pengaturan diet,
melakukan olahraga secara teratur dan relaksasi, berhenti merokok, berhenti konsumsi alkohol, kepa tuhan
pengobatan dan mengukur tekanan darah secara teratur (Depkes, 2013). Kemampuan pada perawatan diri untuk
pencegahan atau meminimalkan resiko pada setiap individu akan berbeda. Tingkat kemampuan perawatan diri
dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu basic conditioning factors, pendidikan, pekerjaan, agama dan ras
(Martiningsih, 2012). .
Kemampuan perawatan diri dapat dikategorikan baik ataupun buruk y ang dapat ditentukan melalui perilaku
pasien hipertensi tersebut. Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk perilaku
seseorang (overt behavior). Pengetahuan berkaitan dengan informasi yang dimiliki seseorang, semakin banyak
informasi yang dimiliki seseorang maka semakin tinggi juga pengetahuan yang dimiliki seseorang. Pengetahuan
dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor pendidikan, faktor pekerjaan, faktor usia dan faktor informasi
(Notoatmodjo, 2010).
Pengetahuan merupakan salah satu penentu perilaku individu yang dapat mempengaruhi proses berfikir yang
didukung oleh kognitif. Pengetahuan merupakan hasil dari tahu yang terjadi setelah melakukan penginderaan
terjadi melalui panca indera manusia seperti indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Dampak
dari kurangnya pengetahuan adalah individu tersebut tidak bisa berperilaku dengan benar (Notoatmodjo, 2014).
Perilaku merupakan suatu respon seseorang terhadap rangsangan luar yang berkaitan dengan suatu penyakit,
pelayanan kesehatan, makanan serta lingkungan. Perilaku dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pengetahuan,
sikap, tradisi kepercayaan, nilai dan demografi (Notoatmodjo, 2014). Hal tersebut relevan dengan teori yang
menyebutkan bahwa perilaku dipengaruhi oleh faktor predisposisi, faktor pendukung dan faktor pendorong
(Green, 2000; Kholid 2014). Perilaku diadopsi melalui proses yang didasari oleh pengetahuan dan kesadaran
positif. Perilaku akan bersifat langgeng (long lasting) jika didasari pengetahuan sebaliknya jika perilaku tidak
didasari oleh pengetahuan, maka perilaku tersebut menjadi bersifat sementara atau tidak akan berlangsung lama
(Notoatmodjo, 2003; Wawan & Dewi, 2010).
Ada beberapa studi sebelumnya diantaranya studi yang meneliti tentang hubun gan pengetahuan tentang
hipertensi dengan sikap perawatan hipertensi pada pasien hipertensi yang dilakukan di Puskesmas Pagu Kediri,
menyatakan bahwa adanya hubungan antara pengetahuan tentang hipertensi dengan sikap perawatan hipertensi.
Jika pengetahuannya meningkat maka akan menjadi sikap yang positif dalam perawatan diri hipertensi (Cahyono,
2012). Selanjutnya studi yang meneliti tentang hubungan pengetahuan dengan perilaku pola makan lansia yang
menderita hipertensi di puskesmas Kecamatan Bareng Kabupa ten Jombang, yang menyatakan bahwa terdapat
hasil yang sebanding antara lansia yang memiliki pengetahuan baik yaitu dengan presentase responden 50,0% dan
lansia yang memiliki perilaku pola makan positif yaitu sebanyak 55,6%. Jadi kesimpulannya ada hubungan antara
pengetahuan dengan perilaku pola makan pada lansia dengan hipertensi (Kurniawati, 2018). Berdasarkan hasil
penelitian tersebut bahwa pengetahuan yang baik dapat menciptakakan perilaku yang baik juga.
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Garut merupakan kabupaten dengan jumlah penderita hipertensi yang meningkat setiap tahunnya. Peneliti tertarik
untuk melakukan penelitian pada pasien hipertensi di Kabupaten Garut terutama di rumah sakit rujukan terbesar
di Garut yaitu RSUD dr Slamet Garut yang dimana salah satu pelayanan kesehatannya a dalah menangani kasus
hipertensi. Data yang ditemukan yaitu tingginya angka kejadian hipertensi dan penyakit komplikasi dampak dari
hipertensi seperti penyakit jantung koroner, gagal jantung, gagal ginjal dan stroke.
METODE PENELITIAN
Rancangan penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah deskriptif menggunakan metode korelasi dengan
pendekatan cross sectional. Populasi pada penelitian ini berjumlah 333 pasien hipertensi dan besar sampel
ditentukan sebanyak 77 pasien dengan teknik purposive sampling, dengan kriteria inklusi pasien hipertensi yang
melakukan kunjungan di poliklinik dalam RSUD dr Slamet Garut, berusia dewasa (≥ 18 tahun), dapat
berkomunikasi dengan baik, dan kriteria ekslusi pasien hipertensi dengan komplikasi. Pengumpulan data
dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada pasien hipertensi di Poliklinik Dalam RSUD dr Slamet Garut
yang terpilih sebagai responden.
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner pengetahuan perawatan diri pada hipertensi yang
dibuat oleh peneliti dan bersumber dari kuesioner HSMBQ (Hypertension Self Management Behaviour
Quesionare) dan kuesioner perilaku perawatan diri dengan memodifikasi kuesioner HSMBQ, telah dilakukan uji
validitas terhadap kedua kuesioner tersebut dengan nilai reliabilitas sebesar 0,75 dan 0,934. Penelitian ini telah
mendapatkan persetujuan Etik Penelitian Universitas Padjadjaran dengan Nomor: 583/UN6.KEP/EC/2019.
HASIL PENELITIAN
Table 1 Frekuensi dan persentase data demografi penderita hipertensi di Poliklinik Dalam RSUD dr Slamet
Garut (n=77)
Karakteristik

Frekuensi
(f)

Jenis kelamin
Pria
Wanita
Usia
Dewasa Pertengahan (26-35)
Dewasa akhir (35-45) tahun
Lansia awal (46-55) tahun
Lansia akhir (56-65) tahun
Manula
(>65) tahun
Suku bangsa
Sunda
Pendidikan terakhir
Tidak memiliki pendidikan
formal
Tamat SD
Tamat SLTP
Tamat SLTA
Tamat perguruan tinggi
Status pernikahan
Belum menikah
Menikah
Bercerai
Ditinggal mati pasangan
Pekerjaan
PNS/Pensiun
Wiraswasta
Buruh
Tidak bekerja
Penghasilan
Dibawah UMR (< Rp.
1.800.000)
Diatas UMR (> Rp.
1.800.000)
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Persentase (%)

31
46

40,26
59,74

5
22
24
15
11

6,49
28,57
31,17
19,48
14,29

77

100

4
46
12
11
4

5,2
59,74
15,58
14,28
5,2

3
52
12
10

3,9
67,53
15,58
12,99

12
9
21
35

15,58
11,69
27,28
45,45

51

66,2

26

33,8

Berdasarkan tabel 1 menunjukan hasil bahwa responden yang menderita hipertensi yaitu sebagian besar pada
wanita sebanyak 46 orang dengan presentase (59,74%) dengan karakteristik usia hampir setengah pada lansia
awal yaitu 24 orang dengan presentase (31,17%). dan dewasa akhir yaitu 22 orang dalam presentase (28,57%).
Sedangkan suku bangsa responden seluruhnya adalah suku sunda sebanyak 77 orang (100%). Pendidikan
responden sebagian besar tamatan SD, yaitu 46 orang dengan presentase (59,74%). Status pernikahan responden
sebagian besar menikah yaitu 52 orang dengan presentase (67,53%). Pekerjaan dari 77 responden hampir setengah
yang tidak bekerja yaitu 35 orang dengan presentase (45,45%) dan buruh sebanyak 21 orang dengan presentase
(27,28%). Penghasilan responden dari nilai UMR Garut sebagian besar < UMR Rp.1.800.000 sebanyak 51 orang
dengan persentase (66,2%).
Table 2 Frekuensi dan persentase data kesehatan responden penderita hipertensi di Poliklinik Dalam
RSUD dr Slamet Garut (n=77)
Data Kesehatan
Riwayat Merokok
Merokok
Tidak Merokok
Lama Menderita Hipertensi
≤ 12 Bulan
>12 Bulan
Sistolik
Hipertensi stage 1
130 - 139 mmHg
Hipertensi stage 2 ≥ 140
mmHg
Diastolik
Pre hipertensi 80-90
mmHg
Hipertensi stage 2 ≥ 90
mmHg
Indeks Massa Tubuh
Berat Badan Kurang
(<18,5 kg/m)
Berat Badan Ideal (18,524,9 kg/m)
Berat Badan Lebih (2529,9 kg/m)
Gemuk /Obesitas (> 30
kg/m)

Frekuensi
(f)

Persentase
(%)

31
46

40,26
59,74

26
51

33,8
66,2

74

96,1
3,9

3
42
35

54,5
45,5

1

1,3

31

40,26

29
15

37,66
19,48

Berdasarkan tabel 2 menunjukan hasil bahwa riwayat merokok sebagian besar responden tidak merokok yaitu
sebanyak 46 orang dengan presentase (59,74%). Lama menderita hipertensi pada responden sebagian besar
responden mengalami lebih dari 12 bulan yaitu 66,2%. Pada nilai tekana n darah sistolik pada umumnya responden
berada pada stage 2 yaitu sebanyak 74 responden dengan persentase (96,1%) dan tekanan darah diastolik juga
pada umumnya berada pada stage 2 sebanyak 42 responden dengan persetase (54,5%). Dari hasil penelitian
didapa tkan data dari Indeks Massa Tubuh (IMT) hampir setengah responden ideal sebanyak 31 responden dengan
presentase (40,26%).
Table 3 Pengetahuan Perawatan Diri (Self care) Pada Pasien Hipertensi di Poliklinik Dalam RSUD dr
Slamet Garut (n=77)
Variabel
Kategori Frekuensi Persentase
(f)
(%)
Pengetahuan
Kurang
10
13,0 %
Self
care
Cukup
34
44,3%
pada
hipertensi
Baik
33
42,7%
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Berdasarkan tabel 3 menunjukan hasil bahwa hampir setengahnya (44,3%) responden memiliki pengetahuan
perawatan diri (self care) pada hipertensi dengan kategori cukup, hampir setengahnya (42,7%) responden
memiliki pengetahuan perawatan diri (self care) tentang hipertensi pada kategori baik, dan sebagian kecil (13,0%)
responden memiliki pengetahuan perawatan diri (self care) pada hipertensi dengan kategori kurang.
Table 4 Perilaku Perawatan Diri (Self care) Pada Pasien Hipertensi di Poliklinik Dalam RSUD dr
Slamet Garut (n=77).
Variabel

Kategori

Frekuensi
(f)

Persentase
(%)

Buruk

39

50,6%

Baik

38

49,4%

Perilaku
perawatan diri
(self care) pada
hipertensi

Berdasarkan tabel 4 menunjukan hasil bahwa hasilnya lebih dominan responden pada perilaku dengan kategori
buruk. Sebagian besar (50,6%) responden memiliki perilaku buruk dan hampir setengahnya (49,4%) berada pada
kategori perilaku baik dalam perawatan diri (self care) pada hipertensi.
Table 5 Hubungan Pengetahuan dengan Perilaku Perawatan Diri (Self care) Pada Pasien Hipertensi di
Poliklinik Dalam RSUD dr Slamet Garut (n=77)
Variabel
Pengetahuan
self care
Total

Kurang
Cukup
Baik

Perilaku
Buruk
F
(%)
6
7,79
24 31,17
9
11,69
39 50,65

self care
Baik
F
(%)
4
5,2
10
12,98
24
31,17
38
49,35

P
Value

0,002

Berdasarkan tabel 5 menunjukan hasil bahwa data dengan frekuensi dan presentase yang sama pada variabel
pengetahuan kategori cukup dengan perilaku buruk dan pengetahuan kategori baik dengan perilaku baik yaitu
hampir setengah atau sebanyak 24 responden (31,17%). Pada pengetahuan kategori cukup yang memiliki perilaku
baik sebagian kecil yaitu sebanyak 10 responden (12,98%). Terdapat sebagian kecil pada variabel pengetahuan
kategori baik yang memiliki perilaku buruk yaitu 9 responden (11,69%), selanjutnya sebagian kecil dengan
pengetahuan kategori kurang yang memiliki perilaku buruk sebanyak 6 responden (7,79%), serta sebagian kecil
pada variabel pengetahuan kategori kurang yang memiliki perilaku baik de ngan jumlah responden 4 (5,2%).
Nilai signifikansi (P) adalah 0.002, yang berarti P < 0.05 maka Ho ditolak dan Ha diterima yang menunjukan
adanya hubungan yang signifikan antara variabel yang diuji.
PEMBAHASAN
Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang (overt behavior).
Pengetahuan hasil dari ta hu, dan itu terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap objek.
Berdasarkan faktor yang mempengaruhi pengetahuan diantaranya usia, pendidikan, pekerjaan dan sumber
informasi. Pada karakteristik usia dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hampir setengah terjadi pada lansia
awal (46-55 tahun). Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa hipertensi terjadi pada usia 30 -50 tahun
dan menetap seiring bertambahnya usia (NHLBI, 2004 dalam Martiningsih 2012). Hal ini mungkin bisa juga
karena sebagian besar responden (59,7%) berpendidikan sekolah dasar, sehingga dapat diasumsikan bahwa
rendahnya pendidikan dapat menyebabkan rendahnya tingkat pengetahuan. Selain itu, faktor yang mempengaruhi
pengetahuan adalah pekerjaan. Hasil penelitian pada karak teristik pekerjaan hampir setengah (45,45%) tidak
bekerja atau sebagai ibu rumah tangga. Rutin melakukan aktivitas fisik misalnya bekerja dapat bergerak dan dapat
mengendalikan tekanan darah (Okamoto, Sakakibara, Kyota, & Ichimori, 2014). Selanjutnya, faktor sumber
informasi yang berpengaruh terhadap pengetahuan bahwa didapatkan data bahwa tidak pernah dilakukan
pendidikan kesehatan atau penyuluhan secara formal khususnya terhadap perawatan diri pada hipertensi. sehingga
dapat diasumsikan hal tersebut menyebabkan kurangnya pengetahuan pasien hipertensi p ada penelitian ini.
Dari hasil penelitian tersebut sejalan dengan teori bahwa tingginya resiko hipertensi pada pendidikan yang rendah
bisa saja terjadi karena kurangnya pengetahuan (Anggara dan Priyatno, 2013). Hasil penelitian ini berbeda dengan
hasil penelitian yang dilakukan oleh Cahyono (2010) yang menyatakan bahwa pengetahuan responden tentang
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perawatan diri sebagian besar (51%) berpengetahuan baik, hampir setengah (35%) berpengetahuan cukup dan
sebagian kecil (14%) berpengetahuan kurang dengan data j umlah responden hampir setengahnya (40%)
berpendidikan terakhir SMP.
Perilaku adalah suatu respon seseorang terhadap stimulus atau tindakan yang bisa diamati serta mempunyai
frekuensi spesifik, durasi dan tujuan baik secara disadari maupun tidak disadari. Faktor-faktor yang dapat
mempengaruhi perilaku adalah diantaranya pengetahuan, sikap, tradisi kepercayaan, nilai dan data demografi.
Dari hasil penelitian ini pengetahuan responden hampir setengah (44,3%) memiliki pengetahuan cukup.
Pengetahuan merupakan salah satu penentu perilaku individu, dampak dari kurangnya pengetahuan adalah
individu tersebut tidak berperilaku dengan benar (Notoatmodjo, 2014).
Sebagian besar perilaku responden terhadap perawatan diri adalah buruk, hal ini mungkin yang
menyebabkan pada data kesehatan responden yang terdiri dari tekanan darah sistolik dan diastolik tinggi, yaitu
hampir seluruh responden (96,1%) berada pada hipertensi stage 2 ≥ 140 mmHg dan pada tekanan diastolik juga
pada umumnya (54,5%) berada pada stage 2 yaitu ≥ 90 mmHg. Selain itu, lama menderita hipertensi pada
responden sebagian besar (66,2%) lebih dari 12 bulan. Hal tersebut sesuai dengan teori bahwa semakin baik
kemampuan perawatan mandiri penderita hipertensi maka dapat meningkatkan tingkat kesehatannya (Sukmarini,
Yetti, & Mulyati, 2013). Hasil penelitian berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Akhter (2010) yang
menyatakan bahwa perilaku perawatan diri pada hipertensi yang meliputi integritas diri, regulasi diri, interaksi
dengan tenaga kesehatan dan lainnya, pemantauan tekanan darah dan kepatuhan pada aturan yang dianju rkan
adalah dalam kategori perilaku moderat (sedang) dengan karakterisitik pendidikan terakhir SMA atau pendidikan
tinggi.
Berdasarkan hasil penelitian hubungan pengetahuan dengan perilaku perawatan diri (self care) pada pasien
hipertensi menunjukkan hasil bahwa pengetahuan kategori cukup cenderung memiliki perilaku yang buruk dan
pengetahuan kategori baik cenderung memiliki perilaku yang baik. Hal ini sejalan dengan teori yang
mengatakan bahwa semakin baik pengetahuan maka akan semakin baik juga perilaku y ang ditujukan pada objek
tersebut, sebaliknya jika pengetahuan kurang maka akan terbentuk perilaku yang kurang (Azwar, 2007; dalam
Kurniawati, Aini & Karisto 2017).
Pengetahuan merupakan salah satu penentu perilaku individu yang dapat mempengaruhi proses b erfikir
yang didukung oleh kognitif. Pengetahuan merupakan hasil dari tahu yang terjadi setelah melakukan penginderaan
terjadi melalui panca indera manusia seperti indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Dampak
dari kurangnya pengetahuan adalah individu tersebut tidak bisa berperilaku dengan benar (Notoatmodjo, 2014).
Dalam penelitian ini ditemukan bahwa responden memiliki pengetahuan hampir setengahnya pada kategori
cukup, hal ini dapat diasumsikan bahwa kurangnya pengetahuan menyebabkan perilaku responden buruk. Perilaku
diadopsi melalui proses yang didasari oleh pengetahuan dan kesadaran positif. Perilaku dapat bersifat langgeng
(long lasting) jika didasari pengetahuan sebaliknya jika perilaku tidak didasari oleh pengetahuan, maka perila ku
tersebut akan bersifat sementara atau tidak berlangsung lama (Notoatmodjo, 2003; Wawan & Dewi, 2010).
Penelitian dengan hasil yang sejalan dilakukan oleh Kurniawati, Aini & Karisto (2017) tentang hubungan
antara penegtahuan dengan perilaku pola makan lansia dengan hipertensi yang hasilnya menyatakan bahwa
terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan perilaku pola makan lansia yang menderita
hipertensi. Hasil penelitian tersebut tidak secara spesifik pada hubungan pengetahuan dengan perilaku perawatan
diri (self care), tetapi pola makan ada hubungannya terhadap indikator perawatan diri hipertensi tersebut.
KESIMPULAN
Hasil penelitian terhadap 77 responden di Poliklinik Dalam RSUD dr Slamet Garut pada pasien hipertensi
bahwa pengetahuan perawatan diri (self care) pada pasien hipertensi yaitu terdapat tiga kategori. Hampir setengah
responden dengan pengetahuan cukup, hampir setengah juga responden dengan pengetahuan kurang dan yang
paling sedikit responden dengan pengetahuan kurang.
Perilaku perawatan diri (self care) pada pasien hipertensi yang dibagi dalam dua kategori. Sebagian besar
responden memiliki perilaku buruk dalam melakukan perawatan diri (self care) hipertensi dan hampir setengahnya
berada pada kategori perilaku baik dalam perawatan diri (self care) pada hipertensi.
Untuk hasil analisis bivariat yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan perilaku
perawatan diri (self care) pada pasien hipertensi di Poliklinik Dalam RSUD dr Slamet Garut dengan nilai
signifikansi 0,002.
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ABSTRAK
Latar belakang: Pencegahan kanker payudara dapat dilakukan dengan upaya promosi kesehatan. Salah satu peran
promosi kesehatan adalah untuk meningkatkan pengetahuan, dan kesadaran perilaku pencegahan kanker
payudara. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti tentang keefektifan intervensi promosi kesehatan
untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan partisipasi dalam pencegahan kanker payudara pada wanita.
Pencarian literatur dilakukan pada database elektronik yaitu EBSCO, PubMed dan Science direct dengan kata
kunci “Intervention OR Program Or Strategies, AND Health Promotion AND Prevention Breast Cancer
Behavior”. Kriteria dalam pencarian literatur adalah literatur dalam Bahasa Inggris yang diterbit kan antara tahun
2009-2019. Penilaian artikel dibuat berdasarkan format PRISMA. Dari pencarian literatur diidentifikas 187 artikel
dan didapatkan 15 literatur yang masuk kedalam kriteria tinjauan dan ke 15 penelitian ini dilaksanakanan di
beberapa negara diantaranya USA, Israel, Arab, Iran, Inggris, China, Portugal dan Turkey. Hasil kajian promosi
kesehatan ini diklasifikasikan dalam intervensi berbasis komunitas (10 literatur), intervensi berbasis individual (2
literatur), intervensi pengajaran dan pelatihan berbasis kelompok (2 literatur) dan satu di antaranya merupakan
pengembangan model dan aplikasi berbasis individual. Disain dalam penelitian ini diantaranya quasi experiment
(10 literatur), RCT (3 literatur), Observasional studi (1 literatur) dan pengem bangan aplikasi (1literatur). Hasil
scoping review ini menunjukan bahwa semua intervensi promosi kesehatan efektif digunakan untuk meningkatkan
pengetahuan, kesadaran serta partisipasi dalam pencegahan kanker payudara pada wanit. Penelitian selanjutnya
diperlukan untuk mengetahui bagaimana kesadaran perilaku pencegahan ini dapat dipertahankan dalam jangka
waktu yang panjang.
Kata Kunci: Kanker payudara, perilaku pencegahan promosi kesehatan
Pendahuluan
Menurut data WHO, perkiraan pada tahun 2030 kanker akan menyerang lebih dari 26 juta orang di seluruh dunia
dan lebih dari 17 juta orang akan meninggal karena penyakit itu Data Global Cancer Observatory 2018 dari World
Health Organization (WHO) menunjukkan kasus kanker yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah kanker
payudara, yakni 58.256 kasus atau 16,7% dari total 348.809 kasus kanker. Kementerian Kesehatan (Kemenkes)
menyatakan, angka kanker payudara di Indonesia mencapai 42,1 orang per 100 ribu penduduk. Rata -rata kematian
akibat kanker ini mencapai 17 orang per 100 ribu penduduk. Rata -rata kematian akibat kanker serviks mencapai
41,1 orang per 100 ribu penduduk.
Tingginya jumlah kasus baru pada penyakit kanker payudara tentu perlu mendapat perhatian khusus bagi
Tenaga Kesehatan dan Institusi terkait, mengingat lebih dari 30% penyakit kanker dapat dicegah dengan cara
mengubah faktor risiko perilaku, pola makan penyebab penyakit kanker, dan deteksi dini. Penyakit kanker yang
diketahui sejak dini memiliki kemungkinan untuk mendapatkan p enanganan yang lebih optimal. Kegiatan deteksi
dini kanker payudara dilakukan dengan mengajarkan Periksa Payudara Sendiri (SADARI). Pemeriksaan SADARI
Perlu adanya juga suatu usaha untuk meningkatkan motivasi wanita agar lebih berperan aktif mengikuti
program skrining kanker payudara serta melakukan aktifitas perilaku pencegahan kanker payudara melalui gaya
hidup yang baik. Salah satunya dengan pemberian informasi dengan promosi kesehatan tentang bahaya kanker
dan bagaimana upaya mencegah kanker payudara dengan perilaku skrining.
WHO merumuskan promosi kesehatan sebagai upaya proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat
dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Selain itu, untuk mencapai derajat kesehatan yang sempurna,
baik fisik mental dan social m asyarakat harus mengenal, mewujudkan aspirasinya, kebutuhannya serta mampu
mengubah atau mengatasi lingkungannya. Dapat disimpulkan bahwa promosi kesehatan adalah program -program
kesehatan yang dirancang untuk membawa perubahan (perbaikan), baik di dalam m asyarakat sendiri, maupun
dalam organisasi dan lingkungan.
Tujuan
Scoping review ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan intervensi promosi kesehatan dalam meningkatkan
pengetahuan dan kesadaran perilaku pencegahan kanker payudara pada wanita. Pencarian literatur dilakukan pada
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database elektronik yaitu EBSCO, PubMed dan Science direct dengan kata kunci “ Intervention OR Program Or
Strategies, AND Health Promotion AND Prevention Breast Cancer Behavior”.

Screening

Identification

Metode
Tinjauan sistematis ini mengikuti panduan PRISMA (Liberati et al., 2009; Moher, Liberati, Tetzlaff, & Altman,
2009).
Peneliti melakukan pencarian sistematis dengan menelurusi database elektronik yang yaitu Pubmed, CINAHL
EBSCO dan science direct. Penelitian dilakukan dalam rentang waktu antara 2009 sampai 2019 dengan kombinasi
kata kunci yang digunakan yaitu “Intervention OR Program OR Strategies, AND Health Promotion AND
Prevention Breast Cancer Behavior”.
Kriteria insklusi yang digunakan yaitu artikel full text, peer review, bahasa Inggris. Setelah dilakukan peninjauan
berdasarkan kriteria insklusi, artikel yang tidak relevan serta duplikasi sebanyak 30. Selanjutnya diseleksi kembali
berdasarkan kriteria insklusi dan diperoleh 15 artikel yang sesuai. Seleksi kriteria artikel pada sistematik review
ini mengikuti panduan PRISMA (Moher, Libert) (Gambar 1).

Artikel yang diidentifikasi dari
pencarian database: (Pubmed,
CINAHL Ebsco, science direct)
(n=187)

Duplikasi
(n=31)
Artikel yang diseleksi
(n=156)

Included

Eligibility

Artikel yang keluarkan
(n=116)
Judul yang dinilai sesuai
(n=40)

Artikel yang memenuhi
kriteria inklusi
(n=15)

Gambar 1. Proses seleksi artikel dalam studi systematic review
Hasil
15 penelitian ini dilaksanakanan di beberapa negara diantaranya USA, Israel, Arab, Iran, Inggris, China, Portugal
dan Turkey. Studi intervensi ini diklasifikasikan dalam intervensi berbasis komunitas (10 literatur), intervensi
berbasis individual (2 litera tur), intervensi pengajaran dan pelatihan berbasis kelompok (2 literatur) dan satu di
antaranya merupakan pengembangan model dan aplikasi berbasis individual. Disain penelitian dalam scoping
review ini diantaranya Quasi experiment (10 literatur), RCT (3 literatur) dan Observasional studi dan
pengembangan aplikasi. Jumlah peserta penelitian dalan literatur ini berjumlah 15.104 wanita usia subur di
beberapa negara di dunia.
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Tabel.
No

Judul

Peneliti dan
Negara
Cohen et al
(2010)
Arab

Setting

Desain

N

Quasi
experiment
control
sebelum dan
sesudah

67

Berbasis
masyarakat/
komunitas

100

Berbasis
masyarakat/
komunitas

Quasiesperiment
study

597

Berbasis
masyarakat/
komunitas

1

Increasing
Breast
Examinations Among Arab
Women Using a Tailored
Culture-Based Intervention

2

Evaluating the knowledge of
breast cancer screening and
prevention among ArabAmerican women in Michigan

(Arshad,
Williams,
Mabiso, Dey, &
Soliman,
2011)USA

3

A community intervention:
AMBER: Arab American
Breast Cancer education and
referral program

(Ayash et al.,
2011) USA

4

Electronic
reminders
for
cancer prevention: Factors
associated with preference for
automated voice reminders or
text messages

(Greaney et al.,
2012) Boston,
USA

Cluster RCT

598

Individual based

A
community-based
intervention to promote breast
cancer
awareness
and
screening
among
asian
american women

(Wu, Lin, Chen,
& Jung, 2013)
USA

Quasi
Experiment

166

Berbasis
masyarakat/
komunitas

5

Quasi
experiment
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Karekteristik
Partisipan
Wanita Israel-Arab
yang diidentifikasi
dengan Arab atau
keturunan Kasdim
dan 40 tahun atau
lebih tua

Intervensi

Pelatihan
diberikan
selama 6 bulan oleh
pekerja social terlatih
terkait hambatan dan
kesalahpahaman pada para
promotor agama dan
budaya
Wanita
America
Intervensi
Pendidikan
Arab
kesehatan yang diberikan
oleh pekerja kesehatan
masyarakat di rumah
mereka
masing-masing
pada anggota keluarga
perempuan
Wanita
Workshop
dengan
pendekatan
partisipasi
berbasis komunitas dan
tanggap budaya pada
leven
indiviu
menggunakan
Bahasa
Arab
Wanita
Peserta diberikan pilihan
untuk menentukan Teknik
modalitas dari pengingat
elektronik ini, berupa
telepon dan pengingat
otomatis atau SMS.
Wanita asia tenggara - Intervensi
Pendidikan dan wanita Asia
berbasis
budaya.
selatan
(filipina,
Presentasi
kepada
Vietnam, dan India)
responden terkait berapa
yang berusia 30
topik diantaranya ; deteksi
tahun atau lebih yang
dini kanker payudara dan tidak
memiliki
promosi kanker payudara,
riwayat
kanker
manfaat akses ke skrining

Hasil
Grup intervensi vs grup control (48% vs
12,5%)

Program
pendidikan meningkatkan
pengetahuan perempuan dari BSE (OR =
0,15; 95% CI = 0,04, 0,50) dan CBE (OR
= 0,15; 95% CI = 0,04, 0.54), lebih untuk
wanita dengan pendidikan tinggi.

685 melaporkan peningkatan
pengetahuan tentang screening kanker
dan 29% peningkatan perilaku skrining

Sekitar 28% (167/598) dari peserta
memilih pengingat menggunakan SMS,
namun dari segi umur, peserta yang lebih
muda akan memilih menggunakan
computer
Hasil uji t berpasangan menunjukan
bahwa kelompok intervensi memiliki
skor pengetahuan tentang secara
signifikan lebih tinggi setelah intervensi
dengan t=-11,97, p < 0,05.
Dalam
melihat
hasil
dimensi
pengetahuan pada rekomendasi untuk
frekuensi skrining mamografi dengan

payudara
yang
tinggal di Michigan.

6

Effectiveness of an Ongoing,
Community-Based
Breast
Cancer Prevention Program
for Korean American Women
(2015)

(Koh, Choi, &
Cho, 2014) USA

Quasi
Experiment

211

7

The Effect of Breast Cancer
Health Education on The
Knowledge, Attitudes, and
Practice:
A
Community
Health Center Catchment Area
(2014)

(Ouyang & Hu,
2014) China

Quasi
experiment

38

8

A
telephone
reminder
intervention to improve breast
screening information and
access (2014)

(Offman et al.,
2014) Inggris

Observasion
29 Berbasis Individu
al study
tempat
praktik
dengan
10.928
undanga
n
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Berbasis
masyarakat/
komunitas

Setting kelompok

Wanita
Korea •
Amerika
yang
menerima layanan
skrining
kanker
payudara
di
Washington,
DC.
Mereka tergabung
dalam agen layanan
social
kanker
payudara.
Peserta
direkrut •
dengan
sampling
convenience
di
komunitas jalanan
Honggang di Wuhan
China. Peserta yaitu
penduduk wanita di
20 tahun dan tidak
pernah didiagnosis
menderita
kanker
payudara.

Wanita di London •
dengan usia 50-70
tahun yang terdaftar
pada CELBSS

kanker
payudara,
keterampilan melakukan
pemeriksa an
payudara
sendiri
Dilakukan Survei melalui telepon
atau secara
langsung
yang
menggunakan kuesioner
terstruktur
dilakukan dengan peserta yang
dipilih antara Mei 2012
dan Agustus 2012.

scenario yang berbeda, dengan uji
statistic menunjukan hasil yang tidak
signifikasn (t= 0,85, p =NS).

Pendidikan
kanker
payudara dan pelatihan
BSE. Sesi Pendidikan total
6 kali difokuskan satu jam
dengan maksimal 10
peserta setiap kali. Metode
yang digunakan misalnya
dengan dengan presentasi
power point, gambar, dan
contoh-contoh
kasus.
Sementara pelatihan BSE
berlangsung sekitar 30
menit.
Wanita yang terdaftar
akan dihubungi melalui
pengingat telepon oleh
CELBSS.
Wanita
diundang untuk screening
tidak lebih dari 5 hari
sebelum janji screening
dengan
tujuan
mengkonfirmasi
diterimanya
surat
undangan, mengingatkan

Dalam penelitian ini, skor pengetahuan
tentang kanker payudara meningkat
secara signifikan 1 dan 3 bulan followup setelah intervensi. Temuan ini
menunjukkan
bahwa
pendidikan
kesehatan kanker payudara dapat
meningkatkan tingkat pengetahuan
tentang kanker payudara. Serupa
dengan temuan dari penelitian lain,
pendidikan menyoroti dampak positif
dari pengetahuan kanker payudara
termasuk gejala, faktor risiko, dan awal
skrining metode [17-20].
Keseluruhan penyerapan pada tahun
2010 lebih tinggi dibandingkan pada
tahun 2007 (67% vs 51%; p < 0,001).
Rata -rata 59% dari undangan yang
dicapai oleh panggilan pengingat.

Pengetahuan kelompok intervesi lebih
luas terkait kanker payudara dan
layanan terkait lebih luas dibandingkan
dengan pembanding (p 0,001)
Sikap terhadap layanan skrining kanker
payudara kelompok intervensi memiliki
sikap yang lebih tinggi daripada
kelompok pembanding ( p <0,001)

9

10

11

12

The effectiveness of education
on
the
health
beliefs and practices related to
breast cancer screening among
women
referred
to
Shahid
Behtash
Clinic,
Lavizan area, Tehran, using
health belief model.
Effect of a randomized
controlled trial to increase
repeat
mammography
screening in irian women
Happy: cancer prevention
using smartphones

Khalili
(2014)

et

al.

Effects of interventions based
models on breast cancer
screening behaviors Turkey

(Tuzcu, Bahar,
& Gözüm, 2016)
Turkey

(Taymoori,
Molina,
&
Roshani, 2015)
Iran
(Ribeiro,
Moreira,
Almeida,
&
Santos-Silva,
2016) Portugal

jadwal screening dan
menjawab
pertanyaan
dasar.
Tiga sesi latihan untuk
kelompok intervensi. Dan
setiap sesi terkandung 1
pelatihan

Quasi
experiment
study

144

Berbasis
masyarakat/
komunitas

Wanita

•

RCT

184

Berbasis
masyarakat/
komunitas

Wanita Iranian

•

Pengembangan
program
(Berbasis
individu )

Populasi
target
aplikasi ini terdiri
dari dewasa muda
Portugis yang sehat,
dengan usia antara 18
dan
35
tahun.
Partisipan direkrut
melalui email dan
pengumuman pada
media
social
facebook

Peserta
diberitahu
bahwa aplikasi akan
mengirim satu pesan per
hari dan akan meminta
mereka untuk menjawab
pertanyaan
perilaku.
Peserta
diperintahkan
untuk
menggunakan
aplikasi ini selama 28 hari
berturut-turut (4 minggu)
dan
diminta
untuk
menjawab
kuesioner
online pada akhir periode
ini.
Kuesioner
ini
dirancang untuk menilai
kelayakan dan persepsi
dampak dari aplikasi.

Berbasis
masyarakat/
komunitas

Wanita migran

Model
perilaku
kesehatan
berdasarkan
pelatihan
BSE
dan
mamografi ditampilkan
secara visual di film.

Program
Developmen
t

Quasiexperimental
study
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200

Pendidikan
kesehatan
menggunakan teori Health
Belief Model

Peningkatan pengetahuan dari grup
intervensi dan control (11,7 – 21,81
p<0,001)

Intervensi secara signifikan mampu
meningkatkan
pengetahuan
dan
perilaku pencegahan kanker payudara
(p< 0,0001)
Happy mungkin cara yang efektif untuk
mempromosikan pencegahan kanker.
Mayoritas peserta setuju bahwa aplikasi
ini dapat meningkatkan kesadaran dan
pengetahuan kanker, dan bahkan
memotivasi pengguna untuk mengubah
perilaku. Hal ini tampaknya akan
diperkuat oleh data yang dikumpulkan
selama persidangan 28 hari karena ada
peningkatan rata-rata happyscore oleh 7
poin. Hasil awal ini menunjukkan bahwa
pesan yang disampaikan oleh smartphone
dapat secara efektif mempromosikan
perubahan perilaku terhadap pencegahan
kanker .

Meningkatkan tingkat BSE 0,8 kali dan
tingkat mamografi 0,7 kali. Serta
peningkatan motivasi untuk BSE 1,3 kali
dan mamografi 1,5 kali

13

Quasi
eksperiment

238

Berbasis
masyarakat/
komunitas

Wanita

Latihan yang dilakukan:
Menunjukan dengan tepat
bagaimana
palpasi
payudara
Fase :
Membuat
perencanaan
dan membangun koalisi
Pelatihan kepada pekerja
kesehatan masyarakat
Intervensi pada level
komunitas
Workshop

The Role of Community
Education
in
Increasing
Knowledge
of Breast Health and Cancer:
Findings from the Asian
Breast
Cancer Project in Boston,
Massachusetts (2015)

(Berger, Huang,
& Rubin, 2017)
USA

14

Effect of a web-based
intervention on women’s
breast health behaviors

(Bowen et al.,
2017) USA

RCT

1354 Berbasis
masyarakat/
komunitas

Wanita

Intervensi menggunanakn
Panggilan telepon dan
web/interner

15

Impact of community-based
educational intervention on
breast cancer and its screening
awareness
among
Arab
women in the United Arab
Emirates

(Rabbani, Salem
Khalaf
Al
Marzooqi,
Mousa Srouji,
Hamad,
&
Mahtab, 2019)
Arab

Quasi
Eksperimen

250

Wanita Arab

Pendidikan kesehatan

1.
2.
3.
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Berbasis
masyarakat/
komunitas

Delapan puluh satu persen wanita tertarik
pada sistem pengingat. Pengetahuan
dasar tinggi untuk tiga pertanyaan survei
tentang mammogram dan risiko kanker
payudara (88-97%). Untuk pertanyaan
dengan jawaban yang benar lebih sedikit
pada awal, pengetahuan tentang makna
benjolan di payudara meningkat secara
signifikan (69 hingga 80% benar, p
<0,0001), serta pengetahuan tentang
frekuensi pemeriksaan payudara klinis
(48 hingga 67% benar, p <0,0001).
Skrining mamografi pada tahun terakhir
intervensi meningkat dari 71% menjadi
82%. Sedangkan intervensi BSE dari 4141% menjadi 40-62%
Presentasi
perubahan
perubahan
tertinggi dalam pengetahuan (56.4%)
antara sebelum dan sesudah intervensi
terlihat faktor risiko payudara. Analisis
bertingkat mengungkapkan bahwa
intervensi terbukti lebih bermanfaat
bagi wanita tanpa pendidikan formal
dibandingkan dengan mereka dengan
pendidikan formal (mean difference:
7.27 ± 5.29; p = 0,001).Pasca -intervensi
perempuan lebih positif mencari
bantuan kesehatan dan mengakui fakta
bahwa dengan deteksi dini dan
pencegahan kanker, kanker payudara
lebih dapat diobati (perubahan%: 24,0,
p <0.001)

Diskusi
Berdasarkan hasil kajian literatur tersebut, semua intervensi yang ada dapat dikelompokan kedalam dua bagian
yaitu intervensi berbasis komunitas dan intervensi berbasis individu
Intervensi Berbasis Masyarakat/Komunitas
Intervensi promosi kesehatan berbasis masyarakat dilakukan oleh (Wu, Lin, Chen, & Jung, 2013) yang
menggunakan cara pendidikan kesehatan disesuaikan dengan budaya terkait beberapa topik diantaranya deteksi
dini kanker payudara, gaya hidup dalam mencegah kanker, manfaat skrining dan bagaimana dapat terampil
melakukan pemeriksaan sndiri. Penelitian ini berhasil dilakukan dan efektif dan signifikan secara statistic bahwa
kelompok yang diberikan perlakuan mendapat nilai yang tinggi p<0,05. Hal ini sesuai dengan penelitian oleh
((Rabbani, Salem Khalaf Al Marzooqi, Mousa Srouji, Hamad, & Mahtab, 2019) yang melakukan intervensi
berbasis masyarakat untuk 250 wanita.
Menurut (Rabbani et al., 2019) pendidikan kesehatan yang diberikan dengan presentasi yang menarik dan
sesuai akan memberikan dampak yang signifikan. Selain meningkatkan pengetahuan dan kesa daran, kedua
penelitian ini berhasil juga berhasil meningkatkan partisipasi aktif dari partisipan dalam mencari bantuan
kesehatan dan mengakui fakta bahwa dengan deteksi dini dan pencegahan, kanker payudara lebih dapat di obati.
Pendidikan kesehatan yang baik memiliki pendukung dalam pelaksanaan yang menarik. Penelitian yang dilakukan
(Tuzcu, Bahar, & Gözüm, 2016) menggunakan visual film dalam memberikan pendidikan kesehatan. Visual film
yang ditampilkan berisikan cara melakukan BSE dengan baik dengan pa lpasi payudara yang tepat. Hasilnya
menunjukan peningkatan tingkat BSE sebanyak 0,8 kali, mamografi sebanyak 0,7 kali serta peningkatan motivasi
BSE 1,3 kali dan mamografi 1,5 kali.
(Berger, Huang, & Rubin, 2017) juga memberikan pandangan yang serupa terkait Pendidikan kesehatan
berbasis komunitas. Peneliannnya yang dilaksanakan kepada 38 orang wanita usia subur ini menggunakan teknik
pendidikan kesehatan berulang dengan topik sama selama 6 kali dan disertai latihan untuk deteksi dini SADARI
selama 30 menit dan ternyata berhasil meningkatkan pengetahuan dan kesadaran perilaku pencegahan kanker
payudara. Menurut (Berger et al., 2017) dalam penelitiannya tahun 2017 tentang program kanker payudara yang
sedang dijalankan, sebelum melakukan intervensi pada level komunitas, ada beberapa hal yang perlu juga
dilakukan yaitu membuat perencanaan dan membangun koalisi di masyarakat, serta melakukan pelatihan kepada
pekerja kesehatan masyarakat. Hal ini memang terbukti efektif untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran
perilaku pencegahan wanita usia subur (p = 0,0001).
Beberapa penelitian memaparkan bahwa pemberian informasi tidak hanya dilakukan oleh tenaga kesehatan
atau perawat komunitas, tapi juga dapat dilakukan oleh orang yang terlatih atau atau yang telah me dapat pelatihan
khusus. Penelitian yang dilakukan oleh Cohen et al (2010) yaitu memberikan pelatihan terlebih dahulu kepada
para pekerja social selama 6 bulan terkait hambatan dan kesalahpahaman yang ditemukan dan di hadapi oleh para
promotor agama dan budaya. Karena para promotor ini merupakan salah satu juru kunci dalam masyarakat yang
pendapatnya didengar dan dilakukan sehingga berpotensi untuk perubahan perilaku yang lebih baik. Sejalan
dengan itu, penelitian lainnya oleh (Arshad, Williams, Mabiso, Dey, & Soliman, 2011), dilakukan pelatihan
kepada promotor kesehatan masyarakat, yang selanjutnya akan dilanjutkan pendidikan kesehatan oleh promotor
kesehatan kepada anggota keluarga terutama wanita usia subur. Hasilnya terdapat peningkatan signifikan dari
pengetahuan dan kesadaran anggota keluarga khususnya wanita usia usia subur terkait perilaku pencegahan kanker
payudara (p<0,05).
Intervensi berbasis Indivitu
Satu program berbasis individu di kembangkan untuk memonitoring perilaku pencegahan kanker, yaitu
program HAPPY; cancer prevention using smartphone (Ribeiro, Moreira, Almeida, & Santos-Silva, 2016)
Hasilnya menunjukan bahwa informasi yang disebar ke resp onden melalui smartphone dapat secara efektif
mempromosikan perubahan perilaku terhadap pencegahan kanker. Mengingat smartphone sekarang merupakan
benda yang tidak bisa dipisahkan dengan responden, oleh karena itu akan lebih mudah untuk responden
mengakses dan mengecek sendiri di smartphonenya terkait informasi yang diberikan. Namun kekurangannya
bahwa aplikasi tidak dapat dengan akurat menilai perubahan perilaku untuk pencegahan kanker payudara dan
kanker yang lainnya. Jika aplikasinya harus selalu terhubu ng internet, maka akan sedikit lebih rumit responden
mengaksesnya.
Menggunakan pengingat telepon juga dilakukan oleh (Offman et al., 2014) tahun 2014, bekerja sama dengan
29 tempat praktik dengan 10.928 responden. Responden di hubungi melalui telepon unt uk melakukan skrining
kanker payudara, serta menjawab beberapa pertanyaan dari penelepon. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa
penyerapan materi dan tingkat skrining meningkat dari 51% menjadi 67 %, p=0,001, dan sebanyak 59% dari
undangan dapat di capai oleh responden.
Penyampaian informasi pada level individu juga dapat diberikan dengan cara yang berbeda kepada
partisipan, yaitu dengan membiarkan partisipan memilih cara yang tepat untuk menjadi pengingat bagaimana
melakukan perilaku pencegahan kanker payudara. Cara yang ditawarkan yaitu dengan pengingat telepon. Dengan

485 | S e m i n a r N a s i o n a l 2 0 1 9 U n p a d

cara pesan otomatis atau dengan pengingat melalui SMS. Penelitian ini dilakukan oleh (Greaney et al., 2012), dan
hasilnya peserta semakin tertarik dengan cara seperti ini untuk selalu mengingatkan dalam melakukan perilaku
pencegahan kanker payudara. Dari segi umum, partisipan yang lebih muda akan memilih terapi modalitas
menggunakan computer, sementara yang semakin tua memilih menggunakan SMS. Dengan demikian dapat kita
lihat bahwa intervensi promosi kesehatan lebih baik dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasien,
karena akan lebih mudah merubah perilaku.
Intervensi berbasis individu lainnya dilakukan dengan penerapan model teori health belief model dan
planned behavior. Salah satunya yaitu peneltian dari (Taymoori, Molina, & Roshani, 2015) yang menerapkan
teori health belief model pada pendidikan kesehatan, dan terbukti dapat meningkatkan pengetahuan dan perubahan
perilaku serta meningkatkan keyakinan kesehatan terkait kanker payudara (p< 0,0001)
Promosi kesehatan baik itu berbasis komunitas maupun individual keduanya terbukti baik untuk meningkatkan
pengetahuan dan kesadaran wanita usia subur untuk melakukan perilaku pencegahan kanker payudara misalnya
dengan melakukan pola hidup yang baik dan juga deteksi dini sendiri maupun secara klinis. Peneliti harus dengan
tepat memastikan penggunaan intervensi baik individual maupun komunitas dengan lebih dahulu memastikan
kebutuhan responden dalam penelitian.
Kesimpulan
Promosi kesehatan dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran perilaku pencegahan kanker
payudara. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, pendidikan kesehatan lewat promosi kesehatan haruslah
dilakukan dengan inovasi yang baru namun tetap sesuai dengan kebutuhan partisipan. Metode yang menarik akan
menambah perhatian dan keinginan responden untuk mendengar dan selanjutnya akan menambah pengetahuan
dan perubahan perilaku. serta mengurangi angka mortilitas kejadian kanker payudara . Hasil kajian ini menunjukan
bahwa semua intervensi berhasil digunakan untuk meningkatkan kesadaran pencegahan kanker payudara pada
wanita walaupun tiap intervensi memiliki kelebihan dan kekurangan. Intervensi dapat disesuaikan dengan
kebutuhan penelitian diantaranya berbasis komunitas, kelompok maupun individu.
Saran
1. Intervensi yang dilakukan harusnya selalu memperhatikan budaya masyarakat setempat, karena budaya
sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan perubahan perilaku walaupun pengeta huannya sudah
cukup
2. Penelitian selanjutnya diperlukan untuk mengetahui kesadaran perilaku pencegahan ini dapat dipertahankan
dalam jangka waktu yang panjang.
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ABSTRAK
Pneumonia merupakan salah satu penyakit penyumbang angka kematian balita tertinggi. Penyebab meningkatnya
kasus pneumonia salah satunya adalah kurangnya pengetahuan Ibu yang merawat balita dengan pneumonia di
rumah, sehingga status balita dengan pneumonia ringan berubah menja di pneumonia berat. Puskemas Siliwangi
Kabupaten Garut menempati peringkat pertama angka kejadian pneumonia ringan dengan 386 kasus. Tujuan
penelitian ini untuk mengetahui gambaran pengetahuan ibu tentang perawatan pneumonia ringan pada balita 1-5
tahun di wilayah kerja puskesmas Siliwangi Kabupaten Garut.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu
consecutive sampling. Jumlah sampel sebanyak 52 orang yaitu ibu usia 20-35 tahun yang mempunyai anak balita
dengan pneumonia ringan atau mengalami gejala pneumonia. Instrumen yang akan digunakan berupa kuesioner
meliputi pertanyaan mengenai perawatan pneumonia ringan di rumah yaitu pemberian makanan bergizi, kompres
saat demam, pemberian cairan, dan membersihkan jalan napas. Analisis data yang dilakukan dengan
menggunakan persentase yaitu dengan cara mentabulasi data terlebih dahulu sehingga diperoleh total nilai.
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk mengembangkan intervensi dalam p erawatan pneumonia
ringan oleh ibu di rumah.
Hasil penelitian menemukan bahwa pengetahuan Ibu pada kategori Baik (21,1%), Pengetahuan Ibu pada kategori
cukup (15,4%) dan Pengetahuan ibu pada kategori Kurang (63,5%). Diperlukan intervensi dari perawat selaku
tenaga kesehatan untuk memberikan pendidikan kesehatan Ibu. Intervensi yang diberikan diharapkan dapat
meningkatkan pengetahuan Ibu sehingga terciptanya penurunan angka kejadian pneumonia.
Diperlukan intervensi dari perawat selaku tenaga kesehatan untuk memberikan dukungan pendidikan kesehatan
kepada Ibu. Intervensi yang diberikan diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan ibu
yang merawat balita dengan pneumonia ringan.
Kata Kunci: Pneumonia, Balita, Perawatan pneumonia ringan
PENDAHULUAN
AKBa merupakan salah satu indikator yang paling penting dalam menentukan tingkat kesehatan. Hasil dari data
yang diperoleh biasanya digunakan untuk mengukur, memantau dan mengevaluasi program kesehatan yang telah
direncankan sebelumnya. Upaya yang dapat dilakukan dalam program pembangunan kesehatan yaitu menekan
angka morbiditas dan mortalitas yang disebabkan oleh penyakit menular, salah satu penyakit penyumbang AKBa
terbanyak adalah penyakit pneumonia, penyakit ini merupakan tantangan terbesar dalam pencapaian
pembangunan kesehatan (Malik dkk, 2015).
Pneumonia adalah infeksi saluran pernapasan akut yang mempengaruhi paru -paru, paru-paru terdiri dari
kantung-kantung kecil yang disebut alveoli, yang diisi dengan udara ketika ora ng yang sehat bernapas. Anak-anak
dapat dilindungi dari radang paru-paru, dapat dicegah dengan intervensi sederhana, dan diobati dengan
pengobatan dan perawatan rendah-biaya, dan berteknologi rendah.
Berdasarkan data Laporan Rutin Subdit ISPA Tahun (2017), didapatkan insiden (per 1000 balita) di
Indonesia sebesar 20,54. Pneumonia selalu berada pada daftar 10 penyakit terbesar yang ada di fasilitas pelayanan
kesehatan. Hal ini menunjukan bahwa pneumonia merupakan penyakit yang menjadi masalah kesehatan utam a
masyarakat yang berkontribusi terhadap tingginya angka kematian pada balita di Indonesia. (WHO, 2017).
Di Kabupaten Garut jumlah pasien balita yang menderita pneumonia mengalami penurunan pada tahun
2015 yaitu 9.541 kasus, tahun 2016 8.962 kasus. Pada ta hun 2017 terjadi 8.095 kasus pneumonia ringan dan 344
kasus pneumonia berat dengan catatan presentasi yang melaksanakan pemeriksaan dan tatalaksana standar
sebersar 65,84% (Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, 2017).
Pneumonia dibagi atas pneumonia ringan, pneumonia berat dan pneumonia sangat berat. Pada
pneumonia berat dan sangat berat akan dilakukan rawat inap sedangkan pada pneumonia ringan akan dilakukan
pengobatan rawat jalan. Pneumonia ringan memiliki tanda dan gejala batuk dan napas cepat. Pada pneumonia
ringan dapat dilakukan rawat jalan dimana ibu bisa memberikan perawatan penunjang pada balitanya di rumah.
Pneumonia ringan yang terjadi pada balita dapat berubah menjadi semakin berat jika perawatannya tidak
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dilakukan dengan baik sebab terdapat faktor ya ng mempengaruhi terjadinya perubahan seperti pemberian
antibiotik, pelaporan kasus dan perawatan di rumah (Sari, 2012).
Salah satu fungsi keluarga adalah mempertahankan keadaan kesehatan anggota keluarga agar tetap dalam
keadaan sehat. Tindakan keluarga terutama ibu mempunyai peranan dalam pencegahan dan perawatan penyakit
pneumonia pada bayi dan balita. Tindakan ibu sangat berpengaruh terhadap kesebuhan penyakit pneumonia pada
balitanya. Peningkatan manajemen kasus pneumonia oleh orang tua dan sistem keseh atan diakui sebagai kunci
dalam mengendalikan pneumonia (Hildenwall et al, 2009). Kementrian Kesehatan RI (2010) mengidentifikasi 4
hal penting yang harus diketahui oleh Ibu-ibu yang mempunyai anak dengan pneumonia yakni memberikan
makanan yang bergizi, pemberian cairan, kompres saat demam dan membersihkan jalan nafas.
Pengetahuan adalah hal penting yang harus dimiliki ibu dalam menjalankan perannya di keluarga baik
dalam keadaan sehat maupun sakit. Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk te rbentuknya
tindakan seseorang dan perilaku yang didasarkan pengetahuan akan lebih langgeng dari pada perilaku yang tidak
didasari oleh pengetahuan (Notoatmodjo, 2007). Pengetahuan ibu yang baik tentang pneumonia menjadi hal yang
sangat mendukung dalam ibu memberikan perawatan terhadap anaknya yang menderita pneumonia yang menurut
Astuti dan Rahmat (2010). Penanganan penyakit pneumonia yang tepat di rumah oleh orang tua dapat mengurangi
tingkat keparahan dan mengurangi kematian balita akibat pneumonia.
Penelitian sebelumnya tentang gambaran pengetahuan ibu tentang pneumonia ringan pernah dilakukan
di Desa Sayang Kecamatan Jatinangor tahun 2012 yaitu sebanyak 43 responden 53,75 % memiliki pengetahuan
kurang dari 80 responden (Sari, 2012). Penelitian yang akan dilakukan ini dibanding penelitian sebelumnya adalah
responden yang digunakan merupakan ibu yang baru mempunyai satu anak. Pada penelitian Hidayat (2009) di
kabupaten Salatiga menentukan bahwa kasus pneumonia pada balita dengan pendidikan yang baik yang t erkena
pneumonia lebih tinggi yaitu 62,5% dibandingkan dengan pendidikan ibu yang rendah yang hanya sebesar 37,
5%. Ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian Harijanto (2007) di kabupaten Boyolali Jawa Tengah dengan
pendidikan atau pengetahuan ibu ya ng rendah berbanding lurus dengan terjadinya pneumonia yaitu 78%
dibandingkan balita yang pendidikan atau pengetahuan ibu tinggi hanya 22,0%, juga dalam penelitian Adawiyah
(2012) di Lampung pada balita dengan ibu dengan pengetahuan rendah mencakup 60%, ba lita dengan
pengetahuan ibu yang tinggi mencakup 40%.
Berdasarkan hasil studi pendahuluan pada tanggal 20 November 2018 ke Puskesmas Siliwangi
Kabupaten Garut. Puskesmas Siliwangi Kabupaten Garut tercatat kunjungan balita dengan penyakit pneumonia
ringan paling banyak yaitu 386 orang. Hasil studi pendahuluan dengan melakukan survey awal ditemukan 96
balita yang terdiagnosa pneumonia ringan dalam 3 bulan terakhir di rujuk ke Rumah sakit untuk melakukan
perawatan dan pengobatan lebih lanjut karena terdiagnosa pneumonia berat.. Dari hasil wawancara dengan
pemegang program MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit) di Puskesmas Siliwangi didapatkan bahwa telah
dilakukan penyuluhan tentang ISPA (pneumonia) namun banyak ibu -ibu yang kembali memeriksakan balitanya
dengan kondisi demam yang belum turun karena ibu tidak mengompres anak saat demam dan berat badan
menurun karena ibu tidak memberikan makan sedikit tapi sering ketika anak tidak mau makan. Oleh karena itu,
mengakibatkan balita kembali diperiksakan ke Puskesmas.
Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, peran orang tua khususnya Ibu merupakan hal yang
sangat penting khususnya untuk pengetahuan perawatan maka peniliti tertarik untuk mengetahui gambaran
pengetahuan ibu tentang perawatan pneumonia ringan pada balita di wilayah kerja Puskesmas Siliwangi
Kabupaten Garut.
METODE PENELITIAN
Rancangan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kuantitatif, dengan populasi dalam
penelitian ini yaitu ibu yang baru mempunyai balita dan balitanya sedang menderita pneumonia ringan di Wilayah
Kerja Puskesmas Siliwangi Kabupaten Garut sebanyak 386 orang. Kriteria sample pada penelitian ini adalah ibu
dengan anak satu yang memiliki balita dengan pneumonia ringan dan teknik pengambilan sampel dalam penelitian
ini menggunakan consecutive sampling. Pada penelitian ini sampel yang dicari yaitu dengan kriteria inklusi ibu
yang baru mempunyai 1 anak dengan pneumonia ringan, berada di wilayah kerja puskesmas Siliwangi kabupaten
Garut. Kriteria ekslusi dari penelitian ini ibu dengan usia kurang dari 17 tahun dan lebih dari 35 tahun, tidak
berada wilayah kerja puskesmas siliwangi kabupaten Garut. Jumlah sampel yang memenuhi kriteria tersebut
didapatkan sebanyak 52 orang
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HASIL PENELITIAN
Tabel 1. Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden
Karakteristik Responden
Usia
17-25 th (remaja awal)
26-35 th (remaja akhir)
Status Pendidikan
SD
SMP
SMA
Perguruan Tinggi
Pekerjaan
Bekerja
Tidak Bekerja

Frekuensi

%

35
17
4
6
38
4

67
33
7,7
11,5
73,1
7,7

8
44

15,4
84,6

Berdasarkan tabel 1 didapatkan bahwa dari total 52 responden seluruhnya berada dalam rentang usia 20-35 tahun.
Berdasarkan karakteristik pendidikan diketahui bahwa dari total 52 orang responden lebih dari setengahnya
responden berpendidikan tingkat SMA yaitu sebanyak 38 responden (73,1%). Pada karakteristik pekerjaa n
didapatkan bahwa dari total 52 orang responden lebih dari setengahnya merupakan ibu yang tidak bekerja yaitu
sebanyak 44 responden (84,6%).
Tabel 2. Distribusi Pengetahuan Ibu Tentang Perawatan Pneumonia ringan Pada Balita di Willayah
kerja Puskesmas Siliwangi Kabupaten Garut
No.
1
2
3

Kategori
Baik
Cukup
Kurang

Frekuensi
11
8
33

%
21,1
15,4
63,5

Total
52
100
Berdasarkan tabel 2 didapatkan bahwa dari total 52 orang responden lebih dari setengahnya responden memiliki
pengetahuan yang kurang tentang perawatan pneumonia ringan di wilayah kerja Puskesmas Siliwangi Kabupaten
Garut yaitu sebanyak 33 responden (63,5%), responden yang memilii kategori baik sebanyak 11 responden
(21,1%), dan responden yang memiliki pengetahuan cukup sebanyak 8 respo nden (15,4%).
Tabel 3. Distribusi Frekuensi Pengetahuan Ibu tentang Memberikan Makanan Bergizi
pada Balita dengan Pneumonia ringan di Wilayah Kerja Puskesmas Siliwangi
Kabupaten Garut
No.
1
2
3

Kategori
Baik
Cukup
Kurang

Frekuensi
9
9
34

%
17,3
17,3
65,4

52

100

Total

Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa pengetahuan responden tentang memberikan makanan bergizi berada dalam
kategori kurang yaitu sebanyak 34 responden (65,4%), dimana seluruh responden mengeluhkan keterbatasan
sumber daya untuk memenuhi kebutuhan makanan bergizi untuk balita.
Tabel 4. Distribusi Frekuensi Pengetahuan Ibu tentang Pemberian Cairan
pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Siliwangi Kabupaten Garut
No.
1
2
3

Kategori
Baik
Cukup
Kurang

Frekuensi
6
20
26

%
11,5
38,5
50

52

100

TOTAL
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Berdasarkan tabel 4 didapatkan bahwa pengetahuan tentang pemberian cairan berada kategori kurang 26
responden (50%), responden yang memiliki pengetahuan cukup 20 responden (38,5%), dan 6 responden berada
dalam kategori baik (11,5%).
Tabel 5. Distribusi Frekuensi Pengetahuan Ibu tentang Kompres saat demam
pada balita dengan pneumonia ringan di Wilayah Kerja Puskesmas Siliwangi
Kabupaten Garut
No.
1
2
3

Kategori
Baik
Cukup
Kurang

Frekuensi
9
19
24

%
17,3
36,5
46,2

52

100

Total

Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki pengetahuan yang kurang, pengetahuan
ibu mengenai kompres saat demam berada dalam kategori kurang yaitu 24 responden (46,2%), responden yang
memiliki pengetahuan cukup 19 responden (36,5%), dan responden yang memiliki pengetahuan baik 9 responden
(17,3%)
Tabel 6. Distribusi Frekuensi Pengetahuan Ibu tentang membersihkan jalan nafas
pada balita dengsn pneumonia ringan di Wilayah Kerja Puskesmas Siliwan gi
Kabupaten Garut
No.
1
2
3

Kategori
Baik
Cukup
Kurang
Total

Frekuensi
14
18
20

%
26,9
34,6
38,5

52

100

Berdasarkan tabel 6 pengetahuan ibu mengenai kompres saat demam berada dalam kategori kurang yaitu 20
responden (38,5%), cukup 18 responden (34,6%), dan baik 14 responden (26,9%)
PEMBAHASAN
Dari hasil yang didapat mengenai pengetahuan ibu tentang perawatan pneumonia secara keseluruhan responden
memiliki pengetahuan kurang yaitu sebanyak 33 responden (63,5%). Bila dihubungkan dengan karakteristik
responden didapatkan data bahwa sebagian besar responden berada pada tingkat pendidikan SMA yaitu 38
responden (73,1%). Pengetahuan sangat erat kaitannya dengan pendidikan dimana diharapkan seseorang dengan
pendidikan tinggi, maka orang tersebut akan semakin meluas pula pengetahuannya (Notoatmodjo, 2003).
Berdasarkan penelitian Putri (2017) mengenai hubungan antara tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan
dengan perilaku sehat kualitas lingkungan rumah didapatkan hasil ada hubungan yang pos itif antara tingkat
pendidikan dengan tingkat pengetahuan yang di uji dengan product moment di peroleh nilai 0,76 signifikansi pada
taraf kepercayaan 99% (0270) dengan keeratan yang tinggi, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan maka seakin
tinggi pula pengetahuan seseorang. Pada penelitian ini karakteristik pendidikan responden sebagian besar pada
tingkat SMA seharusnya mempunyai pengetahuan yang cukup dan ini berarti bahwa tingkat pendidikan tidak
berbanding lurus dengan pengetahuan ditunjang dengan ka rakter responden yang sebagian besar masih berada
pada masa remaja awal sebanyak 35 orang (67 %) dimana pada usia ini merupakan periode penyesuaian diri
terhadap pola -pola kehidupan baru dan pola -pola sosial baru. Menurut Notoatmodjo salah satu faktor yang dapat
mempengaruhi pengetahuan adalah usia. Hal ini dapat diasumsikan dengan adanya masa peralihan akan membuat
seseorang lebih sulit menerima pengetahuan yang baru. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2011)
didapatkan hasil penelitian bahwa ada hubungan hubungan antara umur dengan tingkat pengetahuan seseorang
(p=0,001) namun berbeda hal nya dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani, Sarwani & Masdiah (2014)
didapatkan hasil bahwa tidak ada hubungan antara umur dengan tingkat pengetahua n berdasarkan hasil uji chisquare dengan nilai p=1.000.
Hasil penelitian tentang sub variable pengetahuan perawatan pneumonia didapatkan data kebanyakan berada pada
kategori kurang diantaranya variable pengetahuan Ibu tentang memberikan makanan bergizi s ebanyak 34
responden (65,4%), pengetahuan ibu tentang pemberian cairan sebanyak 26 responden (50%), pengetahuan ibu
tentang kompres saat demam sebanyak 24 responden (46,2%) dan pengetahuan ibu tentang membersihkan jalan
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nafas sebanyak 20 responden (38,5 %). Dari hasil penelitian tersebut sangat memungkinkan terjadinya kondisi
perubahan diagnosis dari pneumonia rinyan menjadi pneumonia berat bahkan ke pneumonia sangat berat.
Pemberian makanan bergizi yang kurang akan lebih mudah terserang penyakit infek si salah satunya pneumonia
karena kurangnya daya tahan tubuh balita. Setiap hari anak perlu mendapatkan zat gizi dari makanan, tidak ada
satu jenis makanan yang menyediakan zat gizi yang dibutuhkan anak yang paling baik adalah memberikan aneka
ragam makanan untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan zat gizi (Supariasa, 2012). Pada penelitian (Juliastuti,
2010) pemberian makanan bergizi yang kurang akan lebih mudah terserang penyakit infeksi salah satunya
pneumonia karena kurangnnya daya tahan tubuh balita,
Cairan menempati urutan kedua setelah oksigen sebagai bahan esensial untuk berlangsungnya kehidupan.
Keadaan kurang cairan atau dehidrasi selama beberapa hari dapat menyebabkan kematian. Pemberian cairan dapat
memenuhi kebutuhan cairan pada balita dan membantu mengencerkan dahak. Menurut penelitian (Dewa, 2013)
kurangnya pemberian cairan akan meningkatkan kejadian pneumonia 2 kali lebih besar. Anak yang demam
memerlukan cairan yang lebih banyak. Cairan banyak terbuang pada saat melepaskan panas. Oleh karena itu anak
demam lebih banyak memerlukan cairan sehingga dengan memberikan minum yang banyak diharapkan cairan
dalam tubuh tetap stabil.
Demam dapat disebabkan oleh adanya reaksi tubuh terhadap kuman atau infeksi. Demam yang tinggi dapat
mengganggu nafsu makan dan membuat balita gelisah. Ibu harus mengetahui suhu saat balita mengalami demam
agar mampu memberikan tindakan pada balita. Selain pemberian paracetamol untuk mengatasi demam dapat
dilakukan kompres hangat. Menurut penelitian (Dewa, 2013) cara mengompres yang salah akan mempunyai
resiko untuk kejadian pneumonia. Kompres yang salah yaitu mempergunakan alkohol atau mempergunakan air
es yang dapat menghambat pengeluaran panas sehingga demam tidak berkurang.
Hidung tersumbat adalah salah satu tanda pneumon ia. Pada penyakit ini hidung balita biasanya terdapat banyak
lendir karena udara yang keluar masuk lewat hidung, oleh karena itu lendir menjadi kering di dalam hidung. Ini
akan menutup dan menyumbat saluran nafas pada balita, saat itulah balita akan sulit bernapas. Mempertahankan
jalan nafas akan memberikan kenyamanan pada balita sehingga balita dapat bernafas dengan lega. Saluran
pernafasan khususnya hidung akan meningkatkan resiko terjadinya pneumonia. Sekret adalah media yang baik
untuk perkembangan kum an. Kebersihan sekret di hidung yang kurang baik akan membuat kolonisasi kuman dan
rentan terhaap infeksi (Dewa, 2013).
SIMPULAN
Berdasarkan analisa hasil penelitian dan pembahasan tentang gambaran pengetahuan ibu tentang perawatan
pneumonia ringan pada balita di wilayah kerja Puskesmas Siliwangi Kabupaten Garut. Secara keseluruhan yang
disajikan dapat ditarik kesimpulan bahwa dari frekuensi 33 responden pengetahuan ibu pada kategori kurang
dengan persentasi 63,5 %, dari frekuensi 11 responden pengetah uan ibu pada kategori baik dengan presentasi
21,1%, dan dari 8 responden pengetahuan ibu pada kategori cukup dengan presentasi 15,44%. Lebih dari setengah
responden memiliki pengetahuan yang kurang tentang perawatan pneumonia ringan, memberikan makanan
bergizi, pemberian cairan , kompres saat demam, dan membersihkan jalan nafas. Oleh karena itu perlu
dilakukannya program-program penyuluhan kesehatan, demonstrasi cara perawatan pneumonia ringan yang
benar, dan melakukan evaluasi program tersebut, sehingga pengetahuan ibu tentang perawatan pneumonia ringan
pada balita di wilayah kerja Puskesmas Siliwangi Kabupaten Garut menjadi lebih baik.
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USUS DI RSUP DR. HASAN SADIKIN BANDUNG DAN PAGUYUBAN OSTOMATE
PASUNDAN
Ridha Wahdini 1 , Tuti Pahria 2 , Atlastieka Praptiwi 3
1,2,3 Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran

Email korespondensi: ridha.wahdini@gmail.com

ABSTRAK
Pasien yang telah melakukan pembuatan stoma mengalami perubahan biopsikososial yang seringkali
menyebabkan berbagai gangguan dalam kehidupan yang memengaruhi kualitas hidupnya. Kualitas hidup
dipengaruhi oleh bebarapa faktor, salah satunya adalah faktor klinis Sehingga penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui hubungan antara faktor klinis dengan kualitas hidup ostomate di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung
dan Paguyuban Ostomate Pasundan. Penelitian ini merupakan penelitian korelasional menggunakan pendekatan
cross sectional pada 85 pasien stoma usus. Adapun variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah
variabel bebas (faktor klinis) dan variabel terikat (kualitas hidup ostomate). Pengumpulan data menggunakan
kuesioner COH-QOLOQ untuk menilai kualitas hidup yang telah dilakukan uji content oleh tiga orang pakar dan
untuk penilaian komplikasi fisik menggunakan lembar observasi stoma dari Standar Operasional Prosedur RSUP
Dr. Hasan Sadikin Bandung. Pada hasil analisis univariat didapatkan hasil bahwa kualitas hidup pasien stoma usus
berada pada kategori kualitas hidup yang tinggi sebanyak 85,5% responden. Tetapi masih ada ostomate yang
memiliki kualitas hidup yang rendah, dengan dom ain sosial yang paling banyak bermasalah. Pada hasil analisis
bivariat dengan uji chi-square ditemukan hubungan yang signifikan antara faktor klinis dengan kualitas hidup
pasien stoma usus (p<0,05) dengan faktor yang berpengaruh signifikan adalah waktu pas ca pembedahan kurang
dari tiga minggu. Dapat disimpulkan bahwa waktu pasca pembedahan kurang memengaruhi kualitas hidup pasien
stoma usus. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi data awal dalam menyusun program dukungan sosial
dari keluarga, tim stoma, dan sesama ostomate terutama pada ostomate baru yang waktu pasca pembedahannya
kurang dari tiga minggu sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup pasien stoma usus.
Kata Kunci: COH-QOLOQ, Faktor Klinis, Kualitas Hidup, Stoma Usus.
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TINJAUAN SISTEMATIS: PERUBAHAN POSISI PADA PASIEN POST
TRANSFEMORAL PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION

1

Indriani Merlyn Manueke 1 , Yanny Trisyani1 , Nurlaeci2
Fakultas Keperawatan, Universitas Padjajaran 2 RSUP Hasan Sadikin
Email korespondensi: indriani18004@mail.unpad.ac.id

ABSTRAK
Latar Belakang. Percutaneous Coronary Intervention (PCI) merupakan gold standard tes diagnostik untuk
Penyakit Jantung Koroner (PJK). Untuk meminimalkan komplikasi paska PCI, aktivitas pasien dibatasi yaitu
dengan bedrest selama 2-24 jam. Namun bedrest yang lama dapat menimbulkan keluhan back pain dan
discomfort. Tinjauan sistematis ini bertujuan untuk mengidentifikasi gambaran perubahan posisi setelah PCI
terhadap back pain dan discomfort. Metode: Tiga database elektronik digunakan untuk melakukan pencarian
sistematis yaitu Pubmed, CINAHL ebsco dan ProQuest. Kombinasi kata kunci yaitu ‘percutaneous coronary
intervention’ AND ‘position change’ OR ‘changing position’ OR ‘early mobilization ‘NOT‘Literature Review’
OR ‘review of the literature’ OR ‘overview’ OR ‘Systematic Review’ OR ‘meta analysis”. Kriteria inklusi yang
digunakan yaitu artikel dengan penelitian 11 tahun terakhir 2007 – 2019, penelitian kuantitatif, bahasa inggris,
peer review, randomised controlled trial dan quasi experiment. Hasil pencarian artikel ditemukan 49 artikel di
CINAHL ebsco, 81 artikel di PubMed dan 273 artikel di ProQuest. Sebanyak 13 arikel memenuhi kriteria inklusi
dan dianalisis. Hasil. Dari 13 artikel, 6 artikel melaporkan penurunan keluhan back pain dan discomfort setelah
perubahan posisi pada 6 jam pertama di tempat tidur. 4 artikel mengindikasikan hal yang sama setelah perubahan
posisi dilakukan 6 jam pertama kemudian berjalan disamping tidur. Dan 3 artikel melaporkan penurunan keluhan
back pain dan discomfort setelah ambulasi pada 6 jam pertama. Kesimpulan: Perubahan posisi dalam periode 6
jam paska PCI dapat mengurangi kejadian back pain serta discomfort yang dirasakan pasien.
Kata Kunci: perubahan posisi, percutaneous coronary intervention
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DAMPAK PENYAKIT INFEKSI PADA RESIKO KEJADIAN STUNTING: SUATU
TINJAUAN PUSTAKA
Widyawati, Laili Rahayuwati, Citra Windani Mambang Sari
Fakultas Keperawatan Universitas Padjadajaran Bandung
widyafatir@yahoo.co.id

ABSTRAK
Stunting merupakan masalah gizi yang salah satunya disebabkan oleh penyakit infeksi. Penyakit infeksi akan
memperburuk keadaan anak jika disertai kekurangan asupan gizi. Dampak yang ditimbulkan stunting tidak hanya
pada individu anak tetapi juga pada masa depan bangsa sehingga dibutuhkan kerjasama lintas sektoral untuk
penanganannya. Tujuan tinjauan pustaka ini untuk mengidentifikasi dampak penyakit infeksi pada resiko kejadian
stunting pada anak. Sumber data menggunakan CINAHL, Medline, dan Pubmed, dengan kata kunci Stunting in
children, disease dan infection. Kriteria analisis artikel adalah bertema tentang dampak penyakit infeksi pada
resiko kejadian stunting pada anak. Artikel terbitan yang dipergunakan dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Hasil
analisis didapatkan bahwa penyakit infeksi yang berdampak pada resiko kejadian stunting antara lain ISPA, diare,
malaria dan kecacingan. ISPA dan diare memperburuk keadaan anak karena menyebabkan gangguan absorpsi
gizi, kehilangan zat gizi mikro serta peningkatan metabolisme, sedangka n Malaria dan kecacingan menyebabkan
anemia. Anemia karena kecacingan dalam waktu lama akan berdampak pada resiko kejadian stunting. Salah satu
upaya penanggulangan kejadian stunting melalui penanggulangan infeksi dan kecacingan dengan meningkatkan
promosi kesehatan. Saran untuk penelitian selanjutnya perlu dikembangkan kearah promosi kesehatan dalam
mencegah infeksi kecacingan penyebab stunting pada anak.
Kata kunci: Infeksi, Penyakit, Stunting
PENDAHULUAN
Stunting merupakan salah satu kondisi kekurangan gizi kronis yang menjadi masalah kesehatan pada anak.
Dampak yang ditimbulkan stunting tidak hanya pada individu anak tetapi juga pada masa depan bangsa. Karena
anak stunting di masa yang akan datang akan m engalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan
kognitif yang optimal. Tahun 2017 angka stunting didunia sebesar 22,2 % atau 150,8 juta anak mengalami stunting
dan di Indonesia angka stunting berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 sebe sar 30,8 %.
Kriteria stunting menurut World Health Organization ditunjukkan dengan indikator skor-Z tinggi badan
menurut umur (TB/U) kurang dari -2 standar deviasi (WHO, 2010). Stunting disebabkan oleh beberapa faktor.
Faktor resiko penyebab stunting antara lain faktor rumah tangga dan keluarga, faktor pemberian makanan
pendamping ASI yang tidak mencukupi, faktor pemberian ASI yang tidak sesuai dan faktor penyakit infeksi.
Faktor penyakit infeksinya adalah infeksi enterik, diare ,enteropati, lingkungan, serta penyakit yang disebabkan
oleh cacing (Izwardy, 2019).
Penyakit infeksi menjadi faktor resiko stunting karena Penyakit infeksi memperburuk keadaan anak bila
disertai dengan kekurangan asupan nutrisi serta ikut menambah kebutuhan akan zat gizi untuk membantu
perlawanan terhadap penyakit sehingga infeksi dan stunting menjadi suatu hubungan timbal yang saling terkait
satu sama lainnya (Bening, Margawati, & Rosidi, 2018). Kondisi ini menjadi suatu perhatian serius bagi tenaga
profesional dalam penanggulangan infeksi untuk mengurangi angka kejadian stunting.
Penanggulangan penyakit infeksi bisa dilakukan dengan upaya pengendalian dan peningkatan promosi
kesehatan di masyarakat, terutama pada keluarga yang memiliki anak sehingga dapat menekan dampak penyakit
infeksi pada resiko kejadian stunting.Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk menganalisis dampak penyakit infeksi
terhadap kejadian stunting pada anak.
METODE
Metode studi pustaka ini melalui beberapa langkah, pertama menentukan topik/tema literature, menentukan
sumber data base, mencari sumber, memilih sumber yang paling relevan, membaca dan menganalisis serta
meringkasnya.
Tema yang diambil adalah dampak penyakit infeksi terhadap resiko terjadinya stunting . kata kunci yang
digunakan yaitu stunting in children, disease, infection, penyakit dan infeksi. Sumber artikel berasal dari data
base dengan login Ebsco dan didapat artikel dari Cinahl sebanyak 99 artikel, Medline 53 artikel, Pubmed 701
artikel dan I dari jurnal terakreditasi sinta 2. Kriteria inklusinya adalah artikel yang dipublikasi 10 tahun terakhir,
full teks, berbahasa Inggris dan Indonesia. Dari artikel yang didapat hanya diambil 11 artikel dan berasal dari
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berbagai Negara seperti India, Congo, Thailand, Kenya, Laos, Kamboja, Anggola, Ethiopa, Nigeria dan Indonesia.
Jenis penelitan semuanya kuantitatif dengan desain penelitian Cross‑sectional study, kohor, dan case study.
Selanjutnya artikel dianalisis m ulai dari tujuan penelitian, metode, sampel yang digunakan, hasil dan kesimpulan.
HASIL
Rincian artikel disajikan dalam tabel 1 dibawah ini:
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Tabel 1. Artikel Dampak Penyakit Infeksi Terhadap Resiko Kejadian Stunting
NO
1

PENULIS/
TAHUN
Oliveira et al.
(2015)

JUDUL

NEGARA

METODE

RESPONDEN

Infection
by
Intestinal
Parasites, Stunting
and
Anemiain
School-aged
Children
from
Southern Angola

Angola

Kuantitatif /
Cross‑
sectional
study

328 anak usia
5 -12 tahun

2

Uengarporn et
al. (2016)

Nutritional Status
among
Schoolchildren in
the Risk Areas of
Liver
Fluke
Infection,
Surin
Province, Thailand

Thailand

Kuantitatif /
Cross‑
sectional
study

462 anak usia 614 tahun

3

Takeshi et al.
(2016)

Asymptomatic
malaria,
growth
status,
and anaemia
among children
in Lao
People’s
Democratic
Republic: a crosssectional study

Laos

Kuantitatif/
Cross‑
sectional
study

319 anak usia
24 bulan -120
bulan

NO

PENULIS/

JUDUL

NEGARA

METODE
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RESPONDEN

HASIL

KESIMPULAN

Hasil analisis sampel tinja menunjukkan bahwa
44,2% (145/328) anak-anak terinfeksi setidaknya
satu spesies parasit. parasit yang paling sering
adalah Ascaris Lumbricoides. Prevalensi stunting
(ringan hingga berat) adalah 41,5% (136/328) dan
Anemia sebanyak 21,6% (71/328). stunting lebih
sering terjadi pada anak yang lebih besar (p =
0,006, OR = 1,886), sedangkan anemia lebih
sering terjadi pada anak yang lebih muda (p =
0,005, OR = 2,210).
Anak yang stunting, kurang berat badan dan
wasting, lebih banyak ditemukan didaerah yang
mengalami infeksi Opisthorchis Viverrini dari
pada daerah yang tidak terinfeksi. Persamaan
untuk prediksi infeksi cacing hati di kalangan
anak sekolah yang mengalami berat badan
kurang, Y = -0,508 + 0,517 X12 dan Z = 0,694
X12.
Prevalensi anak yang terinfeksi malaria tanpa
gejala adalah 20 peserta (6,3%) , 92 (28,8%)
adalah anemia, 123 (38,6%) kekurangan berat
badan, dan 137 (42,9%) stunting. Anak-anak yang
stunting lebih mungkin terinfeksi malaria
asimptomatik odds rasio (OR) 3,34, interval
kepercayaan 95% (CI) 1,25-8,93], dan malaria
asimptomatik dikaitkan dengan anemia [OR 5,17,
95% CI 1,99-13,43].

Anak sekolah banyak yang terinfeksi
parasit. Stunting lebih sering terjadi
pada anak yang lebih besar 1,8 kali.
Tidak ada hubungan yang signifikan
secara statistik antara stunting dan
infeksi parasit usus. Hubungan yang
signifikan ditemukan antara infeksi
oleh Hymenolepis nana dan anemia.

HASIL

Penelitian ini menunjukkan bahwa
anak yang stunting, kurang berat
badan dan
wasting
banyak
ditemukan di daerah yang banyak
mengalami infeksi
Opisthorchis
viverrini.

Ada hubungan yang signifikan
antara malaria tanpa gejala dan
anemia pada anak-anak. stunting
dikaitkan
dengan
anemia
( penurunan kadar hemoglobin).

KESIMPULAN

TAHUN
Adeniran et al.
(2017)

4

5

Batiro,
Demissie,
Halala,
and
Anjulo (2017)

6
Sinha et al.
(2018)

NO

PENULIS/
TAHUN

Schistosomiasis,
Nigeria
intestinal
helminthiasis and
nutritional status
among preschoolaged children in
sub-urban
communities
of
Abeokuta,
Southwest, Nigeria

Kuantitatif /
Cross‑
sectional
study

241 anak usia
0–71 bulan

Determinants
of
stunting
among
children aged 6-59
months at Kindo
Didaye
woreda,
Wolaita
Zone,
Southern Ethiopia:
Unmatched case
control study

Ethiopia
selatan

Kuantitatif /
Cross‑
sectional
study

465 anak usia
6-59 bulan

Determinants
of
Stunting, Wasting,
and Underweight
in
Five
High‑Burden
Pockets of Four
Indian States

India

Kuantitatif/
Cross‑
sectional
study

2.299 anak usia
dibawah 5
tahun

JUDUL

NEGARA

METODE

RESPONDEN
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Hasilnya
menunjukkan bahwa Secara
keseluruhan, 46,7% anak-anak kekurangan gizi,
39,5% stunting, 22,8% kekurangan berat badan
dan 11,4% menunjukkan wasting . Nilai rata -rata
indeks antropometrik umumnya lebih rendah pada
anak-anak dengan koinfeksi dibandingkan dengan
infeksi tunggal. 8 (4,8%) anak terinfeksi dengan
Schistosoma haematobium; Schistosoma mansoni
6 (3,6%); Spesies Taenia 84 (50,3%); Ascaris
lumbricoides 81 (48,5%) dan hookworm 63
(37,7%).
Faktor resiko stunting adalah paparan penyakit
diare (AOR = 0,20, 95% CI; 0,05-0,90) , paparan
infeksi pernapasan akut memliki resiko 3 kali
(AOR = 3,04, (95% CI; 1,04–13,35).
keterlambatan inisiasi ASI (AOR = 5,16, 95%
CI; 2,24- 15.90) , memeras ASI pertama(AOR =
5,72, 95% CI; 2,58-16,14), kurangnya
vaksinasi(AOR = 6,38, 95% CI; 2,54-17,10),
sumber makanan hewani (AOR = 0,51; 95% CI:
0,02-0,68), dan sumber air minum yang tidak
aman (AOR = 7,06, (95% CI; 4,40-20,42).
Analisis
multivariat menunjukkan bahwa
ketahanan pangan, penggunaan toilet, dan status
indeks massa tubuh yang rendah dari ibu adalah
prediktor utama stunting dan berat badan kurang
pada anak. Regresi logistik biner menunjukkan
bahwa anak-anak dengan ISPA memiliki
kemungkinan lebih tinggi untuk kekurangan berat
badan dan anak-anak dengan diare memiliki
peluang lebih tinggi untuk stunting. Anak usia
(<24 bulan) memiliki peluang lebih kecil untuk
kekurangan berat badan dan
stunting
dibandingkan dengan anak yang lebih tua (24-59
bulan).

Tidak ada hubungan yang signifikan
antara prevalensi malnutrisi dan
infeksi parasit. Namun demikian,
penelitian ini menemukan bukti
bahwa infeksi schistosomiasis dan
cacing usus berkontribusi terhadap
risiko kekurangan gizi pada waktu
panjang. Angka kejadian stunting
ditemukan sebesar 39,5 %.

HASIL

KESIMPULAN

Paparan penyakit diare dan ISPA
memiliki hubungan yang signifikan
dengan stunting.

Penyakit infeksi yang menjadi
prediktor utama kekurangan berat
badan pada anak adalah ISPA dan
prediktor utama stunting adalah
diare.

7

Kabongo et al.
(2018)

8

Caron et al.
(2018)

9

Hailegebriel
(2018)

Schistosoma
mansoni infection
and its association
with nutrition and
health outcomes: a
household survey
in
school-aged
children living in
Kasansa,
Democratic
Republic of the
Congo.
Stunting, Beyond
Acute Diarrhoea:
Giardia
Duodenalis,
in
Cambodia
Undernutrition,
intestinal parasitic
infection
and
associated
risk
factors
among
selected primary
school children in
Bahir
Dar,
Ethiopia

Congo

Kuantitatif/
Cross‑
sectional
study

197 anak usia
6-17 tahun

Hasilnya menunjukan bahwa prevalensi infeksi
Schistosoma
mansoni sangat tinggi yaitu
(89,3%), infeksi malaria (65,1%), anemia (61,4%)
dan stunting (61,0%). Resiko SCH paling tinggi
karena kontak dengan air sungai (OR: 11,7; p
<0,001) . Konsentrasi hemoglobin yang rendah
secara signifikan dikaitkan dengan infeksi
Schistosomiasis (OR: 12,3; p = 0,003).

Stunting secara signifikan terjadi
karena
anemia.
Schistosoma
mansoni menjadi penyebab anemia,
kekurangan zat besi, kekurangan zat
gizi
dan gangguan kognitif pada
anak sekolah.

Kamboja

Kuantitatif/
Cross‑
sectional
study

682
anak di
bawah usia 5
tahun

Ethiopia

Kuantitatif/
Cross‑
sectional
study

382 anak usia 7
-3 tahun

Tempat tinggal yang dekat dengan hewan ternak
menjadi faktor resiko dengan infeksi Giardia
duodenalis (23%). Prevalensi dtunting 43% pada
anak yang terinfeksi Giardia duodenalis dan 31%
pada anak yang tidak terinfeksi. Infeksi Giardia
duodenalis ditemukan menjadi faktor diare akut
Prevalensi anak yang terinfeksi parasit baik satu atau
lebih adalah 200 anak (52,4%) . Prevalensi stunting
sebesar 70 (18,3%) infeksi parasit usus yang paling
umum terdeteksi dalam penelitian ini adalah E.
histolytica / dispar. Dari hasil analisis regresi logistik
multivariat, siswa dengan kuku tidak bersih (AOR =
4,96; 95% CI: 2,79–8.82), kebiasaan mencuci tangan
yang tidak teratur (AOR = 8.05; 95% CI: 4.66–13.89),
kurang gizi (AOR = 1.69; 95% CI: 1.05– 2.74) dan ibu
yang buta hurup (AOR = 2.00, 95% CI: 1,12-3,57)
adalah prediktor independen infeksi parasit usus.

Terdapat Hubungan positif antara
stunting dan infeksi Giardia
duodenalis,karena
menyebabkan
diare sehingga infeksi ini dapat
mengganggu pertumbuhan linier
pada anak.
Infeksi parasit usus sangat terkait
dengan status gizi pada anak seperti
penurunan berat badan. Angka
stunting ditemukan sebesar 18,3 %.
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NO
10

11

PENULIS/
TAHUN
Bening et al.
(2018)

De Vita et al.
(2019)

JUDUL

NEGARA

METODE

RESPONDEN

HASIL

KESIMPULAN

Asupan
Zink,
riwayat ISPA dan
pengeluaran
pangan
sebagai
faktor
resiko
stunting

Indonesia

Kuantitatif
casecontrol
study

71 anak usia 2-5
tahun

Tingkat kecukupan zink yang kurang
dan riwayat ISPA merupakan faktor
risiko stunting. Tingkat pengeluaran
pangan yang
rendah
bukan
merupakan faktor risiko stunting.
Tingkat kecukupan zink yang kurang
merupakan variabel yang paling
berisiko terhadap kejadian stunting.

Malnutrition,
morbidity
and
infection in the
informal
settlements
of
Nairobi, Kenya: an
epidemiological
study

Kenya

Kuantitatif
casecontrol
study

1.199 anak usia
dibawah
12
bulan

Hasil analisis univariat menunjukkan bahwa ratarata asupan zink adalah 3,51 ± 0,07 mg, subjek
dengan riwayat ISPA 59,8%, pengeluaran
makanan rata -rata Rp 316,322 ± 16,878. Hasil
analisis bivariat menunjuk bahwa kadar zink yang
rendah (p = 0,001; OR = 9,2; CI = 2-42,1) dan
riwayat ISPA (p = 0,01; OR = 2,4; CI = 1 , 2-4,8)
merupakan faktor risiko stunting, sedangkan
rendahnya tingkat pengeluaran makanan (p =
0,31) bukan merupakan faktor risiko stunting.
Faktor risiko stunting adalah kadar zink yang
rendah (p = 0,01; OR = 7,5; CI = 1,6-35,1).
Prevalensi wasting lebih tinggi pada bulan-bulan
pertama kehidupan, sedangkan stunting dan berat
badan kurang lebih banyak pada anak yang lebih
besar. Bayi yang wasting secara bermakna
dikaitkan dengan penyakit pada masa kanakkanak yang umum: yaitu batuk dan pernapasan
cepat serta diare (p-value <0,05). stunting
dikaitkan dengan kondisi higienis nilai p <0,05 di
rumah tangga yang tidak melakukan pengolahan
air dan tidak memiliki toilet di dalam rumah,
program imunisasi dan berat badan lahir rendah.
Selain itu, analisis regresi menunjukkan bahwa
faktor penentu stunting yang signifikan adalah
jenis kelamin dan praktik pemberian makan. Berat
badan kurang secara signifikan dikaitkan dengan
faktor sosial-demografis.
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Malnutrisi akut berkorelasi dengan
infeksi akut, sedangkan ma lnutrisi
kronis lebih dipengaruhi oleh
kondisi sanitasi dan higienis,
Wasting dikaitkan dengan penyakit
infeksi sedangkan stunting dikaitkan
dengan
kondisi
higienis
ini
menunjukkan bahwa tidak dapat
memisahkan infeksi dan faktor
risikonya kekurangan gizi.

Penyakit infeksi yang berdampak pada resiko kejadian stunting antara lain:
1. Penyakit ISPA
Artikel penelitian yang membahas tentang ISPA terhadap resiko kejadian stunting antara lain Penelitian
yang dilakukan oleh Bening et al. (2018) di Indonesia didapatkan hasil subjek dengan riwayat ISPA sebesar
59,8%, dan analisi bivariat subjek dengan riwayat ISPA (p = 0,01; OR = 2,4; CI = 1 , 2 -4,8 , penelitian oleh
Batiro et al. (2017) di Ethiopia didapatkan hasil subjek dengan riwayat infeksi pernapasan akut memliki
resiko 3 kali (AOR = 3,04, (95% CI; 1,04–13,35). dan penelitian oleh De Vita et al. (2019) di Kenya di
dapatkan hasil Bayi yang wasting secara bermakna dikaitkan dengan penyakit pada masa kanak -kanak yang
umum: yaitu batuk dan pernapasan cepat (p-value <0,05). Serta penelitian yang dilakukan oleh Sinha et al.
(2018) didapatkan hasil Regresi logistik biner menunjukkan bahwa anak-anak dengan ISPA memiliki
kemungkinan lebih tinggi untuk kekurangan berat badan.
2. Diare
Artikel Penelitian tentang penyakit diare yang beresiko terhadap kejadian stunting dilakukan oleh Sinha
et al. (2018) di India dengan hasil regresi logistik biner menunjukkan bahwa anak-anak diare memiliki peluang
lebih tinggi untuk stunting , penelitian yang dilakukan oleh De Vita et al. (2019) Kenya didapatkan hasil Bayi
yang wasting secara bermakna dikaitkan dengan penyakit pada masa kanak -kanak yang umum: yaitu diare (pvalue <0,05). dan penelitian yang dilakukan oleh Batiro et al. (2017) di Ethiopia selatan didapatkan hasil
Faktor resiko stunting adalah paparan penyakit diare (AOR = 0,20, 95% CI; 0,05 -0,90) serta penelitian yang
dilakukan oleh Caron et al. (2018) di Kamboja didapatkan hasil Prevalensi dtunting 43% pada a nak yang
terinfeksi Giardia duodenalis.
3. Malaria
Artikel yang membahas penyakit malaria yang berisiko terhadap stunting adalah penelitian yang
dilakukan Takeshi et al. (2016) di Laos didapatkan hasil Prevalensi anak yang terinfeksi malaria tanpa gejala
adalah 20 peserta (6,3%) , 92 (28,8%) adalah anemia, 123 (38,6%) kekurangan berat badan, dan 137 (42,9%)
stunting. Anak-anak yang stunting lebih mungkin terinfeksi malaria asimptomatik odds rasio (OR) 3,34,
interval kepercayaan 95% (CI) 1,25-8,93], dan malaria asimptomatik dikaitkan dengan anemia [OR 5,17, 95%
CI 1,99-13,43].
4. Kecacingan
Artikel yang membahas tentang dampak infeksi cacing terhadap resiko kejadian stunting antara lain
penelitian yang dilakukan oleh Uengarporn et al. (2016) di Thailand, didapatkan hasil bahwa Anak yang
stunting, kurang berat badan dan wasting, lebih banyak ditemukan didaerah yang mengalami infeksi
Opisthorchis Viverrini dari pada daerah yang tidak terinfeksi, prediksi infeksi cacing hati di kalangan anak
sekolah yang mengalami berat badan kurang, Y = -0,508 + 0,517 X12 dan Z = 0,694 X12. penelitian o leh
Adeniran et al. (2017) di Nigeria didapatkan hasil nilai rata -rata indeks antropometrik umumnya lebih rendah
pada anak-anak dengan koinfeksi cacing dibandingkan dengan infeksi tunggal.dan penelitian yang dilakukan
oleh Kabongo et al. (2018) di Congo didapatkan hasil bahwa prevalensi infeksi Schistosoma mansoni sangat
tinggi yaitu (89,3%), Konsentrasi hemoglobin yang rendah secara signifikan dikaitkan dengan infeksi
Schistosomiasis (OR: 12,3; p = 0,003). serta penelitian yang dilakukan oleh Hailegebriel (2018) di Ethiopia
didapatkan hasil bahwa prevalensi anak yang terinfeksi parasit baik satu atau lebih adalah 200 anak (52,4%)
. Prevalensi stunting sebesar 70 (18,3%).
PEMBAHASAN
1. Penyakit infeksi yang berdampak pada resiko kejadian stunting.
a. Infeksi Saluran Pernapasan Akut ( ISPA)
ISPA merupakan penyakit saluran pernapasan akut yang sering menyerang anak-anak, karena sistem
pertahanan tubuh anak masih rendah. Anak stunting lebih rentan terhadap penyakit. Berdasarkan penelitian
yang dilakukan oleh Bening et al. (2018) di semarang menemukankan bahwa anak yang memiliki riwayat
penyakit ISPA berisiko pada kejadian stunting 2,4 kali. Sama dengan penelitian diatas, Batiro et al. (2017)
yang melakukan penelitian di Ethiopia Selatan juga menemukan hubungan yang signifikan antara
penyakit infeksi saluran pernapasan akut dengan kejadian stunting yaitu berisiko 3 kali .
Penelitian lain juga dilakukan oleh Sinha et al. (2018) di India yang berjudul Determinants of Stunting,
Wasting, and Underweight in Five High‑Burden Pockets of Four Indian States dengan jumlah responden
2.299 anak usia dibawah 5 tahun. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa infeksi saluran pernapasan akut
berisiko pada penurunan bera t badan pada anak.
ISPA termasuk Penyakit Infeksi yang akan menyebabkan stunting pada anak akibat penurunan asupan
makanan, gangguan absorpsi gizi, kehilangan zat gizi mikro secara langsung, metabolisme meningkat,
serta kehilangan gizi akibat katabolisme yang meningkat.
Penelitian oleh Elyana and Candra (2009) di Jawa Tengah mengatakan bahwa ISPA adalah penyakit
yang banyak dijumpa di daerah dengan pencemaran lingkungan seperti di kota besar, selain itu ISPA
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juga menjadi penyebab kematian paling sering pada balita (anak dibawah 5 tahun) . Anak yang sering
ISPA akan berdampak negative pada status gizi yang bisa berakibat stunting.
b. Diare
Diare merupakan kejadian buang air besar lembek atau cair yang lebih dari 3 kali sehari, menyebabkan
anak mengalami dehidrasi serta kehilangan zat gizi pada tubuh anak (RI, 2011). Diare banyak disebabkan
oleh faktor infeksi. Penelitian yang dilakukan oleh Sinha et al. (2018) di India menemukan bahwa diare
menjadi prediktor utama tejadinya stunting.
Penelitian lain yang dilakukan oleh Batiro et al. (2017) di Ethiopia selatan juga mendapatkan hasil
yang sama yaitu diare menjadi faktor resiko terjadinya stunting. Disamping itu penelitian yang dilakukan
oleh Caron et al. (2018) di Kamboja juga mengatakan bahwa diare menjadi penyebab resiko stunting
tetapi pada penelitian ini infeksi penyebab diare lebih spesifik yaitu giardia duodenalis. Giardia
duodenalis menyebar karena faktor lingkungan akibat kontak dengan hewan ternak yang menyebabkan
diare akut.
Studi yang dirujuk menegaskan bahwa paparan diare memiliki hubungan dengan kekurangan gizi,
karena kehilangan cairan dan elektrolit, kehilangan nafsu makan dan gangguan penyerapan di usus
sehingga berisiko untuk terjadi stunting.
c. Malaria
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Takeshi et al. (2016) di Laos tentang malaria tanpa
gejala dengan kejadian stunting, didapatkan hubungan yang signifikan antara malaria tanpa gejala dan
anemia pada anak-anak, sedangkan stunting disebabkan oleh anemia (penurunan kadar hemoglobin).
d.
Kecacingan
Kecacingan adalah penyakit menular yang berjangkit di sebagian besar wilayah Indonesia dan
menjadi masalah kesehatan masyarakat serta dapat mengakibatkan menurunnya kondisi kesehatan, gizi,
kecerdasan, dan produktifitas (Kemenkes, 2017)
Penelitian yang dilakukan oleh Adeniran et al. (2017) di Nigeria tentang infeksi schistomiasis
didapatkan bahwa Tidak ada hubungan yang signifikan antara prevalensi malnutrisi dan infeksi parasit.
Namun demikian, penelitian ini menemukan bukti bahwa infeksi schistosomiasis dan cacing usus
berkontribusi terhadap risiko kekurangan gizi pada waktu panjang.
Penelitian lain yang dilakukan oleh Kabongo et al. (2018) di Congo yang juga meneliti
schistosomiasis didapatkan hasil bahwa stunting secara signifikan terjadi karena anemia. Yang disebakan
oleh infeksi Schistosoma mansoni.
Sama halnya dengan penelitian diatas, Hailegebriel (2018) yang melakukan penelitian di Ethiopia
mengatakan bahwa Infeksi parasit usus sangat terkait dengan status gizi pada anak seperti penurunan
berat badan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Oliveira et al. (2015) di Angola menemukan
bahwa Anak sekolah yang menjadi subjek penelitian banyak yang terinfeksi parasit. Yang bisa
menyebabkan anemia . Anemia tersebut yang bisa menyebabkan stunting.
Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Uengarporn et al. (2016) di Thailand tentang
infeksi opisthorchis viverini yang ditularkan melalui ikan mentah, didapatkan jarang anak yang
menderita infeksi tersebut tetapi prevalensi anak stunting banyak terjadi di daerah endemis opisthorchis
viverini.
Dari beberapa artikel diatas didapatkan bahwa anak berisiko untuk menderita kecacingan dibeberapa
Negara miskin dan berkembang. Anemia terjadi karena efek dari kecacingan, yang dalam jangka panjang
akan menyebabkan anak kekurang faktor gizi untuk tumbuh dan berkembang s ecara normal. Ini
berdampak pada anak itu sendiri termasuk masa depannya dan berdampak luas pada pertumbuhan
manusia di suatu Negara.
Promosi kesehatan dalam penanganan dampak penyakit infeksi pada resiko kejadian stunting.
Promosi kesehatan merupakan salah satu upaya untuk mempengaruhi masyarakat dalam mengurangi
perilaku berisiko, perawat sebagai tenaga professional berperan sebagai pelaksana pelayanan kesehatan
yang salah satunya melakukan promosi kesehatan di masyarakat. Bening et al. (2018) dalam
penelitiannya mengatakan bahwa perlu diaktifkan meja konseling untuk melakukan edukasi kesehatan
pada ibu yang memiliki anak balita untuk mencegah stunting.
Penelitian lain yang dilakukan oleh Sinha et al. (2018) mengatakan perlu upaya pengendalian
infeksi untuk mengatasi stunting. Disamping itu penelitia n yang dilakukan oleh Uengarporn et al. (2016)
juga mengatakan perlunya upaya promosi kesehatan berupa pendidikan kesehatan pada keluarga dalam
mengatasi infeksi cacing.
Sejalan dengan penelitian di atas Batiro et al. (2017) juga mengatakan untuk dilakukan promosi
kesehatan dan program vaksinasi untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Penelitian lain yang oleh De
Vita et al. (2019) menyarankan perlunya pengembangan langkah-langkah pengendalian penyakit dengan
efektif. Selain itu penelitian yang dilakukan Kabongo et al. (2018) mengatakan bahwa Diperlukan suatu
pengendalian dan pengelolaan penyakit akibat cacing secara terpadu. Sejalan dengan penelitian diatas
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Hailegebriel (2018) juga menyoroti pentingnya upaya terpadu untuk mengatasi kekurangan gizi dan
infeksi parasit.
Dalam rangka upaya reduksi cacingan pada masyarakat terutama kelompok anak balita dan anak usia
sekolah perlu dilakukan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan komitmen lintas program dan lintas
sektor (Kemenkes, 2017). Di samping itu perlu upaya pengendalian dan p romosi kesehatan dalam
penanganan penyakit infeksi yang berdampak pada resiko kejadian stunting. Promosi kesehatan
merupakan salah satu upaya mempengaruhi masyarakat untuk mengubah perilaku, promosi kesehatan
yang perlu dilakukan dalam upaya pengendalian penyakit infeksi untuk mencegah resiko stunting pada
anak
KESIMPULAN
Tinjauan pustaka ini menemukan bahwa penyakit infeksi yang berdampak terhadap resiko kejadian stunting antara
lain ISPA, diare, malaria dan kecacingan, sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian penyakit dengan promosi
kesehatan. Untuk penelitian selanjutnya perlu dikembangkan kearah promosi kesehatan dalam mencegah infeksi
penyebab stunting pada anak.
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ABSTRAK
Beberapa negara berkembang mengalami masalah kekurangan gizi akibat pemberian makan yang tidak sesuai.
Usia 6-23 bulan merupakan periode terpanjang dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan. Periode ini disebut window
of opportunity dan merupakan tahap penting mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak untuk
mencegah kekurangan gizi, termasuk stunting, wasting, dan underweight. Feeding practices bertujuan
memasukkan dan memperoleh zat gizi penting yang diperlukan tubuh untuk proses tumbuh kembang. Tinjauan
literatur ini bertujuan mengidentifikasi feeding practices anak usia 6-23 bulan dalam memenuhi kebutuhan
nutrisinya. Artikel dikumpulkan melalui Medline, CINAHL dari EBSCOhost, Google Scholar, PubMed, dan
Proquest electronic database menggunakan kata kunci anak usia 6-23 bulan, feeding practice, dan stunting. Terdiri
dari penelitian kuantitatif, full text, dan dipublikasikan dalam bahasa inggris tahun 2009 sampai 2019. Studi
dikritisi oleh penulis menggunakan Critical Appraisal Tool dari JBI (Joanna Briggs Institute). Sehingga
didapatkan 8 artikel. Feeding practices adalah perilaku orangtua dalam menerapkan dan mengendalikan pemilihan
makanan serta jumlah makanan yang dikonsumsi anak, terdiri dari inisiasi menyusui dini; pemberian ASI
eksklusif; pemberian ASI lanjutan sampai usia anak 2 tahun; pengenalan makanan halu s, lumat, dan padat;
keberagaman makanan; frekuensi minimal pemberian MP-ASI; pemenuhan terhadap keberagaman makanan dan
frekuensi minimal pemberian MP-ASI; dan konsumsi makanan yang mengandung zat besi. Permasalahan gizi
merupakan masalah kesehatan yang tidak bisa dihindari selama masa tumbuh kembang anak. Penting bagi perawat
memahami feeding practice yang baik dan benar, sehingga dapat memberdayakan dan memberikan intervensi
kepada orang tua secara tepat agar anak memiliki status nutrisi yang baik yang d apat mendukung tumbuh kembang
optimal dan kualitas hidup yang baik.
Kata kunci: anak usia 6-23 bulan, feeding practice, stunting.

Pendahuluan
WHO (2010) menyatakan bahwa 1,5 juta anak meninggal akibat dari pemberian makanan yang tidak tepat dan
kasus tersebut 90% terjadi pada negara berkembang. Saat ini masalah gizi masih menjadi masalah nasional yang
belum tertangani terutama pada anak. Hal ini disebabkan karena anak mengalami pertumbuhan fisik yang cepat
sehingga membutuhkan gizi paling banyak dibandingkan dengan masa-masa berikutnya (Ningsih, Kristiawati, &
Krisnana, 2015). Anak merupakan kelompok dengan usia yang rentan terhadap gangguan kesehatan dan gizi. Hal
ini disebabkan karena imunitas, diet dan psikologi seorang anak masih dalam tahap p erkembangan (belum matang)
sehingga kualitas hidup anak masih bergantung pada orangtuanya terutama Ibu (Waladow, Warouw, & Rottie,
2013). Beberapa negara berkembang mengalami masalah kekurangan gizi akibat dari pemberian makan yang tidak
sesuai (Ningsih, Kristiawati, & Krisnana, 2015). Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang
mengalami masalah gizi cukup besar. Global Nutrition Report (2014) melaporkan bahwa Indonesia merupakan
negara yang menempati urutan ke-17 dimana memiliki 3 permasalahan gizi, yaitu stunting (pendek), wasting
(kurus), dan juga overweight (obesitas). Prevalensi stunting dan kekurangan berat badan tetap tinggi di negara negara berkembang. Di Indonesia, prevalensi kekurangan berat badan meningkat dari 17,9% (2010) menjadi
19,65% (2013) dan stunting dari 35,6% menjadi 37,2%.
Data Kementerian Kesehatan RI (2017) menunjukkan bahwa di wilayah Jawa Barat masih terdapat
permasalahan gizi pada anak. Pada tahun 2015 prevalensi gizi buruk di Jawa Barat sebesar 3% dan telah
mengalami penurunan sebesar 0,6% pada tahun 2016 sehingga prevalensinya berubah menjadi 2,4%. Prevalensi
stunting di Jawa Barat pada tahun 2017 yaitu 29,2% atau sekitar 2,7 juta balita. Menurut data yang bersumber dari
Kementerian Kesehatan RI (2016), masalah gizi balita di kabupaten Sumedang tergolong dalam kategori kronis
yaitu kategori gizi kurang sebesar 16,7%, pendek 30,7%, kurus 4,0%, dan gemuk 1,9%. Penelitian Judistiani et
al., (2015) menjelaskan bahwa Kecamatan Jatinangor termasuk dalam ketegori masalah kesehat an masyarakat
tingkat sedang.
Seribu HPK (1000 HPK) merupakan periode emas (golden period), dimana pertumbuhan dan
perkembangan anak sangat cepat dan pesat (Sudargo & Aristasari, 2018). Usia 6 -23 bulan adalah periode
terpanjang dalam 1000 HPK. Periode ini disebut window of opportunity dan merupakan tahap penting untuk

505 | S e m i n a r N a s i o n a l 2 0 1 9 U n p a d

mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak untuk mencegah kekurangan gizi, termasuk stunting
(kekerdilan), wasting (kurus), dan underweight (berat badan kurang), serta konsekuensi negatif di masa dewasa
(Dewey & Vitta, 2013). Anak usia 0-23 bulan merupakan konsumen pasif, dimana asupan nutrisi bergantung pada
pemberian makan oleh ibu/pengasuh anak (Sari & Ernawati, 2018). Pemberian makan atau feeding practices pada
anak memiliki kontribusi besar dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi anak. Namun pada usia ini rawan memperoleh
pola asuh yang salah, akses pelayanan yang tidak cukup, dan pemberian makan yang tidak tepat (Nadiyah,
Briawan, & Martianto, 2014). Sesuai hasil penelitian Nabuasa, Juffrie, dan Huriyati (2013), riwayat pola asuh
memiliki hubungan yang signifikan dengan kejadian stunting pada usia 24-59 bulan. Pola asuh yang dimaksud
adalah perilaku yang dipraktikkan pengasuh dalam memberikan makanan (feeding practices), pemeliharaan
kesehatan, memberikan stimuli serta dukungan emosional.
Feeding practices bertujuan untuk memasukkan dan memperoleh zat gizi penting yang diperlukan oleh
tubuh untuk proses tumbuh kembang. Feeding practices yang direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Anak
Indonesia (IDAI) untuk balita dibawah dua tahun (baduta) adalah inisiasi menyusui dini (IMD), ASI eksklusif
selama enam bulan, pemberian ASI yang dilanjutkan sampai usia dua tahun disertai pemberian makanan
pendamping ASI (MP-ASI). Sedangkan menurut WHO (2010a), pemberian MP-ASI dalam feeding practices
diuraikan menjadi pemberian makan pada usia 6-8 bulan, minimum dietary diversity, minimum meal frequency,
minimum acceptable diet, dan consumption iron-rich atau iron-fortified foods.
Feeding practices merupakan suatu kebiasaan dan bertahan secara terus menerus. Feeding practices ini
dapat dipengaruhi oleh faktor individu terutama ibu, faktor lingkungan, dan faktor sosial (Blaney, Februhartanty,
& Sukotjo, 2015). Feeding practices yang tidak maksimal maka akan mengakibatkan kebutuhan gizi anak tidak
terpenuhi. Pada penelitian retrospektif yang dilakukan In ayati et al. (2012), feeding practices pada anak wasted
(kurus) usia 6-60 bulan menunjukkan bahwa 6% dari ibu tidak pernah menyusui, 52% ibu memulai menyusui
dalam waktu enam jam setelah kelahiran, tetapi 17% membuang kolostrum. Menyusui eksklusif sampai u sia 6
bulan dipraktikkan oleh 12%, 74% ibu menawarkan cairan tambahan selain ASI dalam 7 hari pertama kehidupan,
dan 14% bayi menerima cairan tambahan ini dari 7 hari dan seterusnya hingga usia 6 bulan. Selain itu, 79% bayi
diberi makanan pendamping (makanan padat, semi padat, atau lunak) sebelum usia 6 bulan. Hanya sekitar 9% dari
anak-anak disusui setidaknya sampai usia dua tahun.
Apabila kekurangan gizi ini terjadi terus menerus terutama selama dua tahun pertama kehidupannya maka
kesempatan anak untuk kejar tumbuh tidak akan optimal, sehingga pertumbuhan tinggi badan dan perkembangan
otak akan terhambat. Pertumbuhan tinggi badan yang tidak optimal dan tidak sesuai dengan yang seharusnya inilah
yang disebut dengan stunting. Meskipun feeding practices bukan faktor satu-satunya yang menyebabkan stunting,
namun feeding practices berhubungan langsung dengan asupan gizi dan pemenuhan gizi anak.
Feeding practice yang diterapkan oleh orangtua dapat memengaruhi status gizi anak. Penelitian Perdani
dan Hasan (2016) mengungkapkan terdapat hubungan antara praktik pemberian makan anak dengan status gizi
anak yang ditunjukkan dengan hasil bahwa anak yang kurang optimal dalam pemberian makan yang diberikan
orangtua mempunyai peluang 8 kali untuk memiliki status gizi kurus dibandingkan dengan orangtua yang
memperhatikan pemberian makan secara tepat.
Permasalahan gizi merupakan masalah kesehatan yang tidak bisa dihindari selama masa tumbuh kembang
anak. Penting bagi perawat memahami feeding practice yang baik dan benar, sehingga dapat memberdayakan dan
memberikan intervensi kepada orang tua secara tepat agar anak memiliki status nutrisi yang baik yang dapat
mendukung pada tumbuh kembang yang optimal dan kualitas hidup yang baik dengan feeding practices yang baik
dan benar. Berdasarkan pemaparan di atas, maka tujuan dari tinjauan literatur ini yaitu untuk mengidentifikasi
feeding practices anak usia 6-23 bulan dalam memenuhi kebutuhan nutrisinya. Semua artikel yang terkumpul
dianalisis dengan pertanyaan utama, yaitu bagaimana feeding practices anak usia 6-23 bulan dalam memenuhi
kebutuhan nutrisinya ?.
Metode Penelitian
Metode yang digunakan adalah dengan mengumpulkan dan menganalisis artikel-artikel penelitian terkait.
Tinjauan literatur dilakukan terhadap penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk
mengidentifikasi feeding practices anak usia 6-23 bulan dalam memenuhi kebutuhan nutrisinya . Terdapat
beberapa kriteria untuk tinjauan literatur ini, diantaranya: 1) Tipe p artisipan: anak usia 6-23 Bulan; 2) Tipe
intervensi: feeding practice; 3) Tipe outcome/hasil: tinjauan ini mempertimbangkan studi yang mencakup anak
usia 6-23 bulan, feeding practice, stunting, dan feeding practice untuk mencegah stunting; dan 4) Tipe studi:
penelitian deskriptif kuantitatif.
Artikel-artikel tersebut didapatkan melalui pencarian dengan menggunakan electronic database Medline,
CINAHL dari EBSCOhost, Google Scholar, PubMed, dan Proquest dengan menggunakan kata kunci anak usia 623 bulan, feeding practice, dan stunting. Semua kata kunci kemudian dihubungkan menggunakan Boolean “OR”
untuk menemukan sebanyak mungkin kutipan. Dan memakai “AND” yang digunakan untuk meningkatakan
spesifisitas atau relevansi kutipan. Tujuan dari strategi penelusuran adalah untuk menemukan penelitian yang
sudah dipublikasikan.
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Artikel yang direview adalah seluruh artikel dari tahun 2009-2019 yang membahas mengenai feeding
practices anak usia 6-23 bulan dalam memenuhi kebutuhan nutrisinya , full text, menggunakan bahasa inggris,
spesifik pada feeding practices anak usia 6-23 bulan dalam memenuhi kebutuhan nutrisinya , dan spesifik pada
pertanyaan utama yang menjadi fokus review.

Hasil dan Pembahasan
Hasil
Berdasarkan penelusuran literatur pada lima data based menemukan 183 penelitian yang berkaitan. Setelah di
skrining judul dan abstrak, kemudian dikeluarkan 161 studi. Setelah itu penulis meninjau teks lengkap dari 22
studi yang tersisa untuk dievaluasi lebih rinci. Dari jumlah tersebut, didapat 8 studi yang mengidentifikasi feeding
practices anak usia 6-23 bulan dalam memenuhi kebutuhan nutrisinya.

Medline, CINAHL from EBSCOhost, Google Scholar,
PubMed, and Proquest electronic database

Total hasil Penelitian
N = 183
Eksklusi karena tidak memenuhi
kriteria
N = 161

Penelitian yang memenuhi
kriteria
N = 22

Eksklusi: tidak spesifik terhadap feeding
practices anak usia 6-23 bulan dalam
memenuhi kebutuhan nutrisinya
N = 14

Penelitian yang layak
N=8
Gambar 1 Diagram alur proses identifikasi dan referensi untuk tinjauan literatur
Pembahasan
Feeding practices (praktik pemberian makan) adalah perilaku orangtua dalam menerapkan dan mengendalikan
pemilihan makanan serta jumlah makanan yang dikonsumsi anak (Dev, McBride, Speirs, Donovan, & Cho, 2014).
Menurut Blaney, Februhartanty, & Sukotjo (2015), feeding practices dapat dipengaruhi oleh faktor individu yang
berasal dari ibu atau bayi itu sendiri, faktor lingkungan, dan faktor sosial. Ibu memiliki peran penting dalam feeding
practices anak. Pengetahuan, sikap, persepsi, kepercayaan, dan skills, dapat berkontribusi terhadap perilaku ibu
dalam feeding practices (Blaney et al., 2015). Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Rakhmawati dan
Panunggal (2014), menyatakan bahwa meskipun sebagian besar ibu memiliki pengetahuan yang baik, namun
feeding practices yang dika kukan masih rendah.
Menurut Blaney et al. (2015), faktor lingkungan yang berkontribusi terhadap perilaku ibu dalam feeding
practices yaitu fasilitas pelayanan kesehatan, lingkungan rumah dan teman sebaya, lingkungan pekerjaan,
lingkungan komunitas, serta kebijakan publik. Fasilitas pelayanan kesehatan pada umumnya memiliki prosedur
dan mengimplementasikan feeding practices dengan baik. Selain itu, fasilitas pelayanan kesehatan juga
memberikan dukungan untuk meningkatkan status gizi anak.
Selain faktor individu dan faktor lingkungan, faktor sosial pun dapat memengaruhi penerimaan dan
harapan tentang feeding practice, serta memberikan latar belakang atau konteks di mana praktik -praktik ini terjadi.

507 | S e m i n a r N a s i o n a l 2 0 1 9 U n p a d

Termasuk norma -norma budaya tentang feeding practice anak, da n pengasuhan anak, peran perempuan dalam
masyarakat, sejauh mana peran sosial laki-laki termasuk dukungan untuk perempuan, dan sistem makanan.
Budaya akan mengarahkan cara berpikir serta cara bertindak suatu masyarakat, tidak terkecuali dalam
pemilihan ma kanan. Beberapa penelitian menyatakan bahwa budaya memiliki kontribusi dalam proses terjadinya
kebiasaan makan. Namun disisi lain, unsur-unsur kebudayaan tertentu seringkali bertentangan dengan prinsip ilmu
gizi yang dapat menimbulkan permasalahan gizi (Sa ri & Ratnawati, 2018). Unsur budaya semisal kepercayaan
food taboo dalam pola pemenuhan kebutuhan pangan akan mengakibatkan suatu keluarga memiliki pantangan
terhadap bahan-bahan makanan tertentu.
WHO (2010) memberikan rekomendasi terkait feeding practices untuk bayi dan anak yang berusia kurang dari
dua tahun dalam 8 indikator utama yaitu sebagai berikut.
1. Early Initiation of Breastfeeding atau Inisiasi Menyusui Dini (IMD)
Inisiasi menyusui dini (early initiation) adalah pemberian ASI pada bayi sesegera mungkin setelah bayi
dilahirkan. WHO merekomendasikan bahwa kegiatan IMD sebaiknya dilakukan tidak lebih dari satu jam setelah
persalinan (Kemenkes RI, 2017). Cara bayi melakukan IMD disebut dengan the breast crown atau merangkak
mencari payudara ibu secara m andiri, karena sebenarnya bayi mempunyai kemampuan untuk menemukan sendiri
payudara ibu dan menyusu untuk pertama kalinya (Rusli, 2008). Sedangkan menurut Kemenkes (2014), inisiasi
menyusui dini (IMD) adalah proses menyusu yang dimulai secepatnya dengan ca ra bayi diletakkan di dada ibu
sehingga kulit ibu melekat dengan kulit bayi dan dilakukan minimal selama satu jam atau sampai proses menyusu
selesai (bayi melepaskan puting dengan sendirinya).
Manfaat dari praktik IMD adalah dapat melatih keterampilan bayi untuk menyusu dan langkah awal
membentuk ikatan batin antara ibu dan bayi, dapat mengurangi stress pada ibu dan bayi, meningkatkan daya tahan
tubuh bayi karena mendapat antibodi dari kolostrum, dapat mengurangi risiko hipotermi dan hipoglikemi pada
bayi, serta mengurangi risiko perdarahan paska persalinan.
2. Exclusive Breastfeeding atau ASI Eksklusif
ASI eksklusif adalah pemberian ASI selama enam bulan tanpa pemberian makanan atau minuman lain
kecuali vitamin, mineral, obat atau oralit. ASI merupakan makanan yang mudah dicerna dan dapat memenuhi
kebutuhan bayi seperti karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan vitamin. Organ pencernaan bayi pada enam bulan
pertama masih belum matang, sehingga bayi membutuhkan makanan yang mudah dicerna. Oleh k arena itu, ASI
adalah makanan terbaik dalam 6 bulan pertama kehidupan. Pemberian ASI eksklusif sampai usia 6 bulan juga
dapat mengurangi tingkat kematian bayi yang disebabkan oleh berbagai penyakit terutama diare. Selain itu, ASI
eksklusif juga dapat mempercepat pemulihan bila bayi sakit.
3. Continued Breastfeeding at 2 years
Pemberian ASI dapat dilanjutkan hingga usia dua tahun, karena ASI masih mengandung zat -zat gizi yang
penting walaupun jumlahnya tidak memenuhi kebutuhan. Disamping itu, pemberian ASI hingga dua tahun juga
dapat meningkatkan sistem imunitas anak hingga dewasa. Selain itu hal ini juga dapat meningkatkan hubungan
emosional antara ibu dan bayi. Pemberian ASI lanjutan ini bisa dilakukan dengan dua cara yaitu langsung menyusu
kepada ibu atau diberikan susu perah apabila ibu harus bekerja atau terpaksa meninggalkan bayi.
4. Introduction of solid, semi solid, or soft foods
Semakin bertambahnya usia bayi yang disertai kenaikan berat badan maupun tinggi badan, maka
kebutuhan akan energi dan nutrisi pun akan bertambah pula. Kandungan dalam ASI tidak cukup untuk memenuhi
kebutuhan tersebut, sehingga diperlukan makanan tambahan untuk dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat -zat
gizi yang diperlukan bayi. Pemberian MP-ASI diberikan dengan tekstur atau konsistensi secara bertahap. Pada
usia 6-9 bulan, bentuk makanan yang di rekomendasikan adalah bentuk lumat/halus seperti sayuran,
daging/ikan/telur, tahu/tempe dan buah yang disaring seperti tomat saring, pisang lumat halus, pepaya lumat, air
jeruk manis, bubur susu dan bubur bayi. Pada usia 9-12 bulan, bentuk makanan yang di rekomendasikan adalah
bentuk lembik/lunak/dicincang sehingga mudah ditelan oleh anak. Contoh makanan lembik adalah bubur nasi
campur, nasi tim halus, dan bubur kacang hijau. Sedangkan pada u sia 12-24 bulan, anak sudah diperkenalkan
dengan makanan padat atau makanan keluarga seperti nasi, lauk pauk, sayur dan buah.
5. Minimum Dietary Diversity (MDD)
Pola pemberian makan pada usia 6-24 bulan akan memengaruhi selera makan anak di waktu mendatang,
sehingga pengenalan keragaman makanan pada periode ini merupakan suatu hal yang penting. Variasi makanan
harus ditingkatkan secara bertahap, bayi mulai diberikan buah -buahan, lauk pauk, serta makanan pokok lain
sebagai sumber kalori. Minimum dietary diversity adalah keberagaman makanan yang dikonsumsi anak dengan
menerima ≥ 4 kelompok jenis makanan dari 7 kelompok jenis makanan (Kemenkes RI, 2018b). Adapun 7 jenis
makanan yang dimaksud terdiri dari serealia/biji-bijian/dsb, kacang-kacangan, produk susu, daging-dagingan,
telur, buah dan sayur yang kaya akan vitamin A, serta buah dan sayuran lainnya. Pemberian dietary diversity ini
tentu harus dalam porsi gizi yang seimbang. Artinya antara satu jenis dengan jenis lainnya harus diberikan dalam
porsi yang seimbang.
6. Minimum Meal Frequency (MMF)
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Selain variasi, jumlah makan pun dapat ditambah secara bertahap, namun tidak dalam jumlah yang
berlebihan (Kemenkes RI, 2014). Minimum meal frequency (MMF) yaitu frekuensi minimal pemberian MP-ASI
pada anak usia 6-23 bulan (Kemenkes RI, 2018b). Berdasarkan panduan fasilitator pemberian makan bayi dan
anak frekuensi makanan anak berbeda sesuai dengan usianya. Pada anak usia 6 -9 bulan di rekomendasikan untuk
makan sebanyak 2-3 kali makan disertai 1-2 kali makanan selingan setia p hari. Porsi makan pada anak usia 6-9
bulan ditingkatkan dari 2 sampai 3 sendok makan penuh setiap kali makan dan ditingkatkan secara perlahan sampai
½ (setengah) mangkuk berukuran 250 ml. Pada anak usia 9 -12 bulan di rekomendasikan untuk makan sebanyak
3-4 kali disertai 1-2 kali makanan selingan. Adapun porsi yang dibeirkam adalah ½ (setengah) sampai ¾ (tiga per
empat) mangkuk berukuran 250 ml. Sedangkan pada anak usia 12 -24 bulan di rekomendasikan makan 3-4 kali
makan disertai 1-2 kali makanan selingan. Porsi pada usia ini adalah ¾ (tiga perempat) sampai satu mangkuk
ukuran 250 ml.
7.

Minimum Acceptable Diet (MAD)
Minimum acceptable diet (MAD) yaitu pemenuhan terhadap minimum dietary diversity dan minimum
meal frequency (Kemenkes RI, 2018b). Sehingga MAD merupakan kombinasi dari MDD dan MMF, dimana anak
harus memenuhi frekuensi, porsi, serta keberagaman makanan yang seimbang.
8. Consumption Iron-rich or Iron-fortified Foods
Consumption of iron-rich or iron-fortified foods yaitu konsumsi makanan yang mengandung zat besi
ketika anak berusia 6-23 bulan (WHO, 2010a). Zat besi bisa didapatkan dari makanan lokal yang kaya akan zat
besi, atau makanan yang sudah di fortifikasi. Contoh dari makanan lokal yang kaya akan zat besi adalah daging
sapi, daging kambing, hati ayam, hati sapi, bayam, dan brokoli. Adapun makanan fortifikasi bisa didapatkan pada
makanan instan untuk bayi. Karena sudah menjadi ketentuan dan program pemerintah sebagai upaya untuk
meningkatkan konsumsi zat besi untuk balita di Indonesia. Makanan fortifikasi ini sering kali mendapatkan pro
dan kontra. Meskipun kandungan zat besi lebih besar dalam makanan fortifikasi daripada makanan lokal dan lebih
mudah dan praktis dalam penyajiannya, namun banyak ibu yang tetap tidak memberikan makanan t ersebut karena
menganggap makanan fortifikasi terlalu banyak mengandung penyedap rasa yang akan membuat anak ketagihan
dan dapat menyebabkan anak tidak suka pada makanan lokal yang rasanya lebih hambar. Selain itu juga pembelian
makanan fortifikasi akan menambah pengeluaran keluarga.
Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad, Madanijah, Dwiriani, dan Kolopaking (2018) untuk menganalisis
praktik pemberian MPASI dan status gizi anak-anak berusia 6-23 bulan di Provinsi Aceh, dengan metode crosssectional, pada 392 anak dengan usia 6-23 bulan. Hasil dari penelitian adalah 39% anak disusui secara eksklusif,
hanya 61% yang menerima menyusui dalam waktu lama dan 50% menerima pemberian MPASI secara tepat
waktu. Frekuensi makan minimum dipenuhi oleh 74% dari subyek, tetap i keragaman diet dan diet minimum yang
dapat diterima hanya direalisasikan pada 50% dan 40% dari anak -anak. Prevalensi underweight, wasting, dan
stunting masing-masing adalah 26%, 23%, dan 28%.
Praktek parental feeding atau pengasuhan yang kurang baik, termasuk kurangnya pengetahuan ibu
mengenai kesehatan dan gizi sebelum, saat kehamilan dan setelah kelahiran dapat menyebabkan anak mengalami
masalah gizi. Beberapa fakta dan informasi yang ada menunjukkan bahwa 60% dari anak usia 0-6 bulan tidak
mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) secara ekslusif, dan 2 dari 3 anak usia 6 -24 bulan tidak menerima Makanan
Pendamping Air Susu Ibu (MP- ASI). Selain berfungsi untuk mengenalkan jenis makanan baru pada bayi, MPASI
juga dapat mencukupi kebutuhan nutrisi tubuh bayi yang tidak lagi dapat disokong oleh ASI, serta membentuk
daya tahan tubuh dan perkembangan sistem imunologis anak terhadap makanan maupun minuma n (Sutarto,
Mayasari & Indriyani, 2018; TNP2K. 2017).
Praktik parental feeding merupakan praktik pemberian makan oleh orang tua yang diduga mempengaruhi
status berat badan anak-anak, melalui perilaku makan anak dan asupan gizi (Tschann, Martinez, Penilla et al.,
2015). Praktik parental feeding merupakan perilaku atau strategi khusus ya ng digunakan oleh orang tua terhadap
makanan atau pola makan untuk mempengaruhi apa, kapan dan berapa banyak anak mereka makan (Russell.,
Haszard., Taylor., Heath., Taylor. & Campbell, 2018). Parental feeding merupakan hal yang penting untuk
mengawali perubahan perilaku yang bertujuan meningkatkan diet anak -anak selama periode kehidupan dini
(Anzman, Rollins, & Birch, 2010). Parental feeding memainkan peran penting dalam perkembangan perilaku
makan dan status berat badan anak selanjutnya (Faith, Scanlon, Birch, Francis, & Sherry, 2004; Peters, Sinn,
Campbell, & Lynch, 2012). Feeding practice yang tidak baik dapat meningkatkan risiko stunting pada anak (Hijra,
Fatimah-Muis, & Kartasurya, 2016).
Parental feeding ini ditujukan untuk mengontrol praktik pemberian makan pada anak, seperti pembatasan
makanan, tekanan untuk makan, dan penggunaan makanan untuk mengendalikan perilaku, dapat membuat anakanak fokus pada isyarat eksternal dan menghambat keinginan mereka untuk mengatur sendiri asupan makanan
mereka (Mitchell, Farrow, Haycraft, & Meyer., 2013). Perilaku makan sehat di masa kecil sangat penting. Ini
membantu mencegah malnutrisi, growth retardation, dan masalah gizi anak akut, selain mencegah kronis, masalah
kesehatan jangka panjang seperti penyakit kardiovaskular, diabetes tipe 2, kanker, obesitas, dan osteoporosis
(Yabanci, Kisac dan Karakus, 2014).
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Keluarga merupakan konteks sosial yang penting di mana anak -anak belajar dan mengadopsi perilaku
makan. Secara khusus, orang tua memainkan peran sebagai penggerak kesehatan, panutan, dan pendidik dalam
kehidupan anak-anak, memengaruhi kognisi dan pilihan makanan mereka. Orang tua sebagian besar bertanggung
jawab atas subjek ini (Nicklas & Hayes, 2008). Orang tua efektif dalam perilaku dan preferensi makan anak-anak
mereka. Terutama, ibu adalah panutan anak-anak mereka tentang perilaku makan. Karena itu, penting untuk
menentukan kebiasaan makan ibu untuk mendukung nutrisi yang sehat bagi anak dan ibu. Perilaku makan ibu
dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti status sosial ekonomi, status pendidikan, usia, posisi kerja, dan tingkat
pengetahuan gizi ibu (McLeod, Campbell & Hesketh, 2011; Vereecken & Maes, 2010).
Simpulan dan Saran
Terdapat perilaku orangtua dalam menerapkan dan mengendalikan pemilihan makanan serta jumlah makanan yang
dikonsumsi anak, terdiri dari inisiasi menyusui dini; pemberian ASI eksklusif; pemberian ASI lanjutan sampai
usia anak 2 tahun; pengenalan makanan halus, lumat, dan padat; keberagaman makanan; frekuensi minimal
pemberian MP-ASI; pemenuhan terhadap keberagaman makanan dan frekuensi minimal pemberian MP-ASI; dan
konsumsi makanan yang mengandung zat besi. Permasalahan gizi merupakan masalah kesehatan yang tidak bisa
dihindari selama masa tumbuh kembang anak. Penting bagi perawat memahami feeding practice yang baik dan
benar, sehingga dapat memberdayakan dan memberikan intervensi kepada orang tua secara tepat agar anak
memiliki status nutrisi yang baik yang dapat mendukung tumbuh kembang optimal dan kualitas hidup yang baik.
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ABSTRAK
Penyakit kardiovaskuler termasuk pre-hipertensi dan hipertensi merupakan salah satu masalah kesehatan utama di
Indonesia. Penyakit ini dapat dicegah namun perilaku pencegahan belum dilaksanakan secara optimal. Perspesi
pasien pre-hipertensi dan hipertensi perlu dikaji untuk mencegah dampak buruk dari kondisi saat ini. Penelitian
ini bertujuan untuk membandingkan persepsi perilaku pencegahan pasien pre-hipertensi dan hipertensi di Garut,
Jawa Barat. Penelitian ini merupakan penelitian komparatif . Teknik sampling yang digunakan adalah non acak
dengan jumlah sampel sebanyak 147 orang (75 responden untuk pre-hipertensi dan sisanya untuk hipertensi). Data
dikumpulkan dengan kuesioner yang valid dan reliabel dengan pendekatan model kepercayaan kesehatan. Hasil
penelitian menujukkan bahwa teradapat perbedaan persepsi perilaku pencegahan yang signifikan antara pasien
hipertensi dibandingkan dengan pasien pre hipertensi (p< 0.00, t-test = -9,55). Pasien hipertensi memiliki persepsi
perilaku pencegahan lebih baik dari pada pasien prehipertensi disebabkan karena pasien hipertensi memiliki gejala
yang mengganggu mereka sehingga m ereka memahami bahwa perilaku kesehatan diperlukan untuk mencegah
keadaan menjadi memburuk. Penelitian ini perlu ditindaklanjuti untuk memberikan intervensi yang tepat agar
perilaku pencegahan ini dilaksanakan secara konsisten oleh pasien pre-hipertensi da n pasien hipertensi.
Kata kunci: Hipertensi, Model Kepercayaan Kesehatan, Pre-hipertensi, Perilaku
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PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DTP PANGALENGAN KABUPATEN
BANDUNG TAHUN 2018
Ayi Suryati, H. Manaf, Eki Pratidina
Fakultas Keperawatan Universitas Bhakti Kencana
eki_pratidinasuratmo@yahoo.co.id

ABSTRAK
Puskesmas sebagai institusi terdepan tidak hanya pemberi pelayanan saja, tetapi juga melaksanakan berbagai
program kesehatan di puskesmas yang bersifat promotif, preventif, kuratif, bahkan rehabilitatif. Puskesmas harus
memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien sehingga menciptakan kepuasan pelayan an. Terciptanya
kepuasan pasien akan memberikan manfaat terhadap puskesmas diantaranya hubungan baik antara pasien dan
puskesmas, kesetiaan pasien dan memberikan citra yang baik terhadap puskesmas sehingga berdampak pada
jumlah kunjungan pasien serta penda patan puskesmas yang berdampak pada peningkatan fasilitas pelayanan dan
kesejahteraan bagi karyawan.
Tujuan penelitian untuk mengetahui gambaran tingkat kepuasan pasien rawat inap terhadap pelayanan kesehatan
di Puskesmas DTP Pangalengan. Metoda penelitian adalah metoda deskriptif dengan sampel berjumlah 70 orang
dengan menggunakan teknik total sampling. Instrumen penelitian menggunakan lembar kuesioner berdasarkan
lima karakteristik dengan jumlah pertanyaan 25 soal.
Hasil Penelitian dari 5 dimensi didapatkan yaitu nilai tertinggi pada dimensi emphaty dengan nilai 89,4 %, pada
dimensi assurance dengan nilai 87,0%, pada dimensi realiability dengan nilai 84,2%, pada dimensi tangible
dengan nilai 84,0%, kemudian nilai terkecil pada dimensi responsiveness denga n nilai 83,2%. Simpulannya adalah
tingkat kepuasan pasien menunjukkan perasaan senang pada pelayanan yang diberikan Puskesmas DTP
Pangalengan karena sesuai harapan pasien, yaitu dokter dan perawat memberikan jawaban mengenai informasi
yang dibutuhkan dari prosedur tindakan yang akan diberikan terkait penyakit pasien, hal-hal yang harus dipatuhi
dalam perawatan, tata tertib yang berlaku di ruang inap puskesmas, cara penggunaan fasilitas di ruang inap kepada
pasien dan keluarga pasien, kesiapa n alat, kebersihan ruangan serta kerapihan penampilan petugas.
Kata kunci: Pelayanan Kesehatan, Pasien Rawat Inap dan Tingkat Kepuasan.
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ABSTRAK
Stigma berasal dari hasil pemikiran masyarakat yang didasari oleh kebiasaan, perilaku, dan kebudayaan yang
dianut. Kasus stigma disetiap negara maupun budaya memiliki bentuk yang beragam karena terdapat kesalahan
informasi masyarakat terhadap ODHA yang menyebabkan terjadinya diskriminasi dan stigma di lingkungan
masyarakat. Literatur review ini bertujuan untuk menganalisa stigma masyarakat diberbagai budaya di dunia
terhadap ODHA. Pencarian artikel melalui database PubMed, Google Scholar, dan hasil penelitian pemerintah
yang dipublikasikan pada tahun 2015 hingga tahun 2019. Kata kunci yang dugunakan adalah ‘stigma’, ‘HIV/AIDS’
dan ‘Qualitative’. Ditemukan 602 artikel kemudian dilakukan sintesa dan analisis sebelas artikel full text. Stigma
masyarakat pada budaya Timur dan Asia mengarah pada penolakan karena ODHA dianggap tidak memiliki moral
dalam agama. Sedangkan di Australia, Amerika dan Eropa stigma mengarah pada kurangnya informasi masyarakat
sehingga ODHA dianggap manusia golangan rendah, serta tidak a danya kebijakan pemerintah yang mengatur hal
tersebut. Disimpulkan stigma pada ODHA sangat dipengaruhi oleh kebudayaan, karena budaya memilki unsur
kompleks meliputi kesenian, kepercayaan, pengetahuan, hukum, moral, adat istiadat serta keahlian yang dipero leh
individu/masyarakat. Perlu penelitian lebih lanjut tentang cara pandang budaya masyarakat untuk menggambarkan
stigma pada suatu wilayah tertentu.
Kata Kunci: HIV/AIDS, Kualitatif, Stigma

514 | S e m i n a r N a s i o n a l 2 0 1 9 U n p a d

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBERIAN ASI: LITERATURE REVIEW
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ABSTRAK
Pemberian Air Susu Ibu (ASI) sangat penting bagi bayi untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal baik
fisik maupun mental dan kecerdasannya. Berbagai penelitian kuantitatif tentang factor yang berhubungan dengan
pemberian ASI sudah dilakukan, namun penelitian tentang factor yang mempengaruhi pemberian ASI pada ibu
post partum secara menyeluruh masih sedikit. Tujuan dari studi literatur ini untuk mereview berbagai factor yang
mempengaruhi pemberian ASI pada ibu post partum secara komprehensif. Metode penelitian menggunakan
literatur review, data base di dapatkan dari CINALH, Pubmed dan Google Scholar. Pencarian artikel menggunakan
kata kunci 2 bahasa, Indonesia dan Inggris. Kriteria inklusi dari artikel yang dianalisis: artikel dengan topik factor
yang mempengaruhi pemberian ASI pada ibu post partum, dipublikasik an pada tahun 2013 -2019, artikel full text,
dan penelitian berasal dari berbagai negara, hasil. pencarian artikel mendapatkan 46 artikel, tetapi hanya
teridentifikasi 7 artikel yang memiliki kriteria inklusi. Hasil analisis menunjukkan usia, tingkat pendidikan, jenis
kelamin bayi sebagai factor yang tidak mempengaruhi pemberian ASI, sedangkan factor yang berpengaruh dalam
pemberian ASI adalah keadaan payudara / putting susu yang mengalami, nyeri dan datar sehingga menyulitkan
pemberian ASI bagi ibu. Kesimpulannya teridentifikasi berbagai factor yang mempengaruhi pemberian ASI pada
ibu post partum. Faktor putting susu yang bermasalah menjadi penyulit dalam menyusui, penelitian lanjut tentang
intervensi keperawatan untuk mengatasi permasalahan putting susu mu ngkin akan membantu mengatasi masalah
pemberian ASI.
Kata kunci: faktor, Post partum, pemberian ASI, menyusui.
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ABSTRAK
Pada pasien terminal, dimensi spiritual memiliki peranan yang sama pentingnya dengan fisik, psikologis dan
dukungan sosial. Namun fakta di lapangan pengkajian terhadap kebutuhan spiritual masih kurang optimal.
Padahal, dengan mengklarifikasi makna spiritual bagi pasien terminal maka perawat mengetahui dimensi spiritual
yang paling dibutuhkan pasien terminal, sehingga perawat dapat memberikan asuhan keperawatan yang berarti
pada pasien. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji kebutuhan spiritual dengan mengidentifikasi gambaran tentang
tingkat kepentingan kebutuhan spiritual berdasarkan 7 dimensi.
Jenis penelitian ini adalah deskriptif yang menggunakan purposive sampling berjumlah 40 orang perempuan
dengan penyakit terminal di salah satu rumah sakit di Bandung. Pengumpulan data dengan menggunakan
instrument peneltian berupa kuesioner adopsi dari Galek, dan dianalisis dengan menggunakan kategori sangat
penting (5), penting (4), cukup penting (3), kurang penting (2) dan tidak penting (1).
Hasil penelitian didapatkan pada dimensi Ketuhanan (4.96), Berpikiran positif/rasa sukur/harapan (4.70),
Moralitas dan etika (4.67), Cinta/ rasa memiliki/ menghormati (4.65), Resolusi/ Kemation (4.57, Makna dan tujuan
(4.56) dan pada dimensi Apresiasi Keindahan (4.27).
Kesimpulan: pada perempuan dengan penyakit terminal kebutuhan spiritual tertinggi pada dimensi Ketuhanan dan
terenda h pada dimensi Apresiasi Keindahan. Saran: diharapkan para perawat mempunyai kemampuan mengkaji
dan memenuhi semua dimensi kebutuhan spiritual yang diperlukan oleh pasien dengan kondisi terminal.
Kata Kunci: terminal, kajian, spiritual, kebutuhan
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ABSTRAK
Dalam menjalankan praktik keperawatan, seorang perawat wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR). Dalam
mendapatkan STR, seorang perawat harus memiliki Sertifikat Kompetensi dengan syarat mengikuti Uji
Kompetensi. (UU no.38 tahun 2014). Uji kompetensi merupakan bagian dari penilaian pembelajaran mahasiswa
bidang kesehatan. Pelaksanaan uji kompetensi dirasakan sebagai beban yang semakin bertambah berat dan menjadi
perhatian tersendiri, fenomena ini dapat memunculkan perasaan kekhawatiran, takut, tegang, dan kecemasan
karena takut tidak lulus dalam uji kompetensi dan tidak dapat melakukan praktek keperawatan ka rena belum bisa
mendapatkan Surat Tanda Registrasi. Maka perlu adanya rasa motivasi untuk belajar sebagai dasar penggerak
yang mendorong untuk belajar, bila seseorang sudah termotivasi untuk belajar maka akan melakukan aktivitas
belajar dalam rentang waktu tertentu. Maka dari itu motivasi diakui sebagai dasar penggerak aktivitas belajar.
Metode penelitian ini deskriptif analitik, lokasi penelitian diambil di STIKes Karsa Husada Garut pada tanggal 26 29 April 2019. Jumlah sampel 71 orang, teknik pengambilan sampel menggunakan simple rendom sampling, alat
pengumpulan data menggunakan kuesioner yang telah di uji validitas menggunakan product moment. Diketahui
bahwa responden D3 Keperawatan dan Profesi NERS hasil penelitian menunjukan sebagian dari responden berada
pada tingkat kecemasan ringan dan dalam hal motivasi sebagian mahasiswa tidak termotivasi belajar. Diharapkan
adanya modifikasi metode pembelajaran yang efektif dalam meningkat kan motivasi belajar mahasiswa untuk
menghadapi uji kompetensi exit exam, serta kerjasama civitas akademika dan mahasiswa dalam meningkatkan
proses pembelajaran yang baik dan komprehensif dalam mencapai hasil yang optimal.
Kata kunci: Uji Kompetensi, Kecemasan, Motivasi Belajar
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ABSTRAK
Diabetes melitus merupakan salah satu penyakit kronis yang jumlahnya semakin meningkat di Kota Bandung.
Pasien Diabetes Melitus beresiko mengalami komplikasi makrovaskuler dan mikrovaskuler yang dapat
mengurangi kualitas hidupnya. Upaya pencegahan dari komplikasi dapat melihat dari kebutuhan perawatan yang
dibutuhkan pada pasien Diabetes Melitus. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji kebutuhan perawatan
integrative pada pasien Diabetes Melitus di Kota Bandung. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif
kualitatif dengan wawancara mendalam kepada tujuh pemegang program di tingkat dinas kesehatan kota Bandung
dan pemegang program di tingkat puskesmas tertinggi dengan angka DM tertinggi di Kota Bandung. Data
dianalisis mengunakan tematik. Hasil penelitian adalah tiga tema besar dan sepuluh subtema yaitu meningkatnya
permasalahan DM di Kota Bandung yang terdiri dari tiga subtema yaitu 1) meningkatnya angka DM 2)
pengetahuan masih kurang, 3) pola hidup. Tema kedua adalah pengelolaan DM di masyarakat yang terdiri dari
tiga subtema yaitu 1) pemeriksaan, 2) pendidikan kesehatan, 3) olahraga dan 4) kebutuhan pelayanan terintegrasi.
Tema ketiga adalah kebutuhan perawatan integratif pada pasien DM terdiri dari dua subt ema 1) kunjungan rumah,
2) SDM tenaga kesehatan, 3) kegiatan yang terjadwal. Temuan dari kajian ini mengarah pada perencanaan dan
penyampaian program komprehensif dan terintegrasi bagi pasien dengan Diabetes.
Kata Kunci: Diabetes Melitus, kebutuhan perawatan, masyarakat
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ABSTRAK
Peningkatan mutu pelayanan dapat dicapai dengan memberikan pelayanan secara efisien dan efektif sesuai dengan
standar profesi dan standar pelayanan. Kepala ruangan sebagai manajer di ruang unit rawat memiliki wewenang
mengatur organisasi dan asuhan keperawatan di unitnya. Penelitian ini bertujuan mendapatkan gambaran persepsi
persepsi perawat pelaksana tentang pelaksanaan fungsi pengoorganisasian kepala ruangan di RS X Sipirok.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Sampel penelitian berjumlah 50 p erawat pelaksana di ruang rawat
inap RS X Sipirok yang diambil dengan teknik total sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan
kuesioner data demografi dan kuesioner gambaran persepsi perawat pelaksana tentang pelaksanaan fungsi
pengorganisasian kepala ruangan. Analisa data dilakukan dengan analisa univariat Hasil penelitian ditemukan
gambaran karakteristik perawat pelaksana ,43% perawat pelaksana berusia 25 – 30 tahun, 47% lama kerja di RSUD
Sipirok 5 – 10 tahun, 53% PNS, 57% berstatus sudah menikah, dengan 43% penghasilan < 2juta/ bulan. Perawat
pelaksana mempersepsikan fungsi pengorganisasian kepala ruangan yaitu Kepala ruangan belum membuat rentang
kendali : membawahi ketua tim dan ketua tim membawahi perawat pelaksana sebanyak 56,6%, Kepala ruangan
belum melakukan pertemuan untuk membahas askep pasien yang dirawat secara rutin sebanyak 46,6%, Kepala
ruangan belum menetapkan struktur kewenangan organisasi keperawatan yang jelas di ruangan sebanyak 43,3%,
Kepala ruangan selalu melibatkan perawat diruangan dalam pengambilan keputusan sebanyak 40 %. Kesimpuan
persepsi perawat pelaksana terhadap fungsi pengorganisasian kepala ruangan masih kurang baik. Persepsi yang
belum baik akan mempengaruhi pembentukan perilaku yang tidak sesu ai dengan kinerja yang diharapakan
manajer. Kemampuan pengorganisasian kepala ruangan yang baik akan memperbesar wewenang dan pengaruhnya
dalam organisasi unit.
Kata kunci: kepala ruangan, perawat pelaksana, persepsi, pengorganisasian
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ABSTRAK
Latar Belakang: Penggunaan teknologi seluler di Rumah Sakit berkaitan erat dengan peran perawat dalam
melaksanakan pelayanan keperawatan agar terintergrasi sistem informasi pelayanan kesehatan dunia terpadu yang
memiliki kemampuan merekam, menyampaikan, da n menginformasikan karakter dalam bentuk data, voice, video,
foto, dan aplikasi. Tujuan : Menggali lebih dalam efektifivitas metode teknologi seluler untuk dapat meningkatkan
sistem pelayanan keperawatan. Metode : Penelusuran systematic riview dilakukan de ngan mencari artikel melalui
data base dari EBSCO, sciendirect, google search dan PubMed dilakukan menggunakan advanced search keyword
yang dibatasi pada tahun 2010-2019, full text, dan harus yang berbahasa inggris. Setelah dilakukan search
ditemukan 71 artikel pada sciendirect, 173 artikel pada PubMed, dan 232 artikel pada ebscho dan yang sesuai
dengan kriteria inklusi adalah 10 artikel. Sepuluh artikel tersebut sesuai dengan kriteria study yaitu Randomized
Controlled Trial (RCT). Hasil : Hasil pembahasan systematic riview ini menunjukan bahwa teknologi seluler
sangat efektif untuk meningkatkan sistem pelayanan keperawatan. Kesimpulan : Metode menggunakan teknologi
seluler sangat efektif meningkatkan sistem pelayanan keperawatan. Metode ini, dapat mengoptim alkan
komunikasi antar perawat, profesi multidisplin lain, pasien dan keluarga pasien dalam melakukan pelayanan
keperawatan.
Kata Kunci: phone in nursing, application phone in nursing, mobile in nursing, dan application mobile in nursing.
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ABSTRAK
Kebutuhan penunggu pasien yang mutlak terpenuhi adalah kebutuhan informasi, kebutuhan dukungan mental,
kebutuhan rasa nyaman, kebutuhan dekat dengan pasien, dan kebutuhan jaminan pelayanan. Penunggu pasien di
RSUD dr. Slamet Garut semuanya tidak tertata rapih bahkan penunggu pasien sampai menunggu keluarganya
diselasar ruangan. Hal ini tentu saja membuat ketidak nyamanan sempat dilakukan wawancara sebagian keluarga
pasien menginginkan tempa t yang baik dan khusus bagi penunggu pasien. Maka dari itu penelitian ini dilakukan
untuk mengidentifikasi kebutuhan penunggu pasien di ruang rawat inap RSUD dr. Slamet Garut.
Rancangan penelitian ini menggunakan metode deksriftif kuantitatif, sampel dala m penelitian ini berjumlah 75
responden yang sedang menunggu pasien. Instrument penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel
kebutuhan penunggu pasien menggunakan kuisioner critical care family Need Inventory yang dimodifikasi untuk
penunggu pasien ruang rawat inap.
Hasil dari peneltian ini didapatkan hasil kebutuhan jaminan pelayanan 66,7%, kebutuhan dukungan mental 48 %,
kebutuhan informasi 56 %, kebutuhan rasa nyaman 56 % dan kedekatan dengan pasien 53,3 %. Kesimpulan dari
penelitian ini sebagian besar responden membutuhkan jaminan pelayanan, seperti penunggu pasien mengetahui
bahwa perawatan yang diberikan merupakan perawatan terbaik. ketika jaminan pelayanan terpenuhi maka
kebutuhan yang lainpun dapat terpenuhi. Oleh sebab itu pihak terkiat ha rus bisa menjamin bahwa pelayanan yang
diberikan merupakan pelayanan terbaik dan dapat memperhatikan kebutuhan pasien dan penunggu pasien.
Kata Kunci: Kebutuhan Penunggu pasien

ABSTRACT
The needs of caregivers of patients who are absolutely fulfilled are information needs, mental support needs,
comfort needs, close needs of patients, and service guarantee needs. This study was conducted to identify the needs
of caregivers of patients in the inpatient ward of RSUD Dr. Slamet.
The design of this study used quantitative descriptive methods. The sample in this study was 75 respondents who
were waiting for patients. The research instrument used to measure the variable needs of people waiting for patients
was a modified CCNA questionnaire for people waiting for patients in inpatient ward.
The results of the study found that there were 66.7% guarantee of service needs, 48% mental support needs, 56%
information needs, 56% comfort needs and 53.3% closeness with patients. The conclusion of this study is most of
respondents need a guarantee of service, when service guarantees are fulfilled the other needs can be fulfilled.
Keywords: People Waiting for Patient’s needs
PENDAHULUAN
Pelayanan rumah sakit merupakan suatu bidang yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan untuk perorangan
secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat jalan, Pelayanan rawat inap, Pelayanan gawat darurat,
Pelayanan Perawatan intensif dan forensip serta penunjang medis lainya. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan
yang diberikan kepada pasien yang tidak mendapatkan pelayanan rawat inap di rumah sakit. Pelayanan rawat inap
merupakan salah satu unit pelayanan rumah sakit yang memberikan sebuah pelayanan yang komperhensif yang
dapat membantu menyelsaikan masalah yang dialami oleh pasien. Pelayanan rawat inap meliputi observasi,
pengobatan, keperawatan, rehabilitasi medik menginap sampai pasien dinyatakan boleh pulang. ( Menkes RI,
2010).
Dalam pelayanan kesehatan suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi merupakan interaksi langsung
antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik,( Sampara, 2011). Dalam menyediakan pelayanan rawat
inap perawat mempunyai posisi yang strategis dalam memberikan pelayanan kesehatan dirumah sakit karena
jumla h perawat yang terbanyak dan yang paling banyak kontak dengan pasien. Perawat memberikan pelayanan
selama 24 jam secara terus menerus pada pasien sehingga menjadikan satu -satunya profesi kesehatan dirumah
sakit yang banyak memberikan persepsi terhadap pela yanan kesehatan pada diri pasien (Nursalam, 2011).
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Pada jaman sekarang pelayanan di rumah sakit berpusat pada pasien dan keluarga. Metode ini dapat
dinamakan dengan metode pasien center care. Metode pasien center care ini menurut Institute for Patient-family
centerd care pelayanan yang berpusat pada pasien dan keluarga dimana suatu pelayanan ini melakukan pendekatan
dalam perencanaan, pemberian dan evaluasi pelayanan kesehatan yang berbasis pada kemitraan yang saling
memberikan manfaat antara penyedia pela yanan, pasien dan keluarga. Patient center care ini diterapkan kepada
pasien dari segala kelompok usia disetiap bentuk pelayanan kesehatan (Lomenta,2012).
Metode pasien centered care ini dalam pendekatannya dapat menggunakan metode family centered care
dimana keluarga mempunyai tingkat kedekatan dan keterlibatan dalam pelayanan kesehatan serta diharapkan
mampu membuat keputusan terhadap pasien dalam memberikan pelayanan kesehatan yang komplek. (Artati,
2005). Selama ini penyedia layanan kesehatan lebih fokus untuk menyelesaikan masalah pada pasien dengan
memenuhi segala kebutuhan pasien. Tetapi di sisi lain penyedia layanan kesehatan melupakan pentingnya suatu
kebutuhan dari penunggu pasien tersebut, sehingga keluarga sering mengalami efek psikologis, perilaku, dan
fisiologis yang dapat mengganggu fungsi sistem ke kebalan tubuh.
Pada dasarnya setiap manusia mempunyai keinginan untuk memenuhi kebutuha nnya untuk mempertahankan
kelangsungan hidupnya. Walaupun setiap individu mempunyai karekteristik yang unik dan berbeda dalam cara
memenuhi kebutuhan. Menurut Abraham maslow terdapat lima kebutuhan dasar yang harus terpenuhi, kebutuhan
tersebut ialah kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan rasa cinta, kebutuhan akan harga diri
dan perasaan di hargai oleh orang lain, kebutuhan untuk mengaktualisasikan atau mengekpresikan dirinya.
Pemenuhan kebutuhan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor penyakit, faktor hubungan yang
berarti, faktor konsep diri, faktor tahap perkembangan, dan faktor struktur keluarga (Wahid, 2007). Adapun
kebutuhan keluarga pasien menurut Care Family Need Inventor yaitu kebutuhan informasi, dukungan men tal, rasa
nyaman, dekat dengan pasien, dan Jaminan Pelayanan. (Motter & Leske. 1996 dalam Nursalam, 2015)
Untuk mengetahui harapan akan kebutuhan terdapat hal yang perlu diperhatikan oleh setiap perawat terkait
dengan karakteristik kebutuhan. Umumnya kebutuhan setiap manusia sesuai dengan prioritasnya, Kebutuhan yang
harus segera dipenuhi merupakan kebutuhan dasar dengan prioritas yang paling tinggi dan utama. Munculnya
keinginan pemenuhan kebutuhan dapat dipengaruhi oleh stimulus internal maupun eksternal. Ketika timbul
keinginan terhadap suatu kebutuhan, maka setiap orang akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan
caranya sendiri. Kegagalan pemenuhan kebutuhan dapat mengakibatkan kondisi yang tidak seimbang sehingga
akan menyebabkan suatu masalah. Pengguna jasa juga mengaharapkan suatu harapan dari pelayanan. Harapan
pelanggan merupakan suatu keyakinan pelanggan sebelum mencoba jasa yang dijadikan sebagai standar acuan
dalam menilai kinerja jasa tersebut. Harapan tersebut terjadi kepada penerima lay anan seperti keingingan terhadap
kesembuhan pasien dan harapan bagi fasilitas pelayanan untuk memenuhi kebutuhan dari penunggu pasien.
Menurut Snyder harapan adalah kemampuan untuk merencanakan jalan keluar untuk mencapai tujuan walaupun
menghadapi tantangan, dan menjadikan motivasi sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan atau kebutuhan
(Sneyder, 2012).
Sejalan dengan penelitian yang dilakukan di RSUD dr. Dradjat Prawiranegara Serang Banten dengan tujuan
mengetahui gambaran pemenuhan kebutuhan keluarga pasien kritis mengatakan akan kebutuhan jaminan
pelayanan 62,5 % di RSUD dr. Dradjat Prawiranegara Serang Banten.(Erang, 2018). Penelitian di Rumah Sakit
Semarang tentang kebutuhan keluarga pasien di ruang icu menyebutkan bahwa seluruh responden menyampaikan
pandangan mereka terhadap kebutuhan jaminan pelayanan yang dianggap paling penting oleh sebagian responden
dengan angka 96,3% (Saputra & Utami, 2015). Penelitian lainya juga mengemukakan bahwa sebagian besar dari
responden mengatakan kebutuhan jaminan pelayanan 96%, (Pane,2012). Berdasarkan dari ketiga penelitian di atas
penulis berpendapat bahwa harapan yang diinginkan penunggu pasien dari ketiga tempat penelitian tersebut adalah
jaminan pelayanan sehingga keluarga dapat mengetahui tentang perawatan yang diberikan dan perawatan yang
terbaik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan anggota keluarga terhadap perawatan yang diberikan.
Salah sa tu instansi yang menyediakan jasa layanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan
kesehatan di Kabupaten Garut salah satunya adalah Rumah Sakit dr.Slamet Kabupten Garut yang merupakan
rumah sakit daerah yang ada di Kabupaten Garut dengan tipe Rum ah Sakit tipe B non-Pendidikan dengan hasil
akreditasi Sidang paripurna, dengan tenaga perawat 596, jumlah ruang perawatan 25 ruangan, Jumlah ruangan
rawat inap kelas 3 sebanyak 11 ruangan diantaranya ruang rawat penyakit dalam, ruang rawat bedah, ruang r awat
gangguan pernapasan, dan terdapat 304 tempat tidur kelas 3.
Kondisi dan keadaan keluarga pasien yang menunggu anggota keluarganya dirawat di RSU dr.Slamet sangat
banyak, bahkan sampai kurang lebih 200 orang penunggu pasien yang menggelar tikar dan tertidur di depan ruang
perawatan. Meskipun sudah terdapat tempat untuk menunggu atau yang sering disebut dengan gazebo sebanyak 2
gazebo dari seluruh ruang rawat inap namun kondisinya tidak memadai karena tidak muat untuk menampung
semua keluarga pasien yang ada di rumah sakit. . Situasi keluarga pasien pada siang hari sangat tertib, tetapi pada
saat malam hari menurut penuturan perawat dan hasil pengalaman saya sendiri situasi keluarga pasien tidak
kondusif. Kondisi keluarga pasien pun terlihat sangat tidak memperhatikan dirinya, baik dari cara berpenampilan
dan kondisi fisiknya yang terlihat kelelahan. Apalagi penunggu pasien ruang Ferinatologi mereka sampai
menggelar tikar untuk tidur di selasar ruangan dengan jumlah sangat banyak.
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Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti, dalam 1 ruang perawatan kelas 3 rata -rata terdapat
21 tempat tidur dan di setiap ruangan juga diterapkan peraturan bagi keluarga yang boleh menunggu hanya 1 orang
1 pasien. Peneliti juga melakukan wawancara secara langsung kep ada 5 responden keluarga pasien yang ada di
ruangan, mendapatkan hasil penunggu mengalami gangguan tidur dengan alasan diantaranya tidak terbiasa dengan
kondisi rumah sakit, tidur dengan beralaskan tikar, dan sering terbangun karena pasien sulit tidur. Penunggu juga
mengatakan membutuhkan kantin yang terjangkau supaya membeli makanan tidak harus pergi keluar dari
lingkungan rumah sakit, dan lauk pauk yang masih baru dan hangat. Penunggu juga mengharapakan informasi
yang tepat dengan diagnosa penyakit keluarganya karena penunggu merasa cemas jika kondisi dan diagnosa
keluarganya belum pasti. Mengharapkan toilet yang tersedia bersih dan terjaga. Ternyata sebagian penunggu
pasien mengeluh beberapa hal terkait dengan kebutuhan akan pelayanan yang ada di rumah sakit, dan keluarga
berharap fasilitas rumah sakit bisa lebih baik lagi, terkait dengan informasi mengenai kondisi dan situasi pasien
yang cepat dan akurat, dan penunggu berharap keluarga bisa cepat sembuh.
Berdasarkan hasil fenomena dan studi pendahuluan yang dilakukan, peneliti ingin mengidentifikasi
kebutuhan penunggu pasien yang ada dirumah sakit, yang dilihat dari situasi dan kondisi di atas perlunya rumah
sakit untuk mengetahui lebih jauh terkait dengan kebutuhan penunggu pasien selama mendapingi keluarganya
dirawat.
Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Erang Tahun 2018 di RSUD dr. Dradjat
Prawiranegara Serang Banten. Saputra & Utami Tahun 2015 di Rumah Sakit Semarang yang berkaitan tentang
kebutuhan keluarga pasien di ruang ICU. Pembeda dari penelitian ini adalah peneliti melakukan penelitian pada
ruang rawat inap secara umum, kemudian suatu kebutuhan antara ruang ICU sama ruang inap pun pasti berbeda,
dimana diruang rawat inap sangat membutuhkan jaminan pelayanan, perhatian keluarga terhadap pasien,bahkan
untuk tingkat kecemasanpun berbeda antara ruang ICU dan ruang rawat inap.
Berdasarakan hasil uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Gambaran Kebutuhan
Penunggu Pasien Ruang Rawat Inap di RSUD dr.Slamet Garut”.
METODE
Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif. Variabel dalam penelitian ini yaitu Kebutuhan
Keluarga. Jumlah responden pada penelitian ini sebanyak 75 orang, menggunakan tehnik Random sampling.
Instrument penelitian yang digunakan untuk mengukur variable kebutuhan penunggu pasien menggunakan
kuisioner CCFNI yang dimodifikasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan penunggu pasien di ruang rawat inap.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran . Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif
kuantitatif dengan menggunakan teknik pengambilan sampel random sampling. Pengumpulan data dilakukan di
Rsud Dr Slamet Garut, dengan jumlah responden 75 orang. Pengumpulan data da lam penelitian ini dilakukan
dengan menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner.
Tabel 1.1 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Terkait Gambaran Kebutuhan Penunggu pasien
di Ruang Rawat Inap RSUD dr. Slamet Garut (n=75)
Karakteristik
Penunggu
Pasien
Jenis kelamin
Laki-laki
Perempuan
Umur
<20 tahun
20-35 tahun
>35 tahun
Tingkat pendidikan
SD
SMP
SMA
Sarjana
Hubungan dengan pasien
Orang tua
Suami
Istri
Saudara
Anak
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f

%

27
48

36
64

6
31
38

8
41,3
50,7

23
20
27
5

30,7
26,7
36,7
6,7

31
16
7
15

41,3
21,3
9,3
20

Lama Menunggu
>1 minggu
≤1 minggu

6

8

18
57

24
76

Berdasarkan Tabel 1.1 tergambarkan dari karakteristik penunggu pasien berjenis kelamin 48 orang dengan
64% dan yang berjenis kelamin laki-laki 27 orang dengan 36%. Kemudian dari hasil tabel di atas juga lama
keluarga menunggu keluarganya kurang dari 1 minggu sebanyak 57 orang (76%). Dan untuk keluarga yang lebih
dari 1 minggu 18 orang dengan 24 %. Untuk pendidikan respo nden 27 responden (36,7) berpendidikan SMA.
Tabel 1.2 Distribusi Kebutuhan Penunggu Pasien Rawat Inap Kelas 3 di Rsud dr. Slamet Garut. (N=75).
Variabel Keutuhan
f
%
Kebutuhan Informasi
Butuh
Tidak Butuh
Kebutuhan dukungan Mental
Butuh
Tidak Butuh
Kebutuhan Rasa Nyaman
Butuh
Tidak Butuh
Kebutuhan Kedekatan Dengan Pasien
Butuh
Tidak Butuh
Kebutuhan Jaminan Pelayanan
Butuh
Tidak Butuh

42
33

56
44

36
39

48
52

42
33

56
44

40
35

53,3
46,7

50
25

66,7
33,3

Bedasarkan hasil penelitian Tabel 1.2 Kebutuhan Informasi 42 responden (56%) mengatakan butuh terkait dengan
kebutuhan informasi dan yang mengatakan tidak butuh dengan kebutuhan informasi sebanyak 33 responden
(44%). Sedangkan untuk kebutuhan dukungan mental yang berpendap at tidak butuh sebanyak 39 orang (52%) dan
untuk yang mengatakan butuh 36 orang (48%) hal ini kebutuhan dukungan mental menjadi kebutuhan yang paling
sedikit dibutuhkan. Untuk kebutuhan rasa nyaman 48 responden mengatakan butuh dengan 56 % dan mengatakan
tidak butuh 33 orang 44% . Sebagian dari responden mengatakan kebutuhan kedekatan dengan pasien yang
mengatakan butuh 44 orang 53 % dan yang mengatakan tidak butuh 31 orang 47%. Untuk kebutuhan jaminan
pelayanan sebagian besar responden membutuhkan jaminan pelayanan 55 orang (66,7%) dan tidak membutuhkan
20 orang 33,3 %.
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Tabel 1.3 Distirbusi Kebutuhan Penunggu Pasien Berdasarkan Karakteristik Responden (n=75).

Kebutuhan
Informasi
Butuh
Tidak
Butuh
Umur
<20
20-35
>35
Pendidikan
SD
SMP
SMA
Sarjana
Jenis
Kelamin
Laki-Laki
Perempuan
Hubungan
Dengan
pasien
Orang Tua
Suami
Istri
Saudara
Anak
Lama
Menunggu
>1 Minggu
≤ 1 Minggu

Dukungan
Mental
Butuh
Tidak
Butuh

Rasa nyaman
Butuh

Tidak
Butuh

Dekat Dengan
Pasien
Butuh
Tidak
Butuh

Jaminan
Pelayanan
Butuh Tidak
Butuh

2
17
23

4
14
15

1
10
25

5
21
13

2
19
21

4
12
17

2
14
24

4
17
14

1
23
26

5
8
12

10
14
13
5

13
6
14
0

11
11
10
4

12
9
17
1

8
16
13
5

15
4
14
0

12
15
10
3

11
5
17
2

14
19
12
5

9
1
15
0

15
27

12
21

13
25

14
23

16
26

11
22

15
25

12
23

21
29

6
19

21
10
2
8
1

10
6
5
7
5

19
6
3
7
1

12
10
5
8
5

18
12
3
6
3

13
4
4
9
3

19
10
1
8
2

12
6
6
7
4

21
13
3
10
3

10
3
4
5
4

12
30

6
27

10
26

8
31

12
30

6
27

11
29

7
28

16
34

2
23

hasil penelitian berdasarkan tabel 1.3. mengenai distribusi kebutuhan penunggu pasien berdasarkan karakteristik
responden umur responden > 35 tahun paling banyak membutuhkan kebutuhan jaminan pelayanan sebanyak 26
responden dan paling tidak butuh terkait dengan kebutuhan rasa aman. Untuk karakteristik responden yang
berkependidikan SMP lebih membutuhkan jaminan pelayanan sebanyak 19 orang. Dan untuk pendidikan SMA
mengatakan tidak butuh terkait dengan kebutuhan dukungan mental dan kedekatan dengan pasien. Untuk
perempuan lebih dominan membutuhkan kebutuhan penunggu pasien baik terkait informasi, dukungan mental,
rasa nyaman, kedekatan dengan pasien dan jaminan pelayanan. Karakteristik responden sebagai o rang tua
membutuhkan terkait jaminan pelayanan dan kebutuhan informasi 21 responden. Dan karakteristik responden dari
lama menunggu pasien lebih membutuhkan jaminan pelayan sebanyak 34 responden.
Berdasarkan hasil tentang kebutuhan penunggu pasien pada table 4.2 dapat dilihat bahwa gambaran kebutuhan
penunggu pasien di RSUD dr.Slamet Garut 50 responden membutuhkan jaminan pelayanan dengan 66,7 % karena
jaminan pelayanan merupakan kebutuhan yang paling penting untuk dipenuhi. Hal ini sesuai dengan hasil
penelitian sebelumnya yang dilakukan saputra&utami (2015) yang mengatakan bahwa kebutuhan jaminan
pelayanan merupakan kebutuhan keluarga yang paling penting oleh sebagian keluarga pasien. Diperkuat juga oleh
hasil penelitian Chetri&thulung (2018) dimana kebutuhan jaminan pelayan merupakan prioritas kebutuhan
keluarga yang tertinggi di unit perawatan. Begitu juga hasil dari penelitian Pane (2012) sebagian besar menilai
kebutuhan jaminan pelayanan yang paling penting karena mereka berpendapat merasakan ada harapan tentang
kesembuhan pasien. Dari hasil uraian diatas peneliti berpendapat bahwa jaminan pelayanan dibutuhkan oleh
penunggu pasien sehingga penunggu dapat mengetahui perawatan yang terbaik serta dapat meningkatkan
kepercayaan anggota keluarga terhadap perawatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Jaminan pelayanan
kebutuhan keluarga penting karena dapat mengurangi ketidak pastian dan kejadian stress pada anggota
keluarganya (Atika & Halimudin 2018). Responden yang membutuhkan jaminan pelayanan memiliki karakteristik
dengan pendidika n yang lebih tinggi karena tingkat pendidikan dapat mempengaruhi apa yang akan dilakukan
yang dapat dilihat dari pengetahuan, sikap dan perilaku keluarganya. Pendidikan yang rendah akan menjadi sebuah
pemanfaatan pelayanan kesehatan yang diberikan sangat rendah.(Artati, 2005). Dari hasil penelitian ini pada tabel
4.1 pada penelitian ini kebanyakan tingkat pendidikan SMA 27 respoden (36,7%). Namun pada tabel 4.3. bahwa
responden yang banyak membutuhkan jaminan pelayanan dengan pendidikan tingkat SMP sebanyak 19 orang.
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Hasil dari penelitian ini untuk kebutuhan jaminan pelayanan bisa menjadi sebuah gambaran bagi pihak rumah
sakit bahwa penunggu pasien di era sekarang membutuhkan jaminan pelayanan keperawatan yang diberikan
kepada keluarganya merupakan tindakan yang terbaik dan bermutu bagi keluarga pasien.
Dari Table 4.2 terkait kebutuhan informasi didapatkan data 42 responden 56% mengatakan butuh terhadap
kebutuhan informasi. Menurut penelitian (Atika&Halimudin 2018) bahwa keluarga ingin mendapatkan informasi
tentang kondisi keluarga yang dirawat minimal sekali dalam sehari. Pendapat penelitian lain juga keluarga
membutuhkan informasi yang diberikan oleh perawat tentang anggota keluarga yang mudah dimengerti dan selalu
menginformasikan tindakan yang akan dilakukan pa da pasien (Retnaningsih, et al, 2017). Pemberian informasi
yang lengkap adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh perawat. Pemberian informasi yang tepat dan jelas dapat
mengurangi tekanan psikologis sehingga memungkinkan untuk mengambil keputusan dan mem bantu keluarga
yang sedang mengalami kejadian stress emosional untuk meningkatkan koping mereka. Serta keluarga juga perlu
diberi informasi tentang tindakan yang dilakukan terhadap keluarga yang sedang dirawat setiap hari karena ketidak
tahuan keluarga mengenai salah satu keluarga mereka yang dirawat dapat mengakibatkan kegelisahan,
kebingungan, bahkan kecemasan sehingga dengan adanya pemberian informasi yang akurat dapat memberikan
dukungan psikologis keluarga.
Menurut tabel 4.2. dalam penelitian ini bahwa hubungan dengan pasien sebagai orang tua 31 (41,3%). Dan
berdasarkan tabel 4.3. karakteristik responden terkait hubungan dengan pasien sebagai orang tua yang
membutuhkan kebutuhan informasi sebanyak 21 orang.
Bahkan status pendidikan yang membutuhkan kebutuhan informasi berpendidikan SMP 14 responden. Hal
ini dapat menjadi masukan untuk pihak terkait terhadap kebutuhan informasi karena penunggu pasien
membutuhkan jawaban yang tepat dan jelas dari pihak perawat atau tenaga kesehatan diantaranya keluarga
mendapatkan informari mengenai perkembangan Penyakit pasien, mengapa tindakan tertentu dilakukan pada
pasien, serta keluarga mendapatkan jawaban yang jujur dengan bahasa yang mudah dimengerti.
Kebutuhan rasa nyaman dengan 42 responden mengatakan butuh terkait dengan kebutuhan rasa nyaman 56
% dari sebagian responden dan 33 responden mengatakan tidak butuh rasa nyaman 44%. Hasil penelitian ini di
perkuat dengan penelitian saputra dan utami (2015) dalam penelitianya bahwa sebagian respondennya mengatakan
kebutuhan rasa nyaman merupakan kebutuhan keluarga penunggu pasien yang dirasakan paling penting.
Kebutuhan rasa nyaman ini merupakan salah satu dari teori kebutuhan maslow yang dimana kebutuhan dibagi
menjadi perlindungan fisik dan perlindungan psikologis (Hidayat & Uliyah, 2014). Setiap penunggu pasien yang
membutuhkan rasa nyaman terkadang merasakan adanya ancaman psikologis terhadap dirinya. Ancaman ini dapat
berupa ancaman bahaya dari lingkungan sekitar. Berdasarkan tabel 4.3 karakteristik responden yang membutuhkan
rasa nyaman dengan usia yang lebih dari 35 tahun sebanyak 25 orang dan yang tidak membutuhkan pada umur
20-35 tahun. Berdasarkan tabel 4.1. bahwa dalam penelitian ini usia responden lebih dari 35 tahun 38 orang 50,7
%, hal ini memungkinkan terjadinya ancaman psikologis sehingga umur dengan lebih dari 35 tahun membutuhkan
rasa nyaman. Pihak rumah sakit bisa memperhatikan kenyamanan dan keamanan bagi penunggu pasien dengan
hal yang mendasar seperti adanya kenyamanan fasilitas ruang tunggu,tersed ianya tempat beribadah serta toilet
yang bersih dan kantin yang mudah terjangkau dan sehat.
Kemudian untuk kedekatan dengan pasien sebagian dari responden 40 orang yang mengatakan butuh 53,3 %
. penelitian ini diperkuat oleh penelitian Lukman&Winda(2018) yang menyebutkan bahwa 21 responden 52,5 %
memilih penting untuk kedekatan dengan pasien. Menurut penelitian Pane(2012) kebutuhan kedekatan dengan
pasien menjadi kebutuhan yang banyak dibutuhkan oleh keluarga pasien. Kedekatan keluarga dengan pasien
merupakan salah satu peran dari keluarga yang dapat memberikan manfaat bagi keluarga, pasien maupun tenaga
kesehatan. manfaat tersebut meliputi dapat memberikan emosional, kenyamanan, serta memberikan keintiman
antara keluarga dan pasien selama perawatan. Seperti dapat membantu kegiatan pasien sehari-hari, memberikan
kehadiran keluarga, memberikan sentuhan keluarga juga dapat menurunkan tingkat stress pasien. hasil Penelitian
ini pun pada tabel 4.1 untuk karakteristik penunggu pasien hubungan dengan pasien sebagai orang tua 31
responden(41,3%). Untuk kedekatan dengan pasien karakteristik orang tua yang membutuhkan berdasarkan tabel
4.3. sebanyak 19 orang dan yang tidak membutuhkan 12 orang.
Kebutuhan dukungan mental merupakan kebutuhan yang paling sedikit dibutu hkan dari 75 responden
didapatkan hasil 36 orang dengan persentase sebesar 48 % yang mengatakan membutuhkan dan 39 responden
memilih tidak membutuhkan dukungan mental 52%. Hal ini bisa saja karakter dari responden sebanyak 39 orang
ini bisa menerima kenyataan dari apa yang di alami keluarganya. Hasil penelitian ini pun diperkuat dari hasil
penelitian (Lukmanul&Winda 2018) yang menyatakan bahwa dari 40 responden yaitu 23 responden dengan hasil
persentase 57,5% bahwa kebutuhan yang paling banyak belum terpenu hi. Hasil ini pun memperkuat hasil yang
telah dikemukakan oleh (Saputra&Utami 2015) dalam penelitiannya kebutuhan dukungan mental merupakan
kebutuhan dengan persentase yang paling sedikit. Pelayanan keperawatan yang holistik diperlukan pendekatan
keluarga, dan dukungan mental dalam konteks family centered, sebuah pendekatan yang mengutamakan
kepedulian tidak hanya kepada pasien tetapi juga kepada keluarga pasien, setiap pasien merupakan bagian dari
unit keluarga. Penunggu yang membutuhkan dukungan mental biasanya penunggu yang tidak bisa menerima akan
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keadaan keluarganya yang sakit. Berdasarkan Tabel 4.3. lama menunggu ≤ 1 minggu dukungan mental menjadi
kebutuhan yang tidak dibutuhkan.
Kebutuhan penunggu pasien di ruang rawat inap RSUD dr.Slamet Garut adalah Kebutuhan jaminan Pelayanan
yang dibutuhkan karena jaminan pelayanan disini penunggu pasien dapat merasakan adanya kesembuhan
keluarganya, dan mengetahui bahwa semua tindakan dan pemberian makanan yang diberikan merupakan yang
terbaik bagi keluarganya.
KESIMPULAN
Kesimpulan dari penelitian ini dimana kebutuhan penunggu pasien di ruang rawat inap kelas 3 RSUD dr.Slamet
Garut dari 75 responden mengatakan butuh dengan jaminan pelayanan terkait dengan mengetahui semua tindakan
yang dilaksanakan merupakan tindakan yang tebaik dan untuk kesembuhan keluarganya dan kebutuhan dukungan
mental menjadi kebutuhan yang paling tidak dibutuhkan dimana keluarga tidak membutuhkan terkait dengan
perhatian dari petugas terhadap dirinya. Untuk kebutuhan informasi penunggu pasien membutuhkan informasi
mengenai perkembangan penyakit pasien dan peraturan yang ada di ruangan serta mendapatkan jawaban yang
tepat, untuk kebutuhan rasa nyaman penunggu pasien mengharapkan terciptanya ruang tunggu yang nyaman dan
aman, serta tersedianya toilet yang bersih, tempat beribadah dan tersedianya kantin yang mudah terjangkau, hal
ini menjadi kebutuhan bagi keluarga pasien. Dan untuk kedekatan dengan pasien keluarga membutuhkan waktu
untuk kunjungan yang tepat waktu dan keluarga dapat membantu merawat pasien.
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ABSTRAK
Pendahuluan: Hospitalisasi merupakan masalah terberat saat anak sakit dan dirawat di rumah sakit. Fenomena
yang terjadi anak menangis keras, berteriak, memukul-mukul, gelisah, tidak kooperatif, meminta agar prosedur
dihentikan, dan memeluk erat pada orang tua. Adjuvant dari terapi bermain clay dan origami penting diberikan
untuk mengurangi kecemasan pada anak saat hospitalisasi. Tujuan penelitian: menganalisis perbedaan selisih
rerata tingkat kecemasan sebelum dan sesudah diberikan terapi bermain clay dengan origami pad a anak usia pra
sekolah yang menjalani prosedur invasive infus saat menjalani hospitalisasi di Ruang Anak RSUD 45 Kuningan.
Metode penelitian: menggunakan quasi eksperimental dengan rancangan penelitian pretestposttest non
equivalent control group design. Teknik pengambilan sampel: consecutive sampling pada 30 responden anak usia
prasekolah masing-masing 15 responden untuk kelompok intervensi terapi bermain clay dan origami. Kecemasan
anak diukur menggunakan Preschool Anxiety Scale-Revised (2010) yang sudah dilakukan modifikasi dan uji
konten. Analisis statistik univariat dengan distribusi frekuensi sedangkan bivariat menggunakan Uji wilcoxon
untuk masing-masing kelompok dan Man Whitney U untuk pengukuran kedua perlakuan. Hasil penelitian:
terdapat pengaruh terhadap penurunan tingkat kecemasan sebelum dan sesudah diberikan intervensi pada anak
usia prasekolah yang menjalani prosedur invasif infus saat hospitalisasi. Hasil uji Wilcoxon pada kelompok
sebelum dan sesudah intervensi terapi bermain clay didapatkan p-value 0,007 dan kelompok intervensi terapi
bermain origami adalah 0,002. Sementara hasil uji Man Whitney U Test didapatkan pValue 0,799 menunjukkan
tidak ada perbedaan rerata selisih tingkat kecemasan antara terapi bermain clay dan terapi bermain origam i.
Simpulan: kedua kelompok intervensi terapi bermain tersebut memiliki efektivitas yang sama terhadap penurunan
tingkat kecemasan sehingga keduanya bisa digunakan sebagai metode adjuvant dalam menangani kecemasan pada
anak saat menjalani hospitalisasi secara non farmakologis Saran: perlu adanya SOP rumah sakit khususnya di
ruang anak mengenai prosedur terapi bermain sebagai tindakan adjuvant dari atraumatic care yang di pasang dan
disosialisasikan kepada perawat anak.
Kata-kata kunci: clay, hospitalisasi, kecemasan, origami
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PADA PASIEN SINDROM KORONER AKUT: TINJAUAN LITERATUR
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Fakultas Keperawatan, Universitas Padjadjaran
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ABSTRAK
Sindrom Koroner Akut (SKA) merupakan kondisi kritis yang dapat menyebabkan kematian pada jam -jam pertama
setelah onset gejala. Terapi reperfusi merupakan standar untuk penanganan awal pada pasien SKA. Namun,
kejadian keterlambatan penanganan masih sering terjadi. Diperlukan eksplorasi faktor-faktor yang terkait dengan
keterlambatan ini. Tujuan tinjauan literatur ini untuk melihat faktor yang berhubungan dengan keterlambatan terapi
reperfusi pada pasien SKA. Metode penelitian melakukan pencarian secara sistematis melalui database elektronik
yaitu ScienceDirect, CINAHL dan Pubmed. Literatur yang diambil dalam rentang waktu 2014 sampai 2019. Kata
kunci yang digunakan yaitu “Acute Coronary Syndrome’ AND ‘Symptom to Door delay’ OR ‘Door to Needle
delay’ OR ‘Door to Balloon delay‘ AND ‘Delay Reperfusion Treatment”. Artikel memenuhi kriteria inklusi
didapat sebanyak 20 artikel berbahasa Inggris dan dilakukan analisis. Hasil yang ditemukan bahwa faktor
keterlambatan penanganan dapat terjadi pada beberapa proses selama onset gejala sampai dilakukan terapi
reperfusi, yaitu: keterlambatan pra -rumah sakit (waktu antara timbulnya gejala sampai keputusan pasien untuk
mencari bantuan) dan keterlambatan transportasi (waktu antara mencari bantuan sampai kedatangan ke IGD), serta
keterlambatan di rumah sakit (waktu antara kedatangan di IGD sampai dilakukan terapi reperfusi). Dapat
disimpulkan bahwa keterlambatan penanganan pada pasien SKA terjadi karena berbagai faktor yang kompleks,
namun belum ditemukan penelitian tentang faktor keterlambatan penanganan ini di Indonesia, sehingga perlu
dilakukan penelitian selanjutnya.
Kata kunci: Keterlambatan Penanganan, Sindrom Koroner Akut, Terapi Reperfusi
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PENGARUH TERAPI MUSIK RELIGI TERHADAP PENURUNAN GEJALA
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45 KUNINGAN TAHUN 2018
Rany Muliany Sudirman 1, Gabrella Novyanti2 , Yana Hendriana 3
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan
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ABSTRAK
Gangguan yang sering terjadi pada ibu pasca persalinan adalah postpartum blues. Hasil studi pendahuluan di
RSUD 45 Kuningan terhadap 10 orang ibu pasca persalinan, terdapat 4 orang ibu mengalami postpartum blues.
Salah satu intervensi yang dapat diberikan adalah dengan distraksi audio yaitu terapi musik. Terapi musik sangat
mudah dilakukan dan terjangkau. Terapi musik bagi ibu pasca persalinan berfungsi untuk menurunkan tingkat
kecemasan yang dialami. Salah satu jenis musik yang dapat digunakan untuk terapi adalah musik religi, musik
religi merupakan penggabungan antara terapi musik dengan terapi spiritual yang dapat membantu mempercepat
pemulihan atau penyembuhan klien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh terapi musik religi
terhadap penurunan gejala postpartum blues pada ibu pasca persalinan di ruang nifas RSUD 45 tahun 2018.
Penelitian ini termasuk penelitian Pre-Eksperimen design dengan rancangan One Group Pretest Posttest design.
Populasi dalam penelitian yaitu seluruh ibu pasca persalinan dengan jumlah sampel 20 responden dengan
menggunaan teknik Accidental sampling. Instrumen menggunakan kuesioner EPDS untuk mendeteksi depresi
pasca persalinan, handphone dan, headphone untuk memutar dan mendengarkan musik religi. Hasil penelitian
didapatkan bahwa dari 20 responden, sebelum diberikan terapi musik religi, sebagian responden (55%) mengalami
postpartum blues dalam kategori sedang. Sedangkan setelah diberikan terapi musik religi, sebagian besa r
responden mengalami postpartum blues ringan (80%). Hasil analisis bivariat didapatkan p value = 0,000. Simpulan
penelitian terdapat pengaruh terapi musik religi terhadap penurunan gejala postpartum blues pada ibu pasca
persalinan. Saran untuk tenaga kesehatan, agar dapat menggunakan terapi musik religi sebaga i terapi alternatif
untuk membantu menurunkan gejala postpartum blues pada ibu pasca persalinan.
Kata Kunci: Terapi Musik Religi, Postpartum Blues, Ibu Pasca Persalinan
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ABSTRAK
Perilaku seksual pada remaja mengindikasikan kerawanan terhadap kejadian penyakit kelamin jika kegiatan
tersebut berlanjut atau mengarah kepada yang lebih buruk bahkan sampai menyebabkan HIV/AIDS Alasan peneliti
mengambil tempat penelitian di SMAN X Garut Pertimbangannya adalah, berdasarkan hasil study pendahuluan
yang dilakukan peneliti dengan cara memwawancarai siswa yang menunjukkan bahwa beberapa perilaku siswa
sudah menjurus kearah perilaku seksual walaupun proporsinya masih dalam skala kecil Tujuan pe nelitian untuk
mengetahui gambaran perilaku seksual remaja di SMAN X Garut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif
kuantitatif. Jumlah populasi penelitian sebanyak 800 orang, Tekhnik pengambilan sempel yang digunakan yaitu
stratified random sampling dengan strata diambil tiap kelas yang berjumlah 22 kelas. jumlah sampel sebanyak 268
orang dengan tehnik probability sampling terdiri dari perempuan dan laki-laki instrumen yag digunakan
menggunakan instrumen yang sudah baku sehingga tidak dilakukan lgi uji validitas dan reliabilitas. Analisa data
yang dilakukan secara univariat dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan perilaku seksual pada
remaja kurang dari setengahnya memiliki kategori berisiko sebanyak 100 remaja (37,3 %) dan lebih dari
setengahnya memiliki kategori tidak berisiko sebanyak 168 remaja (62,7%). Pembaasan dari hasil data demografi
hasilnya sejlan dengan penelitian lain bahwa umur 16 tahun banyak terjadi penyimpangan seksual sedangkan dari
hasil penelitian perilaku seksual remaja kebanyakan tidak beresiko ini tidak sejalan dengan penelitian lain yang
hasilnyya kebanyakn beresiko. Kesimpulan perilaku seksual pada remaja di SMAN X Garut menunjukan masih
banyak remaja yang yang melakukan perilaku seksual berisiko. ini diperlukan intervensi untuk memberikan
pendidikan kesehatan kepada siswa. diharapkan dapat mengurangi perilaku seksual yang menyimpang
Kata Kunci: Perilaku, Remaja, Seksual

DESCRIPTION OF SEXUAL BEHAVIOR IN ADOLESCENTS IN SMAN X GARUT
ABSTRACT
Sexual behavior in adolescents indicates vulnerability to the incidence of venereal disease if the activity continues
or leads to worse and even causes HIV / AIDS. Reasons for researchers taking place in SMAN X Garut The
consideration is, based on the results of preliminary studies conducted by researchers by interviewing students
who shows that some of the students' behaviors have led to sexual behavior even though the proportion is still on
a small scale. This research is quantitative descriptive. The total population of the study was 800 people, the
sampling technique used was stratified random sampling with strata taken each class totaling 22 classes. a total of
268 people using probability sampling techniques consisted of women and men. The instruments used were using
standard instruments so that no validity and reliability tests were performed. Data analysis was performed
univariately with descriptive analysis. The results of this study showed that less than half of sexual behavior among
adolescents had risk categories of 100 adolescents (37.3%) and more than half had no risk categories of 168
adolescents (62.7%). The discussion of the results of demographic data is similar to other studies that at the age of
16 there are many sexual irregularities while the results of research on adolescent sexual behavior are mostly not
at risk. This is not in line with other studies where most of the results are at risk. Conclusions of sexual behavior
in adolescents in Garut X High School shows that there are still man y teenagers who engage in risky sexual
behavior. this required intervention to provide health education to students. is expected to reduce deviant sexual
behavior.
Key words: Behavior, Sexual, Teenagers,.
Pendahuluan
Masa remaja merupakan salah satu fase penting bagi perkembangan pada tahap-tahap kehidupan selanjutnya. Dan
berdasarkan sensus penduduk tahun 2000, jumlah remaja di Indonesia adalah 62.594.200 jiwa atau sekitar 30,41
% dari total seluruh penduduk Indonesia Dirjen P2PL Kemenkes RI, (2011) da lam (Azinar, 2013).
Remaja juga diartikan sebagai periode transisi masa kanak-kanak ke masa dewasa, atau masa usia belasan tahun,
atau seseorang yang menunjukan tingkah laku yang susah diatur, mudah terangsang perasaanya, Sarwono
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(2012).Menurut peraturan menteri kesehatan RI nomor 25 tahun 2014, Remaja adalah penduduk dalam rentang
10-18 tahun. Menurut (WHO 2014), diperkirakan kelompok remaja sekitar 1,2 milyar atau 18% dari jumlah
penduduk dunia. Sedangkan di Indonesia jumlah penduduk usia 10 -19 tahun sebanyak 43,5 juta atau sekitar 18%
dari jumlah penduduk (sensus penduduk 2010).dan menurut statistik pemuda Indonesia, pada tahun2014 sekitar
24,53% dari 252,04 juta jiwa penduduk Indonesia adalah remaja atau setara dengan 61,83 jiwa, dalam (Rahmadani,
Agushybana, & Dharmawan, 2018). Tentunya ini dapat menjadi aset bagi bangsa jika remaja tersebut menunjukan
potensi yang positif namun sebaliknya akan menjadi masalah jika remaja berperilaku negatif apalagi sampai
terlibat kenakalan remaja. Sedangkan kondisi remaja di Indonesia d apat digambarkan sebagai berikut, pernikahan
usia remaja, kehamilan tidak diinnginkan atau sering disebut “Tua Sebelum Waktunya”, sex pra nikah, aborsi,
HIV/AIDS, miras dan narkoba.
Berdasarkan hasil penelitian di dunia mengeluarkan persentase yang sangat tinggi tentang banyaknya remaja yang
mengakses pornografi, diantaranya yaitu 87% di USA (carrol, 2008), 84% Australia (Flood, 2007), 98% Swedia
(Hanggstrom-Nordin, 2009), 99% Italia. Menurut hasil data penelitian di Indonesia KPAI pada tahun 2008 di 33
provinsi terdapat 97% remaja SMP dan SMA pernah menonton film porno dan berdasarkan hasil monitoring dan
pengaduan bidang ABH KPAI (anak berhubungan dengan hukum komisi perlindungan anak Indonesia) tahun
2013 didapatkan persentase 90% anak pelaku kekerasan seksual didahului karena mengakses situs pornografi
(Margiana, 2011) dalam (Hadiati, 2016).
Berdasarkan penelitian yang dilaukan Kemenkes (2009) yang dilakukan di empar kota (Jakarta, Medan, Bandung
dan Surabaya) sebanyak 35,9% remaja melakukan seks pranikah . Tahun 2010 meningkat menjadi 56,9% remaja
melakukan hubungan seks pranikah dan penelitian yang dilakukan oleh pusat Penelitian Kesehatan Universitas
Indonesia pada 2010 dengan sampel 3.006 responden usia dari 17 sampai 24 tahun sebanyak 20,9% remaja hamil
dan melahirkan sebelum menikah.
Berdasarkan data hasil survey komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI), sebanyak 32% remaja usia 14 -18 tahun
di kota -kota besar di Indonesia pernah hubungan seks pra nikah. Dari survey KPAI diketahui bahwa salah satu
pemicu utama dari perilaku remaja tersebut adalah melihat pornografi yang di akses di internet (Saputro, 2015).
Perilaku seksual yang dilakukan remaja sekarang dapat berakibat buruk untuk masa kedepannya.
Beberapa wilayah lain di Indonesia seperti Surabaya 54% remaja wanita lajang telah kehilangan keperawanannya
kemudian di Bandung sekitar 47% dan Medan sebanyak 52%. Angka tersebut merupakan hasil survei yang
dilakukan oleh BKKBN selama tahun 2010, dalam Mesra dan Faujiyah, 2016).Besarnya angka seks pranikah yang
terjadi di kalangan remaja di Indonesia menjadi sebuah ancaman yang cukup serius dan dapat menyebabkan
kehancuran moral bangsa.Perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang di dorong oleh hasrat seksual baik yang
dilakukan sendiri, dengan lawan jenis maupun sesama jenis.Bentuk-bentuk tingkah laku ini bermacam -macam,
mulai dari perasaan tertarik sampai tingkah laku berkencan, bercumbu, dan bersenggama. Sarwono, (2011) dalam
(Ayu Khairunnisa, 2013) Objek seksualnya bisa berupa orang lain, orang dala m khayalan atau diri sendiri.
Adanya persepsi bahwa dirinya memiliki resiko yang lebih rendah atau tidak beresiko sama sekali yang
berhubungan dengan perilaku seksual, semakin mendorong remaja memenuhi dorongan seksualnya pada saat
sebelum menikah. Persepsi ini disebut persepsi vulner ability. Perilaku seksual pada remaja SMA tersebut
mengindikasikan kerawanan terhadap kejadian penyakit kelamin jika kegiatan tersebut berlanjut atau mengarah
kepada yang lebih buruk, penyakit tersebut diantaranya penyakit ku til kelamin (genital Warts), Gonorrhoea,
Chlamydia, Urethritis, Sifilis, Herpes Genital, Trichomonas dan bahkan sampai menyebabkan HIV/AIDS
Verawaty dan Rahayu (2012) dalam (Pujiningtyas, 2014). Adanya dampak dari perilaku tersebut menyebabkan
mereka yang semula diharapkan menjadi subjek pembangunan justru akan menjadi beban dari pembangunan itu
sendiri. Oleh sebab itu, dampak yang ditimbulkan oleh perilaku seksual remaja pranikah dan juga perilaku seksual
remaja itu sebagai akar masalah yang harus segera diatasi.
Menurut Duvall & Miler (dalam Ayu khairunisa, 2013) ada beberapa bentuk perilaku seksual seperti berpegangan
tangan, ciuman kering, ciuman basah, berpelukan, berfantasi atau berimajinasi, meraba, masturbasi, petting dan
oral seks. Oleh karena itu hal tersebut menimbulkan bahaya dan kerusakan sebagai dampak perilaku seksual atau
pergaulan bebas dan pergaulan bebas dilarang karena menyebabkan terjadinya perbuatan yang tidak terpuji bahkan
akan berakhir dengan suatu yang lebih buruk.
Pada umumnya rema ja memiliki rasa ingin tahu yang tinggi (high curiousity).Remaja cenderung ingin
berpetualang menjelajah segala sesuatu dan mencoba segala sesuatu yang belum pernah dialaminya. Selain
didorong juga oleh keinginan menjadi seperti orang dewasa menyebabkan re maja ingin mencoba melakukan apa
yang sering dilakukan orang dewasa termasuk yang berkaitan dengan masalah seksualitas Azwar A, 2000 dalam
(Azinar, 2013).
Penelitian yang dilakukan oleh Dianawati tahun 2013 mengungkapkan bahwa pada usia remaja rasa ingin tahu
terhadap seks begitu besar. Apalagi jika teman sebayanya mengatakan bahwa seks itu nikmat, ditambah adanya
legal informasi yang tidak terbatas. Dari situ rasa penasaran mereka semakin tinggi untuk melakukan berbagai
macam percobaan sesuai dengan keinginannya.selain itu niat ini juga di pengaruhi oleh pihak -pihak terdekatnya,
hal ini dikarenakan orang-orang terdekatnya juga melakukan hal yang sama bahkan remaja terkadang melakukan
perilaku seks pra nikah dengan pihak-pihak tersebut seperti, teman dekat, teman kos dan teman sekomunitasnya.
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Hal ini menjadikan remaja sema kin berani dan bebas serta merasa di dukung secara tidak langsung dalam
berprilaku seks pranikah. Faktor- faktor yang mempengaruhi perilaku seksual pranikah pada remaja paling tinggi
hubungan atara orang tua dengan remaja, diikuti karena tekanan teman seba ya, religiusitas, dan eksposur media
pornogafi, (Soetjiningsih,2006). Dalam (pantiawati et al 2014)
Ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nefrida (2011) dalam (Saputro, 2015) dimana dukungan
masyarakat/ lingkungan merupakan salah satu yang mendukung secara tidak langsung perilaku seks pranikah pada
remaja.
Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang di lakukan di SMAN X GARUT pada tanggal 11 Desember 2018
kepada 15 orang siswa dengan cara wawancara, dari 15 orang tersebut 10 orang berpacaran da n 5 orang tidak
pacaran, 5 dari 10 orang siswa yang berpacaran pernah melakukan perilaku seksual seperti berpegangan tangan
dan satu dari 5 orang siswa pernah berciuman, ada juga salah satu siswa mengatakan pernah melihat temannya
melakukan perilaku seksua l dan juga sesekali pernah melihat pornografi di internet. Saat ditanya bagaimana sikap
siswa tersebut setelah melihat perilaku seksual di internet siswa tersebut mengatakan rasa ingin melakukan seks
nya itu lebih tinggi dan bahkan sesekali pernah melakuka n onani. saat wawancara dengan guru bimbingan dan
konseling (BK) banyak yang melihat video pornografi itu terbukti saat guru BK melakukan razia handphone dan
saat dilihat banyak sekali riwayat pencarian internet yang mengarah ke situs-situs yang menjurus ke pornografi.
Alasan peneliti mengambil tempat penelitian di SMAN X Garut Pertimbangannya adalah, berdasarkan hasil studI
pendahuluan yang dilakukan peneliti dengan cara memwawancarai siswa yang menunjukkan bahwa beberapa
perilaku siswa sudah menjurus kearah perilaku seksual walaupun proporsinya masih dalam skala kecil dan ini akan
terus terjadi peningkatan. Secara geografis SMAN X garut dekat dengan jalan raya dan sekitar 2 kilometer jarak
ke tempat hiburan yang ada di Kota Garut yang merupakan tempat startegis yang mendukung faktor-faktor
penyebab terjadinya perilaku seksual pada remaja, lebih lanjut peneliti juga belum memperoleh data spesifik
pravalensi signifikan setiap tahunnya mengenai perilaku seksual pada remaja dari instansi terkait yang ada di
Kabupaten Garut seperti Dinas kesehatan, bidang kesehatan Anak dan Keluarga dan Koordinasi Keluarga
Berencana Nasional Kabupaten Garut.
Dari latar belakang di atas penulis mengindentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah “Gambaran Perilaku
Seksual pada Remaja” di SMAN X GARUT.
.
Metode Penelitian
Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan desskriptif quantitative, Populasi dalam penelitian ini adalah
siswa siwa kelas XI dan Kelas XII DI SMAN X Garut.Jumlah populasi ini sebanyak 800 siswa. Teknik sampel
dalam penelitian ini dengan metode Probality sampling, jenis penelitian ini menggunakan Stratified Random
Sampling untuk mengeahui jumlah sampel tiap kelas digunakanlah tehnik sampling dengan rumus slovin.
Sehingga didapat jumlah sample dalam penelitian ini adalah 268 orang. Setelah data terkumpul maka Analisis
dilakukan dari hasil penelitian, yaitu untuk mengetahui ga mbaran Perilaku Seksual pada Remaja di SMAN X
Garut pada kategori beresiko jika responden menjawab 11 pertanyaan dari 13 pertanyaan karena no 9 dan no 13
tidak termasuk kedalam kategori perilaku berisiko pertanyaan dengan total nilai mean ≥ 14,56 digategorikan
beresiko dan dikategorikan perilaku tidak berisiko jika menjawab dengan total nilai mean ≤ 14,56. Data dianalisis
dengan menggunakan rumus:
P=

F
n

𝑥 100

Keterangan :
P = Presentase
F = Frekuensi variabel dalam ka tegori tertentu
n = Jumlah responden
Menurut (Alrasyid, 1994), setelah diperoleh presentasenya kemudian data diinterpretasikan dengan
menggunakan kriteria sebagai berikut:
0%
= Tidak satupun
1% - 25%
= Sebagian kecil
26 – 49%
= Kurang dari setengahnya
50%
= Setengahnya
51 – 75%
= Lebih dari setengahnya
76% – 99% = Sebagian besar
100%
= Seluruhnya
Hasil Penelitian
Tabel 1 Distribusi Frequensi Karakteristik Demografi pada Remaja di SMAN X Garut (n =268 )
Karakteristik
Frekuensi (f)
Persentase (%)
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Usia

Jenis Kelamin
Agama
Suku Bangsa

Kelas

15 Tahun
16 Tahun
17 Tahun
18 Tahun
Laki-laki
Perempuan
Islam
Sunda
Jawa
Minang
Lainnya
XI
XII

25
133
107
3
115
153
268
256
7
1
1
145
123

9,3%
49,6%
39,9%
1,1%
42,9%
57,1%
100%
96,6%
2,6%
0,4%
0,4%
54,1%
45,9%

Berdasarkan Tabel 1 diatas, didapatkan data karakteristik demografi yang menunjukan hasil bahwa Usia
responden sebagian besar 16 Tahun (49,6%), usia 15 Tahun (9,3%), usia 17 Tahun (39%) dan usia 18 Tahun
(1,1%). Berdasarkan karakteristik jenis kelamin sebagian besar adalah remaja berjenis kelamin perempuan
(57,1%). Berdasarkan karakteristik agama seluruhnya beragama islam (100%). Berdasarkan suku bangsa hampir
seluruhnya adalah suku sunda (96,6%) berdasarkan kelas yaitu sesua i dengan perhitungan sampel, yaitu sebagian
besar dari kelas XI (54,1).
Tabel 2 Distribusi frekuensi pertanyaan perilaku seksual pada remaja di SMAN X Garut (n=268)
Jawaban
Frekuensi
Persentase
(f)
(%)
Melihat film atau
Tidak pernah
129
48,1%
gambar porno
Jarang
128
47,8%
Sering
7
2,6%
Selalu
4
1,5%
Mengakses atau
Tidak pernah
155
57,8%
membuka situs porno
Jarang
109
40,7%
Sering
2
0,7%
Selalu
2
0,7%
Meraba bagian sensitif
Tidak pernah
231
86,2%
(dilakukan sendiri)
Jarang
34
12,7%
Sering
3
3%
Selalu
Berpegangan tangan
Tidak pernah
95
35,4%
dengan pacar atau
Jarang
129
48,1%
lawan jenis yang
Sering
34
12,7%
disukai
Selalu
10
3,7%
Berpelukan dengan
Tidak pernah
195
72,8%
lawan jenis yang
Jarang
58
21,6%
disukai
Sering
13
4,9%
Selalu
2
0,7%
Mencium kening lawan
Tidak pernah
221
82,5%
jenis yang disukai
Jarang
32
11,9%
Sering
14
5,2%
Selalu
1
0,4%
Mencium pipi lawan
Tidak pernah
217
81%
jenis yang disukai
Jarang
41
15,3%
Sering
7
2,6%
Selalu
3
1,1%
Melakukan ciuman di
Tidak pernah
243
90,7%
bibir dengan lawan
Jarang
21
7,8%
jenis yang disukai
Sering
3
1,1%
Selalu
1
0,4%
Risih jika melakukan
Tidak pernah
171
63,8%
ciuman dengan lawan
Jarang
26
9,7%
jenis yang disukai
Sering
26
9,7%
Selalu
45
16,8%
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Meluangkan waktu
untuk berduan dengan
lawan jenis yang
disukai untuk
melakukan perilaku
seksual
Berkumpul dengan
teman melihat video
porno
Setelah melihat video,
terangsang untuk
melakukannya sendiri
(meraba bagian
sensitif)
Risih jika diajak
menonton video porno
oleh teman atau pacar

Tidak pernah
Jarang
Sering
Selalu

239
23
2
4

89,2%
8,6%
0,7%
1,5%

Tidak pernah
Jarang
Sering
Selalu
Tidak pernah
Jarang
Sering
Selalu

196
66
2
4
224
41
2
1

73,1%
24,6%
0,7%
1,5%
83,6%
15,3%
0,7%
0,4%

Tidak pernah
Jarang
Sering
Selalu

86
97
41
44

32,1%
36,2%
15,3%
16,4%

Berdasarkan data tabel 2 tampak bahwa perilaku seksual pada remaja berdistribusi beresiko dengan persentase
tertinggi pada pertanyaan no 9 mengenai risih jika melakukan ciuman dengan pacar dengan hasil nilai selalu
16,8%, dan pertanyaan no 13 mengenai risih jika diajak nonton film porno oleh pacar dengan hasil nilai selalu
16,4%. Sedangkan pada no 13 juga dengan hasil sering 15,3% dan pada no 4 mengenai berpegangan dengan pacar
atau lawan jenis yang disukai dengan hasil nilai jarang 48,1%, juga pada no 1 mengenai melihat gambar atau film
porno dengan nilai hasil jarang 47,8%.
Tabel 3 Distribusi frekuensi perilaku seksual pada remaja di SMAN X Garut. (n=268)
Frekuensi
Persentase
(f)
(%)
Berisiko

100

37,3%

Tidak Berisiko

168

62,7%

Berdasarkan hasil tabel 3 tampak bahwa perilaku seksual remaja berdistribusi berisiko kurang darisetengahnya
37,3% dan tidak berisiko lebih dari setengahnya yaitu 62,7%.
Pembahasan
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa, perilaku seksual pada remaja di SMAN X Garut didapatkan data
karakteristik demografi yang menunjukan hasil bahwa penyebaran responden relatif pada usia 16 tahun sebanyak
133 (49,6%), usia 17 tahun sebanyak 107 (39,9%), usia 15 tahun sebanyak 25 (9,3%) dan usia 18 tahun sebanyak
3 (1,1%). Hal ini sejalan dengan dengan penelitian Mahmudah, et al, 2016), berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukannyaseluruh responden berada pada usia 14 -18 tahun, usia terbanyak sebagian besar responden berumur
16 tahun (54,5%). Remaja yang berusia 15-17 tahun merupakan usia remaja madya atau pertengahan. Remaja
diusia pertengahan memiliki cirri khas terkait perkembangan fisik dan seksualnya. Remaja sudah mengalami
pematangan fisik secara penuh, laki-laki sudah mengalami mimpi basah sedangkan perempuan sudah mengalami
haid (soetjiningsih, 2007) da lam (Pantiawati I, et al 2014). Secara seksual remaja pada masa ini memiliki
keberanian untuk melakukan kontak fisik dengan lawan jenis (Pangkahila, 2005).Gaya berpacaran remaja
pertengahan sudah mulai berpegangan tangan, berpelukan hingga sampai aktivitas seksual yang beresiko
(Sarwono, 2011).
Sedangkan berdasarkan jenis kelamin responden menunjukan lebih dari setengahnya berjenis kelamin perempuan
yaitu sebanyak 153 responden (57,1%) dan berjenis kelamin laki-laki sebanyak 115 responden (42,9%).Walaupun
dalam penelitian ini hasil jenis kelamin perempuan lebih banayak tetapi, Jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap
perilaku seksual responden. Hal ini sejalan dengan penelitian (Yulita Amaliyasari, 2008), dalam penelitiannya
jenis kelamin tidak berpengaruh dikarenakan adanya kecenderungan pergaulan yang semakin bebas antara lakilaki dan perempuan dalam masyarakat yang mengakibatkan kependudukan perempuan menjadi setara dengan lakilaki sehingga baik laki-laki maupun perempuan mempunyai peluang yang sama. Adanya perubahan zaman
modernisasi serta majunya tingkat pendidikan perempuan yang berakibat melasnya peran perempuan kepada hal
yang dulunya hanya dikerjakan oleh laki-laki juga mempunyai andil.Penelitian T.M Hartnagel membuktikan
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bahwa modernisasi menyebabkan meningkatnya keterlibatan perempuan dan laki-laki pada tindakan seksual
(Sarwono dalam Amaliyasari, 2008).
Berdasarkan agama responden menunjukan seluruhnya beragama islam yaitu 100% karena mayoritas di SMAN
tersebut adalah beragama isla m, suku bangsa menunjukan hampir seluruhnya suku sunda yaitu 96,6% dikarenakan
Garut termasuk daerah berketurunan sunda, kelas responden menunjukan lebih dari setengahnya dari kelas XI
yaitu 54,1% dan kurang dari setengahnya dari kelas XII yaitu 45,9%, sesuai dengan kriteria sampel yang telah di
tentukan.
Sedangkan berdasarkan pertanyaan tentang perilaku seksual pada remaja tergambar pada tabel 2 menunjukan
paling besar dalam perilaku seksual adalah berpegangan tangan dengan nilai 48,1%, melihat gambar ata u film
porno dengan nilai 47,8%. Walaupun nilai tertinggi berada pada no 1 dan 4 tetapi banyak juga yang melakukan
perilaku seksual yang beresiko lainnya tidak menutup kemungkinan banyak responden yang cenderung mendekati
perilaku seksual yang beresiko. Karena berpegangan tangan merupakan tahapan pertama dari perilaku seksual,
pegangan tangan akan menimbulkan perasaan nyaman dan dapat menimbulkan rangsangan erotis walaupun pada
awalnya kegiatan ini dilakukan dengan maksud untuk menunjukan perasaan sayang.
Berdasarkan hasil penelitian tentang perilaku seksual remaja tergambar pada tabel 3 menunjukan bahwa perilaku
seksual yang beresiko yaitu 37,3% dan yang tidak beresiko yaitu 62,7%. hal ini tidak sejalan dengan penelitian
(Zidna Sabela Naja, Farid Agushybana, 2017). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukannya perilaku seks
pranikah pada remaja dalam kategori beresiko yaitu sebesar 62% dan yang tidak beresiko 38%.Berdasarkan hasil
penelitian menujukan tindakan negatif siswa menggambarkan pergeseran perilaku seksual kearah menyimpang
(permisif) atau kearah perilaku seksual beresiko. Konsekuensi dari perilaku seksual beresiko menyebabkan
kehamilan tidak diinginkan, aborsi, pernikahan usia muda, penyakit menular seksual terutama HIV dan AIDS.
(BKKBN, 2010). Dampak dari perilaku seksual beresiko menurut (Lubis 2013) dalam (Darnoto ,2016),
diantaranya: dampak psikologis yang didapatkan oleh remaja adalah perasaan marah, takut, cemas, depresi, rendah
diri, bersalah, dan berdosa, dampak fisiologis dari perilaku seks bebas adalah menimbulkan kehamilan tidak
diinginkan dan aborsi, dampak sosial yang timbul adalah dikucilkan, putus sekolah pada remaja perem puan yang
hamil, dan perubahan peran menjadi ibu serta tekanan dari masyarakat yang mencela dan menolak keadaan
tersebut, dampak fisik dari perilaku seks bebas adalah berkembangnya penyakit menular seksual yang akan
mengakibatkan kemandulan dan rasa sakit kronis serta meningkatkan risiko terkena HIV/AIDS.
Menurut Notoatmodjo dalam Rizal Haryanto (2013), bahwa perilaku merupakan konsepsi yang tidak sederhana
atau kompleks dimana dipengaruhi oleh faktor internal seperti emosi, motivasi, dan persepsi. Kemudian
dipengaruhi pula oleh faktor eksternal seperti pergaulan, budaya, kondisi sosial-ekonomi, dan sebagainya.
Ditinjau dari faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seksual pada remaja menurut (Suryoputro & Shalihiyah,
2006) dalam (Darnoto A.R.P,2016). antara lain: faktor internal (pengetahuan, aspek -aspek kesehatan reproduksi,
sikap terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, perilaku, kerentanan yang dirasakan terhadap resiko,
kesehatan reproduksi, gaya hidup, pengendalian diri, aktifitas sosial, rasa percaya diri, usia, agama, dan status
perkawinan), faktor eksternal (kontak dengan sumber-sumber informasi, keluarga norma sebagai pendukung sosial
untuk perilaku tertentu).
Simpulan
Berdasarkan analisa hasil penelitian dan pembahasan tentang gambaran perilaku seksual pada remaja di SMAN X
Garut kepada 268 responden yang disajikan dengan dibagi kedalam dua kategori, yaitu kategori perilaku seksual
yang beresiko dan perilaku seksual yang tidak beresiko. Dapat dapat ditarik kesimpulan bahwa gambaran perilaku
seksual pada remaja di SMAN X Garut kurang dari setengahnya memiliki kategori perilaku seksual yang beresiko
(37,3%), dan lebih dari setengahnya memiliki kategori perilaku seksual yan g tidak beresiko (62,7%).
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ABSTRAK
Makna hidup sangat penting dalam optimalisasi fungsi kemanusiaan, terutama ketika menghadapi situasi yang
penuh beban dan tekanan. Konsep "makna hidup" mempengaruhi kesejahtersan dan kebahagiaan individu. kondisi
kehilangan makna atau perasaan tanpa makna merupakan kondisi kevakuman eksistensial yang dapat membuat
seseorang menjadi frustrasi sehingga dapat mengarah pada kondisi sakit, bahkan yang terburuk dapat berujung
pada “kematian”, Literature Review ini bertujuan mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan makna
hidup. Sebanyak Delapan artikel penelitian dianalisis untuk mengetahui faktor apa saja yang berhubungan dengan
makna hidup. Proses analisis mengikuti kerangka kerja dari The Preferred Reporting Items for Systematic Review
and Meta Analysis (PRISMA), dengan tiga sumber data yang digunakan dalam proses pencarian literatur yaitu
Pubmed, Ebsco, dan Science Direct dengan tahun terbit dari 2000 -2019. Setelah dilakukan seleksi artikel sesuai
kriteria inklusi dan eksklusi, sebanyak delapan artikel m emenuhi kriteria, empat artikel pada kondisi penyakit
kronis, satu artikel pada kondisi sekolah, dua artikel pada kelompok usia dan satu artikel pada kondisi pasien
dengan gangguan jiwa. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam kondisi penyakit kronis pentingnya Kehidupan yang
sejahtera dan meneriman akan kondisi penyakit akan menjadi faktor dalam pembentukan makna hidup tidak hanya
itu Tahap pengobatan, tingkat pendidikan, dan etiologi penyakit ditemukan menjadi faktor yang mempengaruhi
arti hidup. Orang dengan penyakit kronis juga faktor spiritual, dan interpersonal ikut memberi peran dalam makna
hidup. seseorang dalam kelompok usia faktor psikologis individu dan orang tua secara signifikan terkait dalam
pemaknaan kehidupannya, tidak hanya itu orang dengan ganggua n jiwa ketika ada dampak trauma seperti defresi,
keputusasaan dan harga diri rendah berhubungan dengan pembentukan makna hidup. Perlu dilakukan pengkajian
yang mendalam terkait keadaan-keadaan lain yang berhubungan dengan makna hidup, seperti keadaan di lembaga
pemasyarakatan, keadaan berduka dan lain sebagainya. Sehingga memberikan gambaran yang lebih banyak terkait
makna hidup.
Kata Kunci: Faktor-Faktor, Makna Hidup, Penyakit Kronis, Gangguan Jiwa, Kelompok Usia
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ABSTRAK
Pengembangan metode penanganan kanker berdampak pada meningkatnya usia harapan hidup pasien kanker.
Palliative home care dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien, dan keluarga. Sementara ini, kajian
untuk analisis efektifitas palliative home care belum banyak dilakukan. Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui
efektifitas palliative home care terhadap kecemasan, depresi, kebutuhan ADL dan kualitas hidup pada pasien
kanker. Pencarian dilakukan pada data base Cinahl, Pubmed, Proquest, Sciencedirct dan Googlescholar, mesin
pencarian data base tersebut dipilih karena merupakan data base terbesar dibidang kesehatan. Kriteria inklusi
adalah studi berbahasa Inggris, full text, jenis penelitian kuantitatif, berkaitan dengan topik yang diteliti dan ditulis
oleh pakar diarea topik penelitian, publikasi dalam 5 tahun terakhir (2014-2019). Hasil kajian menemukan 5 artikel
penelitian dengan rancangan randomized controlled trial. Hasil kajian menunjukan adanya hasil yang tidak sesuai
dengan tujuan palliative home care terhadap penurunan kecemasan, depresi, dan kebutuhan ADL. Hasil tinjauan
menunjukan bahwa palliative home care tidak efektif terhadap penurunan kecemasan, menurunkan gejala depresi
dan peningkatan kemampuan terhadap pemenuhan ADL. Namu n palliative home care memiliki pengaruh terhadap
peningkatan kualitas hidup penderita kanker dengan peningkatan kualitas waktu yang dihabiskan pasien kanker
dan keluarga selama dirumah. Dengan demikian cukup penting untuk mengembangkan palliative home care
terutama di negara yang memiliki keterbatasan tempat perawatan klinis khusus pasien kanker
Kata Kunci: kualitas hidup, perawatan paliatif di rumah, pasien kanker,
Pendahuluan
Di Indonesia, sebagian besar penyakit kanker ditemukan pada stadium lanjut, pasien-pasien dengan kondisi
tersebut mengalami penderitaan yang memerlukan pendekatan terintegrasi berbagai disiplin agar pasien memiliki
kualitas hidup yang baik dan pada akhirnya meninggal secara bermartabat. Integrasi perawatan paliatif ke dalam
tata laksana kanker terpadu telah lama dianjurkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO), seiring dengan terus
meningkatnya jumlah pasien kanker dan angka kematian akibat kanker (Kemenkes RI, 2015). Seiring dengan
perkembangan teknologi medis tersebut mencakup deteksi dini dan pengobatan penyakit kanker telah banyak
diterapkan pada banyak pasien di berbagai negara. Kemajuan baru dalam bidang saint dan teknologi membuka
peluang dalam proses pengobatan penyakitkanker yang memberikan harapan kesembuhan pada penderita kanker
stadium awal dan memperpanjang usia harapan hidup melalui peningkatkan kualitas hidup pada pasien kanker
stadium lanjut (Sutradhar, Barbera, & Seow, 2017).
Penatalaksanaan kanker telah berkembang dengan pesat, namun angka kesembuhan dan angka harapan hidup
pasien kanker belum seperti yang diharapkan. Sebagian besar pasien kanker akhirnya akan meninggal karena
penyakitnya. Pada saat pengobatan kuratif belum mampu memberikan kesembuhan yang diharapakan dan usaha
preventif baik primer maupun sekunder belum terlaksana dengan baik sehingga sebagian besar pasien ditemukan
dalam stadium lanjut, pelayanan paliatif sudah semestinya menjadi satu satunya layanan fragmatis yang manusiawi
bagi mereka yang menderita akibat penyakit kanker dengan stadium lanjut sehingga penatalaksanaan pasien
kanker menjadi efektif dan efisien (Kemenkes RI, 2013).
Dengan memperpanjang usia harapan hidup penderita kanker lebih lama pada stadium lanjut akan menimbulan
masalah yang komplek (Hoek, Schers, Bronkhorst, Vissers, & Hasselaar, 2017). Meningkatnya harapan hidup bagi
penderita kanker maka, tingkat efektif intervensi perawatan paliatif menjadi semakin penting untuk mengatasi
masalah fisik, psikososial, dan eksistensial pasien dengan kanker stadium lanjut. Hal ini menuntut terhadap
peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan palitif di rumah sakit. Berdasarkan hasil peneltian menunjukan
kebanyakan pasien dengan kanker stadium lanjut ingin menghabiskan masa terakhir kehidupan di rumah (50% 90%) (Sutradhar et al., 2017), namun jumlah kematian pasien kanker di rumah sakit lebih tinggi dibandingkan
dengan kematian penderita kanker dirumah. Peningkatan sumber daya palliative home care yang didukung oleh
tim perawatan paliatif khusus untuk pasien dengan kanker stadium la njut telah dicoba dikembangkan.
Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa palliative home care dapat meningkatkan kualitas waktu yang
dihabiskan di rumah untuk pasien dengan kanker (Ammari, Hendriksen, & Rydahl-Hansen, 2018). Palliative home
care bermaksud untuk meningkatkan kualitas hidup pasien menghadapi penyakit yang mengancam kehidupan dan
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keluarga mereka (Scaccabarozzi, Lovaglio, Limonta, Floriani, & Pellegrini, 2017). Kondisi yang penting dalam
keadaan menjelang akhir hidup di rumah adalah ketersediaan mudah diakses, perawatan di rumah paliatif berbasis
masyarakat. Palliative home care membantu seorang penderita kanker untuk hidup lebih nyaman sehingga
memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Hal ini merupakan kebutuhan penting bagi kemanu-siaan terutama untuk
para penderita kanker. Pasien dan keluarga memerlukan pendekatan palliative home care terus menerus sepanjang
lintasan penyakit sampai dengan menjelang akhir kehidupan. Didiagnosa menderita kanker stadium lanjut
memiliki dampak yang besar pada kualitas hidup dan masalah psikologis, spiritual, dan eksistensial mungkin
menjadi perhatian yang lebih besar untuk pasien kanker stadium lanjut dari rasa sakit dan gejala fisik lainnya
(Gaertner et al., 2017). Sementara ini bentuk pelayanan yang dilakukan cenderung berfokus pada pengelolaan
gejala fisik, sedikit sekali yang berorientasi kepada masalah psikososial saat berinteraksi dengan keluarga mereka.
Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk tinggal di rumah dan pada gilirannya mengurangi kualitas
kesehatan yang berhubungan hidup mereka, sehingga perawatan paliatif juga harus fokus pada memungkinkan
aktivitas sehari-hari pasien (Hoek et al., 2017). Hal lain yang pelu dilakukan dalam melakukan palliative home
care adanya pelayanan berkelanjutan a ntara perawatan paliatif dengan tim ahli multidisilin lainnya untuk
menjamin perawatan di rumah paliatif proaktif, terus menerus, namun berpusat pada pasien (Gaertner et al., 2017).
Palliative home care dapat membantu seseorang untuk menyelesaikan kondisi terakhir dari hidupnya, untuk
mempertahankan kendali, untuk membuat hal yang benar atau menyelesaikan urusan yang belum selesai dan untuk
meningkatkan perasaan yang baik pada akhirnya (Nordly et al., 2019). Sementara ini, kajian untuk analisis
efektifitas palliative home care belum banyak dilakukan. Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui efektifitas
intervensi yang dilakukan dalam palliative home care terhadap kecemasan, depresi, kebutuhan ADL dan efektifitas
biaya serta kualitas hidup pada pasien kanker.
Metode
Penelitian ini dlakukan dengan menggunakan tinjauan sistematis untuk mengevaluasi efektivitas palliative home
care terhadap pasien dengan penyakit kanker stadium lanjut.
Strategi pencarian
Tujuan dari strategi pencarian adalah untuk menemukan studi yang dipublikasikan. Studi literatur yang dilakukan
dengan melakukan penelaahan dari hasil penelitian terutama penelitian kuantitatif, dan artikel-artikel terkait
diperoleh dari database media elektronik seperti Cinahl, Pubmed, ProQuest da n EBSCOhost dan Googlescolar.
Pencarian yang dilakukan diikuti dengan melakukan analisis terhadap isi dari teks yang terkandung dalam judul
dan abstrak serta istilah yang digunakan untuk menggambarkan artikel. Studi berbahasa Inggris, full text, jenis
penelitian kuantitatif, berkaitan dengan topik yang diteliti dan ditulis oleh pakar diarea topik penelitian, publikasi
dalam 5 tahun terakhir (2014-2019)
Kriteri inklusi
Kriteria inklusi yang dipertimbangkan dalam analisa kajian ini yaitu studi yang memberikan perawatan paliatif
berbasis rumah yang memberikan perawatan komprehensif dalam upaya meningkatkan kondisi fisik, psikologis,
spiritual, dan eksistensial tehadap terhadap kecemasan, depresi, kebutuhan ADL dan efektifitas biaya serta kualitas
hidup pada pasien kanker. Jenis penelitian yang diambil merupakan penelitian ujicoba, terkontrol dan acak.
Data Ektraksi
Data diekstraksi dan diringkas menggunakan model PRISMA (Flow diagram of trial selection process for the
critical review) Artikel yang telah didapatkan dibuat tabel untuk memudahkan dalam proses analisa yang meliputi:
jumlah artikel yang didapatkan, Artikel tidak dapat di akses, tidak memenuhi tujuan dan kriteria inklusi, Full-text,
Tidak berhubungan perawatan paliatif dirumah, pasien kanker.
Hasil
Total hasil penelusuran artikel dengan kata kunci yang telah ditentukan adalah 1.151 artikel. Artikel yang ada
kemudian diskrining berdasarkan waktu publikasi (2014 -2019), populasi pada manusia, dan berupa full text
diperoleh sebanyak 595 artikel, dengan rincian: 196 artikel ProQuest, 22 artikel PubMed, 273 artikel ScienceDirect
dan 104 artikel EBSCO Cinahl. Artikel dipilah berdasarkan kriteria inklusi dan ekslusi sesuai relevansi yang
diharapkan (keterkaitan atau kesesuaian dengan tujuan review) dan di dapatkan susuai dengan kriteria inklusi
jumlah
artikel yang didapatakan sebanyak 11 artikel, ketika dilakukan studi kelayakan artikel yang memenuhi sebanyak
5 artikel.
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Ringkasan
Penelitian tentang efektivitas palliative home care telah memberikan bukti manfaat terutama dalam peningkatan
kualitas hidup, meningkatkan kepuasan, menurunkan kecemasan terhadap rumah sakit dan efektivitas biaya.
Terkait intervensi yang dilakukan dalam pelaksanaan palliative home care terdapat beberapa hasil yang tidak
sesuai dengan tujuan. tinajaun tentang intervensi pada pelaksanaan palliative home care ini menggunakan metode
penelitian randomized controlled trial (RCT). Dari kelima artikel yang ditelaah, dua artikel bertujuan untuk melihat
efektivitas intervensi terhadap pemenuhan kebutuhan fisik yang meliputi beban gejala fisik dan kemampuan
pemenuhan aktivitas sehari hari (ADL).
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Sedangkan tiga artikel memuat tentang intervensi yang berfokus terhadap pemenuhan kebutuhan psikologis yang
meliputi kecemasan, depresi dan penerimaan terhadap rumah sakit. Empat artikel menggunakan metoda penelitian
kuantitatif dan satu artikel menggunakanmetoda penelitian mix method. Berdasarkan hasil penelitian menyebutkan
bahwa dua artikel tidak signifikan terhadap beban fisik dan kebutuhan ADL, dua artikel tidak signifikan terhadap
kecemasan dan gejala depresi, satu artikel tidak signifikan terhadap kepuasan penerimaan RS. Namun terdapat
empat artikel yang mebyatakan signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup pasien dan keluarga yang
dihabiskan dirumah selama menjalani perawatan palliative home care.
Diskusi
Seiring dengan berkembangnya ilmu di dunia kesehatan yang berlomba -lomba menemukan dan menciptakn suatu
rumusan, model dan metoda pengobatan di berbagai bidang garapan. Salah satunya dengan berkembangnya
metode pengobatan bagi penyakit kanker, hal ini menyebabkan harapan hidup bagi penderita kanker meningkat
maju. Bertambahnya usia bertahan hidup menjadi lebih lama memerlukan pendeka tan perawatan paliatif terus
menerus sepanjang lintasan penyakit dan bukan hanya pada akhir kehidupan Berdasarkan beberapa penelitian
terbaru menyebutkan bahwa mayoritas lebih pasien memilih untuk dirawat di rumah sampai meninggal. Kondisi
yang penting untuk mengakhiri hidup dirumah adalah ketersediaan mudah diakses, perawatan dirumah paliatif
berbasis masyarakat Akibatnya pemberi layanan keseahatan memainkan peran penting dalam penyampaian
perawatan paliatif untuk pasien yang tinggal rumah. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Nordly et all (2018)
tentang upaya yang efektif melalui kegiatan mengalihkan perawatan klinik di rumah sakit kepada perawatan
paliatif berbasis rumah sesegera mungkin ketika penderita kanker kronik sudah tidak lagi memiliki harapat
kesembuhan dari pengobatan. Tujuan dari penelitiannya itu menyebutkan untuk menyelidiki apakah model
perawatan paliatif khusus bisa menimbulkan lebih banyak waktu yang dihabiskan dalam menghadapi kematian di
rumah. Selama menjalai perawatan paliatif di rumah partisipan mendapat terapi berupa intervensi psikologi dan
tetap mendapatkan perawatan paliatif umum di rumah. Hasil dari penelitian menyebutkan tidak ada perbedaan
signifikan terhadap penundaan kematian tetapi terjadi peningkatan pada kualitas hidup (Nordly et al., 2019).
Tingkat dasar efektif intervensi perawatan paliatif menjadi semakin penting untuk mengatasi masalah fisik,
psikososial, dan eksistensial pasien dengan kanker stadium lanjut dan keluarga mereka di tahap-tahap akhir
lintasan penyakit. Perawatan paliatif bermaksud untuk meningkatkan kualitas hidup pasien menghadapi penyakit
yang mengancam kehidupan dan keluarga mereka. Patric D Hoek dkk (2017) melakukan penelitian terhadapa
perawatan paliatif dirumah dengan metode telekomunikasi, dimana responden pada kelompok intervensi
mendapatkan konseling berupa telekomunikasi setipa minggu selama 13 minggu (Hoek et al., 2017). Hasil dari
penelitian ini meyebutkan bahwa terjadi peningkatan beban gejala pada kelompok yang dilakukan telekomunikasi.
Hal ini disebut sebagai gejala nocebo yaitu perhatian mingguan yang diberika mungkin telah menyebabkan
kesadaran yang lebih tinggi dari gejala antara peserta, yang mengarah ke pengalaman gejala memburuk (Hoek et
al., 2017).
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Kondisi peningkatan jumlah pasien meninggal akibat kronis, kondisi yang mengancam jiwa, kebutuhan untuk
perawatan paliatif diperkirakan meningkat. Ketika seorang pasien yang mendapat perawatan mengalami kondisi
memburuk, perawatan paliatif dapat menjadi semakin kompleks. Akibatnya, tim pemberi layanan mungkin
memerlukan keahlian tambahan. Pada beberapa pasien kanker yang mendapatkan perawatan paliatif di rumah,
beberapa mengalami rasa putus asa dan beresiko depresi. Sehingga perlu adanya motivasi untuk meningkatkan
integrtas ego. Penelitian yang dilakukan oleh Gitta Kleijn et all (2018) menyebutkan terdapat peningkatan
integritas ego pada pasien yang diberikan intervensi terapi spesitas memori dan terapi pengalaman hidup (LRTMST) (Kleijn et al., 2018) Didiagnosa menderita kanker tahap a khir memiliki dampak yang besar pada kualitas
hidup dan studi menunjukkan bahwa masalah psikologis, spiritual, dan eksistensial mungkin menjadi perhatian
yang lebih besar untuk pasien kanker dari rasa sakit dan gejala fisik lainnya. Baik yang dirasakan pasien maupun
keluarga sebagai support system. Oleh karena itu perlu sekali adanya keterbukaan, kejujuran dan kesabaran dari
pasien dan keluarga. Salah satu intervensi yang digukana yaitu model Famcope. Famcope merupakan intervensi
paliatif homecare yang
berorientasi pada koping keluarga. Dimana berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hjuler Ammari dkk
(2018) menyebutkan dimana keluarga mengalami peningkatan kesejahteraan umum dan kesejahteraan emosional
(Ammari et al., 2018).
Lebih banyak orang hidup lebih lama dengan kanker stadium lanjut, dan banyak dari mereka ingin tinggal di rumah
untuk selama mungkin. Penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan orang dengan kanker stadium lanjut telah
kesulitan tampil dan berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari, yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka dan
mengurangi kualitas kesehatan yang berhubungan hidup mereka. Orang-orang dengan kanker stadium lanjut,
memiliki ketergantungan dalam pemenuhan ADL terutama masalah aktivitas sehari-hari terutama dalam mobilitas
dan domestic. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Marc Sampedro Pilegaard et all (2018) tentang Intervensi
Kanker homelife menyatakan tidak ada perubahan terhadap kondisi aktivitas ADL pasien kanker namun
memberikan makna terhadap fungsi social yang menunujang terhadap peningkatan kualitas hidup (Brandt et al.,
2016).
Pada dasarnya perawatan paliatif berbasis rumah pada pasien dengan kanker terutama stadium lanjut tidak sematamata untuk memperpanjang harapan hidup dan tidak dikaitkan dengan peningkatan probabilitas kematian di
rumah. Namun, waktu yang dihabiskan di rumah dengan perawatan paliatif khusus dikaitkan dengan peningkatan
jumlah waktu yang dihabiskan di rumah guna mempersiapkan kematian yang berkualitas dan bermartabat
Kesimpulan
Palliative home care cukup efektif terhadap kondisi fisik dan psikolegis pasien kanker stadium lanjut dan keluarga.
Namun berdasarkan hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa beberapa intervensi yang dilakukan pada
pelaksanaan Palliative home care tidak memberika n hasil yang signifikan terhadap penurunan kecemasan
menurunkan gejala depresi dan peningkatan kemampuan terhadap pemenuhan ADL. Namun palliative home care
memiliki pengaruh terhadap peningkatan kualitas hidup penderita kanker melalui peningkatan kualitas waktu yang
dihabiskan pasien kanker dan keluarga selama dirumah. Dengan demikian cukup penting untuk mengembangkan
palliative home care dengan mencoba mengembangan intervensi khusus yang bisa memberikan hasil yang positif
pada penderta kanker stadium lanjut terutama di negara yang memiliki keterbatasan tempat perawatan klinis
khusus pasien kanker.
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GAMBARAN INTERVENSI PERAWAT DALAM PENATALAKSANAAN RISIKO
JATUH PADA LANSIA DI SATUAN PELAYANAN RSLU GARUT
Rika Nur Fauziah 1 , Setiawan 2 , Witdiawati3
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ABSTRAK
Lansia merupakan kelompok umur pada manusia yang telah memasuki tahap akhir dan permasalahan kesehatan
lansia dapat mengakibatkan penurunan fungsi tubuh lansia. Sistem muskuloskeletal pada lansia dapat mengalami
perubahan seperti terjadinya gangguan berjalan, gangguan keseimbangan, kaki cenderung mudah goyang, dan
respon yang lambat memudahkan terjadinya jatuh. Prevalensi resiko jatuh pada usia diatas 55 tahun mencapai
49,4% dan 67,1% pada usia diatas 65 tahun. Intervensi perawat dalam penatalaksaan resiko jatuh menjadi hal yang
penting untuk mencegah insiden jatuh pada lansia. Tujuan penelitian adalah melihat gambaran intervensi perawat
dalam penatalaksanaan resiko jatuh pada lansia di Satuan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Garut. Metode
penelitian deskriptif studi dengan sampel adalah dokumen intervensi resiko jatuh. Pengambilan sampel dengan
teknik total sampling yaitu 234 dokumen tahun 2013-2018, dianalisis menggunakan analisis kuantitatif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar lansia memiliki riwayat Resiko Jatuh Tinggi berdasarkan
pengkajian Morse Fall Scale (MFS). Intervensi keperawatan yang dilakukan sebagai penatalaksanaan resiko jatuh
antara lain yaitu latihan jalan tandem (17,9%), menggunakan alat bantu jalan (20,1%) dan Fisik Exercise (16,2%).
Simpulan penelitian menunjukkan bahwa intervensi perawat dalam penatalaksanaan resiko jatuh sebagian besar
dengan penyediaan alat bantu jalan, fisik exercise, jalan tandem.Penyediaan alat bantu merupakan intervensi yang
dominan dilakukan oleh perawat. Disarankan agar penatalaksanaan dan pencegahan resiko jatuh lebih
mengoptimalkan intervensi yang meningkatkan kesehatan fisik lansia.
Kata Kunci: Jatuh pada lansia, Morse Fall Scale
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HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU TENTANG GIZI DENGAN ANAK STUNTING
USIA 2-5 TAHUN DI DESA SINDANGKERTA KABUPATEN BANDUNG BARAT
Lisbet Octovia Manalu 1 , Septiani Rudini Septiani2
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Rajawali
lisbetpediatrik@gmail.com

ABSTRAK
Latar Belakang. Stunting adalah gangguan pertumbuhan linear tubuh anak menjadi pendek atau sangat pendek
yang didasarkan pada tinggi badan menurut umur dengan batas (Z-score) < -2 SD. Salah satu faktor penting
kejadian stunting merupakan Pendidikan orangtua khusunya pada ibu. Ibu dengan tingkat Pendidikan rendah lebih
lebih sulit menerima informasi daripada ibu dengan tingkat Pendidikan tinggi. Tujuan Penelitian. Mengetahui
gambaran pengetahuan ibu tentang gizi pada anak stunting usia 2-5 tahun di Desa Sindangkerta Kabupaten Bandung
Barat. Metode Penelitian. Rancangan penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan rancangan
cross sectional. Penelitian ini menggunakan rancangan survey cross sectional adalah pengumpulan data yang
diperoleh melalui Kuesioner Pengetahuan Ibu dan penelitian ini dilakuakan untuk mengetahui gambaran
banyaknya anak yang mengalami stunting diwilayah Desa Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat. Hasil.
Menunjukkan bahwa pengetahuan responden tergolong kurang (51,6%) n=48 responden, pengetahuan tergolong
cukup (19,4%) n=18 responden dan pengetahuan baik (29,0%) n=27 responden. Simpulan. hasil penelitian
menunjukan bahwa dari 93 responden dengan menggunakan kuesioner pengetahuan ibu dengan pengetahuan
kurang sebanyak 46 responden. Rekomendasi. Ibu perlu diberikan pendidikan kesehatan tentang makanan yang
bergizi bagi anak usia 2-5 tahun.
Kata kunci : anak stunting, gizi, pengetahuan ibu

RELATIONSHIP OF MOTHER'S KNOWLEDGE OF NUTRITION WITH
STUNTING CHILDREN 2-5 YEARS OLD IN DESA SINDANGKERTA KABUPATEN
BANDUNG BARAT
ABSTRACT
Background. Stunting is a disorder of linear growth of a child's body to be short or very short based on height
according to age with a limit (Z-score) <-2 SD. One important factor in the occurrence of stunting is parental
education especially in mothers. Mothers with a low education level are more difficult to receive information than
mothers with a high education level. Research purposes. Knowing the description of mother's knowledge about
nutrition in stunting children aged 2-5 years in Sindangkerta Village, West Bandung Regency. Research methods.
The research design used was a descriptive study with cross sectional design. This researcher uses a cross sectional
survey design is the collection of data obtained through the Mother Knowledge Questionnaire and this stu dy was
conducted to find a picture of the number of children who experienced stunting in the Sindangkerta Village area
of West Bandung Regency. Results. Shows that the respondents' knowledge is less (51.6%) n = 48 respondents,
knowledge is sufficient (19.4%) n = 18 respondents and good knowledge (29.0%) n = 27. Conclusion The results
showed that of 93 respondents using the questionnaire knowledge of mothers with less knowledge as many as 46
respondents. Recommendation. Mothers need to be given health education about nutritious food for children aged
2-5 years.
Keywords: child stunting, nutrition, mother's knowledge
Pendahuluan
Stunting merupakan sebuah kondisi dimana tinggi badan seseorang ternyata lebih pendek dibandingkan tinggi
badan orang lain pada umumnya. Kondisi ini akan berdampak buruk pada masalah tumbuh kembangnya anak
balita dan ketidakseimbangan ini bisa mengakibatkan gizi ku rang atau gizi lebih dan mulculnya masalah gizi pada
anak balita dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling terkait. Oleh karena itu, anak tidak cukup mendapatkan
asupan gizi seimbang yang tidak memadai pada usia balita dan anak akan menderita penyakit inf eksi (Maesaroh,
2018). Dalam Buku Saku Desa dalam Penanganan Stunting (2017), Indonesia masih menghadapi permasalahan
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gizi yang berdampak serius terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Terdapat masalah gizi yang menjadi
perhatian utama saat ini adalah masih banyak dan tingginya angka kejadian anak balita pendek (stunting).
Menurut WHO (2018), Prevalensi balita pendek (stunting) menjadi masalah kesehatan masyarakat jika
prevalensinya 20% atau lebih. Secara global di tahun 2016 di dapatkan sebanyak 22,9 % atau 154.8 juta anak
dibawah 5 tahun mengalami stunting. Sedangkan di Negara Asia angka kejadian stunting yaitu sebesar 23,9% atau
sebanyak 87 juta anak mengalami stunting. (UNICEF, 2017). Tahun 2014, Indonesia termasuk dalam 17 negara
diantara 117 negara yang mempunyai tiga permasalahan gizi yaitu stunting, wasting dan overweight pada balita.
Prevalensi stunting di Indonesia lebih tinggi daripada negara -negara lain di Asia Tenggara, seperti Myanmar
(35%), Vietnam (23%), Malaysia (17%), Thailand (16%), da n Singapura (4%) (Kemenkes RI, 2016). Prevalensi
pendek (stunting) secara nasional tahun 2013 adalah 37,2%, artinya terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2010
(35,6%) dan 2007 (36,8%). Target pemerintahan secara global adalah menurunkan stunting sebanyak 40% pada
tahun 2025. Dan rata -rata Nasional 35% (Trihono dkk, 2015). Prevalensi balita pendek di Indonesia cenderung
statis. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007 menunjukkan prevalensi balita stunting (pendek) di
Indonesia sebesar 36,8%. Pada tahun 2010, terjadi sedikit penurunan menjadi 35,6%. Namun, prevalensi balita
pendek kembali meningkat pada tahun 2013 yaitu menjadi 37,2%. Prevalensi balita stunting (pendek) selanjutnya
akan diperoleh dari hasil Riskesdas tahun 2018 yang juga menjadi uk uran keberhasilan program yang sudah
diupayakan oleh pemerintah. Survei PSG diselenggarakan sebagai monitoring dan evaluasi dan capaian program.
Berdasarkan PSG tahun 2015, prevalensi balita stunting (pendek) di Indonesia adalah 29%. Angka ini mengalami
penurunan pada tahun 2016 menjadi 27,5%. Namun prevalensi balita sangat pendek dan pendek usia 0 -59 bulan
di Indonesia kembali meningkat menjadi 29,6% pada tahun 2017 (Kemenkes RI, 2018)
Prevalensi stunting (TB/U) lebih tinggi dibandingkan dengan prevalensi kejadian underweight atau gizi
buruk (BB/U) (19,6%) dan prevalensi kejadian wasting atau kurus (BB/TB) (5,3%), sedangkan pada tahun 2016
prevalensi stunting 38,9%. Artinya, pertumbuhan tak maksimal diderita oleh sekitar 8,9 juta anak Indonesia, atau
satu dari tiga anak Indonesia. Balita yang mengalami stunting akan memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal,
menjadikan anak menjadi lebih rentan terhadap penyakit dan di masa depan dapat beresiko pada menurunnya
tingkat produktivitas. Pada akhirnya secara lua s stunting akan dapat menghambat ekonomi, meningkatkan
kemiskinan dan memperlebar ketimbangan (UNICEF, 2012). Faktor stunting menurut WHO (2014) disebabkan
oleh masalah utama yaitu faktor keluarga dan rumah tangga seperti kebutuhan gizi yang tidak adekuat, kurangnya
pengetahuan ibu terhadap kebutuhan gizi, pemberian ASI, serta penyakit infeksi. Keempat masalah utama tersebut
disebabkan oleh faktor sosial ekonomi, kesehatan dan pelayanan kesehatan, pendidikan, kultur sosial, sistem
pangan dan agrikultural, serta air, sanitasi, juga lingkungan. Pertumbuhan stunting menggambarkan suatu
kegagalan pertumbuhan linear potensial yang seharusnya dapat dicapai, dan merupakan dampak dari buruknya
kesehatan serta kondisi gizi seseorang. (Fikawati dkk, 2017).
Pada dasarnya asupan zat gizi yang rendah dipengaruhi oleh pemberian makan yang tidak tepat dan
perilaku pemberian makanan balita dipengaruhi oleh pengetahuan ibu. Upaya untuk meningkatkan pengetahuan
terkait stunting pada ibu mungkin merupakan pendekatan yang efektif untuk mengatasi dan mencegah terjadinya
stunting pada anak. (West joshua, 2018). Pengetahuan ibu adalah salah satu faktor yang mempunyai pengaruh
signifikan pada kejadian stunting oleh karena itu, upaya perbaikan stunting dapat dilakukan dengan peningkatan
pengetahuan sehingga dapat memperbaiki perilaku pemberian makan pada anak denga n konseling gizi (Maesaroh,
2018). Pengetahuan adalah hasil dari “tahu” dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap objek
tertentu. Penginderaan terjadi karena panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman,
rasa dan raba. Sebagian besar, pengetahuan manusia diperoleh dari mata dan telinga (Budiman, 2014).
Balita merupakan istilah yang berasal dari kependekan kata bawah lima tahun. Rentang usia anak balita
dimulai dari satu sampai dengan lima tahun, atau bisa digunakan perhitungan bulan, yaitu usia 12-60 bulan. Periode
tumbuh kembang anak terjadi pada usia bayi (0-1 tahun) di mana pada umur 5 bulan berat badan (BB) naik 2x BB
lahir, pada umur 1 tahun npaik BB lahir dan menjadi 4x BB lahir pada umur 2 tahun (Susilowa ti, 2016). Balita
biasanya membutuhkan 3x makan dan 2x makanan ringan per hari, namun porsi yang dikonsumsi umunya jauh
lebih kecil dibandingkan dengan anak-anak yang lebih besar. Apabila pola makan tidak sesuai maka akan
mempengaruhi status gizi (Wong’s, 2015).
Status gizi baik atau gizi optimal terjadi bila tubuh memdapat cukup zat -zat gizi yang digunakan secara
efisien, sehingga memungkinkan pertumbuhan fisik, perkembangan otak, kemampuan kerja dan kesehatan secara
umum pada tingkat setinggi mungkin. Makanan bergizi seimbang yang dibutuhkan oleh balita adalah makananmakanan yang mengandung unsur-unsur tertentu. Unsur tersebut dapat berupa makronutrien, mikronutian,
kebutuhan air serta serat yang komposisinya seimbang dan sesuaikan dengan usia maupun kondisi tub uhnya.
Manfaat yang akan didapatkan balita dengan mengkonsumsi makanan dengan proporsi gizi yang seimbang adalah
sebagai berikut : Menjaga daya tahan tubuh balita sehingga tidak mudah terserang penyakit, mempercepat
pertumbuhan fisik, untuk pengembangan otak dan mental anak, memenuhi kebutuhan gizi balita, dan balita
menjadi lebih aktif dan bersemangat (Irianto, 2014).
Berdasarkan penelitian Tia Agustiningrum dan Dewi Rokhanawati 2016, mengenai pengetahuan ibu
dengan stunting anak usia balita menunjukkan hasil bahwa pengetahuan ibu berpengaruh terhadap terjadinya

550 | S e m i n a r N a s i o n a l 2 0 1 9 U n p a d

stunting pada anak usia balita. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wellen Elseus,
Sefti Rompas dan Amatus Yudi, 2014 mengenai hubungan pengetahuan ibu tentang gizi den gan stunting pada
anak balita hasil penelitian tersebut bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan dan stunting balita. Adapun
penelitian Benta A Abuya, James Ciera dan Elizabeth Kimani-Murage 2012 mengenai pendidikan ibu terhadap
nutrisi anak di Negara anairobi dan penelitian khoirun ni’mahh dan siti rahayu nadhiroh 2015, mengenai faktor
yang berhubungan dengan kejadian stunting pada balita menunjukkan hasil bahwa pengetahuan ibu yang
berpengaruh terhadap stunting anak.
Setelah melakukan studi pendahuluan, Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu tempat dimana
penderita stunting cukup tinggi Dinas Kesehatan Bandung Barat (Dinkes KBB) mencatat terdapat 10.487 balita,
tepatnya 0-59 bulan, di KBB yang terindikasi mengalami stunting. Berdasarkan temuan langsung di lapangan pada
kegiatan Bulan Penimbangan Balita 2017 yang dilakukan pada bulan Agustus di 165 desa yang ada di KBB. Sesuai
dengan wawancara langsung dengan Kepala Puskesmas Desa Sindangkerta dan Dinkes KBB, maka didapat
informasi bahwa Desa Sindangkerta Kec.Sindangkerta Kab.Bandung Barat menempati urutan pertama dari 10
desa yang penderita stuntingnya cukup banyak.
Hasil wawancara yang dilakukan dengan ahli Gizi di Puskesmas Desa Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat
bahwa belum pernah dilakukan penelitian yang sama sebelumnya. Data yang diperoleh adalah terdapat 525 anak
balita, dan yang terdiagnosa stunting sebanyak 152 anak balita dengan kategori sangat pendek dan pendek
mencangkup semua umur sedangkan yang usia 2-5 tahun terdapat 120 anak stunting. Oleh karena itu peneliti
tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat.
Metode Penelitian
Rancangan penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan rancangan cross sectional. Peneliti ini
menggunakan rancangan survey cross sectional adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui Kuesioner
Pengetahuan Ibu dan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran banyaknya anak yang mengalami
stunting diwilayah Desa Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat.
Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau objek yang diteliti (Notoatmodjo, 2018). Maka dari itu populasi
dalam penelitian ini adalah seluruh ibu yang anaknya sudah terdiagnosa stunting di Desa Sindangkerta Kabupaten
Bandung Barat yang berjumlah 120 ibu sesuai kriteria inklusi yang telah dibuat peneliti diambil sebagai sampel.
Sample pada penelitian ini adalah anak balita yang telah terdiagnosis stunting di Desa Sindangkerta, dengan jumlah
sampel pada penelitian ini adalah 93 responden. Kriteria Inklusi adalah kriteria atau ciri-ciri yang perlu dipenuhi
oleh setiap anggota populasi yang diambil sebagai sampel (Notoatmodjo, 2018).
1)
Keluarga dengan anak usia (2-5 tahun)
2)
Keluarga dengan anak yang sudah terdiagnosis stunting
3)
Keluarga berasal dari keluarga inti (Ibu)
4)
Bertempat tinggal di Desa Sindangkerta
Pengumpulan data dilaksanakan oleh peneliti di masyarakat Desa Sindangkerta dengan c ara meminta data jumlah
anak yang akan dijadikan populasi dalam penelitian. Setelah itu peneliti memberikan penjelasan terlebih dahulu
tentang tujuan penelitian serta meminta ketersediaan untuk menjadi responden. Peneliti memberikan responden
pertanyaan menggunakan kuesioner pengetahuan ibu tentang gizi sebagai alat ukur untuk mengobservasi
perkembangan anak. Hasil ukur kuesioner pengetahuan ibu tentang gizi adalah 76 -100 = pengetahuan baik, 56-75
= pengetahuan cukup dan <56 = pengetahuan kurang.
Hasil Penelitian
Tabel 1. Distribusi Frekuensi Responden menurut Pengetahuan ibu tentang gizi di Desa Sindangkerta
Kabupaten Bandung Barat
Pengetahuan Ibu
Baik (76-100%)
Cukup (56-75%)
Kurang (<56%)
Total

f
27
18
48

%
29,0
19,4
51,6

93

100.0

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa dari 93 responden sebagian besar berpengetahuan kurang sebanyak 48
responden (51,6%).
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Tabel 2. Distribusi Frekuensi Responden menurut Anak Stunting Di Desa Sindangkerta Kabupaten
Bandung Barat
Anak stunting
f
%
Sangat Pendek (< -3 SD )
47
50,5%
Pendek -3 SD - < -2 SD
46
49,5%
Total
93
100%
Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa sebagian responden memiliki anak yang ukurannya sangat pendek yaitu 47
(50,5%) dan hampir sebagian (49,5%) memiliki anak yang ukuran pendek.
Pembahasan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa dari 93 responden terdapat 48 responden
mendapatkan pengetahuan kurang yaitu 51,6%. Pengetahuan adalah sesuatu yang berkaitan dengan proses
pembelajaran (Notoatmodjo, 2010). Untuk orang tua yang memiliki pengetahuan baik ( 29.0%) dengan jumlah 27
responden hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti besarnya keluarga dimana terdapat jarak kelahiran anak
satu dengan yang lainnya. Hampir seluruh Ibu di Desa Sindangkerta memahami tentang makanan apa saja yang
mengandung karbohidrat, namun hampir sebagian besar ibu tidak memahami pentingnya makanan tambahan di
berikan bagi anak usia 2-5 tahun. Pengetahuan sangat erat hubungannya dengan Pendidikan, diman a dapat
diasumsikan bahwa dengan Pendidikan yang tinggi maka orang tersebut akan semakin luas pula pengetahuannya.
Pendidikan yang rendah tidak menjamin seorang ibu tidak mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai gizi
keluarganya. Adanya rasa ingin tahu yang tinggi dapat mempengaruhi ibu dalam mendapatkan informasi mengenai
makanan yang tepat untuk anak-anaknya (Rakhmawati, 2013). Peranan orang tua terutama ibu sangat penting
dalam pemenuhan gizi pada anaknya karena anak membutuhkan perhatian, dukungan dala m menghadapi
pertumbuhan dan perkembangan mereka, unutk mendapatkan gizi yang baik diperlukan pengetahuan gizi yang
baik dari orang tua agar mampu menyediakan menu pilihan yang baik dan seimbang bagi anaknya.
Pengetahuan merupakan fakta atau informasi yang kita anggap benar dan ini terjadi setelah orang melakukan
pengindraan terhadap suatu objek tertentu melalui panca indra manusia. Peningkatan pengetahuan tidak mutlak
diperoleh dari Pendidikan formal saja, akan tetapi dapat diperoleh melalui Pendidikan no n-formal. Pengetahuan
seseorang tentang suatu objek mengandung dua aspek yaitu aspek -aspek positif dan negatife. Kedua aspek ini akan
menentukan sikap seseorang tentang suatu objek yang diketahui, maka akan menimbulkan sikap positif terhadap
objek tertentu (Notoatmodjo, 2010). Hasil peneltian di Nairobi oleh Benta A Abuya et all (2012) menunjukkan
bahwa pendidikan kepada ibu hamil menjadi prediktor yang kuat untuk meminimalkan terjadinya stunting.
Antropometri artinya ukuran tubuh manusia. Ditinjau dari su dut pandang antropometri gizi adalah
berhubungan dengan berbagai macam pengukuran tubuh dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur dan
tingkat gizi. Pada dasarnya, penilaian status gizi dapat dibagi dua, yaitu secara langsung dan tidak langsung.
Penilaian secara langsung meliputiantropometri, biokimia, dan biofisik. Penilaian secara tidak langsung meliputi
suvei konsumsi makanan, statistic vital dan faktor ekologi (Supariasa, 2014). Indikator yang digunakan untuk
mengidentifikasi balita stunting adalah berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) menurut standar
WHO child Growth standart (Picauly & Toy, 2013; Mucha, 2013). Indonesia termasuk di dalam 17 negara
diantara 117 negara yang mempunyai masalah stunting, wasting dan/ atau overweight pada balita yaitu 37.2%
mengalami stunting (Endang L. Achadi-FKM-UI, 2015). Antropometri adalah cara pengukuran status gizi yang
paling sering digunakan dimasyarakat dan cara menggunakan antropometri sebagai salah satu metode untuk
mengukur status gizi masyarakat sangat luas. Contohnya, program gizi masyarakat dalam pengukuran status gizi
balita dan kegiatan penapisan status gizi masyarakat (Susilowati, 2008). Pengukuran tinggi badan anak dengan
menggunakan Microtoise (stature meter) atau Shortboard. Dim ana ibu yang anaknya mengalami stunting di
berikan penjelasan dan diukur tinggi badan anaknya serta memberikan lembar kuisioner untuk diisi oleh ibunya.
Pengisian kuisioner ini dilakukan oleh ibu sendiri dengan dipandu oleh peneliti.
Penelitian ini sesuai dengan penelitian Dewi (2013) yang mengatakan bahwa pengetahuan ibu tentang
status gizi kurang yaitu sebesar 56,7%. Hal ini diperkuat oleh penelitian Adit (2018) yang mengatakan bahwa
sebagian besar ibu memiliki pengetahuan kurang tentang gizi pada balita dan para petugas kesehatan harus lebih
meningkatkan penyuluhan tentang gizi pada para ibu, serta lebih memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi
kurangnya pengetahuan ibu agar para ibu bisa lebih mengerti makanan yang bergizi untuk balita. Hasil penelitian
Intansari (2017) mengatakan bahwa pengetahuan yang buruk perlu ditingkatkan dengan penyuluhan kesehatan,
memasang poster dan leaflet. Dilapangan peneliti melakukan beberapa wawancara juga bahwa Ibu tidak
memahami tentang stunting. Petugas kesehatan juga jarang menyampaikan istilah stunting kepada Ibu-ibu
sehingga mereka tidak memahami tentang stunting. Adapun beberapa ibu-ibu juga mengatakan bahwa pernah
mendengar istilah tersebut tetapi karena hanya sekilas jadi tidak mendapat informasi yang lengkap . Ketidakjelasan
dengan stunting tentu berkaitan dengan upaya Ibu dalam menanggulangi stunting. Pada saat ditanyakan tentang
anaknya yang pendek dibandingkan dengan anak lain yang sesuainya, mereka mengatakan tidak ada usaha khusus
yang dilakukan karena mereka mengganggap anak mereka masih dalam pertumbuhan.
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Hasil penelitian di Desa Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat menunjukkan bahwa ada hubungan
yang bermakna antara pengetahuan gizi ibu dengan kejadian stunting pada anak usia 2-5 tahun. Hasil penelitian
ini berbeda dengan penelitian penelitian Salman,dkk Tahun 2017 di Gorontalo dimana hasil penelitian tidak
didapatkannya hubungan antara pengetahuan gizi Ibu dengan kejadian stunting pada balita. Pada penelitian ini
didapatkan pengetahuan ibu tentang gizi sebagian besar kurang, artinya hampir semua ibu mempunyai
pengetahuan kurang dan harus perlu meningkatkan penyuluhan tentang gizi agar para ibu bisa lebih mengerti
makanan yang bergizi untuk balita. Dengan melihat prevalensi di Desa Sindangkerta, Kabupat en Bandung Barat
ini, maka ada beberapa hal serta upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi angka prevalensi stunting di Desa
Sindangkerta diantaranya yaitu dengan meningkatkan partisipasi Ibu yang memiliki balita untuk berkunjung ke
Puskesmas, serta mempermudah akses bai kdari segi pemberian jaminan kesehatan dengan wilayah tinggal
masyarakat terutama yang memiliki tempat tinggal yang jauh dengan akses pelayanan kesehatan. Memberikan
edukasi gizi kepada masyarakat seperti penyuluhan, konseling gizi ataupun melakukan demonstrasi pembuatan
makanan tambahan dan makanan pendamping ASI kepada Ibu sehingga dapat memberikan peningkatan
pemahaman pengetahuan Ibu.
Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada anak stunting yang sudah terdiagnosia di Desa Sindangkerta
Kabupaten Bandung Barat menunjukan bahwa dari 93 responden dengan menggunakan kuesioner pengetahuan
ibu dengan pengetahuan kurang sebanyak 48 responden, Ibu dengan anak yang menderita stunting mempunyai
pengetahuan yang salah tentang stunting dan Perlunya ditingkatkan pengetahuan gizi kepada ibu khususnya ibu
dengan anak yang menderita stunting.
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ABSTRAK
Tuberkulosis merupakan penyakit menular dan bersifat kronis yang membutuhkan pengobatan lama. Tantangan
program pengendalian tuberkulosis adalah kepatuhan pada penderita tuberkulosis. Sehingga membutuhkan
intervensi dan dukungan dalam kepatuhan pengobatan. Teknologi digital semakin dimanfaatkan untuk mendukung
pengobata n orang dengan tuberkulosis. Teknologi memiliki potensi untuk meningkatkan kepatuhan dalam
pengobatan tuberkulosis. Tujuan tinjauan sistematis ini untuk mengetahui pengaruh teknologi dalam
meningkatkan kepatuhan dan dukungan perawatan penderita tuberkulosis dengan penggunaan teknologi digital.
Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu dengan pencarian data dari internet seperti google scholar,
Proquest, EBSCO. kriteria inklusi yang membahas pengaruh teknologi digital terhadap kepatuhan serta perawatan
tuberkulosis, dengan desain penelitian minimal quasi eksperimen dan tahun pencarian yaitu 10 tahun terakhir
(2009-2019). Hasil dari pencarian literatur ini didapatkan 34 artikel dan sebanyak 23 memenuhi kriteria tahun dan
sebanyak 14 merupakan artikel lengkap, serta 5 artikel merupakan artikel yang menunjukan bahwa salah satu efek
intervensi digital yang dapat mendukung dan meningkatkan kepatuhan pengobatan yaitu dengan penggunaan
Mobile Direct Observation treatment for Tuberkulosis (MDOT), Medication Monitors (MMs), short message send
(SMS), Video Observed therapy (VOT), Video directly Observed Therapy (VDOT), Electronic Reminder,
Medication event reminder monitor system (MERM). Namun dari berbagai teknologi penunjang untuk kepatuhan
tuberkulosis, penggunaan VOT lebih efektif karena dapat melakukan pengawasan langsung dibanding yang
lainnya karena lebih terstandar sebagai pengingat kepatuhan. Program pemanfaatan teknologi digital memiliki
pengaruh sebagai media untuk perawatan pasien tuberkulosis seperti pengingat dalam kepatuhan pengobatan
tuberkulosis, sebagai sarana pendidikan kesehatan dan support system, serta jangkauan luas yang memudahkan
penderita dan petugas kesehatan dalam penggunaanya. Bukti pengaruh teknologi digital dalam perawata n
tuberkulosis dalam meningkatkan perawatan tuberkulosis masih terbatas. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk
mengetahui dampak teknologi dalam meningkatkan program TB.
Kata Kunci: Teknologi Digital, Kepatuhan, Perawatan, Tuberkulosis
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ABSTRAK
Pengenalan secara dini tanda dan gejala perburukan klinis pada pasien di trauma center merupakan faktor utama
demi kelangsungan hidup dan memperbaiki prognosis. Anamnesis dan pemeriksaan fisis singkat diperlukan untuk
mendapatkan data yang akurat agar intervensi oleh tim medis reaksi cepat dapat dilakukan segera, sehingga
mencegah perburukan klinis menjadi gagal sirkulasi, gagal napas, atau henti kardiopulmonal. Early warning score
(EWS) merupakan salah satu alat atau sistem skoring menggunakan karakteristik pasien yang dapat mendeteksi
perburukan klinis pada pasien yang paling berguna atau ‘optimal’ untuk kasus kegawatdaruratan. Tujuan
penelitian ini adalah menganalisis efektifitas EWS dalam deteksi kegawatdaruratan di Trauma Center Rumkital
Dr. Midiyato S Tanjungpinang. Metode penelitian menggunakan desain quasi eksperimen pre-post test design dan
pengambilan sampel dengan cara purposive sampling melibatkan 40 responden yang terbagi 2 kelompok yaitu 1
kelompok intervensi dan 1 kelompok kontrol masing-masing berjumlah 20 responden. Hasil penelitian mayoritas
responden (30%) responden berusia 35-39 tahun, berjenis kelamin pria (65%), Kegawatdaruratan prioritas 2
(55%). Hasil uji beda berpasangan didapatkan ada perbedaan yang signifikan kegawatdaruratan sebelum dan
sesudah intervensi pada kelompok EWS (p = 0,004). Hasil uji regresi logistik ordinal menunjukkan bahwa EWS
memberikan efektif terhadap kegawatdaruratan (p = 0,018). Kesimpulan penelitian bahwa EWS efektif terhadap
deteksi kegawatdaruratan di Trauma Center. Penelitian ini merekomen dasikan perlu penelitian lebih lanjut terkait
dengan faktor resiko lain yang mempengaruhi kegawatdaruratan seperti jenis cedera atau penyakit, hasil
pemeriksaan penunjang, kegawatdaruratan pada anak. Perawat dapat mengembangkan Early Warning Scores
untuk mendeteksi kegawatandaruratan.
Kata Kunci: Early Warning Scores, Kegawatdaruratan
Latar Belakang
Penanganan gawat darurat ada filosofinya yaitu Time Saving it’s Live Saving. Artinya seluruh tindakan
yang dilakukan pada saat kondisi gawat darurat haruslah benar-benar efektif dan efisien. Hal ini mengingatkan
pada kondisi tersebut pasien dapat kehilangan nyawa hanya dalam hitungan menit saja. Berhenti nafas 2 -3
menit pada manusia dapat mengakibatkan kematian yang fatal. (Sutawijaya, 2009).
Dalam pelayanan keperawatan gawat darurat keperawatan dan tim medis lainnya dituntut untuk
memberikan pelayanan yang cepat karena waktu adalah nyawa (Timesaving is life saving). Selain itu ada
beberapa faktor seperti keterlamabatan penanganan kasus gawat daarurat antara lain karakter pasien,
penempatan staf, ketersediaan stretcher, petugas kesehatan, waktu ketibaan pasien, pelaksanaan menejemen,
strategi pemeriksaan dan penanganan yang dipilih, merupakan pertimbangan untuk menentukan konsep waktu
tanggap penanganan kasus dirumah sakit (Yoel et al dalam We Ode Nur 2012). Karena kondisi
kegawatdaruratan dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, kematian karena trauma dapat terjadi sesaat setelah
kejadian, dalam perjalan kerumah sakit maupun saat dirumah sakit (HIPGABI, 2014).
Dorothe et all, (2011) menyatakan bahwa pelayanan cepat dan pengobatan yang efektif merupakan awal
meningkatkan kelangsungan hidup pasien. Pasien sakit kritis harus diidentifikasi dengan cepat, sehingga
pengobatan yang relevan dapat dimulai tanpa penundaan. Sistem triase berbeda telah divalidasi untuk digunakan
di bagian gawat darurat dan unit akut masuk.
Di dunia telah diperkenalkan sistem scoring pendeteksian dini atau peringatan dini untuk mendeteksi
adanya perburukan keadaan pasien dengan penerapa . EWS telah diterapkan banyak Rumah sakit di Inggris
terutama National Health Service, Royal College of Physicians yang telah merekomendasikan National Early
Warning Score (NEWS) sebagai standarisasi untuk penilaian penyakit akut, dan digunakan pada tim multidsiplin
(NHS Report, 2012).
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Early Warning Scoring System adalah sebuah sistem skoring fisiologis yang umumnya digunakan di unit
medikal bedah sebelum pasien mengalami kondisi kegawatan. Skoring EWSS disertai dengan algoritme tindakan
berdasarkan hasil skoring dari pengkajian pasien. (Duncan & McMullan, 2012).
Early warning scores lebih berfokus kepada mendeteksi kegawatan sebelum hal tersebut terjadi. Sehingga
diharapkan dengan tatalaksana yang lebih dini, kondisi yang mengancam jiwa dapat tertangani lebih cepat atau
bahkan dapat dihindari, sehingga output yang dihasilkan lebih baik (Firmansyah, 2013).
Trauma Center Rumkital Dr. Midiyato S Tanjungpinang merupakan satu-satunya Taruma Center di
Tanjungpinang sebagai pusat rujukan bagi kegawatdaruratan. Tantangan dalam mencegah henti kardiopulmoner
terletak pada kemampuan penyedia layanan kesehatan mengiden tifikasi tanda-tanda awal perburukan klinis dan
intervensi. Terdapat pendekatan yang dapat digunakan, ‘early warning score’ untuk tingkat keparahan penyakit
yang menggabungkan parameter klinis menjadi skor tunggal. Pasien dengan skor lebih besar dari amban g batas
diidentifikasi dan dirujuk ke tingkat perawatan yang lebih tinggi. Berdasarkan hal-hal tersebut, peneliti tertarik
melakukan penelitian untuk mengetahui efektifitas EWS dalam deteksi kegawatdaruratan di Trauma Center
Rumkital Dr. Midiyato S Tanjungpinang.
Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas EWS dalam deteksi
kegawatdaruratan di Trauma Center Rumkital Dr. Midiyato S Tanjungpinang.
Metode Penelitian
Desain penelitian nonequivalent control group pretest – posttest yaitu desain penelitian yang memberikan
perlakuan pada dua atau lebih kelompok. Kelompok tersebut diobservasi sebelum dan sesudah intervensi (Polit &
Hungler, 2010). Pengukuran variabel dependen dilakukan pre-post design, artinya sebelum dan sesudah intervensi.
Pada penelitian ini responden dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok intervensi dan kelompok kontrol.
Populasi penelitian ini semua pasien yang berkunjung ke Trauma Center Rumkital dr. Midiyato S Tanjungpinang
mulai bulan April sampai dengan bulan Juni 2017. Rata -rata pasien yang berkunjung setiap hari ke Trauma Center
Rumkital dr. Midiyato S Tanjungpinang adalah 40 orang. Teknik pengambilan sampel secara purposive sampling.
Penelitian dilaksanakan pada April – Juni 2017.
Pada populasi tersebut dilakukan seleksi terhadap pasien gawat darurat berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi.
Kriteria inklusi penelitian
a. Pasien dengan prioritas 1 dan prioritas 2
b. Usia antara 26 – 65 tahun
Kriteria eksklusi
a. Pasien mengalami gangguan mental/jiwa
b. Pasien dengan prioritas 3
c. Usia > 65 tahun
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Tabel 2.1 Tabel Penilaian NEWS
Royal College of Physician. National Early Warning Score: Standardising the assesment of acute-illness severity
in the NHS Report of a working party. London: RCP, 2012.

Hasil Penelitian
Tabel 4.1 Distribusi frekuensi responden menurut Usia, Jenis Kelamin dan Kegawatdaruratan 2017 (n=80)
Variabel
f
%
Usia
26-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
Jenis kelamin
Pria
Wanita
Kegawatdarurat
Prioritas 1
Prioritas 2
80

12
24
8
20
12
4

15
30
10
25
15
5

52
28

65
35

36
44

45
55
100

Berdasarkan tabel 4.1 didapatkan sebagian besar (30%) responden berusia 35 -39 tahun, berjenis kelamin pria
(65%), Kegawatdarurat prioritas 2 (55%).
Tabel 4.2.
Hasil Uji Beda Berpasangan deteksi kegawatdaruratan Sebelum dan Sesudah Intervensi pada Kelompok Intervensi
Sebelum
Sesudah
Nilai
Kegawatdaruratan
Median
Median
p value
Tekanan Darah
150/90
130/80
0,004
HR
117
85
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Suhu
SpO²
Tingkat Kesadaran
Composmentis
Somnolen
Apatis
Stupor

38,9
95

36,4
98

8
18
10
4

16
14
10
0

Berdasarkan Tabel 4.2 menunjukkan ada perbedaan yang signifikan terhadap kegawatdaruratan sebelum dan
sesudah intervensi pada kelompok EWS dengan nilai p value = 0,004 (< 0,05).
Tabel 4.3.
Hasil Uji Beda Berpasangan deteksi kegawatdaruratan Sebelum dan Sesudah pada Kelompok Kontrol
Sebelum
Sesudah
Nilai
Kegawatdaruratan
Median
Median
p value
Tekanan Darah
160/100
150/90
Nadi
105
96
Suhu
38,2
37,8
SpO²
95
97
Tingkat Kesadaran
Composmentis
Somnolen
Apatis
Stupor

0,116

12
14
24
22
2
2
2
2
Berdasarkan Tabel 4.3 menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap kegawatdaruratan sebelum dan
sesudah pada kelompok kontrol dengan nilai p value = 0,116 (< 0,05).
Tabel 4.4
Hasil Uji Beda Independen Mann-Whitney Antara Kegawatdaruratan Kelompok Perlakuan dengan Kelompok
Kontrol
Nilai p value
Kegawatdaruratan
EWS
Kelompok Kontrol
0,018
Berdasarkan Tabel 4.4 menunjukkan Ada perbedaan yang signifikan terhadap kegawatdaruratan antar kelompok
EWS dengan kelompok kontrol dengan nilai p value = 0,018 (<0,05).
Pembahasan
Early Warning Scores terhadap kegawatdaruratan
Berdasarkan Tabel 4.2 menunjukkan ada perbedaan yang signifikan terhadap kegawatdaruratan sebelum dan
sesudah intervensi pada kelompok EWS dengan nilai p value = 0,004 (< 0,05). Kesimpulan yang diperoleh ada
perbedaan yang signifikan antara EWS dengan kegawatdaruratan.
Early Warning Scoring System adalah sebuah sistem skoring fisiologis yang umumnya digunakan di unit medikal
bedah sebelum pasien mengalami kondisi kegawatan. Skoring EWSS disertai dengan algoritme tindakan
berdasarkan hasil skoring dari pengkajian pasien. (Duncan & McMullan, 2012).
Early warning scores lebih berfokus kepada mendeteksi kegawatan sebelum hal tersebut terjadi. Sehingga
diharapkan dengan tatalaksana yang lebih dini, kondisi yang mengancam jiwa dapat tertangani lebih cepat atau
bahkan dapat dihindari, sehingga output yang dihasilkan lebih baik (Firmansyah, 2013).
Penggunaan Early Waring Scores sangat berkaitan erat dengan peran perawat yang melakukan observasi harian
tanda -tanda vital. Perawat melaksanakan asuhan keperawatan, sebagai caregiver memberikan pelayanan dengan
melakukan pengkajian harian serta memonitoring keadaan pasien, ketika terjadi perburukan keadaaan, orang
pertama yang mengetahui adalah perawat oleh karena itu disebut Early Warning Scores. Sistem scoring sederhana
digunakan untuk pengukuran fisiologis ketika pasien tiba, atau yang sedang dipantau di rumah sakit. Enam
parameter fisiologis sederhana ini membentuk dasar dari sistem skor yaitu Frekuensi pernafasan, saturasi oksigen,
suhu, tekanan darah sistolik, Frekuensi Nadi dan Level kesadaran (AVPU = Alert, Verbal, Pain, Unrespone). Atau
sering disebut dalam pemeriksaan Tanda-tanda Vital.
Tanda vital pasien (tekanan darah, denyut nadi, respirations dll) yang rutin direkam di rumah sakit. Dengan Early
Warning Scores, setiap tanda penting dialokasikan nilai numerik dari 0 sampai 3, dengan bagan kode warna
pengamatan (Skor 0 yang paling diinginkan dan Skor 3 adalah paling tidak diinginkan). Nilai dari masing-masing
score ditambahkan bersama dan di jumlahkan. Hasil dari total score merupakan nilai peringatan awal.
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Penanganan yang cepat dan tepat dapat meminimalisir akan kejadian kompikasi dan kematian. Perawat sebagai
pelaksana petugas yang pertama dalam respon time ‘in-hospital’. Harus menghindari keterlambatan penanganan
yang dapat menyebabkan keterpurukan status kesehatan pada seseorang yang sakit dengan keadaan kritis. “Time
Saving is Life Saving (respon time diusahakan sesingkat mungkin), The Right Patient, to The Right Place at The
Right Time, with The Right Care Provider.“ Menurut Dorothe et all (2011) : Pelayanan cepat dan pengobatan yang
efektif merupakan awal meningkatkan kelangsungan hidup pasien.
Menurut Rismala Dewi (2016) hasil penelitian mendapatkan efektifitas, validitas, dan reliabilitas EWS yang
penggunaannya masih terbatas. Satu penelitian melaporkan terdapat hubungan antara nilai EWS yang tinggi
dengan kemungkinan yang lebih besar untuk dirujuk ke Intensive Care Unit (ICU). Kurang dari 1% (0,23%) pasien
yang mempunyai skor 0-2 dipindahkan ke ICU dibandingkan dengan 80% pasien yang mempunyai skor 9. Analisis
regresi logistik dilakukan untuk menentukan hubungan antara EWS dan ICU dengan p value 0,01 (< 0,05).
Di Indonesia melalui RSCM sudah mengembangkan Early Warning Scores pada semua perawat di awal tahun
2014. Hasil uji coba 100% perawat merasa NEWS dapat digunakan dalam pelayanan, dan 75% perawat dapat
melakukan analisis hasil TTV dengan NEWS. Dengan parameter yang diukur adalah kemudahan penggunaan
formulir NEWS. Nursing Early warning scores lebih berfokus kepada mendeteksi kegawatan sebelum hal tersebut
terjadi. Sehingga diharapkan dengan tatalaksana yang lebih dini, kondisi yang mengancam jiwa dapat tertangani
lebih cepat atau bahkan dapat dihindari, sehingga output yang dihasilkan lebih baik (Firmansyah, 2013).
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ABSTRAK
Insiden kanker serviks di Indonesia maupun di dunia masih cukup tinggi. Salah satu cara untuk menurunkannya
adalah dengan skrinning kanker serviks. Namun, cakupan skrinning kanker serviks khususnya IVA di Indonesia
masih jauh dari target. Tujuan literatur review ini untuk mengetahui berbagai inovasi intervensi untuk
meningkatkan peran dan partisipasi skrinning kanker serviks. Pencarian artikel dilakukan melalui tiga database
yaitu Ebsco, Pubmed dan Proquest. Pencarian data elektronik dilakukan pada bulan Agustus 2019. Didapatkan 24
artikel yang sesuai dengan kriteria inklusi. Hasil, terdapat dua cara utama untuk meningkatkan peran dan partisipasi
wanita dalam skrinning kanker serviks, yaitu meningkatkan kesadaran dan melakukan inovasi intervensi skrinning
kanker serviks. Meningkatkan kesadaran dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti pendidikan kesehatan
berbasis komunitas, video, leaflet, booklet, radio, dan pengingat melalui surat, leaflet, dan telepon. Sedangkan
melalui inovasi intervensi dapat dilakukan dengan HPV self-sampling. Kesimpulan, semua cara dapat
meningkatkan peran dan partisipasi wanita terhadap skrinning kanker serviks. Namun, harus disesuaikan dengan
kondisi dan lingkungan yang ada. Saran, pilihlah metode yang paling sesuai untuk diterapkan.
Kata Kunci: Deteksi Dini, Kanker serviks,

561 | S e m i n a r N a s i o n a l 2 0 1 9 U n p a d

PENGARUH PERAWATAN LUKA POST OPERASI DENGAN METODE MODERN
DRESSING TERHADAP PENYEMBUHAN LUKA DI RUMAH SAKIT KEBONJATI
BANDUNG
Triana Dewi Safariah 1 , Aas Sundari2 , Imam Abidin 1
Prodi S1 Keperawatan, Fakultas Keperawatan, Universitas Bhakti Kencana
2 Mahasiswa Prodi S1 Keperawatan, Fakultas Keperawatan, Universitas Bhakti Kencana
triana.dewi@bku.ac.id
1 Dosen

ABSTRAK
Angka kejadian luka setiap tahun semakin meningkat. Proses penyembuhan luka berdasarkan lamanya proses luka
diklasifikasikan menjadi luka akut dan kronis. Luka akut merupakan luka trauma yang biasanya segera mendapat
penanganan dan biasanya dapat sembuh dengan baik bila tidak terjadi komplikasi, sedangkan luka kronik
merupakan luka yang berlangsung lama dan tidak sesuai dengan fisiologi waktu penyembuhannya. Teknik
perawatan luka merupakan faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka. Tujuan penelitian ini ada lah
mengetahui pengaruh perawatan luka post operasi dengan metode modern dressing terhadap penyembuhan luka
di RSU Kebonjati Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah Pra- Eksperimental One-Group Test
Design, dengan tehnik Purposive Sampling. Jumlah responden sebanyak 20 orang diambil dari RSU Kebonjati
Bandung berdasarkan kriteria inklusi dan ekslusi. Responden diberikan perawatan luka modern selama 4 kali, pada
setiap perawatan dilakukan penilaian analisis data secara bertahap yaitu analisi univariat untuk mengetahui
karakteristik responden, sementara analisis bivariat untuk melihat pengaruh antara variabel dependen dan
independen dengan menggunakan Paried T-Test. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa ada pengaruh perawatan
luka dengan modern dressing terhadap penyembuhan luka di RSU Kebonjati Bandung. Saran untuk peneliti
selanjutnya dapat mengembangkan penelitian pada kasus-kasus luka dengan tehnik lain. Selain itu, diharapkan
penelitian ini dapat dilanjutkan dengan meneliti proses peny embuhan luka dengan faktor-faktor yang
mempengaruhi penyembuhan luka seperti jenis kelamin, umur, nutrisi, penyakit penyerta dan faktor instrinsik
lainnya. Dengan demikian terdapat pengaruh perawatan luka dengan modern dressing terhadap score
penyembuhan luka di Rumah Sakit Kebonjati Bandung.
Kata Kunci : Luka post operasi, Perawatan luka modern
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ABSTRAK
Latar Belakang: Recovery merupakan konsep penting dalam pelayanan kesehatan jiwa dan berkontribusi pada
peningkatan praktik layanan kesehatan jiwa serta kualitas hidup survivor skizofrenia. Akan tetapi, tenaga
kesehatan jiwa belum sepenuhnya memiliki persepsi dan pemahaman yang sama tentang proses recovery. Tujuan
studi ini untuk meninjau persepsi tenaga kesehatan tentang recovery skizofrenia. Metode: Pencarian literatur
menggunakan database elektronik Pubmed, CINAHL Ebsco, Proquest dan Science Direct dalam rentang tahun
2009 dan 2019. Kombinasi kata kunci yang digunakan yaitu : ‘Perceptions’ AND ‘Health Workers’ OR ‘Nursing’
OR ‘Doctor’ OR ‘Psychiatrists’ AND ‘Recovery’ AND ‘Schizophrenia’. Studi yang dimasukkan adalah original
article dengan sampel tenaga kesehatan dan meneliti tentang recovery skizofrenia. Hasil: Dari total 439 studi, 8
studi dimasukkan dalam review yang terdiri dari empat studi kualitatif (n=79), tiga studi kuantitatif (n=756), dan
satu studi mixmethod (n=174). Temuan diidentifikasi menjadi dua yaitu perspektif positif dan perspektif negatif.
Perspektif positif memandang pasien dapat sembuh total tanpa ketergantungan obat, mampu beraktivitas dan
bekerja, serta berkurangnya gejala. Sedangkan perspektif negatif memandang recovery dari segi biomedis, tidak
dapat recovery total, ketergantungan obat dan kekambuhan sebagai hambatan recovery. Kesimpulan: Tenaga
kesehatan memiliki persepsi yang beragam tentang recovery skizofrenia. Keberagaman persepsi tenaga kesehatan
akan mempengaruhi proses recovery pasien skizofrenia dan pengambilan keputusan layanan kesehatan jiwa.
Sehingga temuan systematic review ini dapat digunakan sebagai panduan tenaga profesional kesehatan untuk
meningkatkan pemahaman tentang recovery skizofrenia.
Kata Kunci: Persepsi, Recovery, Skizofrenia, Tenaga Kesehatan
Pendahuluan
Secara global, orientasi konsep recovery telah menjadi kebijakan kesehatan jiwa nasional di sebagian besar negara
maju seperti Inggris, Wales dan Uni Eropa (Health, 2011). Namun relatif baru dan masih terbatas bagi tenaga
kesehatan terutama perawat di nega ra berkembang. Konsep recovery pada negara berkembang belum menjadi
prioritas dalam kesehatan jiwa, sedangkan survivor skizofrenia sangat membutuhkan pelayanan kesehatan jiwa
berorientasi pada recovery untuk kehidupan jangka panjang yang memuaskan.
Recovery didefenisikan oleh Anthony (1993) sebagai ‘pengalaman personal yang mendalam, unik untuk
mengubah sikap, nilai, perasaan, tujuan, keterampilan, dan peran seseorang demi menjalani kehidupan yang
memuaskan, penuh harapan dan berkontribusi bahkan dengan keterbatasan akibat penyakitnya’. Kontribusi tenaga
kesehatan dapat membawa perubahan pola pikir berdasarkan evidence based bahwa recovery bukanlah
pengobatan, melainkan journey atau way of live untuk membuat hidup lebih berarti dengan bekerja dan
berhubunga n sosial di masyarakat (Morrison et al., 2014; Shepherd, Boardman, Rinaldi, & Roberts, 2014; Suryani,
2014). Sehingga tenaga kesehatan merupakan sistem pendukung penting bagi survivor dan sikap tenaga kesehatan
dapat mempengaruhi perasaan survivor tentang diri mereka sendiri.
Pandangan tenaga kesehatan jiwa tentang recovery menjadi konsep kunci dan penting dalam memfasilitasi proses
recovery skizofrenia. Hal ini karena recovery sangat berkontribusi pada peningkatan praktik kesehatan jiwa dan
kualitas hidup survivor yang didiagnosis menderita skizofrenia. Penerapan recovery pada praktik kesehatan jiwa
harus berkolaborasi dengan survivor. Kolaborasi menjadi penting karena tenaga kesehatan belum cukup untuk
menghargai pengalaman subjektif survivor skizofrenia dan kemampuan mereka untuk recovery (Drapalski et al.,
2012). Tenaga kesehatan bukan menjadi penanggung jawab tetapi sebagai penyedia sumber daya dan dukungan
untuk mendorong survivor mengelola kondisi mereka sendiri dengan memberi kepercayaan, menumbuhkan rasa
tanggung jawab dan memotivasi mereka untuk yakin bahwa mereka bisa sembuh (Suryani, 2014).
Tenaga kesehatan jiwa belum sepenuhnya memiliki pandangan dan pemahaman yang sama tentang proses
recovery. Selain itu, tinjauan tentang persepsi tenaga keseha tan terhadap recovery survivor skizofrenia belum
dilakukan. Padahal bagian penting dari proses recovery salah satunya mengenai pandangan tenaga kesehatan di
komunitas yang terlibat secara langsung dalam praktik recovery untuk survivor skizofrenia. Keberaga man
pandangan ini akan mempengaruhi sumber daya, motivasi, dukungan, kualitas dan hasil layanan survivor
skizofrenia dalam recovery.
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Tujuan
Tujuan studi sistematik review ini adalah untuk meninjau persepsi tenaga kesehatan tentang recovery skizofrenia .
Metode
Strategi pencarian
Untuk meminimalkan potensi bias publikasi, peneliti melakukan pencarian sistematis menggunakan komputer dan
menelusuri database elektronik Pubmed, CINAHL ebsco, Proquest dan Science Direct pada bulan Oktober 2019.
Peneliti melakukan pencarian lanjutan (advanced search) di empat database tersebut dalam rentang waktu antara
2009 dan 2019. Kombinasi kata kunci yang digunakan yaitu: ‘Perceptions’ AND ‘Health Workers’ OR ‘Nursing’
OR ‘Doctor’ OR ‘Psychiatrists’ AND ‘Recovery’ AND ‘Schizophrenia’.
Kriteria Inklusi
Untuk tujuan systematic review ini, penelitian harus memiliki peserta tenaga kesehatan dan meneliti tentang
recovery psikosis terutama skizofrenia. Peneliti memilih original artikel yang melaporkan penelitian kualitatif dan
kuantitatif. Peneliti juga mempertimbangkan studi dari semua negara tetapi publikasi non bahasa inggris
dikeluarkan dalam review ini.
Gambar 1. Proses seleksi dalam studi systematic review
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Hasil Penelitian
Judul/Tahun
Factors involved
in recovery from
schizophrenia:
A qualitative
study of Thai
mental health
nurses (2011)

Peneliti

Negara

Design Studi

Sampel

Intervensi

Chettha Kaewprom,
Janette Curtis, Frank P.
Deane

Thailand

Kualitatif

24 Perawat

Wawancara
semi terstruktur

Mental health
recovery: lived
experience of
consumers, carers
and nurses (2015)

Sini Jacob, Ian Munro &
Beverley Joan Taylor

Australia

Kualitatif

26 responden yang
terdiri dari survivor,
caregiver dan
perawat

Wawanca ra
semi terstruktur

Supporting
recovery in
patients with
psychosis through
care by
community based
adult mental
health teams
(REFOCUS): a
multisite, cluster,
randomised,
controlled trial

Mike Slade, Victoria
Bird, Eleanor Clarke,
Clair Le Boutillier, Paul
McCrone, Rob
Macpherson, Francesca
Pesola, Genevieve
Wallace, Julie Williams,
Mary Leamy

Inggris

Cluster RCT

27 Tim kesehatan
dan 403 partisipan

REFOCUS
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Instrumen

Questionnaire
about the
Process of
Recovery
(QPR)

Hasil
Studi ini mengungkapkan bahwa perawat
Thailand masih memandang recovery dari
perspektif biomedis seperti perbaikan
klinis dan fungsional (kurangnya gejala,
mampu beraktivitas sehari-hari, bekerja
dan belajar tanpa relaps). Faktor-faktor
dalam recovery ditemukan empat tema
yaitu fasilitator pribadi, fasilitator
lingkungan, hambatan pribadi dan
hambatan lingkungan.
Hasil studi terhadap ketiga kelompok
yakni survivor, caregiver dan perawat
menemukan dua tema yaitu recovery
secara internal dan eksternal. Ketiga
kelompok juga memiliki pandangan yang
berbeda dan juga sama pada dua tema
tersebut.
Hasil studi ini bahwa implementasi
REFOCUS tidak menunjukkan signifikansi
efek recovery pada klien dengan psikosis.
Temuan juga tidak menemukan adanya
perubahan dalam pengetahuan,
keterampilan atau sikap staf untuk perilaku
promosi recovery.

What Does
Recovery From
Schizophrenia
Mean?
Perceptions Of
Medical Students
And Trainee
Psychiatrists

Roger M.K. Ng,
Veronica Pearson, Eric
E.Y. Chen & C.W. Law

Hongkong

Kualitatif

17 mahasiswa
kedokteran dan
psikiater

Wawancara semi
terstruktur

Functional
recovery in
patients with
schizophrenia:
recommendations
from a panel of
experts
Is it possible to
achieve functional
recovery in
schizophrenia? A
qualitative and
quantitative
analysis of
psychiatrist´s
opinion
A Cross Sectional
Study of
Recovery

Guillermo Lahera, José
L. Gálvez, Pedro
Sánchez, Miguel
Martínez Roig6, J. V.
Pérez-Fuster, Paz García
Portilla, Berta Herrera &
Miquel Roca
Guillermo Lahera,
Vicente Pérez Fuster,
Jóse L. Gálvez, Miguel
Martínez, Pedro Sánchez
Miquel Roca

Spanyol

Kuantitatif

8 Psikiater

Metode Delphi

Spanyol

Mix
Methods

Kuantitatif : 132
Psikiater,
Kualitatif : 42
Psikiater

Kuantitatif :
Survey, Kualitatif
: wawancara semi
terstruktur

Jack Tsai, Michelle P.

Amerika
Serikat

Kuantitatif

318 staf puskesmas

Kuesioner
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Global
Assessment
Functioning
(GAF) scale dan
Global
Assessment Scale
(GAS)

Life Orientation
Test-Revised

Studi ini menemukan adanya sikap
pesimistis atau sudut pandang yang
sempit tentang konsep recovery.
Keempat tema ditemukan yaitu (1)
recovery didefenisikan sebagai
penghentian pengobatan, (2)
recovery memerlukan konfirmasi
medis dan penerimaan klien terhadap
penyakitnya, (3) kontribusi recovery
terbesar adalah kepatuhan obatobatan dan (4) stigma sebagai
penghalang recovery.
Hasil studi menunjukkan sebagian
besar experts (87%) menyetujui
recovery fungsional merupakan
tujuan realistis dalam perawatan
klien dengan skizofrenia.

Data survei menunjukkanbahwa 94%
psikiater mengganggap konsep
functional recovery sangat berguna
dan menjadi prioritas utama dalam
pelayanan kesehatan jiwa. Studi ini
juga menunjukkan bahwa mengontrol
gejala adalah prioritas, sementara
mencegah kekambuhan dan fungsi
sehari-hari sebagai tujuan sekunder.
Temuan mengungkapkan bahwa staf
yang menerima pelatihan terkait
recovery melaporkan peningkatan

Training and Staff
Attitudes in Four
Community
Mental Health
Centers

Salyers and Alan B.
McGuire

Health
Professional’s
Perceptions
Toward Recovery
of Patients with
Schizophrenia in
Community

Mamnuah, Intansari
Nurjannah, Yayi Suryo
Prabandari dan Carla
RaymondalexasMarchira
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Indonesia

Kualitatif

12 tenaga profesional
kesehatan

(LOT-R),
Consumer
Optimism scale,
Recovery Self
Assessment
(RSA)
Wawancara semi
terstruktur

optimisme yang signifikan, orientasi
pelayanan berbasis recovery yang
lebih besar terha dap tujuan hidup
survivor gangguan jiwa.

Studi ini mengungkapkan
keberagaman persepsi para
profesional kesehatan terkait dimensi
recovery (defenisi, jenis, dan
karakteristik). Temuan lainnya bahwa
petugas kesehatan menganggap
bahwa pasien skizofrenia dapat
mencapai recovery total, sementara
yang lain menganggap bahwa pasien
tidak akan pernah mencapai recovery
total.

Diskusi
Tinjauan sistematis ini bertujuan untuk mengidentifikasi persepsi atau pandangan tenaga kesehatan tentang
recovery skizofrenia. Tinjauan ini mencakup penelitian yang berbeda, baik kualitatif maupun kuantitatif
yang saling melengkapi. Diantara 8 studi yang di review, 4 adalah studi kualitatif (n=79), tiga adalah studi
kuantitatif (n=756), dan satu adalah mixmethod (n=174). Kekuatan dari tinjauan ini adalah populasi yang
ditemukan mencakup negara maju maupun berkembang. Tinjauan ini termasuk studi yang dilaku kan di
beberapa negara termasuk Thailand, Australia, Inggris, Spanyol, Hongkong, Amerika Serikat dan Indonesia.
Persepsi tenaga kesehatan dari beberapa negara tentang recovery sangat beragam. Studi yang dilakukan oleh
Nurjannah, Suryo Prabandari, & Marchira (2019) di Indonesia menemukan empat tema yaitu defenisi
recovery, jenis recovery, karakteristik recovery dan perbedaan persepsi tentang recovery di kalangan tenaga
kesehatan. Studi kualitatif ini melibatkan 12 responden tenaga kesehatan yang terdiri dari dua psikiater, dua
psikolog, dua perawat, dua dokter puskesmas, dua pekerja sosial, dan dua pejabat departemen kesehatan
Provinsi Yogyakarta. Pada studi ini ditemukan dua persepsi yaitu persepsi positif dan negatif tenaga
kesehatan tentang pencapaian recovery pasien skizofrenia. Peserta yang memiliki persepsi positif
mengungkapkan bahwa pasien skizofrenia dapat recovery total tanpa harus minum obat, sebaliknya tenaga
kesehatan yang memiliki persepsi negatif percaya bahwa klien skizofrenia akan ketergantungan obat dan
tidak pernah recovery total (Nurjannah et al., 2019).
Sejalan dengan temuan di Indonesia, studi Ng, Pearson, Chen, & Law (2011) terhadap mahasiswa kedokteran
dan trainer psikiatri di Hongkong menemukan bahwa kedua kelompok memiliki persepsi y ang sempit dan
pesimistis tentang recovery skizofrenia. Studi ini menemukan empat tema yaitu recovery didefenisikan
sebagai penghentian pengobatan, kontribusi recovery terbesar adalah patuh minum obat, recovery
memerlukan konfirmasi medis dan penerimaan klien terhadap penyakitnya, serta stigma sebagai hambatan
recovery. Hasil studi di Thailand mendukung kedua temuan di atas. Studi Kaewprom, Curtis, & Deane
(2011) menemukan bahwa perawat Thailand masih memandang recovery dari perspektif biomedis.
Recovery bagi perawat Thailand yaitu dapat melakukan aktivitas sehari-hari, mampu kembali bekerja atau
belajar seperti biasanya dan berkurangnya gejala akibat penyakitnya (Kaewprom et al., 2011). Jika pasien
relaps atau kambuh maka dipandang sebagai hambatan dalam recovery dan bukan sebagai bagian dari proses
recovery (Kaewprom et al., 2011). Padahal kekambuhan gangguan jiwa merupakan bagian dari recovery
yang perlu mendapat penanganan tepat. Selain itu, persepsi negatif tenaga kesehatan bahwa pasien
skizofrenia tida k pernah pulih adalah salah satu bentuk stigma yang dimiliki tenaga kesehatan.
Hal berbeda diungkapkan oleh Jacob, Munro, & Taylor (2015) yang meneliti 3 kelompok (survivor,
caregiver dan perawat) di Australia. Hasil studi terhadap ketiga kelompok menemuk an dua tema yaitu
recovery secara internal dan eksternal. Pandangan perawat tentang recovery yaitu penerimaan diri, menjalani
hidup, dan kembali ke kondisi sebelum sakit (Jacob et al., 2015). Perawat memandang recovery sebagai
pencapaian tingkat fungsi optimal sebagai manusia dalam menjalani hidup tanpa dipengaruhi oleh efek
penyakit mental meskipun ada gejala. Namun, persepsi psikiater pada studi mix method di Spanyol
menyatakan bahwa mengontrol gejala merupakan prioritas, sementara mencegah kekambuhan dan fungsi
sehari-hari sebagai tujuan sekunder recovery gangguan jiwa (Lahera et al., 2018).
Meskipun memiliki persepsi yang berbeda, psikiater menganggap recovery fungsional sangat berguna,
memiliki tujuan realistis dalam perawatan klien skizofrenia dan men jadi prioritas utama dalam pelayanan
kesehatan jiwa (Lahera et al., 2018; Roca, 2016). Perbedaan mendasar persepsi tenaga kesehatan sangat
mempengaruhi praktik recovery di pelayanan kesehatan. Sehingga perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan
terkait recovery skizofrenia.
Pelatihan 318 staf puskesmas di Amerika Serikat terkait recovery klien skizofrenia melaporkan peningkatan
optimisme yang signifikan, orientasi pelayanan berbasis recovery yang lebih besar terhadap tujuan hidup
survivor gangguan jiwa dibandingkan dengan staf yang tidak mendapatkan pelatihan (Tsai, Salyers, &
McGuire, 2011). Sehingga jumlah pelatihan recovery secara signifikan berkorelasi positif dengan sikap dan
pandangan staf terhadap survivor gangguan jiwa. Namun, hal ini tidak sejalan de ngan temuan Slade et al.
(2015) yang menggunakan intervensi tingkat tim atau REFOCUS dengan tujuan untuk meningkatkan
dukungan layanan kesehatan jiwa untuk recovery pasien. Hasil studi ini bahwa implementasi REFOCUS
tidak menunjukkan signifikansi efek recovery pada klien dengan psikosis. Temuan juga tidak menemukan
adanya perubahan dalam pengetahuan, keterampilan atau sikap staf untuk perilaku promosi recovery.
Keterbatasan dalam review ini bahwa sebagian besar studi dalam review ini menggunakan pendekatan
kualitatif. Studi kualitatif akan mendapatkan data subjektif yang kaya, tetapi terbatas pada jumlah responden
dan tidak dapat digeneralisasikan ke populasi yan g besar. Selain itu, variasi budaya dan etnis menjadi
pertimbangan dalam studi ini untuk diaplikasi karena terdiri dari multi cultural. Keterbatasan lainnya bahwa
sistem layanan kesehatan jiwa negara maju (Amerika Serikat, Spanyol, Australia, Hongkong) sud ah sangat
baik dibandingkan negara berkembang (Indonesia dan Thailand) terkait konsep recovery.
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Kesimpulan
Persepsi recovery skizofrenia berdasarkan tenaga kesehatan melibatkan berbagai ruang lingkup yang
berbeda berdasarkan pemahaman mereka. Tenaga kesehatan memandang recovery dari dua sisi yaitu positif
dan negatif. Perspektif positif memandang pasien dapat sembuh total tanpa ketergantungan obat, mampu
beraktivitas dan bekerja, serta berkurangnya gejala. Sedangkan perspektif negatif memandang recovery d ari
segi biomedis, tidak dapat recovery total, ketergantungan obat dan kekambuhan sebagai hambatan recovery.
Temuan systematic review ini dapat digunakan sebagai panduan tenaga profesional kesehatan untuk
meningkatkan pemahaman tentang recovery gangguan jiwa. Hal ini karena persepsi tenaga kesehatan sangat
berkontribusi pada proses recovery pasien dengan skizofrenia dan mempengaruhi pengambilan keputusan
layanan kesehatan jiwa. Pada temuan ini hanya 1 penelitian di Thailand dengan karakteristik sampel
semuanya perawat. Sehingga perlu penelitian lanjutan dengan metode kualitatif di negara berkembang
lainnya seperti Indonesia dan responden yang digunakan hanya perawat pemegang program kesehatan jiwa
di puskesmas.
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ABSTRAK
Latar belakang: Depresi merupakan salah satu masalah psikologis yang paling sering ditemukan pada pasien
penyakit ginjal kronis (PGK) yang menjalani hemodialisis. Tidak sedikit pasien yang mengalami depresi
muncul keinginan untuk bunuh diri. Hal ini diperberat dengan lemahnya kondisi spitualitas pasien. Berbagai
intervensi telah banyak dikembangkan untuk mengatasi masalah depresi, namun belum banyak berhasil, dan
sedikit sekali yang berbasis spiritual. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji literatur terkait berbagai
intervensi berbasis spiritalitas untuk menurunkan depresi pada pasien dengan PGK. Metode penelitian:
pencarian terbatas dilakukan di tiga data base yaitu PUBMED, EBSCO dan PROQUEST. Kriteria artikel
yaitu studi diterbitkan tahun terbit yaitu 2010 -2018 dan menggunakan studi Randomized Control Trial.
Peneliti menemukan 6 studi yang masuk dalam kriteria penelitian yaitu intervensi untuk menurunan kejadian
depresi pada pasien PGK. Hasil penelitian. Literatur mengungkap intervensi yang dilaporkan efektif untuk
menurunkan deperesi pada pasien PGK meliputi terapi holy qur’an recitation, Holy Qur’an recitation and
physical training, Terapi musik, Terapi kognitif, Terapi lewat telephon (LED - Tele Nursing) dan Brief
Mindfulness Meditation. Kesimpulan: Keenam intervensi tersebut efektif untuk menurunkan depresi pada
pasien Penyakit gagal Ginjal Kronik. Namun perlu adanya intervensi keperawatan yang menggabungkan
antara fisik, psikologis dengan spiritual. Penelitian lanjut untuk intervensi pengembangan menurunkan
depresi yaitu kombinasi Tele Nursing, Spiritual dan Physical training akan menjadi salah satu masukan
pilihan intervensi untuk menurunkan depresi pada pasien penyakit gagal ginjal kronis yang menjalani
hemodialisis.
Kata kunci: depresi,penyakit ginjal kronis, intervensi
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ABSTRAK
Nyeri adalah gejala umum yang sering dialami oleh pasien dengan rheumatoid arthritis (RA). Pengeloaan
nyeri secara efektif sangat dibutuhkan pasien dan tenaga kesehatan. Salah satu pengelolaan nyeri nonfarmakologi adalah dengan menggunakan Complementary Alternative Medicine (CAM). Saat ini beberapa
penelitian tentang efektifitas CAM dalam mengatasi nyeri pada pasien RA terus dikembangkan, akan tetapi
belum mengungkap secara mendalam jenis CAM apa yang paling efektif mengatasi nyeri. Tujuan dari kajian
literatur ini adalah untuk memberikan gambaran jenis-jenis CAM yang sering digunakan dibeberapa negara
pada pasien RA dalam mengatasi nyeri. Pencarian literatur menggunakan artikel publikasi MEDLINE,
PubMed, EBSCO dan Sciencedirect serta penelusuran secara manual menggunakan Google Search dengan
kata kunci yang dipilih. Pencarian hanya dibatasi pada jurnal yang dapat diakses fulltext. Kriteria seleksi
termasuk artikel yang ditulis dalam bahasa Inggris dan diterbitkan antara tahun 2011 -2019. Ditemukan 7
artikel penelitian yang masuk keda lam kriteria . Hasil kajian menunjukkan; jenis CAM pada pasien RA
bervariasi di beberapa negara, jenis yang sering digunakan adalah Herbal, Meditasi, Yoga, Aromaterapi, dan
Massage. Dengan demikian pendekatan terapi komplementer membantu pasien RA dalam menurunkan
tingkat nyeri akibat inflamasi sendi dan identifikasi jenis-jenis CAM yang efektif dilakukan dapat menjadi
good evidence-based nursing dalam pengelolaan RA yang biasanya disertai nyeri dan kaku pada sistem otot
serta pada jaringan ikat.
Kata kunci: Complementary Alternative Medicine, nyeri, reumatoid arthitis
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ABSTRAK
Wanita di Indonesia berpotensi mengalami keputihan, akibat dari iklim tropis yang cenderung panas
berpotensi keringat lebih banyak sehingga meningkatkan resiko kelembabab daerah kemaluan. Jika daerah
kemaluan wanita tidak dijaga kebersihannya akan meningkatkan perkembangbiakan bakteri, salah satunya
penyebab keputihan. Wanita juga seringkali salah melakukan pencucian daerah kemaluan, baik dari segi
tehnik maupun media yang digunakan. Salah satu faktor yang mempengaruhi keputihan yaitu kebiasaan
melakukan eksternal vaginal douching, yaitu membasuh vagina hanya dibagian luar menggunakan sabun
khusus vagina, sabun mandi, dan rebusan daun sirih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan
eksternal vaginal douching dengan riwayat keluhan keputihan pada mahasiswi tingkat I program studi
sarjana keperawatan fakultas keperawatan di Universitas Bhakti Kencana Bandung.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif korelasional, dengan pendekatan cross sectional Pengambilan
sa mpel menggunakan teknik purposive sampling menggunakan rumus slovin dengan jumlah sampel
sebanyak 62 responden dan berdasarkan kriteri inklusi dan ekslusi.
Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang sudah di uji validitas. Analisa bivariat dalam penelitian ini
menggunakan Korelasi Rank Spearman. Hasil penelitian analisa bivariat didapatkan nilai p-value 0,000
artinya Ha diterima. Terdapat hubungan eksternal vaginal douching dengan riwayat keluhan keputihan
patologis.
Simpulan dari penelitian ini terdapat hubungan antara eksternal vaginal douching dengan riwayat keluhan
keputihan patologis pada mahasiswi tingkat I program studi sarjana keperawatan fakultas keperawatan di
Universitas Bhakti Kencana Bandung. Sehingga disarankan bagi mahasiswi untuk membersihkan vagina
hanya menggunakan air bersih saja, dan melakukan eksternal vaginal douching sebaiknya berdasarkan
anjuran dokter atau sesuai dengan kebutuhan.
Kata Kunci: Eksternal Vaginal Douching, Sabun, Keputihan
PENDAHULUAN
Keput ihan merupakan gejala yang sering menyerang perempuan. Pengert ian keput ihan itu sendiri merupakan
keluarnya cairan selain darah dari lubang vagina diluar kebiasaan (Kusmiran, 2012). Keput ihan dibagi
menjadi dua jenis yaitu keput ihan fisio logis yang dimana ditandai dengan jumlah keput ihan dalam batas
wajar, tidak terdapat warna, keputihan t idak berbau, tidak terasa gatal, dan terjadi saat menjelang menstruasi
atau sesudah menstruasi. Sedangkan keput ihan patologis keputihan dengan jumlah yang berlebih, keputihan
berwarna putih susu, kekuningan, kehijauan, menimbulkan bau amis hingga busuk, terasa gatal dan perih,
keput ihan terjadi diluar waktu menuju menstruasi (Sibagariang, 2010).
Penyebab dari keput ihan diantaranya faktor fisiko logis dan patologik. Faktor fisiko logis disebabkan karena
hormon seperti saat menuju menstruasi atau sesudah, saat sedang ovulasi. Sedangkan faktor patologik
disebabkan o leh factor infeksi seperti infeksi vagina, bakteri, jamur candida dan virus dan benda asing sepert i
IUD. Namun selain itu ada juga faktor pendukung yang menyebabkan keputihan akibat kebiasaan perilaku
vaginal douching (Pudjiastuti,2010).
Angka kejadian keput ihan pada wanita didunia sekitar 75%. Sedangkan di Indonesia 90% wanita
berpotensi mengalami keput ihan. Lebih dari 70% wanita usia muda di Indonesia mengalami keput ihan (Sari
2016). Dampak keputihan akan berbahaya jika dibiarkan begitu saja. Wanita sangat harus memperhatikan
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dampak dari keput ihan, karena akan berdampak pada proses kehamilan, salah satunya mengalami kehamilan
ektopik ataupun mengalami kesulitan untuk hamil atau kemandulan (Iskandar,2009).
Kalangan wanita sering kali melakukan personal hygine yang kurang benar, sehingga dapat beresiko lebih
mengalami keputihan. Dilihat dari data kesehatan reproduksi wanita, memperlihakan 75% wanita di
Indonesia melakukan perilaku eksternal vaginal douching sebagai rutinitas dari kebersihan repoduksi mereka.
Alat atau bahan yang sering dipakai untuk membasuh vagina diantaranya 51% menggunakan sabun mandi,
18% menggunakan cairan yang mengandung bahan kimiawi dengan merk yang terjual bebas dipasaran, dan
6% menggunakan rebusan daun sirih (Fridayani,2015). Eksternal vaginal douching umum dilakukan kaum
wanita dimana cara ini dilakukannya dengan membasuh dan membilas hanya pada bagian luas saja.
Menggunakan sabun khusus vagina, sabun mandi, dan rebusan daun sirih dengan alasan personal hygine
kosmetik ataupun kesehatan (Ekpenyong, 2013).
Hasil wawancara kepada mahasisiwi tingkat I program studi sarjana keperawatan fakultas keperawatan di
Universitas Bhakti Kencana Bandung dengan jumlah mahasiswi 15 orang, 12 mahasiswi diantaranya
mengatakan sering mengeluh mengalami keputihan dengan warna putih susu, yang disertai rasa gatal dan
berbau serta lebih dari 3 hari, dan 3 orang mahasiswi mengatakan hanya mengalami keputihan biasa dengan
warna keputihan bening dan tidak disertai gatal. Diantara mahasiswi 12 orang melakukan eksternal vaginal
douching saat mandi dengan menggunakan sabun mandi, 1 orang menggunakan sabun khusus pembersih
organ kewanitaan yang dijual bebas dipasaran, dan 2 orang hanya membersihkan vagina dengan
menggunakan air saja tanpa sabun. Berdasarkan fenomena yang telah peneliti paparkan, maka peneliti tertarik
untuk meneliti mengenai “Hubungan eksernal vaginal douching dengan riwayat keluhan keputihan”.
METODE PENELITIAN
Rancangan penelitian yang dilakukan yaitu dengan deskriptif korelasional dengan pendekatan Cross
Sectional. Penelitian ini dilakukan di Universitas Bhakti Kencana Bandung dengan jumlah sampel yaitu 62
mahasiswi tingkat I fakultas keperawatan dengan p engambilan sampel menggunakan teknik purposive
Sampling dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan yaitu mahasiswi perempuan, diluar masa subur atau
ovulasi, mengetahui hari pertama dan siklus menstruasi, serta tidak mengkonsumsi obat hormonal. Instrumen
penelitian untuk eksternal vaginal douching yaitu menggunakan kuesioner sebanyak 15 pernyataan dan untuk
keputihan menggunakan kuesioner sebanyak 10 pernyataan kedua instrumen tersebut sudah di uji validitas
dan reabilitasnya. Pelaksanaan penelitian dibantu oleh 2 enumerator yang telah disamakan persepsi dengan
peneliti. Langkah awal yang dilakukan adalah memberikan informed concent kepada mahasiswi yang
kemudian dimulai dengan membagikan kuesioner eksternal vaginal douching dan keputihan. Setelah
penelitian selesai, peneliti melakukan pengolahan data dan kesimpulan.
HASIL PENELITIAN
1. Eksternal vaginal douching pada mahasiswi tingkat I program studi sarjana keperawatan fakultas
keperawatan di Universitas Bhakti Kencana Bandung.
Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Eksternal Vaginal Douching pada Mahasiswi Tingkat tingkat I
Program Studi Sarjana Keperawatan Fakultas Keperawatan Di Universitas Bhakti Kencana
Bandung.

1
2

Vaginal Douching
Tidak Melakukan
Melakukan
Total

Frekuensi
24
38
62

Persentase
38.7
62.3
100

Berdasarkan analisis tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa mahasiswi tingkat I program studi sarjana
keperawatan fakultas keperawatan di Universitas Bhakti Kencana yang melakukan eksternal vaginal
douching yakni sebagian besar dari responden melakukan eksternal vaginal douching sebanyak.
2.

Riwayat Keluhan Keputihan pada mahasiswi tingkat I program studi sarjana keperawatan fakultas
keperawatan di Universitas Bhakti Kencana Bandung.

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Keputihan pada Mahasiswi Tingkat tingkat I Program Studi Sarjana
Keperawatan Fakultas Keperawatan Di Universitas Bhakti Kencana Bandung.

1
2

Keputihan
Fisiologis
Patologis
Total

Frekuensi
32
30
62

Persentase
51.6
48.4
100
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Berdasarkan tabel 4.2 di atas menunjukan sebagian besar dari mahasiswi tingkat I program studi sarjana
keperawatan fakultas keperawatan di Universitas Bhakti Kencana mengalami mengalami keputihan
fisiologis.
3.

Analisa bivariat hubungan eksternal vaginal douching dengan riwayat keputihan patologis pada
mahasiswi tingkat I program studi sarjana keperawatan faku ltas keperawatan di Universitas Bhakti
Kencana Bandung.

Tabel 4.3 Analisis Hubungan Eksternal Vaginal Douching pada Mahasiswi Tingkat tingkat I Program
Studi Sarjana Keperawatan Fakultas Keperawatan Di Universitas Bhakti Kencana Bandung.
Eksternal
Vaginal
Douching
Tidak
Melakukan
Melakukan
Total

Keputihan
Fisiologis
Patologis
N
%
N
%
20 63.5
4
13.3

N
24

%
100

12
32

38
62

100
100

Total

P Value

0.000
37.5
51.6

26
30

86.7
48.4

Berdasarkan tabel 4.3 sebagian besar mahasiswi yang tidak melakukan eksternal vaginal douching yang
mengalami keputihan fisiologis yaitu 20 mahasiswi dan sangat sedikit dari responden yang tidak melakukan
eksternal vaginal douching mengalami keputihan patologis yaitu 4 mahasiswi. Sedangkan sebagian kecil
dari responden yang melakukan eksternal vaginal douching mengalami keputihan fisiologis yaitu 12
mahasiswi, dan hampir seluruh mahasiswi yang melakukan eksternal vaginal douching mengalami
keputihan patologis yaitu 26 mahasiswi. Berdasarkan analisa bivariat spearman rank, didapatkan hasil ada
hubungan yang signifikan antara eksternal vaginal douching dengan riwayat keluhan keputihan patologis
pada mahasiswi tingkat I dengan nilai ρ-value 0,000 < α 0,05. Maka Ha terdapat hubungan antara eksternal
vaginal douching dengan riwayat keluhan keputihan patologis pada mahasiswi tingkat I program studi
sarjana keperawatan fakultas keperawatan di Universitas Bhakti Kencana Bandung.
ANALISIS DAN PEMBAHASAN Gambaran eksternal vaginal douching
Hasil analisa penelitian ini, menunjukan bahwa sebagian besar dari mahasiswi tingkat I program studi sarjana
keperawatan di Universitas Bhakti Kencana Bandung mempunyai kebiasaan melakukan eksternal vaginal
douching yang tinggi (61,3%). Hal tersebut diperkuat dengan jawaban dari pernyataan no 12 yang
menunjukkan 32 mahasiswi melakukan eksternal vaginal douching untuk mendapatkan vagina yang bersih
dan kesat, sehingga jika membersihkan vagina tanpa bahan lain akan mera sa tidak nyaman dikarenakan
persepsi vagina yang kurang bersih dan tidak kesat. Berdasarkan jawaban ketiga soal inti yang paling banyak
di gunakan mahasiswi yaitu soal no 1 yang menunjukan 17 mahasiswi membersihkan vagina menggunakan
sabun mandi dengan ala san lebih praktis dan ekonomis tanpa mengetahui bahaya kandungan dari sabun
mandi yang tidak sesuai dengan kebutuhan vagina. Hal ini sesuai dengan teori Rose MD (2015) bahwa sabun
mandi memiki sifat yang basa, membersihkan vagina dengan sabun mandi tidak d ianjurkan karena akan
merubah PH dalam vagina dan dapat menimbulkan infeksi, sabun mandi memiliki kandungan lain seperti
pembersih, pewangi, kandungan ini memudahkan timbul iritasi pada vagina, salah satu kandungan sabun
mandi yang dapat merubah PH adalah kalium hidroksida (KOH) yaitu basa kuat yang terbentuk dari oksida
basa kalium oksida yang dilarutkan dalam air kandungan ini dapat merubah PH vagina menjadi basa, vagina
dalam keadaan basa dapat menyebabkan bakteri dengan mudah untuk hidup (Wibowo,20 14). Selain itu
dapa t dilihat dari maraknya penjualan berbagai produk sabun serta sabun khusus genital dipasaran dapat
membuat mahasiswi tertarik untuk membeli dan mencobanya sehingga menjadi kebiasaan yang rutin
dilakukan.
Eksternal douching merupakan membersihkan vagina hanya dibagian luar namun bukan hanya
menggunakan air saja melainkan dengan campuran lainnya seperti sabun pembersih vagina, sedangkan
internal douching merupakan membersihkan vagina hingga bagian dalam dengan menggunakan alat bisa
denga n jari atau sprey dengan menggunakan cairan tambahan (Sari 2016).
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan jawaban dengan total tertinggi pada ponit soal frekuensi waktu
hampir setengah mahasiswi yaitu 15 orang melakukan kebiasaan eksternal vaginal doucing, kebiasaan ini
dilakukan dapat menyebabkan resiko untuk keseimbangan PH vagina. Hal ini sejalan dengan teori Sari
(2016) rekuensi vaginal douching biasanya dilakukan wanita setiap saat wanita itu mandi, karena sudah
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menjadi ruinitas kesehariannya. Namun diantara beberapa wanita ada juga yang melakukan vaginal
douching dalam 1 minggu sekali bahkan satu bulan sekali (Sari 2016). Sebaiknya vaginal douching
dilakukan satu bulan sekali atau sesuai anjuran dokter sehingga tidak akan mudah merubah pada
kesimbangan PH vagina (Rapaport, 2015). Membersihkan vagina dengan tambahan lain seperti sabun mandi,
sabun khusus vagina dan ekstrak daun sirih dapat membunuh bakteri yang baik serta menyebabkan PH
vagina menjadi basa serta mempermudah bakteri untuk hidup dan berkembangbiak dan dapat menimbulka n
iritasi pada vagina (Livoti dan Topp, 2010). Hal ini didukung dalam penelitian Amelia Permata Sari, dan
Andri Nur Sholihah yang meneliti hubungan vaginal douching dengan keputihan bahwa terdapat hubungan
yang signifikan antara vaginal douching dengan kejadian keputihan pada ibu ruma h tangga di Desa Catur
Tunggal Depok Sleman Yogyakarata. Dilihat dari sebagian kecil mahasiswi yang tidak melakukan eksternal
vaginal douching yakni sebanyak 24 mahasiswi. Mahasiswi yang tidak melakukan eksternal vaginal
douching tidak merasa tertarik dengan penggunaan bahan lain untuk membersihkan vagina, disamping
eksternal vaginal douching dapat membuat vagina terasa perih dan iritasi sehingga sebagian mahasiswi
merasa lebih nyaman jika hanya menggunakan air saja untuk mebersihkan area kewanitaannya. Hal tersebut
dapat diperkuat berdasarkan jawaban dari soal no 5 yang dimana 24 mahasiswi merasa iritasi dan merasa
perih jika membersihkan vagina menggunakan sabun mandi, sabun khusus vagina dan rebusan daun sirih.
Gambaran Keputihan
Keputihan merupakan gejala yang sering menyerang perempuan. Pengertian keputihan itu sendiri merupakan
keluarnya cairan selain darah dari lubang vagina diluar kebiasaan. Keputihan dapat terjadi secara normal
(fisiologis) ataupun abnormal (patologis), keputihan patologis dapat berpengaruh kepada proses kehamilan
yang akan datang, terutama pada remaja yang belum menikah karena dapat menyebabkan kemandulan. Hal
ini sejalan dengan teori Iskandar (2009) dampak keputihan akan berbahaya jika dibiarkan begitu saja. Wanita
sangat harus memperhatikan dampak dari keputihan, karena akan berdampak pada proses kehamilan, salah
satunya akan mengalami kehamilan ektopik ataupun mengalami kesulitan untuk hamil atau kemandulan
(Iskandar, 2009). sehingga dibutuhkan perhatian terutama pada wanita yang belum mengetahui atau
mempunyai perilaku yang kurang sehat (Kusmiran, 2012).
Keputihan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung yaitu kebiasaan cebok menggunakan bahan
lain vaginal douching dikarenakan cebok menggunakan bahan lain dapat merubah PH vagina menjadi basa
yang dimana dapat menyebabkan bakteri untuk bebas hidup dan berkembangbiak dan kebiasaan hidu p yang
kurang sehat, faktor fisikologik yaitu faktor yang dimana dapat dipengaruhi oleh hormon sepert i saat
menjelang dan menuju menstruasi dan fakor patologik yaitu infeksi seperti infeksi pada dan pemasangan
IUD (Pudjiastuti 2010).
Hasil penelitian menunjukan sebagian besa r mahasiswi mengalami keputihan fisiologis sebanyak 32
mahasiswi dikarenakan faktor sebagian mahasiswi tidak melakukan eksternal vaginal douching sehingga PH
vagina dalam keadaan yang baik, PH vagina yang baik dapat membunuh bakteri buruk dengan sendirinya.
Namun hampir setengah mahasiswi mengalami keputihan patologis yaitu sebanyak jum lah 30 orang. Hal ini
dapat didukung dari jawaban soal no 9, 22 orang siswi merasa keputihan yang dialami terasa gatal. Hal ini
terjadi karena eksternal vaginal douching dapat mempengaruhi keseimbangan PH vagina menjadi basa
dan dapat membunuh bakteri yang baik sehingga mempermudah bakteri untuk berkembangbiak dan
dapat menyebabkan masalah dalam vagina (Livoti dan Topp, 2010).
Hubungan Eksternal Vaginal Douching Dengan Riwayat Keluhan Keputihan
Hasil penelitian ini sebagian besar mahasiswi yang tidak melakukan eksternal vaginal douching yang
mengalami keputihan fisiologis yaitu 20 mahasiswi dan sangat sedikit mahasiswi yang tidak melakukan
eksternal vaginal douching mengalami keputihan patologis yaitu 4 mahasiswi. Sedangkan sebagian kecil
mahasiswi yang melakukan eksternal vaginal douching mengalami keputihan fisiologis yaitu sebanyak 12
mahasiswi dan hampir seluruh mahasiswi yang melakukan eksternal vaginal douching mengalami keputihan
patologis yaitu 26 mahasiswi. Hubungan eksternal vaginal douching dengan riwayat keluhan keputihan
patologis pada mahasiswi tingkat I program studi sarjana keperawatan di Universitas Bhakti Kencana
Bandung, diperoleh ρ- value = 0,000 (0,000<0,05) maka H0 ditolak a rtinya ada hubungan eksternal vaginal
douching dengan riwayat keluhan keputihan patologis pada mahasiswi tingkat I program studi sarjana
keperawatan fakultas keperawatan di Universitas Bhakti Kencana Bandung.
Hasil penelitian ini sejalan dengan dengan penelitian yang dilakukan Elmia Kusrani, Hastuti Marlina,
Komariah Olfa tahun 2013 dengan judul “Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya flour albus pada
remaja putri di SMA PGRI Pekanbaru” disimpulkan bahwa perempuan yang mengalami keputihan patologis
dipengaruhi oleh faktor vaginal douching yang paling berpengaruh besar terhadap keputihan karena dapat
menyebabkan perubahan PH vagina serta dapat membuang bakteri yang baik yang hidup didalam vagina.
jika dilakukan secara berlebihan dan akan berdampak pula pada keseimbangan PH vagina (Pudjiastuti 2010),
hal ini dapat diperkuat dengan jawaban soal no 7 yang dimana hampir setengah dari responden melakukan
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eskternal vaginal douching dengan frekuensi waktu setiap mandi yaitu sebanyak 15 orang. Sehingga
eksternal vaginal douching yang dilakukan dengan sering menggunakan sabun mandi dapat meningkatkan
risiko terhadap kejadian keputihan patologis.
Hasil penelitian menunjukan sebagian kecil responden yang melakukan eksternal vaginal douching dan
mengalami keputihan fisiologis sebanyak 12 orang, hal ini dapat terjadi dikarenakan penggunaan vaginal
douching dengan frekuensi yang jarang yaitu dilakukan satu kali dalam sebulan. Hal ini sejalan dengan
jawaban soal no 9 yang dimana 13 mahasiswi mengisi satu kali dalam sebulan. Hal ini sejalan dengan teori
Rapaport (2015) sebaiknya vaginal douching dilakukan satu bulan sekali atau sesuai anjuran dokter sehingga
tidak akan mudah merubah pada kesimbangan PH vagina (Rapaport, 2015).
Hasil penelitian juga menunjukan sangat sedikit dari responden yaitu 4 mahasiswi yang tidak melakukan
eksternal vaginal douching mengalami keputihan patologis, hal ini dapat tejadi dikarenakan kebiasaan
personal hygine yang buruk seperti cebok yang salah yaitu dari arah belakang ke depan dan kebiasaan
menggunakan celana ketat. Hal ini sejalan dengan penelitian Anita Ramayanti dan Sholaikhah dengan judul
hubungan personal hygine dengan kejadian keputihan pada remaja putri di SMA Muhammadiyah 5
Yogyakarta tahun 2016” dengan hasil terda pat hubungan yang signifikan antara personal hygine dengan
kejadian keputiha n. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa membersihkan vagina dengan campuran lain
selain air bersih, dapat menyebabkan keputihan patologis, hal ini dapat di dukung dari hasil penelitian
yang dimana sebagian besar dari responden melakukan eksternal vaginal douching sebanyak 38 orang, serta
dapat ditinjau dari 17 responden melakukan eksternal vaginal douching menggunakan sabun mandi dan
mengalami keputihan patologis, serta 15 responden yang memiliki kebiasaan melakukan eksternal vaginal
douching mengalami keluhan keputihan patologis dikarenakan frekuensi waktu yang buruk yaitu dalam
kurun waktu setiap hari atau setiap mandi .
KESIMPULAN
Kesimpulan dari hasil penelitian sebagian besar dari mahasiswi tingkat I program studi sarjana keperawatan
fakultas keperawatan di Universitas Bhakti Kencana Bandung, memiliki kebiasaan membersihkan vagina
denga eksternal vaginal douching yang tinggi. Hampir setengah dari mahasiswi tingkat I program studi
sarjana keperawatan fakultas keperawatan di Universitas Bhakti Kencana Bandung, mengalami riwayat
keluhan keputihan patologis. Terdapat hubungan eksternal vaginal douching dengan riwayat keluhan
keputihan patologis pada mahasiswi tingkat I program studi sarjana keperawatan fakultas keperawatan di
Universitas Bhakti Kencana Bandung dengan hasil p-value 0,000.
SARAN
Berdasarkan hasil penelitan dan pembahasan mengenai hubungan eksternal vaginal douching dengan
riwayat keluhan keputihan patologis pada mahasiswi tingkat I program studi sarjana keperawatan fakultas
keperawatan di Universitas Bhakti Kencana Bandung, peneliti memberikan saran yang dapat digunakan
dan manfaat sebagai pertimbangan untuk memperbaiki hubungan hubungan eksternal vaginal douching
dengan riwayat keluhan keputihan patologis pada mahasiswi tingkat I program studi sarjana keperawatan
fakultas keperawatan di Universitas Bhakti Kencana Bandung. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi
masukan bagi profesi keperawatan, mengenai efek samping dalam penggunaan vaginal douching terhadap
terjadinya gangguan masalah organ kewanitaan salah satunya keputihan. Diharapkan hasil penelitian ini
dapat menjadi masukan untuk dapat memberikan pendidikan kesehatan terkait pe nggunaan vaginal douching
terhadap terjadinya keputihan. Hasil penelitian ini diharapkan mahasiswi melakukan vaginal douching sesuai
dengan kebutuhan saja dan disarankan agar membersihkan vagina sebaiknya hanya menggunakan air bersih
saja. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menjadi referensi dan pembelajaran serta
penambah wawasan bagi peneliti, untuk peneliti selanjutnya melakukan penelitian mengenai faktor-faktor
lain yang mempengaruhi keputihan patologis, disertai menggunakan dengan m etode statistik yang berbeda.
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ABSTRAK
Perawatan paliatif (Palliative care) merupakan pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup
pasien dengan penyakit yang mengancam jiwa dengan mengurangi dan mencegah penderitaan fisik dan psikologis
melalui identifikasi dan perawatan dini serta penanganan nyeri dan masalah lain, dalam konteks fisik, psikososial
dan spiritual. Jumlah kebutuhan akan pelayanan paliatif terus meningkat tetapi tidak diimba ngi dengan
peningkatan pengetahuan dan sikap perawat. Pengetahuan perawat yang terbatas tentang perawatan paliatif
menjadi hambatan yang paling sering dilaporkan dalam pelaksanaan asuhan perawatan paliatif. Selain itu,
penelitian terkait bagaimana praktik perawatan paliatif itu dilakukan oleh perawat masih jarang diteliti. Tujuan
dari tinjauan sistematik ini adalah untuk mensintesis faktor-faktor terkait perawatan paliatif yang dilakukan oleh
perawat dan mengidentifikasi kesenjangan literature yang ada samp ai saat ini. Strategi pencarian dilakukan pada
database PUBMED dan CINAHL, kemudian strategi pencarian lainnya dilakukan pada database lainnya (Google
scholar). Studi yang diterbitkan dalam Bahasa Inggris dan rentang waktu dari tahun 2009 sampai dengan 2019
dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam tinjauan ini. Berdasarkan pencarian database, didapatkan 1438
artikel dari tiga sumber database dan menggunakan strategi pencarian PRISMA dalam pemilihan artikel sehingga
didapatkan 8 artikel yang sesuai dan paling tepat dengan topic. Hasil dari tinjauan sistematis ini mengungkapkan
faktor-faktor yang terkait dengan pelaksanaan perawatan paliatif yang dilakukan oleh perawat antara lain:
pengetahuan, sikap, tingkat pendidikan, pengalaman kerja, pengalaman sebelumny a dalam merawat pasien
terminal, departemen tempat bekerja, usia, pelatihan perawatan paliatif, kebijakan rumah sakit. Perlu eksplorasi
lebih lanjut terkait faktor-faktor tersebut guna mendukung peningkatan perawatan paliatif, khususnya oleh
perawat.
Kata kunci: Klinis, Perawatan Paliatif, Pengetahuan, Sikap, Praktik
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ABSTRAK
Pendahuluan: Penyakit kronis dapat dikatakan sebagai salah satu beban ganda dibidang kesehatan. Penyakit kronis
menyebabkan masalah kesehatan dan menimbulkan gejala -gejala atau juga menimbulkan suatu kecacatan pada
penderitanya. Angka kejadian penyakit kronis di Indonesia berdasarkan hasil riset kesehatan dasar tahun 2018
menunjukkan prevalensi penyakit tidak menular mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan hasil riset
kesehatan dasar tahun 2013, antara lain kanker, stroke, penyakit ginjal kronis, diabet es melitus dan hipertensi.
Merujuk pada permasalahan diatas, maka pentingnya dilakukan systematic review tentang model intervensi self
dan community empowerment pada klien dengan penyakit kronis. Metode Pencarian literatur dilakukan dengan
beberapa database seperti Google Scholar, EBSCO, PROQUEST dan PubMed. dalam pencarian literatur memiliki
kriteria inklusi seperti peer-review artikel tahun publikasi 2009-2019; Hasil Berdasarkan analisis dari 10 literatur
tentang pemberdayaan masyarakat pada pasien dengan penyakit kronis yang menderita penyakit kronis
mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mengatur perilakunya untuk selalu mengontrol penyakitnya.
Strategi empowerment dikembangkan pada penyakit kronis untuk meningkatkan kontrol terhadap penyakitnya
dengan cara meningkatkan aktivitas fisik, memperbaiki pola makan sehat dan meningkatkan kesehatan mental
yang lebih baik dan sejahtera. Kesimpulan Berdasarkan hasil telaah diletarut yang dilakukan, bahwa model self
dan community empowerment pada masyarakat sangatlah penting dilakukan di pelayanan kesehatan primer
utamanya oleh perawat komunitas, hal tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan penyakit
kronis dan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam merubah pola hidup dengan yang baik juga dapat
menurunkan angka kejadian penyakit kronis.
Kata kunci: Self empowerment, Community empowerment, penyakit kronis
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Fakultas Keperawatan, Universitas Padjadjaran
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ABSTRAK
Pasien GGK dengan proses hemodialisa yang tidak adekuat dapat menurunkan tingkat QoL. Hal ini membuat
tugas perawat tidak berfokus dalam mengobati fisik saja, tetapi juga dukungan psikologis, sosial dan spiritual.
Spiritual menjadi bagian penting dalam memberikan kejiwaan, kerohanian, dan keagamaan. Sehingga, pasien
GGK dapat memiliki semangat kembali dalam menjalani kehidupan. Penelitian ini bertujuan untuk
mengindentifikasi terapi yang sesuai dalam meningkatkan spiritual pasien GGK dengan QoL yang menurun.
Database yang digunakan yaitu Proquest, EBSCO, PubMed, dan Google Scholar dengan kata kunci “Spiritual”,
“Quality of Life”, “Chronic Kidney Disease”, dan “Hemodialisys”. Kriteria inklusinya adalah publikasi lima tahun
terakhir, teks lengkap, dan tingkat pendidikan peneliti minimal sarjana, jurnal menggunakan bahasa indonesia
atau bahasa inggris, memiliki peer review, dan artikel yang memiliki konten utam a tentang spiritual pada pasien
GGK. Hasil review dari 12.964 jurnal yang telah dipilih hanya 23 artikel yang memenuhi kriteria. Terapi yang
paling banyak digunakan yaitu SEFT, Qur’anic Therapy, Murottal, sleep hygiene and deep breathing, dan holy
qur’an. Terapi spiritual merupakan intervensi yang direkomendasikan untuk mengurangi depresi, kecemasan,
meningkatkan harga diri dan harapan pasien GGK yang menjalani hemodialisis. Kesimpulan yang didapatkan
bahwa kualitas hidup pasien GGK sangat penting untuk dip erhatikan karena adanya ketergantungan dengan
hemodialisa yang dapat mempengaruhi fisik, psikologis, sosial dan lingkungan pasien. Terapi spiritual yang
banyak digunakan seperti SEFT, Qur’anic Therapy, Murottal, sleep hygiene and deep breathing, dan holy qur’an.
Rekomendasi yang diharapkan yaitu adanya penelitian baru terkait tentang terapi spiritual untuk meningkatkan
QoL pasien GGK yang menjalani hemodialisa.
Kata kunci: Gagal Ginjal Kronik, Quality of Life, Terapi Spiritual
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INDEX (ABI) PADA PENDERITA DIABETES MELITUS TIPE 2
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ABSTRAK
Diabetes melitus (DM) adalah penyakit kronis yang dipengaruhi berbagai aspek seperti gaya hidup termasuk pola
makan dan aktifitas fisik, sehingga DM membutuhkan perhatian terus – menerus. Penatalaksanaan yang tidak
efektif dapat menyebabkan komplikasi seperti Penyakit Arteri Perifer (PAP). Salah satu pemeriksaan yang dapat
dilakukan untuk mengetahui kondisi pembuluh darah ekstremitas bawah yaitu pemeriksaan Ankle Brachial Index
(ABI). Interprestasi dari nilai ABI dapat dipergunakan sebagai penanganan yang e fektif bagi penderita DM. Salah
satu pencegahannya yaitu Senam Kaki Diabetes. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh senam
kaki diabetes terhadap nilai ankle brachial index (ABI) pada penderita diabetes melitus tipe 2. Jenis Penelitian ini
menggunakan pre eksperimen dengan rancanagn one-group pre test-post test, pengambilan sampel menggunakan
tehnik Pusposive Sampling dengan jumlah 21 responden berdasarkan kriteria yang ditentukan. Analisis data
univariat menggunakan distribusi frekuensi, sedangkan bivariat menggunakan Paired Sampel T-test. Hasil
penelitian didapatkan bahwa sebelum diberikan senam kaki diabetes hampir setengah (42,9%) memiliki nilai ABI
dengan Gangguan Arteri Ringan yaitu 0.8 – 0.89MmHg dan Gangguan Arteri sedang 0.5 – 0.79 MmHg. Setelah
diberikan senam kaki diabetes sebagian besar (71,4%) memiliki nilai ABI normal yaitu 0.9 – 1.4 MmHg. Hasil
Uji Statistik Paired Sampel T-Test tingkat kepercayaan 95% (α=0,05) dan diperoleh p –value 0,001 < 0,05 artinya
terdapat pengaruh senam kaki diabetes terhadap nilai ankle brachial index pada pasien diabetes melitus tipe 2,
diharapkan dengan penelitian senam diabetes dapat terus dilaksanakan untuk mengurangi komplikasi DM
Penyakit Arteri Perifer (PAP).
Kata kunci: Ankle Brachial Index, DM Tipe 2, Senam Kaki Diabetes
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ABSTRAK
Pendahuluan. Obesitas pada masa anak dapat meningkatkan kejadian diabetes mellitus (DM) tipe 2. Selain itu,
juga berisiko untuk menjadi obesitas pada saat dewasa dan berpotensi mengakibatkan gangguan metabolisme
glukosa dan penyakit degeneratif seperti penyakit jantun g, penyumbatan pembuluh darah dan lain-lain. Selain itu,
obesitas pada anak usia 6-7 tahun juga dapat menurunkan tingkat kecerdasan karena aktivitas dan kreativitas anak
menjadi menurun dan cenderung malas akibat kelebihan berat badan (Sjarif D, 2004). Perkembangan motorik
kasar yang tidak optimal bisa menyebabkan menurunnya kreatifitas anak dalam beradaptasi (Andriana, 2012).
Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan review terhadap beberapa artikel penelitian tentang
“Tumbuh Kembang Motorik Kasar Pada Anak Obesitas”
Metode. Pencarian literatur menggunakan electronic database yaitu Ebscohost & Google Scholar dengan
memasukan keywords dalam pencarian literature. Artikel tersebut direview dengan cara mencari persamaan, dan
perbedaan, memberikan pandangam, membandingkan dan membuat ringkasan, serta menarik kesimpulan.
Hasil. Diperoleh 6 literatur yang memenuhi kriteria inklusi yang ditetapkan. Dari 6 literatur tersebut didapatkan
bahwa berbagai metode penelitian telah dilakukan untuk menjabarkan tentang ada hubungan antara obesitas pada
anak menyebabkan keterlambatan tumbuh kembang motorik kasar. Terdapat 4 literatur yang menjelaskan dengan
lengkap mengenai gangguan koordinasi motorik terhadap obesitas.
Simpulan. Dari beberapa literature menunjukan bahwa status gizi mempengaruhi perkembangan motorik kasar
anak. Dengan terjadinya obesitas pada anak dapat mempengaruhi perkembangan motorik kasar, sehingga untuk
mendapatkan perkembangan motorik yang sesuai memerlukan kecukupan gizi yang optimal. Asupan gizi pada
anak penting untuk menghindari terjadinya obesitas. Peran orang tua sangat penting dalam memberikan asupan
gizi pada anak.
Kata Kunci : “obesity in children” , “growth and development of gross motor skills”.
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MASALAH PSIKOSOSIAL ORANGTUA DALAM MERAWAT ANAK STUNTING
1

Emma Aprilia Hastuti1 , Suryani1 , Aat Sriati1
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ABSTRAK
Stunting telah menjadi tren masalah kesehatan anakt Indonesia saat ini. Sepertiga balita Indonesia mengalami
stunting . Kondisi kesehatan mental orang tua merupakan substansi yang penting dalam merawat anak stunting.
Tujuan dari tinjauan literatur ini adalah untuk mengidentifikasi masalah psikososial orang tua dalam merawat
anak stunting. Tinjauan ini menggunakan metode Scoping Review. Pencarian literatur dilakukan dengan
menggunakan Google Cendekia, Science Direct, dan Ebsco dengan kata kunci : Stunting, psikososial, parental
perception. Kriteria inklusi yang digunakan kuantitatif, kualitatif yang diterbitkan pada tahun 2008-2019. Data
dianalisis menggunakan content Analyses. Hasil tinjauan menunjukan bahwa saat orangtua mengalami masalah
psikososial maka kebutuhan (sosial emosional, stimulasi, gizi dalam makanan) anak tidak terpenuhi dengan tepat.
Dengan demikian, penting untuk meneliti mengenai masalah psik ososial secara signifikan timbul pada orang tua
dalam merawat anak stunting.
Kata kunci: Stunting, psikososial, parental perception
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DAMPAK DEPRESI PADA PASIEN SINDROM KORONER AKUT (SKA):
LITERATUR REVIEW
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ABSTRAK
Depresi dan sindrom koroner akut memiliki hubungan timbal balik yang signifikan. Pasien yang mengalami
penyakit sindrom koroner akut (SKA) beresiko mengalami depresi. Berbagai dampak dapat dialami pasien SKA
yang mengalami depresi. Penelitian terkait depresi pada pasien SKA sudah banyak dilakukan, namun belum ada
telaah lebih lanjut dari hasil penelitian tentang dampak yang terjadi pada pasien SKA yang mengalami depresi.
Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat dampak dari kejadian depresi pada pasien SKA. Studi literatur ini
dibuat dengan melakukan analisis terhadap atikel-artikel ilmiah yang dipublikasi tahun 2010 sampai 2018 dan
berbahasa Inggris. Data didapat dari database meliputi Google Scholar, PubMed, DOAJ, dan Proquest dengan
kata kunci acute coronary syndrome, acute myocardial infarction, depression, effects of depression, impact of
depression, psychological health. Hasil studi literatur ini didapatkan 15 artikel yang sesuai dengan kriteria inklusi
dan eksklusi. Hasil telaah ditemukan bahwa depresi berdampak pada berbagai aspek kehidupan pasien SKA, baik
dampak secara akut maupun kronis. Dampak akut berupa ketidakstabilan hemodinamik, gangguan variabilitas
denyut jantung, gangguan aktivasi atau agregarasi trombosit, respon inflamasi, peningkatan katekolamin,
disfungsi endotel, perburukan prognosis, komplikasi kardiovaskular, dan peningkatan lama hari rawat. Sedangkan
dampak kronis adalah peningkatan resiko kateterisasi jantung dan rawat inap berulang, adopsi perilaku kesehatan
yang buruk, peningkatan biaya perawatan, penurunan fungsi utama, penurunan fungsi dalam pekerjaan, risiko
timbulnya serangan jantung berulang, peningkatan resiko bunuh diri, serta penurunan kualitas hidup. Oleh karena
itu, hasil telaah literatur ini dapat menjadi dasa r akan pentingnya pencegahan dan penatalaksanaan depresi pada
pasien SKA, sehingga berbagai dampak depresi dapat diminimalisir sedini mungkin.
Kata Kunci: acute coronary syndrome, depression, effects of depression, impact of depression
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INSTRUMEN PENGKAJIAN RESIKO KANKER PADA WANITA: TINJAUAN
LITERATUR
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ABSTRAK
Deteksi dini atau skrining kanker penting dilakukan. Diperlukan alat ukur yang tepat untuk melakukan deteksi
dini resiko kanker. Instrumen pengkajian dapat membantu petugas kesehatan melakukan deteksi dini resiko
kanker pada wanita, sehingga perlu dilakukan kajian instrumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi
instrumen pengkajian resiko kanker pada wanita. Metode penelitian yaitu tinjauan literatur, denga n pencarian
artikel dilakukan melalui empat database yaitu CINAHL, Science Direct, Pubmed dan Proquest. Ditemukan 5
artikel yang sesuai dengan kriteria inklusi, dengan tahun publikasi dari tahun 2014 sampai tahun 2019. Hasil,
ditemukan instrumen pengkajian resiko untuk kanker payudara , terdiri dari Breast cancer risk assessment
(BCRA); Six Point Scale dan Referral Screening Tool (RST); Perceived risk scale; Online self-test questionnaires.
Belum banyak penelitian yang dilakukan menggunakan instrumen untuk mengkaji resiko kanker pada wanita.
Selain itu, instrumen yang ditemukan hanya terbatas untuk mengkaji resiko kanker payudara pada wanita, padahal
kejadian kanker lain seperti kanker serviks juga tinggi, sehingga penting untuk dikaji. Diperlukan lebih banyak
penelitian lebih lanjut untuk mengembangkan instrumen pengkajian resiko kanker pada wanita, terutama kanker
serviks yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan budaya di Indonesia .
Kata kunci: Instrumen pengkajian resiko, Kanker wanita
Pendahuluan
Kanker payudara dan kanker serviks men jadi penyebab kematian terbanyak akibat kanker pada wanita di dunia,
masing-masing 15,0% dan 7,5% (IARC, 2018). Berdasarkan data Globocan 2018, a ngka kejadian kanker untuk
perempuan di Indonesia yang tertinggi adalah kanker payudara yaitu sebesar 42,1 per 100.000 penduduk dengan
rata-rata kematian 17 per 100.000 penduduk, diikuti kanker serviks sebesar 23,4 per 100.000 penduduk dengan
rata-rata kematian 13,9 per 100.000 penduduk (IARC, 2019). Data tersebut menunjukkan, bahwa angka kejadian
dan kematian akibat kanker payudara dan kanker serviks masih tinggi.
Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menekan angka kejadian kanker payudara dan kanker
serviks, diantaranya dengan program deteksi dini atau skrining. Hingga tahun 2014, program deteksi dini kanker
payudara dan kanker leher rahim telah berjalan pada 1.986 Puskesmas di 304 kabupaten/kota yang berada di 34
provinsi di Indonesia (Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, 2015). Walaupun demikian, cakupan
deteksi dini kanker serviks (IVA) di Indonesia tahun 2018 masih rendah, yaitu 2.747.662 wanita (7,34%) dari
sasaran 37.415.483 wanita berusia 30-50 tahun. Berdasarkan hasil deteksi dini dengan metode IVA, terdapat
77.969 kasus IVA positif dan 3.563 kasus dicurigai sebagai kanker serviks. Ditemukan juga 16.956 kasus tumor
payudara dan 2.253 kasus dicurigai sebagai kanker payudara (Kementerian Kesehatan RI, 2019). Disimpulkan
bahwa partisipasi wanita dalam deteksi dini kanker payudara maupun kanker servik s di Indonesia masih rendah.
Deteksi dini atau skrining merupakan salah satu upaya untuk mendeteksi kanker sejak dini, sehingga penting
untuk dilakukan. Selain program deteksi dini kanker seperti tes IVA dan papsmear, d iperlukan alat ukur yang
tepat untuk membantu deteksi dini resiko kanker. Instrumen pengkajian dapat membantu petugas kesehatan
melakukan deteksi dini resiko kanker pada wanita. Perawat memiliki peran untuk mengembangkan atau
melakukan inovasi pada tahap pengkajian, melalui instrument pengkajian, untuk mengetahui resiko kanker pada
wanita. Dengan mengetahui resiko kanker sejak dini, diharapkan mampu meningkatkan partisipasi skrining
kanker pada wanita. Pengembangan instrumen dapat dimulai dengan melakukan literature review dan penelitian.
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi instrumen pengkajian resiko kanker pada wanita.
Metode
Metode penelitian adalah tinjauan literatur. Pencarian artikel dilakukan pada bulan September 2019, melalui
empat database yaitu Pubmed, Science direct, CINAHL dan Proquest. Kata kunci yang digunakan pada pencarian
yaitu (assessment form OR assessment scale) AND (screening OR early detection) AND (gynecology cancer risk
OR woman cancer risk). Sebanyak 5.349 artikel diambil berdasarkan kriteria tahun 2014 -2019, bahasa inggris
dan artikel penelitian. Sebanyak 8 artikel merupakan duplikasi. Sebanyak 37 artikel memenuhi kriteria inklusi,
yaitu artikel berupa instrument pengkajian deteksi dini atau resiko kanker pada perempuan, penelitian primer,
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bukan studi protocol. Selanjutnya dilakukan penyaringan dengan membaca judul artikel dan abstrak yang sesuai
dengan tema artikel yaitu instrument pengkajian kanker pada perempuan. Akhirnya sebanyak 5 artikel
dimasukkan dalam analisis. Diagram 1 menjelaskan proses pemilihan artikel.

Pubmed: 2745
Science Direct: 25.424
CINAHL: 14
Proquest: 35.140 (n= 63.323)

Pubmed: 825
Science Direct: 3.265
CINAHL: 4
Proquest: 1.255 (n = 5.349)

Records after variable screening
Filter: 5 last years, english, document
types: research articles, subject: female,
cancer (n = 57.974)

Duplicated article n = 13
Pubmed: 820
Science Direct: 3.260
CINAHL: 3
Proquest: 1253 (n = 5.336)
Records after inclusion criteria screening
n= 5299
Pubmed: 16
Science Direct: 13
CINAHL: 3
Proquest: 5 (n = 37)
Studies included in the analysis
n= 5
Pubmed: 3
Proquest: 1
CINAHL: 1
Diagram 1: Article selection processes
Hasil
Artikel dalam penelitian ini, terdiri dari 2 penelitian deskriptif (Iz & Tümer, 2016; Morman, Byrne, Collins,
Reynolds, & Bell, 2017), 1 penelitian cohort (Van Erkelens et al., 2017), 1 penelitian randomised controlled trial
(Stewart et al., 2016) dan 1 penelitian cross sectional (Seven, Bagcivan, Akyuz, & Bolukbas, 2017). Jumlah
peserta penelitian adalah 4.213 orang. Hasil tinjauan menemukan lima instrumen pengkajian resiko kanker
payudara pada wanita. Hasil penelitian tinjauan literatur dijelaskan pada table 1 .
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No
1

Judul
Assessment of
Breast Cancer
Risk and Belief
in Breast Cancer
Screening
Among
the
Primary
Healthcare
Nurses

Peneliti,
Tempat
(Iz
&
Tümer,
2016)
Turki

Desain
Penelitian
Descriptive
research

Tabel 1. Instrumen pengkajian resiko kanker pada wanita
Sampel
Kriteria
Perlakuan
Instrumen
Inklusi
65
Berusia 15-49 Breast
Cancer
Risk Breast
tahun, perawat Assessment (BCRA) Form Cancer Risk
yang bekerja terdiri dari 21 item dibawah Assessment
pada
family 6 sesi yang berbeda, yaitu Form
dan
health centers usia,
riwayat
kanker Champion’s
(FHCs).
payudara responden dan Health
keluarga, usia subur, riwayat Belief Model
menstruasi, dan tipe tubuh.
Scale
Champion’s
Health (CHBMS)
Belief
Model
Scale
(CHBMS) dikembangkan
oleh Dr. Victoria Lee
Champion
in
1993.
Penelitian ini menggunakan
instrument CHBMS versi
bahasa Turki, diadapas oleh
Gozum dan Aydin (2004).
Terdiri dari 52 item dan 6
domain, yaitu
perceived
susceptibility,
perceived
severity, benefits of BSE,
barriers to BSE, selfefficacy,
dan
health
motivation dengan tipe skala
likert.
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Hasil

Kesimpulan

Hasil
penelitian
menunjukkan,partisip
an dengan usia lanjut,
konsumsi
alcohol,
IMT
overweight ,
memiliki
skor rata -rata yang
lebih tinggi secara
signifikan
untuk
risiko
kanker
payudara (p <0,05).
Partisipan
yang
menggunakan pil KB
≥ 5 tahun memiliki
skor yang lebih tinggi
secara
signifikan
untuk
domain
kerentanan
yang
dirasakan dan efikasi
diri
(p
<0,05).
Partisipan
yang
merokok ≥11 batang
sehari memiliki skor
yang lebih
besar
untuk
sub-skala
hambatan untuk BSE
dan persepsi efikasi
diri (p <0,05). Tidak
melakukan diet kaya
serat,
buah, dan
sayuran memiliki skor
lebih tinggi dalam
subskala hambatan
untuk BSE (p <0,05).
Partisipan
yang
mengonsumsi

Perawat
memiliki
kerentanan
yang
dirasakan di bawah
rata-rata, keparahan
yang dirasakan lebih
rendah (keseriusan)
dibandingkan dengan
temuan penelitian lain.
Manfaat
yang
dirasakan
rata -rata,
namun lebih rendah
dari hasil penelitian
lain, kemanjuran diri
yang dirasakan relatif
tinggi, dan motivasi
kesehatan yang di atas
rata-rata, tetapi tidak
lebih tinggi dari yang
ditemukan
oleh
penelitian
serupa.
Salah
satu
rekomendasi,
yaitu
mengulangi penelitian
ini dengan sampel
perawat yang lebih
besar di
daerah yang berbeda.

makanan kaya serat
secara
teratur
mendapat nilai lebih
tinggi dalam bidang
motivasi kesehatan
(p<0,05).
2

3

Breast Cancer
Risk
Assessment at
the Time of
Screening
Mammography:
Perceptions and
Clinical
Management
Outcomes
for Women at
High Risk

(Morman
et
al.,
2017)

Validation of an
efficient
screening tool to
identify
low
income
women at high
risk
for

(Stewart et
al., 2016)

Prospective
descriptive
study

2881

Wanita berusia
≥18
tahun,
telah
mengikuti
skrining
mammogram
antara
23
September
2013 dan 31
May
2014,
memilih
menerima
BCRA gratis,
dan
yang
menerima
hasil BCRA
dan
surat
rekomendasi
setidaknya 6
bulan sebelum
mengirimkan
survei
penelitian.

Pada
saat
skrining
mamografi, semua wanita
mengisi formulir riwayat
mamografi dan menentukan
pilihan
mereka
untuk
memiliki BCRA. Wanita
yang memilih BCRA akan
disesuaikan dengan kriteria
inklusi, jika memenuhi,
dimasukkan
sebagai
responden. Risiko kanker
payudara seumur hidup
dikategorikan sebagai: risiko
rata-rata kurang dari 15%,
risiko sedang 15-19%, dan
risiko tinggi 20% atau lebih.
Klasifikasi resiko tinggi
menggunakan model Gail,
model Claus dan model
Tyrer-Cuzick.

Breast
cancer risk
assessment
(BCRA)

Randomized
controlled
trial

744

Wanita berusia
40-75 tahun,
tidak
mempunyai
riwayat kanker
payudara.

Responden terbagi menjadi
2, yaitu pasien klinik
mamografi rumah sakit
umum sebagai S1 dan pasien
perawatan primer yang
berpartisipasi dalam RCT
sebagai S2. Responden

“Six Point
Scale” dan
Referral
Screening
Tool (RST)

Amerika

California
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Dari 2881 responden,
309
responden
memiliki resiko tinggi
menjadi
kanker
payudara,
306
responden memiliki
resiko sedang, dan
2266
responden
memiliki resiko rata rata. Resiko tinggi
berada pada usia 2581 tahun. Hanya 1
responden
yang
dikategorikan sebagai
resiko
tinggi
berdasarkan model
Gail,
sisanya
berdasarkan
Claus
dan/atau model TyrerCuzick.
Sebagian
besar
responden
(65%)
tidak
menunjukkan
perubahan persepsi
resiko
Dari 744 responden,
351 reponden (Grup
A)
diklasifikasikan
sebagai resiko tinggi,
334 responden (Grup
B)
diklasifikasikan
bukan resiko tinggi,

Breast cancer risk
assessment (BCRA)
tidak
banyak
mempengaruhi
pemahaman wanita
tentang resiko kanker
terhadap dirinya atau
kepatuhan
pada
perawatannya,
sehingga diperlukan
sumber daya dan
proses yang baik untuk
kesuksesan penawaran
BCRA pada setiap
wanita.

Instrument “Six Point
Scale”
berpotensi
memiliki
manfaat
sebagai
alat
pengkajian sederhana,
yang membutuhkan
waktu
minimal

hereditary
breast cancer

4

Women
with
Family History
of
Breast
Cancer:
How Much Are
They Aware of
Their Risk?

melengkapi
kuesioner
pengkajian resiko melalui
telepon atau tablet dalam
bahasa
yang
mereka
gunakan.
Perbandingan
dilakukan terhadap “Six
Point
Scale”
dengan
klasifikasi
genetic
counselors
(GC)
dan
Referral Screening Tool
(RST). “Six Point Scale”
terdiri dari 10 pertanyaan
dan RST 3 pertanyaan.

(Seven et
al., 2017)

Cross
sectional

117

Turki
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Sampel terdiri
dari kerabat
pertama (ibu,
anak/ saudara
perempuan)
dan
kerabat
kedua
(bibi
dari ibu atau
ayah)
dari
wanita dengan
kanker
payudara yang
dirawat
di
klinik
rawat

Pengumpulan
data
dilakukan selama 12 bulan.
Knowledge
assessment
form
dikembangkan oleh peneliti
berdasarkan
literatur
pengkajian
pengetahuan
dasar tentang karakteristik
kanker payudara dan strategi
pengurangan
resiko.
Pengembangan Perceived
risk scale berdasarkan visual
analog
scale
(VAS).
Responden akan ditanyakan

Perceived
risk
scale,
cancer worry
chart,
dan
knowledge
assessment
form

dan 59 responden dari
grup B diklasifikasi
sebagai resiko tinggi
oleh GC.
Sensitivitas “Six Point
Scale”
berkaitan
dengan RST tinggi,
yaitu (S1: 0,90 95%
CI 0,79-1,00; 0,94,
95% CI 0,87-0,97),
spesifisitas (S1: 0,95,
95% CI 0,93-0,97) ;
S2: 0,94, 95% CI
0,93-0,96)
dan
AUROC (S1: 0,98,
95% CI 0,96-0,99;
S2: 0,98, 95% CI
0,98-0,99);
nilai
kappa menunjukkan
kesepakatan
substansial (S1: 0,64,
95% CI 0,58-0,71;
S2: 0,72, 95% CI
0,66-0,77)

digunakan
oleh
petugas kesehatan dan
berbiaya rendah.

Sebanyak
34,1%
responden
adalah
kerabat pertama dari
pasien
kanker
payudara dengan skor
pengetahuan 6,9 ±
2,19 dari 11. Terdapat
hubungan
yang
signifikan
antara
persepsi resiko dan
tingkat
pendidikan
(p<0,037), menjalani
tes genetic (p<0,005).
Selain
itu,
ada

Pengetahuan
responden
tentang
karakteristik kanker
payudara
yang
diturunkan
dan
strategi pengurangan
risiko adalah sedang,
tetapi sebagian besar
wanita masih memiliki
persepsi risiko sedang
atau lebih tinggi dan
khawatir
terkena
kanker payudara. Oleh
karena itu, intervensi

5

Online self-test
identifies
women at high
familial breast
cancer risk in
populationbased
breast
cancer
screening
without
inducing
anxiety
or
distress

(Van
Erkelens et
al., 2017)

Prospective
cohort study

406

Belanda
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inap/rawat
jalan. Kriteria
inklusi: wanita
berusia
≥18
tahun, dapat
berkomunikasi
dalam ba hasa
Turki,
mempunyai
anggota
keluarga yang
terdiagnosa
kanker
payudara.
Tidak
didiagnosa
memiliki
peningkatan
resiko kanker
pada keluarga,
tidak memiliki
riwayat kanker
payudara.

perkiraa n
resiko
mengembangkan
kanker
payudara dari rentang 0100%, yang terdiri dari 5
kategori: tidak sama sekali
(0%),
sedikit
(1-25%),
sedang (26-50%), cukup
banyak (51-75%),
dan
ekstrim (76- 100%).

Responden yang memenuhi
kriteria pada saat skrining,
mengisi
self-test
questionnaires secara online
setelah diberikan petunjuk.
Setelah 2 minggu, seluruh
responden
menghadiri
tempat skrining mamografi
untuk mengambil hasil tes
mamografi, dan diundang
melengkapi kuesioner tindak
lanjut, tanpa tes online.
Online tes secara otomatis
memberikan satu dari tiga
kesimpulan, yaitu risiko
FBC tinggi, sedang dan
risiko
mengembangkan
kanker payudara.

Noncompulsory
questionnair
es,
online
self-test
questionnair
es

hubungan
yang
signifikan
antara
risiko yang dirasakan
dan
tingkat
kekhawatiran
perempuan
(p<0,000). Namun,
perilaku
skrinin g
kanker payudara tidak
dipengaruhi
oleh
persepsi
risik o
(p>0,05).

harus
direncanakan
untuk
mengurangi
kekhawatiran
dan
untuk meningkatkan
strategi pengurangan
risiko seperti skrinin g
dan perilaku kesehatan
lainnya pada wanita
berisiko
kanker
payudara.

Resiko tinggi atau
sedang
FBC
diidentifikasi
pada
masing-masing
12
(4%) dan 3 (1%)
reponden.
Setelah
mengikuti
Self-test
online,
kecemasan
dan persepsi risik o
kanker
payudar
menurun, sedangkan
skor distress tetap
tidak berubah.

Self-test
online
mengidentifikasi
wanita
yang
sebelumnya
tidak
diketahui
memiliki
risiko FBC tinggi
(4%),yang mungkin
membawa
mutasi
BRCA 1/2, tanpa
memicu kecemasan
atau kesulitan. Dengan
demikian,
direkomendasikan
untuk
menawarkan
Self-test online pada
wanita
yang
menghadiri skrinin g
mamografi
untuk
pertama kali.

Diskusi
Berdasarkan hasil literatur, ditemukan berbagai penelitian yang menguji efektifitas instrument atau format untuk
mendeteksi resiko kanker payudara pada wanita, yaitu breast cancer risk assessment, perceived risk scale, online
self-test questionnaires, six-point scale dan referral screening tool.
Breast cancer risk assessment (BCRA)
Penelitian Morman, Byrne, Collins, Reynolds, & Bell, (2017) menguji efektifitas breast cancer risk assessment
(BCRA) untuk meningkatkan kesadaran wanita akan kanker payudara. Risiko kanker payudara dikategorikan
sebagai: risiko rata -rata kurang dari 15%, risiko sedang 15-19%, dan risiko tinggi 20% atau lebih. Klasif ikasi
resiko tinggi menggunakan model Gail, model Claus dan model Tyrer-Cuzick. Hasil penelitian menunjukkan,
bahwa breast cancer risk assessment (BCRA) tidak banyak mempengaruhi pemahaman wanita tentang resiko
kanker terhadap dirinya atau kepatuhan pada perawatannya, sehingga diperlukan sumber daya dan proses yang
baik untuk kesuksesan penawaran BCRA pada setiap wanita. Keterbatasan penelitian yaitu jumlah sampel yang
kecil, rata -rata responden memiliki kelas social ekonomi rendah sehingga dapat mempengaru hi kepatuhan
terhadap rekomendasi dan tidak diketahui dengan jelas interaksi antara dokter atau pasien yang menjadi factor
penting dalam memengaruhi kepatuhan responden (Morman et al., 2017). Dengan demikian diperlukan studi
lanjut dengan mempertimbangkan berbagai factor tersebut.
Penelitian sejenis dilakukan oleh Iz & Tümer, (2016) di Turki, untuk menilai resiko kanker payudara
pada perawat, menggunakan breast cancer risk assessment form dan Champion’s Health Belief Model Scale
(CHBMS). Breast Cancer Risk Assessment Form terdiri dari 21 item dan 6 domain yaitu usia, riwayat kanker
payudara pasrtisipan dan keluarga, usia subur, riwayat menstruasi, dan tipe tubuh. Hasil penelitian menggunakan
breast cancer risk assessment form menunjukkan, bahwa partisipan dengan usia lanjut, konsumsi alcohol, IMT
overweight, memiliki skor rata -rata yang lebih tinggi secara signifikan untuk risiko kanker payudara (p <0,05).
Berdasarkan Champion’s Health Belief Model Scale (CHBMS), Partisipan yang menggunakan pil KB ≥ 5 tahun
memiliki skor yang lebih tinggi secara signifikan untuk domain kerentanan yang dirasaka n dan efikasi diri (p
<0,05). Partisipan yang merokok ≥11 batang sehari memiliki skor yang lebih besar untuk sub -skala hambatan
untuk BSE dan persepsi efikasi diri (p <0,05). Tidak melakukan diet kaya serat, buah, dan sayuran memiliki skor
lebih tinggi dalam subskala hambatan untuk BSE (p <0,05). Partisipan yang mengonsumsi makanan kaya serat
secara teratur mendapat nilai lebih tinggi dalam bidang motivasi kesehatan (p<0,05) (Iz & Tümer, 2016).
Perawat memiliki peran kunci dalam m emberikan pendidikan tentang kesehatan payudara dan promosi
perilaku kesehatan. Namun pada penelitian ini, perawat memiliki perceived susceptibility, perceived severity,
benefits of BSE, dan health motivation yang lebih rendah dibandingkan dengan penelitia n lain. Dengan demikian,
diperlukan intervensi seperti kursus instruksional untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan sikap
perawat terhadap kanker payudara. Selain itu, diperlukan penelitian lanjut dengan jumlah sampel lebih besar di
daerah yang berbeda.
Perceived risk scale
Penelitian Seven et al., (2017) di Turki, mengka ji resiko kanker payudara pada responden yang memiliki anggota
keluarga dengan kanker payudara. Instrument yang digunakan yaitu perceived risk scale berdasarkan visual
analog scale (VAS), berisi pertanyaan perkiraan resiko mengembangkan kanker payudara dari rentang 0-100%,
yang terdiri dari 5 kategori: tidak sama sekali (0%), sedikit (1 -25%), sedang (26-50%), cukup banyak (51-75%),
dan ekstrim (76- 100%). Hasil penelitian menunjukkan, sebanyak 34,1% responden adalah kerabat pertama dari
pasien kanker payuda ra dengan skor pengetahuan 6,9 ± 2,19 dari 11. Terdapat hubungan yang signifikan antara
persepsi resiko dan tingkat pendidikan (p<0,037), menjalani tes genetic (p<0,005). Selain itu, ada hubungan yang
signifikan antara risiko yang dirasakan dan tingkat kekhawatiran perempuan (p<0,000). Namun, perilaku skrining
kanker payudara tidak dipengaruhi oleh persepsi risiko (p>0,05) (Seven et al., 2017).
Pengetahuan responden tentang karakteristik kanker payudara yang diturunkan dan strategi pengurangan
risiko adalah sedang, tetapi sebagian besar wanita masih memiliki persepsi risiko sedang atau lebih tinggi dan
khawatir terkena kanker payudara. Oleh karena itu, intervensi harus direncanakan untuk mengurangi kekhawatiran
dan untuk meningkatkan strategi pengurangan risiko seperti skrining dan perilaku kesehatan lainnya p ada wanita
berisiko kanker payudara.
Online self-test questionnaires
Van Erkelens et al., (2017) di Belanda, menggunakan metode self-test online untuk mengidentifikasi resiko kanker
payudara pada keluarga. Kuesioner melalui tes online secara otomatis memberikan satu dari tiga kesimpulan,
yaitu risiko kanker payudara pada keluarga tinggi, sedang dan risiko mengembangkan kanker payudara. Hasil
penelitian menunjukkan, bahwa self-test online mengidentifikasi wanita yang sebelumnya tidak diketahui
memiliki risiko tinggi kanker payudara pada keluarga, sehingga direkomendasikan untuk ditawarkan pada wanita
yang akan mengikuti skrining (Van Erkelens et al., 2017).

591 | S e m i n a r N a s i o n a l 2 0 1 9 U n p a d

Six Point scale dan Referral Screening Tool (RST)
Stewart et al., (2016) melakukan peneitian di California, untuk menguji validitas screening tool dalam mengkaji
resiko kanker payudara. Instrument yang digunakan yaitu Six Point Scale terdiri dari 10 item dan Referral
Screening Tool (RST) terdiri dari 3 item. Hasil penelitian menunjukkan, Dari 744 responden, 351 reponden (Grup
A) diklasifikasikan sebagai resiko tinggi, 334 responden (Grup B) diklasifikasikan bukan resiko tinggi, dan 59
responden dari grup B diklasifikasi sebagai resiko tinggi oleh genetic counsellors (GC). Sensitivitas “Six Point
Scale” berkaitan dengan RST tinggi, yaitu (S1: 0,90 95% CI 0,79 -1,00; 0,94, 95% CI 0,87-0,97), spesifisitas (S1:
0,95, 95% CI 0,93-0,97) ; S2: 0,94, 95% CI 0,93-0,96) dan AUROC (S1: 0,98, 95% CI 0,96-0,99; S2: 0,98, 95%
CI 0,98-0,99); nilai kappa menunjukkan kesepakatan substansial (S1: 0,64, 95% CI 0,58 -0,71; S2: 0,72, 95% CI
0,66-0,77).
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu screener klinik mamografi tidak dirancang untuk menangkap
informasi dengan perhitungan Six Point Scale dan RST dalam pikiran, sehingga perlu untuk membuat beberapa
asumsi, khususnya, untuk mengasumsikan bahwa pasien memahami bahwa kolom yang berlabel “didiagnosis
sebelum usia 50?” merujuk pada diagnosis kanker payudara. Selain itu, screener tidak memiliki pertanyaan
tentang kanker payudara bilateral, sehingga tidak memungkinkan untuk menghitung versi RST yang lebih baru.
Walaupun demikian, instrument “Six Point Scale” berpotensi memiliki manfaat sebagai alat pengkajian sederhana,
yang membutuhkan waktu minimal digunakan oleh petugas kesehatan dan berbiaya rendah.
Kesimpulan
Hasil tinjauan literatur menemukan beberapa instrumen yang dapat digunakan untuk mengkaji resiko kanker
payudara pada wanita. Instrumen yang digunakan disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan budaya yang ada.
Masing-masing instrument memiliki keunggulan maupun keterbatasan. Sehubungan dengan perannya, perawat
juga dapat mengembangkan instrumen yang dapat membantu dalam proses k eperawatan, yaitu tahap pengkajian.
Berdasarkan hasil tinjauan, tidak ditemukan instrumen pengkajian resiko kanker serviks. Padahal kanker
serviks merupakan salah satu penyebab kematian pada wanita setelah kanker payudara. Dengan demikian, penting
untuk dideteksi menggunakan instrumen pengkajian. Instrumen pengkajian dapat membantu petugas kesehatan
melakukan deteksi dini resiko kanker pada wanita. Dengan dideteksinya resiko kanker sejak dini, diharapkan
dapat meningkatkan partisipasi skrining kanker pada wanita.
Saran
Berdasarkan hasil tinjauan literatur, disarankan beberapa rekommendasi sebagai berikut:
1. Perlu dilakukan pengembangan instrument six point scale lebih praktis dan valid, sehingga screener tidak
lagi membuat asumsi untuk beberapa item.
2. Perlu dilakukan penelitian selanjutnya untuk mengembangkan dan menguji keefektifan instrument dengan
menggunakan jumlah sampel yang lebih banyak, sehingga dapat digeneralisasikan.
3. Belum ditemukan instrumen pengkajian resiko kanker serviks, sehingga diperluka n penelitian lebih lanjut
untuk mengembangkan instrumen pengkajian resiko kanker serviks yang sesuai dengan kondisi lingkungan
dan budaya di Indonesia .
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ABSTRAK
Dibetes Melitus (DM) merupakan penyakit kronis yang dapat mengakibatkan banyak komplikasi mematikan.
Penyakit DM menjadi perhatian dunia dalam program Sustainable Dev elopment Goals (SDG’s) pada poin nomor
tiga. Di Indonesia, penderita DM mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pemerintah telah melakukan Program
Pengelolaan Penyakit Kronis (PROLANIS) akan tetapi proses pelaksanaannya masih tradisional yaitu klien
menemui tenaga kesehatan sehingga memiliki hambatan yaitu akses dan jarak. Untuk mengatasi kendala ini,
dibuatlah PCare berbasis web sebagai pendukung program PROLANIS, akan tetapi masih banyak kendala. Tujuan
penulisan karya tulis ini yaitu untuk meninjau progra m PROLANIS yang kemudian disempurnakan dengan
gagasan inovatif “PROSA (PROLANIS on Application): Solusi Pengelolaan Penyakit Diabetes Melitus melalui
Aplikasi Berbasis Telehealth” sebagai optimalisasi peran mahasiswa untuk mengatasi permasalahan DM di
Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan karya tulis ini adalah Literature Review. Literature yang
digunakan mencakup textbook dan juga artikel elektronik yang didapat dari Google Scholar, Science Direct,
Ebsco, dan Medscape dengan menggunakan kata kunci PROLANIS, Diabetes Melitus, dan Telehealth. Adapun
kriteria inklusi yaitu berbahasa Indonesia dan Inggris dengan tahun publikasi 2009 hingga 2019. Gagasan PROSA
tetap menggunakan konsep PROLANIS tetapi sasarannya mencakup masyarakat luas sebagai sarana preventif
dan promotif. PROSA merupakan aplikasi berbasis smartphone dimana fasilitas di dalamnya berupa komunikasi
yang sifatnya satu arah dan dua arah. Selain itu, klien akan mendapat peer support group melalui grup di aplikasi
dan alarm pengingat. Denga n demikian, program PROLANIS dapat lebih efektif dan efisien dalam
pengelolaannya serta memandirikan masyarakat.
Kata Kunci : Diabetes Melitus, PROLANIS, dan Telehealth
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ABSTRAK
Saat melahirkan akan dirasakan nyeri oleh ibu. Nyeri persalinan merupakan proses fisiologis yang dialami oleh
ibu bersalin, tetapi bila tidak tertangani dengan baik dapat menyebabkan gangguan pada seluruh proses persalinan.
Musik dapat dijadikan solusi untuk mengatasi nyeri persalinan kala I. Penelitian ini bertujuan untuk menggali
pengaruh terapi musik dalam menurunkan nyeri pada proses bersalin. Metoda penelitian m enggunakan literature
review, data base dari Google Scholar, Cinahl, Proques, Midline, Pubmed, Academic Search Complete (ASC),
dengan kata kunci: music therapy or music intervention or musical therapy and labour pain and primiphara. Dari
6290 jurnal ditemukan 10 artikel yang sesuai dengan kriteria inklusi.Kriteria inklusi dari art ikel yang dianalisis :
artikel dengan topik pengaruh terapi musik terhadap nyeri persalinan kala I,dipublikasikan pada tahun 2010 2018,artikel full text, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia,penelitian berasal dari berbagai negara. Hasil
menggambarkan music effektif untuk membantu ibu mengatasi nyeri saat kala I persalinan. Jenis musik yang
digunakan adalah musik religi, musik klasik, musik daerah dan musik instrumental. Berbagai faktor yang
mempengaruhi efektivitas menurunkan nyeri tidak tergambarkan, sehingga penelitian lebih lanjut tentang
kombinasi antara tera pi musik dengan terapi deep breathing dalam menurukan intensitas nyeri persalinan kala
I.Musik dapat dijadikan alternative terapi yang diberikan petugas kesehatan saat proses bersalin. Setiap pemberi
pelayanan sebaiknya menyediakan sarana ini untuk membantu ibu bersalin dalam mengatasi nyeri saat bersalin .
Kata kunci : Nyeri persalinan, Terapi musik, Primipara

ALTERNATIVE MUSIC THERAPY THERAPY DURING CHILDBIRTH
ABSTRACT
When giving birth will be felt painful. Childbirth pain is a physiological process experienced by maternity, but if
not handled properly can disrupt the entire labor process. Music can be used as a solution to overcome labor pain
in the first stage. This study aims to explore the effect of music therapy in reducing pain in the birth process. The
research method uses literature review, database from Google Scholar, Cinahl, Proquest, Midline, Pubmed,
Academic Search Complete (ASC), with keywords: music therapy or music intervention or musical therapy and
labor pain and primipara. From 6290 journals found ten articles that fit the inclusion criteria. Inclusion criteria
from the analyzed article: articles on the topic of the influence of music therapy on labor pain in the first stage,
published in 2010-2018, full-text articles, English, and Indonesian languages, research originated from various
countries. The results describe music to help mothers cope with pain during the first stage of labor. The types of
music used are religious music, classical music, folk music, and instrumental music. Various factors that influence
the effectiveness of reducing pain described so that further research on the combination of music therapy with
deep breathing therapy in reducing the intensity of labor pa in during the first stage. Music can use as an alternative
therapy given by health workers during the birth process. Each service provider should provide this tool to help
mothers in dealing with pain during childbirth.
Keywords: labor pain, music therapy, primipara
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Pendahuluan
Ibu hamil yang sudah cukup bulan sesuai dengan proses kehamilan normal akan melalui proses persalinan secara
normal. Fisiologis tubuh ibu akan mengalami perubahan pada saat terjadi proses persalinan. Proses persalinan
diawali dengan adanya kontraksi rahim yang menyebabkan dilatasi dan penipisan serviks serta iskemia rahim,
sehingga menimbulkan respon nyeri(Bobak, 2012)
Nyeri yang di alami oleh ibu bersalin timbul pada saat adanya proses pembukaan serviks. Pembukaan
serviks yang akan dilalui oleh ibu yaitu pembukaan satu sampai dengan sepuluh. Menurut Reeder (2012) bahwa
nyeri persalinan dimulai dari kala I fase laten, yaitu proses pembukaan serviks sampai 3 cm dan fase aktif, yaitu
proses pembukaan serviks dari 4 cm sampai 10 cm. Studi pendahulu an yang dilakukan oleh NK Somoyani1
(2014a) terhadap tujuh ibu bersalin di Puskesmas Pembantu Dauh Puri dari Oktober 2012 sampai Februari 2013,
mendapatkan tiga orang ibu bersalin mengalami nyeri skala sedang (skala 4 -6), dua ibu mengalami nyeri skala
berat (skala 7-9), dan dua ibu nyeri skala hebat (skala 10).
Nyeri persalinan meskipun dianggap sebagai bagian dari proses normal dan diperkirakan selama
persalinan, rasa sakit yang melebihi toleransi wanita mungkin memiliki konsekuensi,fisiologis dan psikologis
yang merugikan baik pada wanita dan janinnya. Bagi sang ibu, persalinan berat nyeri meningkatkan laju
metabolisme dan kebutuhan oksigen, meningkatkan produksi katekolamin, kortisol, dan glukagon perubahan
pernapasan da n metabolisme ibu, dan dapat menghambat / memperlambat kemajuan persalinan (Leodoro J.
Labrague, 2013).
Nyeri persalinan perlu mendapatkan penanganan yang baik dan tidak melebihi toleransi sehingga dapat
merugikan ibu dan janin yang dikandung. Paterson dan Zderad (1986) dalam A. Sudha Bharathi
(2012)menjelaskan bahwa musik adalah intervensi keperawatan yang penting untuk meningkatkan penyembuhan.
Dalam pengaturan praktik keperawatan di mana pola perawatan dikembangkan berdasarkan bukti, penggunaan
musik sebagai intervensi yang efektif dapat menjadi bagian integral dari rencana perawatan pasien. Ada banyak
ilmuwan dan peneliti melakukan penelitian tentang musik dan efeknya untuk mengurangi rasa sakit di berbagai
pengaturan perawatan kesehatan dan klien. Moss.V.A. (1987) dalam A. Sudha Bharathi (2012) mengatakan
bahwa musik sebagai susunan suara yang teratur yang terdiri dari melodi, harmoni, ritme, nada dan nada me miliki
makna yang sangat pribadi dan intim untuk setiap individu.
Oleh karena itu, perlu dilakukan literatur review tentang terapi musik untuk mengindentifikasi terapi
musik terhadap nyeri persalinan kala I untuk digunakan dalam penanganan nyeri persalinan . Literatur review ini
juga bertujuan untuk mengetahui metode yang efektif dalam mengurangi nyeri persalinan, sehingga dapat
digunakan sebagai alternatif penanganan nyeri pada ibu bersalin.
Metode Penelitian
Penyusunan literature review ini dilakukan dengan cara melakukan pencarian artikel melalui beberapa database
elektronik, dari Google Scholar, Cinahl, Proques, Midline, Pubmed, Academic Search Complete (ASC), dengan
kata kunci: music therapy or music intervention or musical therapy and labour pain and p rimiphara. Jumlah artikel
dari 6290 jurnal ditemukan 10 artikel ( Cinahl 3, Midline 1, Proquest 1, Pubmed 1, Academic Search Complete
(ASC) 1, Google Scholar 3) yang sesuai dengan kriteria inklusi. Kriteria inklusi dari artikel yang dianalisis : artikel
dengan topik pengaruh terapi musik terhadap nyeri persalinan kala I,dipublikasikan pada tahun 2010-2018,artikel
full text, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia,penelitian berasal dari berbagai negara.
Desain penelitian
Desain penelitian yang terdapat pada artikel yang diambil memiliki desain penelitian yang berbeda. Desain
penelitian yang menggunakan quasi eksperimen terdiri dari delapan artikel(Debajani Nayak1, Sharada Rastogi2,
Om Kumari Kathuria(2014), John, Nisha
Angeline, Annal(2017),Suda bharathi(2012), Sri Karyti, NurHidayah(2015), Leodoro J. Labrague, Rheajane A.
Rosales, Gilbey L. Rosales, Gerald B. Fiel(2013)), desain yang menggunakan eksperimen terdiri dari 3
artikel(Hosseini, S. E.Bagheri, M.Honarparvaran,N.(2013), Yu-Hsiang Liu, Mei-Yueh Chang and Chung-Hey
Chen(2010), Sule Gokyildiz Surucu*, Melike Ozturk, Burcu Avcibay Vurgec, Sultan Alan, Meltem
Akbas(2017)), desain cross sectional hanya satu artikel(Eva Nur Azizah, Sukma Amperiana (2018)) dan yang
menggunakan desain rendomized control triall ha nya satu artikel(Karkal, E.
Kharde, S.Dhumale, H(2017)). Hasil studi literatur yang diperoleh adalah rentang tahun dari 2010 -2018 dengan
menggunakan database Google Scholar, Cinahl, Proques, Midline, Pubmed, Academic Search Complete (ASC),
dengan kata kunci: music therapy or music intervention or musical therapy and labour pain and primiphara.
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HASIL PENELITIAN
Hasil dan Pembahasan
Dari 10 artikel yang terpilih dengan jenis penelitian kuantitatif. Tahun publikasi yang diambil sesuai dengan metode yang digunakan
yaitu tahun 2010-2018
Tabel : Anlisa Data tentang Terapi Musik Alternatif Terapi Saat Proses Persalinan
No. Judul penelitian
Peneliti
Metode
Responden
Hasil
1.
Effectiveness of
(Debajani
Penelitin ini menggunakan Desain
Populasi penelitiannya
Tingkat nyeri ibu kelompok
music therapy on
Nayak1, 2014) Quasi eksperimen dengan
adalah ibu primipara yang
eksperimen berkurang secara
anxiety level, and
pengambilan data prepost test without sedang menjalani proses
signifikan pada posttest,hal
pain perception in
control (satu kelompok tanpa
melahirkan,sedangkan
ini dapat disimpulkan bahwa
primipara mothers
kelompok pembanding).kelompok
sampel yang diambil nya
teapi musik efektif dalam
during first stage of
yang dilakukan pada ibu primipara
adalah tiga puluh(30) ibu
mengurangi tingkat nyeri ibu
labor in selected
pada tahap pertama persalinan.Teknik primipara pada persalinan
primipara pada tahap
hospitals of Odisha
pengambilan sampel purposive
tahap pertama
pertama persalinan

Kesimpulan
Terapi musik dapat
membantu dalam
mengurangi tingkat nyeri
pada ibu primipara pada
tahap pertama persalinan.

2.

Investigating the
effect of music on
labor pain and
progress in the active
stage of first labor

(Hosseini,
Bagheri, &
Honarparvaran,
2013)

Penelitian ini menggunakan desain
eksperimen yang dilakukan dengan
pengambilan data data pre test post
test with control group

Populasi pada penelitian ini
adalah ibu primipara
sedangkan sampel yang
diambil berjumlah 30
wanita.

Hasil dari penelitian ini
terdapat perbedaan yang
signifikan antara kelompok
eksperimen dengan
kelompok kontrol. Ibu yang
diberikan terapi musik
merasakan nyerinya
berkurang.

Terapi musik dapat
mengurangi nyeri. Hasil
penelitian ini menyimpulkan
bahwa musik dapat
mengubah aktivitas dan
jaringan saraf sehingga
dapat menurunkan intensitas
nyeri.

3.

Effectiveness of
Music Therapy on
Anxiety and Pain
among Mothers
During First Stage of
Labour in Selected
Hospitals at Kollam

(John &
Angeline,
2017)

Desain penelitian yang digunakan
adalah Quasi eksperimen pre test post
test dengan kelompok kontrol untuk
mengevaluasi efektivitas terapi musik

Populasi pada penelitian ini
adalah ibu yang pertama
persalinan.Samplenya
adalah 60, terdiri dari 30
eksperimen dan 30 kontrol.
Teknik sampling yang
digunakan adalah purposive
sampling non-probabiliti
sampel.

Hasil yang diperoleh dari
penelitian ini adalah ada
perbedaan yang signifikan
antara pre dan post test
diantara kelompok
eksperimen dengan
kelompok kontrol.Hal ini
menunjukan bahwa terapi
musik efektif dalam
mengurangi rasa nyeri.

Kelompok kontrol tidak
mengalami perubahan
terhadap rasa nyerinya,
sedangkan pd kelompok
eksperimen mengalami
perubahan sehingga rasa
nyeri yang dirasakan setelah
diberikan terapi musik
berkurang.

4.

Effectiveness of
Music Therapy in
Reducing Pain and

(Karkal,
Kharde, &

Populasi pada peneltian ini
adalah ibu bersalin dalam
fase aktif.Jumlah sampelnya

Hasil dari penelitian ini
adalah pada kelompok
kontrol nyeri semakin

Terapi musik efektif untuk
mengurangi intensitas nyeri
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Anxiety among
Primigravid Women
during Active Phase
of First Stage of
Labor

Dhumale,
2017)

Penelitian ini menggunakan desain uji
coba kontrol acak, dengan
pengambilan data dari kelompok
eksperimen dan kelompok kontrol

adalah 60, 30 eksperimen
dan 30 kontrol

meningkat, sedangkan pada
kelompok eksperimen
setelah diberikan terapi
musik rasa nyeri berkurang

dan dapat meningkatkan
koping pada ibu bersalin

5.

Effects of soothing
music on labor pain
among
Filipino mothers

(Leodoro J.
Labrague,
2013)

Desain yang digunakan dalam
penelitian ini menggunakan kuasieksperimental dengan tugas acak.
Data yang diambil dari kelompok
eksperimen dan kontrol.

Populasi penelitian adalah
ibu bersalin pada tahap fase
laten. Sampel diambil
secara acak yang dilakukan
oleh peneliti;namun
ditetapkan kriteria inklusi
untuk tujuan pembatasan.

Hasil dari penelitian ini
membuktika n bahwa terapi
musik menurunkan tingkat
nyeri yang dilaporkan
dibandingkan dengan
mereka yang tidak
mendapatkan terapi musik.

Terapi musik dapat memberi
ketenangan selama fase laten
persalinan dan dapat
mengurangi rasa sakit serta
dapat digunakan sebagai
bagian dari rutinitas mereka
ketika memberikan
perawatan.

6.

The effect of music
on pain and anxiety
of women during
labour on
first time pregnancy:
A study from Turkey

(Sule
Gokyildiz
Surucu*, 2017)

Desain penelitian yang digunakan
adalah eksperimen dengan
pengambilan data kelompok
eksperimen dan kontrol pre test dan
post test.

Populasi penelitian ini
adalah ibu
primipara.Sampel yang
diambil berjumlah 50, 25
kelompok eksperimen dan
25 kelompok
kontrol.Pengambilan sampel
dengan cara acak
mengunakan kriteria.

Ada perbedaan yang
signifikan secara statistik
antara kelompok kontrol
dengan kelompok
eksperimen dan mereka
untuk nyeri persa linan dan
tingkat kesulitan persalinan .
ibu yang berada dalam
kelompok eksperimen
menyatakan bahwa nyeri
berkurang dan persalinan
mereka lebih mudah.

Terapi musik dapat
menurunkan nyeri persalinan
dan dapat menambah
kesejahteraan pada ibu
bersalin

7.

Effects of music
therapy on labour
pain and anxiety in
Taiwanese
first-time mothers

(Yu-Hsiang
Liu, 2010)

Desain penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah acak
penugasan kelompok intervensi dan
kelompok kontrol.

Populasi pada penelitian ini
adalah primipara diharapkan
memiliki persalinan spontan
yang normal. Jumlah
sampelnya adalah 60 ibu, 30
kelompok eksperimen dan
30 kelomok kontrol. Sampel
diambil secara acak

Hasil yang diperoleh dari
penelitian bahwa
dibandingkan dengan
kelompok kontrol, kelompok
eksperimen memiliki rasa
sakit yang secara signifikan
lebih rendah.

Penelitian ini memberikan
bukti untuk penggunaan
musik sebagai intervensi
berbasis empiris wanita
untuk nyeri persalinan

8.

Terapi Musik Klasik
Dan Musik Bali

Desain penelitiannya adalah
eksperimental semu dengan

Populasi adalah semua ibu
bersalin di Puskesmas

Hasil dari penelitian terdapat
perbedaan antara kelompok

Pemberian terapi Musik
klasik Mozart dan musik Bali
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Menurunkan
Intensitas Nyeri
Persalinan Kala I
Fase Aktif

(NK
Somoyani1,
2014b)

rancangan pre-post control group
design dengan pendekatan prospektif.
dibagi menjadi tiga kelompok.
Kelompok pertama diperdengarkan
musik klasik Mozart, kelompok kedua
musik Bali, dan kelompok ketiga
sebagai kontrol

Pembantu Dauh Puri dan
Puskesmas I Denpasar
Timur Teknik sampling
yang digunakan adalah
consecutive sampling,
dengan besar sampel 27
sampel. kriteria inklusi.

yang diberikan intervensi
musik dengan kelompok
kontrol.Kelompok intervensi
mengalami penurunan nyeri
sedangkan pada kelompok
kontrol tidak

mempunyai pengaruh dalam
mengurangi intensitas nyeri
persalinan kala I fase aktif
pada ibu bersalin
primigravida.

9.

Aplikasi Terapi
Musik Religi
Sebagai Upaya
Menurunkan Skala
Nyeri Persalinan Di
Kab. Kudus Tahun
2015

(Sri Karyati1,
2015)

Penelitian ini menggunakan desain
quasi experiment, rancangan post test
with control group dengan intervensi
terapi musik religi

Populasinya adalah ibu yang
bersalin spontan, sampel
diambil secara insidential
sampling berjumlah 66 ibu.
Sampel trdiri ari 33
kelompok intervensi dan 33
kelompo kontrol

Hasil yang di peroleh dari
penelitian ini adalah secara
statistic terdapat perbedaan
signifikan skala nyeri antara
kelompok yang mendapat
terapi music religi dengan
yang tidak mendapatkannya

Simpulan dari penelitian ini
adalah terdapat perbedaan
signifikan skala nyeri antara
kelompok yang mendapat
terapi music religi dengan
yang tidak mendapatkannya

10.

Pengaruh Pemberian
Terapi Musik
Tradisional Gamelan
Terhadap Nyeri
Persalinan Kala I
Fase Aktif Pada
Primipara

(Eva Nur
Azizah1, 2018)

Desain penelitian ini menggunakan
cross sectional. Sedangkan rancangan
penelitian yang digunakan adalah one
group pretest-posttest design

Populasi penelitian ini
adalah ibu yang bersalin di
fase aktif. Teknik sampling
yang digunakan adalah
accidental sampling.
Responden nya sebanyak 14
dengan persalinan kala 1
fase aktif pada primipara

Hasil yanag diperoleh
adalahiIbu yang dalam
proses persalinan dapat
terbantu untuk mengatasi
nyeri yang dialaminya
apabila ibu tersebut memang
menginginkannya.

Musik tradisional gamelan
jawa dapat mempengaruhi
nyeri persalinan kala I fa se
aktif pada primipara
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Pembahasan
1. Terapi musik
Terapi musik sebagai penggunaan musik yang terkontrol, elemen -elemennya dan pengaruhnya terhadap
manusia untuk membantu dalam integrasi fisiologis, psikologis dan emosional individu selama perawatan,
kecacatan, penyakit (Munro dan Mount (1978)). Moss.V.A. (1987) mengatakan bahwa musik sebagai
susunan suara yang teratur yang terdiri dari melodi, harmoni, ritme, nada dan nada memiliki makna yang
sangat pribadi dan intim untuk setiap individu. Sejarah keperawatan awal Florence Nightingale menggunakan
mendengarkan musik sebagai intervensi keperawatan. Dia memberikan musik bagian dari proses
penyembuhan bagi prajurit yang terluka dalam kesakitan. Dalam catatannya tentang keperawata n, ia
menggambarkan bahwa, efek musik pada orang sakit, hampir tidak pernah memperhatikan alat musik tiup
termasuk suara manusia dan alat musik gesek yang mampu menghasilkan suara terus-menerus umumnya
memiliki efek yang menguntungkan - sementara bermain piano forte baru saja kebalikannya (Florence
Nightingale - Notes on Nursing, 1859) dalam A. Sudha Bharathi (2012)).
Musik sudah dijadikan sebagai terapi untuk digunakan baik dalam kesehatan maupun penyakit. Stevens
(1995) menemukan bahwa keadaan kesehatan, tingkat kewaspadaan atau kelelahan, tingkat keakraban dengan
musik yang digunakan dan pengalaman musik sebelumnya dapat memiliki pengaruh musik (Stevens (1995)
dalam A. Sudha Bharathi (2012)). Sesuai dengan artikel yang diperoleh sebanyak 10 artikel menyatakan
bahwa musik memberikan pengaruh terhadap proses persalinan (Debajani Nayak1, 2014; Eva Nur Azizah1,
2018; Hosseini et al., 2013; John & Angeline, 2017; Leodoro J. Labrague, 2013; NK Somoyani1, 2014a ; Sri
Karyati1, 2015; Sule Gokyildiz Surucu*, 2017; Yu-Hsiang Liu, 2010)
2. Nyeri persalinan
Nyeri saat persalinan merupakan kondisi fisiologis yang secara umum dialami oleh hampir semua ibu
bersalin. Nyeri persalinan merupakan sebuah pengalaman subjektif disebabkan oleh iskemik otot
uteri,penarikan dan traksi ligam ent uteri, traksi ovarium, tuba fallopii dan distensi bagian bawah uteri, otot
dasar panggul dan perineum. Nyeri persalinan mulai timbul pada kala I fase laten, yaitu proses pembukaan
serviks sampai 3 cm dan fase aktif, yaitu proses pembukaan serviks dari 4 cm sampai 10 cm. Pada fase aktif
menuju puncak pembukaan terjadi peningkatan intensitas dan frekuensi kontraksi,sehingga respon puncak
nyeri berada pada fase ini (Reeder, Martin, & Koniak-Griffin, 2012). Respon nyeri tersebut mengakibatkan
peningkatan aktivitas sistem saraf simpatik yang kemudian menyebabkan peningkatan tekanan darah, denyut
nadi,pernafasan, palor, mual muntah, dan diaforesis.Selain itu, nyeri juga menyebabkan perubahan afektif
berupa peningkatan kecemasan disertai penyempitan lapang perseptual, mengerang,menangis, dan
ketegangan otot yang sangat pada seluruh tubuh (Bobak, Lowdermilk, & Jensen 2004). Respon nyeri yang
dirasakan oleh ibu bersalin memang fisiologis, tetapi bila tidak tertangani akan menimbulkan gangguan
persalinan. Gangguan persalinan yang dialami oleh ibu bersalin diantaranya adalah partus lama. Partus lama
yang dialami ibu bersalin karena terjadi peningkatan katekolamin yang dapat mengganggu kontraksi uterus
(Llewllyn, 2001;Sastrawinata, 2004; Sumarah, 2009).
Nyeri persa linan perlu mendapatkan penanganan yang baik dan tidak menimbulkan komplikasi yang dapat
mengganggu persalinan. Agar komplikasi pada ibu bersalin tidak terjadi perlu adanya intervensi keperawatan.
Paterson dan Zderad (1986) dalam A. Sudha Bharathi (2012)me njelaskan bahwa musik adalah intervensi
keperawatan yang penting untuk meningkatkan penyembuhan. Dalam pengaturan praktik keperawatan di
mana pola perawatan dikembangkan berdasarkan bukti, penggunaan musik sebagai intervensi yang efektif
dapat menjadi bagian integral dari rencana perawatan pasien.
3. Terapi musik tehadap nyeri persalinan
Musik dapat mempengaruhi emosi melalui nada dan efek getaran ritmis dalam sistem limbik di mana ingatan
dibangkitkan sebagai respons terhadap rangsangan sensorik. Menggunakan musik yang menenangkan telah
terbukti mengurangi stres dan perasaan terisolasi. Mendengarkan musik dianggap melepaskan endorfin
pereda nyeri opioid alami tubuh yang terkait dengan emosi yang menyenangkan dan penghilang rasa
sakit(Bharathi, 2012). Nyeri persalinan dapat berkurang dengan diberikan terapi musik pada saat proses
bersalin. Hal ini terbukti dari beberapa penelitian diantaranya adalah Ibu berjumlah 15 orang yang termasuk
kelompok eksperimen mendengarkan musik yang menenangkan selama 30 menit dalam setiap jam untuk
periode dua jam pada fase aktif dan kelompok kontrol tidak terkena musik, hasilnya menunjukan bahwa Ibu
yang diberikan terapi musik merasakan nyerinya berkurang(Hosseini et al., 2013). Penelitian lain juga
membuktikan bahwa ada perbedaan yang signifikan secara statistik antara kelompok kontrol dengan
kelompok eksperimen, ibu (25 orang) yang berada dalam kelomp ok eksperimen menyatakan bahwa nyeri
berkurang dan persalinan mereka lebih mudah(Sule Gokyildiz Surucu*, 2017). Penelitian lain yang juga
dilakukan pada ibu bersalin fase aktif hasilnya adalah tingkat nyeri ibu kelompok eksperimen berkurang
secara signifikan pada posttest,hal ini dapat disimpulkan bahwa teapi musik e fektif dalam mengurangi tingka
nyeri ibu primipara pada tahap pertama persalinan(Debajani Nayak1, 2014)
Hasil penelitian selain diatas, terdapat pula penelitian yang sama tentang terapi musik selama proses persalinan
tetapi berbeda fase pemberian terapi musiknya. Penelitian terapi musik yang diberikan pada ibu bersalin saat fase
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laten dilakukan oleh Leodoro J. Labrague (2013), hasil dari penelitiannya membuktikan bahwa dua puluh lima
ibu bersalin fase laten yang diberi terapi musik menurunkan tingkat nyeri yang dilaporkan dibandingkan dengan
mereka yang tidak mendapatkan terapi musik, selain penelitian yang dilakukan oleh Leodoro J. Labrague pada
fase laten, John and Angeline (2017) juga melakukan penelitian pada ibu bersalin pada fase laten sebanyak enam
puluh orang dengan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah
ada perbedaan yang signifikan antara pre dan post test diantara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol.
Hal ini menunjukan bahwa terapi musik efektif dalam mengurangi rasa nyeri.
Hasil artikel tentang terapi musik untuk menurunkan rasa nyeri pada proses bersalin, memang hasil dari
penelitiannya menunjukan bahwa terapi musik dapat menurunkan rasa nyeri ibu bersalin kala I,baik pada fase
laten maupun fase aktif. Walaupun hasil dari penelitian menunjukan penurunan nyeri setelah diberian terapi
musik, tetapi masih belum tergambarkan berbaga i faktor yang mempengaruhi efektivitas menurunkan nyeri ,
sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang kombinasi antara terapi musik dengan terapi deep breathing
dalam menurunkan intensitas nyeri persalinan kala I.
Simpulan
Artikel tentang terapi musik setelah dilakukan literatur review, bahwa terapi musik dapat membantu menurunkan
rasa nyeri pada proses bersalin, baik fase laten maupun fase aktif . Terapi musik dapat dijadikan alternative terapi
yang diberikan petugas kesehatan saat proses bersalin. Setiap pemberi pelayanan sebaiknya menyediakan sarana
ini untuk membantu ibu bersalin dalam mengatasi nyeri saat bersalin .
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ABSTRAK
Saat ini kejadian stunting di Indonesia semakin banyak bermunculan. Walaupun angka stunting semakin
meningkat di beberapa daerah, faktanya kasus ini belum dapat diselesaikan secara maksimal. Stunting dapat
disebabkan oleh asupan makanan, ASI eksklusif, pendidikan orang tua, status ekonomi, penyakit infeksi, status
imunisasi, jenis kelamin, dan berat lahir. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor – faktor yang
berhubungan dengan kejadian stunting pada balita. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian
korelasional dengan pendekatan cross sectional. Jumlah sampel penelitian sebanyak 85 responden dengan
menggunakan cluster random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan pengisian kuesioner tertutup, untuk
pengukuran stunting menggunakan microtoise dan asupan makanan menggunakan BB/U. Analisis unvariat
menggunakan rumus prosentase dan analisis bivariat menggunakan uji korelasi Chi-Square. Hasil penelitian
menunjukan bahwa proporsi stunting sebesar 55,2% dan serve stunting sebesar 42,5%. Hasil uji Chi-Square
menunjukan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara asupan makanan p value <0,05, ASI eksklusif p
value <0,05, status ekonomi p value <0,05, penyakit infeksi p value <0,05, status imunisasi p value <0,05, dan
berat lahir p value <0,05. Sedangkan tidak terdapat hubungan bermakna antara faktor jenis kelamin p value > 0.05
dan Pendidikan orang tua p value > 0.05. Penelitian ini menyarankan pemerintah, instansi kesehatan, dan pihak
terkait berkolaborasi menerapkan kebijakan untuk mengurangi resiko kejadian stunting.
Kata kunci: Balita, Faktor – Faktor Stunting.
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ABSTRAK
Skoliosis merupakan deformitas tulang belakang yang memiliki prevalensi tertinggi yang menyerang remaja.
Skoliosis akan mengganggu aktivitas sehari-hari, merasakan nyeri punggung kronis, merasa tidak nyaman ketika
berjalan, mengganggu kualitas tidur, serta tidak puas terhadap tubuh yang dimilikinya. Masalah tersebut dapat
mempengaruhi kualitas hidup. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kualitas hidup
remaja dengan skoliosis di Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Khusus Bedah (RSKB) Halmahera Siaga Kota
Bandung yang berusia 11 – 20 tahun.
Rancangan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan penarikan sampel menggunakan
teknik consecutive sampling sebanyak 32 remaja. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Scoliosis
Research Society (SRS)-22r dalam bahasa Indonesia yang telah di uji validitas dan reliabilitas oleh peneliti dan
mendapatkan hasil nilai Cronbach alfa sebesar 0,74.
Hasil penelitian di olah dan digambarkan dalam bentuk distribusi frekuensi. Hasil menunjukkan sebanyak 56,20%
termasuk ke dalam kategori kualitas hidup baik sementara sebanyak 43,80% berkategori buruk. Sub -variabel
kualitas hidup dengan nilai rata -rata tertinggi 63,37 adalah dimensi fungsi dan nilai terendah 48,37 adalah dimensi
gambaran diri.
Dapat disimpulkan bahwa rema ja dengan skoliosis sebagian besar memiliki kualitas hidup yang baik, namun
dalam dimensi kualitas hidup yang terendah, dimensi gambaran diri memerlukan intervensi yang dilakukan oleh
perawat. Untuk meningkatkan aspek gambaran diri, diperlukan asuhan keperawatan kepada remaja dan keluarga
terkait dengan pentingnya dukungan psikologis baik dari perawat, keluarga, serta orang sekitar agar remaja
memiliki pandangan tubuhnya dengan baik. Sehingga, kualitas hidup remaja dengan skoliosis akan memiliki
peningkatan.
Kata Kunci: Kualitas Hidup, Remaja, Skoliosis.

ADOLESCENT QUALITY OF LIFE WITH SCOLIOSIS
AT INSTALASI RAWAT JALAN RUMAH SAKIT KHUSUS BEDAH (RSKB)
HALMAHERA SIAGA KOTA BANDUNG
ABSTRACT
Scoliosis is a spinal deformity that has the highest prevalence that occur in adolescent. Scoliosis will undergo daily
activities of the sufferers, it will give chronic back pain, uncomfortable when walking and sleep, and dissatisfied
with body image. All problems will impact to their quality of life. Therefore, this study aimed to identify the
quality of life in adolescent with scoliosis that doing treatment in Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Khusus Bedah
Halmahera Siaga Kota Bandung were 11 – 20 years old.
This study was using quantitative descriptive method. The sample in this research was using consecutive sampling
with a sample of 32 adolescents. The instruments used in this study is bahasa Indonesia version of
Scoliosis Research Society (SRS)-22r, which is validity and reliability was being tested by researcher and obtained
the value of Cronbach’s α = 0,74.
The result of this study described in frequency distribution, shows that 56,20% adolescents categorized as scoliosis
sufferers with best quality of life while 43,80% adolescents categorized as scoliosis sufferers with worst quality
of life. The sub-variable of Quality of Life with the highest mean score is function domain with mean score of
63,37 and the lowest is self-image domain with mean score of 48,37.
Most of adolescent with scoliosis have a best quality of life, but in the lowest domain of quality of life self -image
domain requires intervention by nurse. To improve self -image domain nursing care is needed for adolescents and
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families related to psychological support form nurses, family, and peoples around adolescent with scoliosis, by
then adolescent could have a better perception of their bodies. Thus, the adolescent quality of life with scoliosis
will increase.
Key words: Adolescent, Scoliosis, Quality of Life
PENDAHULUAN
Skoliosis merupakan kelainan pada tulang belakang yang menyebabkan tulang belakang bengkok atau membentuk
lengkungan. Skoliosis berdasarkan penyebabnya dibagi menjadi kongenital (bawaan), neuromuskuler, dan
idiopatik serta pembagian skoliosis dari sudut kurva menjadi tiga, yaitu ringan dengan sudut < 25°, sedang dengan
sudut 25° – 45° dan berat dengan sudut melebihi dari 45°.
Prevalensi pada remaja terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Data yang di dapat dari berbagai negara
menunjukkan prevalensi remaja dengan skoliosis sebesar 0,59% - 5,2%.2 Skoliosis yang paling banyak terjadi ada
skoliosis idiopatik sebesar 60%-80% dari kasus skoliosis dan menyerang remaja usia 10-16 tahun.
Skoliosis akan berdampak buruk terhadap fisik, psikologis serta kehidupan sosial penderitanya, terlebih pada
remaja. Dampak fisik yang terjadi seperti penekanan jantung dan paru, nyeri pada tulang belakang, keterbatasan
gerak pada tulang belakang, serta ketidaknyamanan fisik.4 -7 Dampak psikologis seperti rasa percaya diri
menurun, malu, ketidakpuasan terhadap tubuh sehingga memiliki gambaran diri yang rendah yang akan
berdampak pada hubungan sosialnya.8-9 Hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas hidup remaja.7 Seseorang
yang menderita skoliosis memerlukan perhatian terkait dengan kualitas hidupnya.10
Berbagai penelitian melihat kualitas hidup pada remaja dengan skoliosis. Pada penelitian yang dilakukan oleh
Deceneuninck dan Bernard11 remaja dengan penanganan brace memiliki damp ak negatif pada kualitas hidupnya.
Penelitain Teles et al5 remaja dengan skoliosis memiliki kualitas hidup rendah dan berdampak negatif pada
kualitas hidup.
Kualitas hidup seseorang dapat dikaji dengan beberapa instrumen. Scoliosis Research Society (SRS)
mempublikasikan instrumen untuk mengkaji kualitas hidup khusus untuk penderita skoliosis, SRS-22. Sebanyak
22 item pertanyaan pada item yang sudah disetujui oleh banyak Negara, di adaptasi oleh berbagai bahasa, dan
sudar tervalidasi. Instrumen ini menggambarkan persepsi secara subjektif terkait dengan kesehatan seseorang dan
mengukur kualitas hidup penderita skoliosis.12
Berdasarkan hal di atas, peneliti menyadari pentingnya mengidentifikasi gambaran kualitas hidup remaja yang
menderita skoliosis. Dengan a danya penelitian ini diharapkan menjadi tambahan informasi dan wawasan terhadap
praktik keperawatan yang memfokuskan pada kualitas hidup remaja skoliosis. Petugas kesehatan dapat
menevaluasi dan mengkaji pandangan remaja terhadap tubuh yang dialaminya.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan rancangan deskriptif kuantitatif untuk melihat kualitas hidup pada remaja dengan
skoliosis. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2019 sampai dengan Juli 2019. Penelitian ini dimulai dari
pembuatan proposal usulan penelitian, mengajukan perizinan etik di Komite Etik Penelitian Kesehatan Universitas
Padjadjaran, mengambil dan mengumpulkan data remaja dengan skoliosis di Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit
Khusus Bedah (RSKB) Halmahera Siaga kota Bandung, mengola h dan menganalisis data, dan menyusun laporan
hasil penelitian.
Penelitian ini menggunakan instrumen SRS-22 yang sudah diterjemahkan dari bahasa inggris ke berbahasa
Indonesia. Intrumen sudah di uji validitas sebanyak 17 item dan memiliki nilai reliabilit as sebesar 0,74. Sebanyak
32 remaja dengan skoliosis menggunakan teknik sampling consecutive sampling diberikan dua instrumen.
Instrumen pertama berisi tentang data demografi remaja dimulai dari jenis kelamin, usia awal terdiagnosa, usia
saat ini, tingkat pendidikan, penangan yang dilakukan, jenis skoliosis, derajat skoliosis, dan riwayat keluarga yang
memiliki hal serupa (skoliosis). Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah remaja berusia 11 - 20 tahun di Instalasi
Rawat Jalan dan sudah didiagnosa skoliosis oleh dokter orthopedi.
Setelah data di dapatkan, peneliti memasukkan data pada program software komputer analisa data. Teknik analisa
dara yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis univariat menggunakan nilai mean dengan kategori
kualitas hidup baik jika nilai lebih besar dari sama dengan mean dan kategori buruk jika kurang dari nilai mean.
HASIL PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan satu bulan di RSKB Halmahera Siaga kota Bandung pada bulan Juni-Juli 2019. Sebanyak
32 remaja didapatkan yang memiliki kriteria yang cocok dengan peneliti.
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Berdasarkan dari karakteristik demografi remaja dengan skoliosis, mayoritas remaja berjenis kelamin perempuan
(84%) dengan usia mayoritas untuk responden adalah remaja akhir (17 – 20 tahun) (66%). Kemudian, tingkat
pendidikan yang di tempuh saat ini, mayoritas responden merupakan SMA/sederajat (47%). Mayoritas usia awal
responden terdiagnosa skoliosis, terdiri dari 18 orang (56%) mengetahui skoliosis pertama kali ketika berusia 15
tahun ke a tas. Mayoritas melakukan penanganan latihan sebanyak 16 orang (50%) dengan derajat keparahan
skoliosis terbesar adalah <25° derajat dengan kategori ringan sebanyak 19 orang (59%) dan skoliosis dengan tipe
skoliosis idiopatik sebanyak 32 orang (100%). Lalu, untuk riwayat keluarga yang mengalami skoliosis lebih
dominan anggota keluarga yang tidak mengalami hal serupa yaitu sebanyak 27 orang (84%).
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Kualitas hidup memiliki nilai mean 62,43 dengan kualitas hidup baik sebanyak 18 remaja (56,20%) dan kualitas
hidup buruk sebanyak 14 remaja (43,80%). Untuk dimensi intensitas nyeri mean 63,02 menunjukkan sebanyak 17
remaja (53,10%) berada pada kategori baik dan 15 remaja (46,90%) berada pada kategori buruk. Pada dimensi
fungsi mean 63,37 menunjukkan 21 remaja (65,60%) pada kategori baik dan 11 remaja (34,40%) pada kategori
buruk. Sementara, dimensi gambaran diri mean 48,37 menunjukkan sebanyak 16 remaja (50,00%) berada pada
kategori baik dan 15 remaja (50,00%) berada pada kategori kualitas hidup buruk. Serta pada dim ensi kesehatan
mental mean 75,00 menunjukkan sebanyak 18 remaja (56,20%) berada pada kategori baik dan 14 remaja (43,80%)
berada pada kategori buruk.
Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa dimensi gambaran diri memiliki nilai yang lebih rendah dibanding
dengan kualitas hidup total. Sementara dimensi fungsi memiliki nilai yang lebih tinggi.
PEMBAHASAN
Kualitas hidup didefinisikan sebagai persepsi dari individu terhadap kehidupan yang dijalaninya sesuai dengan
budaya serta nilai-nilai tempat individu itu tinggal serta membandingkan kehidupan individu itu dengan tujuan,
harapan, standar, dan tujuan yang sudah ditetapkan oleh individu. 13 Kuesioner SRS-22 dalam penelitian ini
meliputi 4 dimensi yaitu nyeri, fungsi, gambaran diri, dan kesehatan mental.
Hasil menunjukkan nilai rata -rata kualitas remaja 62,43 dengan jumlah remaja dengan kualitas hidup baik
sebanyak 18 remaja, kondisi ini masih tetap perlu dijadikan perhatian dan kewaspadaan untuk selalu
memperhatikan dan menilai kualitas hidup remaja dengan skoliosis. Sama halnya dengan penelitian Vasiliadis et
al14 pada remaja dengan skoliosis yang mengalami gangguan walaupun ringan. Berbeda halnya dengan penelitian
Teles et al5 yang menunjukkan bahwa kualitas hidup remaja dengan skoliosis sangat terganggu.
Remaja dengan kategori skoliosis idiopatik didapatkan pada seluruh responden. Disebabkan skoliosis idiopatik
merupakan jenis skoliosis yang paling banyak terjadi.3 Mayoritas usia awal terdiagnosa pada penelitian ini berada
pada usia lebih 15 tahun. Hal ini relevan dengan penelitian Menger et al15 bahwa skoliosis idiopatik pada remaja
terjadi pada usia 10 tahun ke atas dan biasanya berusia 10 – 19 tahun. Remaja memiliki sifat yang mencintai diri
sendiri dan lebih mementingkan tubuh yang dimilikinya16 sehin gga dalam penelitian ini mayoritas ditemukan
remaja jenjang SMA dan berusia 17-20 tahun (remaja akhir). Penanganan yang sering dilakukan berupa latihan
berupa fisioterapi, yoga, latihan fisik di rumah, dan berenang. Skoliosis merupakan kondisi yang terjadi tanpa
riwayat keluarga, namun memiliki keluarga dekat dengan riwayat skoliosis dapat meningkatkan risiko anak dapat
terkena kondisi tersebut.
Penelitian menunjukkan dimensi tertinggi dimulai dari dimensi fungsi, kesehatan mental, intensitas nyeri, dan
gambaran diri. Item pada dimensi fungsi yang tertinggi adalah pernyataan tidak adanya masalah finansial yang
dialami keluarga. RSKB Halmahera berada di pusat kota Bandung dengan biaya perawatan yang cukup tinggi.
Disebutkan oleh Wang dalam Han et al18 yang mengatakan bahwa evaluasi kualitas hidup antara pasien skoliosis
di perkotaan dan perdesaan berbeda. Sama halnya dengan penelitian Misterska et al19 yang menunjukkan dimensi
fungsi berada pada kategori yang baik. Dalam item dimensi fungsi, remaja mengalami a ktivitas yang buruk
disebabkan nyeri kronis yang dirasakan oleh remaja. Dari hasil penelitian, remaja merasakan nyeri selama satu
bulan terakhir dan sangat nyeri saat beristirahat di malam hari. Sama halnya dengan penelitian Schlosser et al20
dan penelitia n yang dilakukan oleh Teles et al5, sebanyak 75,5% remaja memiliki kualitas tidur yang rendah yang
mempengaruhi kualitas hidup.
Dimensi kesehatan mental merupakan dimensi yang mengevaluasi mengenai perasaan remaja seperti rasa gugup,
menjadi pribadi yang terpuruk, dan perasaan bahagia seseorang. Sebanyak 18 remaja berada pada kualitas hidup
baik. Pada penelitian, remaja memiliki kesehatan mental yang baik. Remaja lebih memiliki pandangan yang baik,
lebih dewasa terhadap masalah, emosi lebih tenang dan mamp u menguasai perasaan yang dirasakannya. Derajat
kelengkungan pada remaja dalam penelitian ini sebagian besar termasuk ke dalam kategori sudut ringan, remaja
dengan sudut derajat yang berat akan memiliki masalah psikologis yang lebih berat dibandingkan dengan penderita
dengan derajat skoliosis ringan dan sedang.7 Hal ini sejalan dengan penelitian dari Lee et al. Namun pada
umumnya, remaja merupakan periode yang sensitif pada masa perkembangan psikologisnya, sehingga perubahan
tubuh yang dialami remaja dapat mempengaruhi gambaran diri seseorang.
Pada penelitian ini, dimensi gambaran diri merupakan dimensi terburuk dari dimensi lainnya, sejalan dengan
penelitian oleh Rainoldi et al. dan Barney. Remaja merasa tidak puas terhadap punggungnya serta memiliki pikiran
negatif terhadap keadaan punggungnya ketika harus melalui sisa hidup dengan punggung seperti saat ini. Sebagian
besar remaja berada pada jenjang SMA, remaja akan merasakan percaya diri yang kurang diakibatkan dari bentuk
tubuh yang mereka miliki. Remaja lebih fokus terhadap penampilan dibandingkan dengan konsep diri mereka.
Pada penelitian, kualitas hidup remaja perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini sejalan
dengan penelitian sebelumnya oleh Macgulloh. hubungan negatif antara gambaran diri dengan sudut
kelengkungan skoliosis. Walau dalam penelitian mayoritas memiliki sudut kelengkungan kurang dari 25 derajat
dimana pada sudut tersebut belum tampak perubahan, remaja sudah memiliki masalah dalam gambaran dirinya
karena takut akan masa depannya. Seorang dengan nyeri kronis akan memiliki rasa cemas dan ketidakmampuan
dikarenakan penanganan yang tidak berhasil. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan ole h Jacobson,
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dimana hasil dari penelitiannya tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antara gambaran diri remaja
perempuan normal dengan remaja perempuan dengan skoliosis.
Keterbatasan pada penelitian ini adalah jumlah sampel yang masih sedikit dan wak tu yang disediakan untuk
mengambil data oleh RSKB adalah satu bulan.
SIMPULAN
Kualitas hidup remaja dengan skoliosis di RSKB Halmahera Siaga kota Bandung yaitu 62,43. Sebanyak 18
(56,2%) remaja berada pada kategori kualitas hidup baik dan 14 (43,8%) rem aja berada pada kategori kualitas
hidup buruk. Remaja sebagian besar memiliki kualitas hidup yang baik, namun hal ini masih perlu menjadi
kewaspadaan agar untuk selalu menilai kualitas hidup remaja dengan skoliosis. Berdasarkan dimensi kualitas
hidup dimulai dari yang paling buruk adalah dimensi gambaran diri, intensitas nyeri, kesehatan mental dan dimensi
fungsi.
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ABSTRAK
Latar belakang: Kesulitan makan merupakan masalah penting yang banyak ditemukan pada bayi dan balita,
karena tahap tersebut dianggap sebagai masa kritis yang dapat mempengaruhi pertumbuhan fisik serta saraf
yang jika tidak dilakukan pengelolaan secara tepat akan menyebabkan defisiensi nutrisi dan gangguan tubuh
kembang. Tujuan: Tinjauan literatur ini bertujuan untuk mengidentifikasi manajemen kesulitan makan pada
bayi dan balita. Metode: Strategi pencarian dilakukan melalui database Pubmed, EBSCO, dan Science Direct.
Kata kunci yang digunakan adalah feeding, eating, difficulties, disorder, management, dan child. Kriteria inklusi
adalah artikel hasil penelitian berbahasa inggris dan terbit pada tahun 2009 -2019. Hasil: Sebanyak delapan
artikel didapatkan dan ditinjau pada artikel ini. Hasil dari tinjauan artikel tersebut ditemukan beberapa
pengelolaan kesulitan makan pada bayi dan balita antara lain: menghindari semua jenis distraksi saat makan,
interval pemberian makan dalam 3-4 jam, waktu makan tidak lebih dari 30 menit, sajikan makanan sesuai usia
bayi dan balita dan secara bertahap mengenalkan jenis makanan baru. Simpulan dan rekomendasi: Kesulitan
makan pada bayi dan balita dapat ditanggulangi dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik yang menyeleluruh.
Selain itu, prinsip pemberian makan yang sesuai dengan usia bayi dan balita dapat mendukung pengelolaan yang
efektif pada bayi dan balita dengan kesulitan makan. Tenaga kesehatan perlu menyadari pentingnya dukungan
nutrisi dan strategi pemberian makan yang tepat agar tid ak terjadi defisiensi nutrisi dan gangguan pertumbuhan
pada bayi dan toddler.
Kata kunci: kesulitan makan, bayi, balita
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FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA KEHAMILAN TIDAK
DIINGINKAN PADA REMAJA: LITERATUR REVIEW
Ermiati¹, Henny Suzanna Mediani ¹, Restuning Widiasih¹,
¹ Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran
Email: ermiati@unpad.ac.id

ABSTRAK
Latar belakang: Angka kejadian kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) terjadi peningkatan setiap tahun.
Berbagai faktor dapat menyebabkan terjadinya KTD pada remaja. Artikel yang membahas mengenai faktor risiko
dari KTD telah banyak dipublikasikan akan tetapi belum ditemu kan studi literatur yang menelaah artikel tersebut
untuk memudahkan mengetahui setiap faktor risiko KTD pada remaja. Metode yang digunakan adalah scoping
review dengan melakukan pencarian melalui beberapa search engine seperti Google Scholar, ProQuest, PubMed,
serta EBSCO. Kata kunci yang digunakan saat mencari sumber referensi yaitu remaja atau adolescent, kehamilan
tidak diinginkan atau unintended pregnancy, dan faktor atau factors dengan ketersediaan full text. Setelah
dilakukan penilaian dengan critical appraisal checklist dari JBI sehingga didapatkan 13 artikel sesuai dan
digunakan dalam studi literatur. Hasil dari studi literatur, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya KTD pada
remaja terdapat 20 faktor yaitu: Pendidikan rendah, nilai akademik rendah, kurangnya pengetahuan kesehatan
reproduksi, kontrasepsi dan seksualitas, tidak adanya layanan kesehatan, sikap orang tua yang kurang peduli
dengan anaknya, struktur keluarga yang tidak utuh, status sosial ekonomi rendah, tidak bekerja, peran teman
sebaya berpacaran, melakukan pergaulan bebas/seks bebas, menonton konten pornografi, teman sebaya
mengalami KTD, kekerasan fisik dan ketidaksetaraan gender, perilaku beresiko seperti rokok dan penggunaan
alkohol, penya lahgunaan zat, riwayat pelecehan seksua l, usia saat melakukan hubungan seksual pertama kali yang
terlalu muda . Kesimpulan yang didapatkan, kejadian KTD pada remaja dipengaruhi oleh faktor anak, orang tua,
sosial ekonomi, teman sebaya, serta faktor lingkungan. Saran bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan
penelitian mengenai setiap faktor yang didapatkan, dan bagi tenaga kesehatan untuk memberikan pendidikan
kesehatan mengenai faktor-faktor tersebut.
Kata Kunci: Faktor, Kehamilan Tidak Diinginkan, Remaja
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PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN TENTANG SENAM DIABETES
MELITUS TERHADAP PENINGKATAN PENGETAHUAN KADER KESEHATAN
DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS WANARAJA
Sri Amanda¹, Udin Rosidin², Ryan Hara Permana³
Fakultas Keperawatan, Universitas Padjadjaran
Sriamanda44@gmail.com, dinr8629@gmail.com , ryan.hara@unpad.ac.id

ABSTRAK
Tingkat pengetahuan kader kesehatan mengenai senam diabetes melitus merupakan salah satu faktor utama yang
mendukung keberhasilan manajemen diri penderita diabetes melitus. Namun, masih banyak kader kesehatan yang
tidak tahu tentang hal tersebut sehingga kader kesehatan belum dapat melakukan promosi mengenai senam
diabetes melitus. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi pengaruh pendidikan kesehatan tentang
senam diabetes melitus terhadap peningkatan pengetahuan kader kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Wanaraja.
Penelitian ini merupakan quasi experiment one grup pretest and postest design. Populasi pada penelitian ini adalah
kader kesehatan dengan jumlah 350 dan jumlah sample 78 kader kesehatan melalui teknik pengambilan sample
incidental sampling. Instrumen penelitian ini menggunakan kuesioner yang dikembangkan peneliti. Analisa data
yang dilakukan secara univariat dan uji paired t test dimana sebelum sudah dilakuk an uji normalitas data
menggunakan kolmogorov smirnov. Hasil penelitian menunjukan rata -rata nilai pengetahuan kader kesehatan
pretest sebesar 31,58 dan postest 72,26 dengan nilai signifkasi 0,00 < 0,05. Simpulan dari hasil penelitian ini
adalah terdapat peningkatan pengetahuan tentang senam diabetes melitus terhadap peningkatan pengetahuan pada
kader kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Wanaraja. Berdasarkan hasil penelitian ini, kader kesehatan
diharapkan dapat memberikan informasi tentang senam diabetes kepada masyarakat, khusunya penderita diabetes
melitus dalam upaya menurunkan kadar gula dalam darah.
Kata kunci: Senam diabetes melitus, Pendidikan kesehatan, Kader kesehatan

ABSTRACT
Knowledge level of health cadres about diabetes mellitus exercise is one of the main factors which support the
success of self-management of people suffering from diabetes mellitus. However, there are still a lot of health
cadres who do not know about this exercise, so the health cadres are not able to promote t he diabetes mellitus
exercise. The purpose of this research is to identify the effect of health education on diabetes mellitus exercise in
increasing the knowledge of health cadres in the work area of the Wanaraja Community Health Center. This
research is a quasi experiment of one group pretest and postest design. The population in this research was 350
health cadres and a number of 78 health cadres as samples through incidental sampling. This research instrument
used a questionnaire developed by the researcher. Data analysis was carried out univariately and paired t test was
conducted to obtain the knowledge of the normality of the data using Kolmogorov Smirnov. The results showed
that the average pretest health cadre knowledge was 31.58 and postest was 7 2.26 with a significant value of 0.00
<0.05. The conclusion from the results of this research is that there is an increase of knowledge about diabetes
mellitus exercise towards the increase of knowledge of health cadres in the work area of Wanaraja Community
Health Center. According to the results of this research, health cadres are expected to provide information about
diabetes mellitus exercise to the public, especially people suffering from diabetes mellitus in the effort to reduce
blood sugar level.
Keywords: Diabetes mellitus exercise, health education, health cares
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PENDAHULUAN
Diabetes Melitus (DM) merupakan salah satu penyakit menahun yang mengancam kesehatan manusia dan
mematikan. Diabetes melitus dapat menyerang semua organ dalam tubuh sehingga terjadi komplikasi penyakit
lain seperti hipertensi, jantung, gangguan pembuluh darah, stroke, gagal ginjal dan kebutaan (Anani, Udiyono, &
Praba, 2012). Menurut International Diabetes Federation (IDF) (2015) prevalensi penderita diabetes melitus di
Indonesia menempati peringkat ke 7 di dunia (Tandra, 2017). Persentase kematian akibat diabetes melitus
merupakan yang tertinggi ke 2 setelah Sri Lanka (World Health Organization, 2016). Diabetes melitus dengan
komplikasi merupakan penyebab kematian tertinggi ke 3 di Indonesia (World Health Organization, 2016).
Diabetes melitus terjadi ketika kadar gula dalam darah tidak pada batas normal yang bisa disebabkan karena
sekresi insulin, cara kerja insulin atau bahkan bisa gabungan dari keduanya (Soelistijo et al., 2015). Penyebab
utama terjadinya diabetes melitus adalah gaya hidup yang tidak sehat. Gaya hidup yang tidak sehat seperti tidak
melakukan latihan jasmani, mengkonsumsi makan yang cepat saji atau instan dalam jangka waktu yang lama dan
terus-menerus bisa mengakibatkan terjadinya obesitas. Menurut World Health Organizatin (WHO, 2017) orang
dengan obesitas beresiko mengalami diabetes militus tipe 2 empat kali lebih besar dibandingkan dengan orang
yang berstatus gizi normal. Sebagian besar kasus diabetes melitus yang paling umum dan banyak ditemukan
hampir 90-95% adalah diabetes melitus tipe 2. Selain obesitas yang disebabkan karena gaya hidup yang tidak
sehat, diabetes melitus tipe 2 biasanya disebabkan karena riwayat penyakit keluarga, usia dan resistensi insulin
(Latifah, 2013).
Diabetes melitus merugikan Negara dengan estimasi sekitar 10% biaya kesehatan digunakan untuk
menanggulangi penyakit diabetes melitus. Selama tahun 2015 IDF melaporkan di Negara Pasifik bagian Barat
termasuk Indonesia 106-191 triliun dolar Amerika dihabiskan untuk biaya pengobatan penyakit diabetes melitus.
Setiap penderita diabetes melitus di Indonesia rata -rata menghabiskan Rp. 300.000 – 500.000 untuk satu kali
berobat. Biaya ini belum termasuk biaya dampak sosial dan ekonomi dari penyakit diabetes melitus bagi penderita
jika penderita tidak bisa bekerja karena telah terjadi komplikasi pada penyakit diabetes melitus (Tandra, 2017).
Prevalensi diabetes melitus sangat tinggi secara Nasional dan Lokal. Secara nasional menurut International
Diabetes Federation (IDF) (2015) prevalensi penderita diabetes melitus di Indonesia menempati peringkat ke 7
di dunia (Tandra, 2017). Prevalensi orang dengan diabetes melitus di Indonesia sebanyak 10,9% dan di Provinsi
Jawa Barat prevalensi orang dengan diabetes melitus sebanyak 2.0% (RISKESDAS, 201 8). Secara lokal pada
tahun 2017 prevalensi penderita diabetes melitus di Kabupaten Garut terbanyak ke 2 setelah penderita hipertensi
untuk kategori kasus Penyakit Tidak Menular (PTM) dengan prevalensi sebanyak 3.258 penderita (DINKES
GARUT, 2017).
Salah satu penatalaksanaan diabetes melitus untuk mencegah terjadinya komplikasi pada penderita diabetes
melitus adalah dengan latihan jasmani (Soelistijo et al., 2015). Latihan jasmani merupakan penatalaksanaan teknik
nonfarmakologi untuk menurunkan kadar gula dalam darah yang bisa dilakukan di rumah secara mandir i dan
dapat mengurangi penggunaan obat oral atau insulin jika dilakukan dengan baik dan benar (Rahayuningrum &
Yenni, 2018). Latihan jasmani akan membuat penurunan kadar gula dalam darah yang disebabkan karena
terjadinya peningkatan alira n darah dan terbukanya jala-jala kapiler sehingga reseptor insulin lebih banyak dan
reseptor menjadi lebih aktif (Yulianto, 2015). Latihan jasmani dilakukan 3-5 kali dalam durasi 30-45 menit dengan
jumlah durasi durasi 150 menit dalam satu minggu (Soelistijo et al., 2015). Latihan jasmani yang bisa dilakukan
yaitu Senam Diabetes Melitus. Senam diabetes melitus dapat menyebabkan penurunan kadar gula dalam darah
karena pemakaian kadar gula dalam darah yang meningkat oleh otot yang aktif (Yulianto, 2015).
Berdasakan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Afridon & Komalasari, 2018) tentang efektivitas senam diabetes
terhadap penuruan kadar glukosa darah pada penderita diabetes melitus (DM) tipe -2 di puskesmas Ktk Kota Solok,
setelah dilakukan senam diabetes terdapat penurunan kadar glukosa sebanyak 20 mg/dl. Demikian pula
berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan (Salindho, Mulyadi, & Julia, 2016) tentang pengaruh senam diabetes
melitus terhadap kadar gula darah penderita diabetes tipe 2 di sanggar senam persadia, terdapat pengaruh terhadap
kadar gula darah penderita dm tipe 2 setelah dilakukan senam diabetes melitus di sanggar senam PERSADIA
Kabupaten Gorontalo.
Peran perawat dalam penatalaksanaan latihan senam diabetes melitus adalah sebagai edukator. Perawat
memberikan edukasi atau pendidikan kesehatan tentang manfaat dan gerakan -gerakan senam diabetes melitus
sehingga penderita diabetes melitus dapat melakukan senam diabetes melitus secara mandiri dan menerapkannya
di rumah. Perawat sebagai edukator akan lebih baik apabila dilakukan oleh perawat komunitas di Puskesmas.
Menurut Effendy (1998) sasaran perawat komunitas tidak berfokus hanya ora ng yang sakit, orang yang sehat yang
mempunyai masalah kesehatan dan perawatan juga menjadi sasaran perawat komunitas (Harnilawati, 2013).
Sedangkan puskesmas merupakan ujung tombak instansi pelayanan kesehatan yang membawahi kecamatan.
Puskesmas adalah tempat pelayanan kesehatan utama (Primer) yang memberikan pelayanan kuratif
(pengobatan), preventif (upaya pencegahan), promotif (peningkatan kesehatan) dan rehabilitatif (pemulihan
kesehata n) untuk masyarakat (Efendi & Makhfudli, 2009).
Prevalensi penderita diabetes melitus di Kabupaten Garut terbanyak berada di wilayah kerja Puskesmas Wanaraja
(DINKES GARUT, 2017). Berdasarkan data rekam medis yang ada di Puskesmas Wanaraja, pada tahun 2017
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menunjukan bahwa prevalensi penderita diabates melitus di wilayah kerja Puskesmas Wanaraja sebanyak 1.651
penderita. Dari hasil wawancara dengan perawat pemegang program prolanis, menurut penuturan perawat dari 10
penderita yang masuk dalam kategori Penyakit Tidak Men ular (PTM) hanya 6 penderita yang mengikuti senam
yang diadakan oleh pihak Puskesmas Wanaraja. Penderita terbanyak yang mengikuti senam adalah penderita
hipertensi, sedangkan penderita diabetes melitus sebagian besar tidak mengikuti senam. Jika dibiarkan t erusmenerus gula dalam darah bisa menjadi tidak terkontrol dan bisa menyebabkan terjadinya komplikasi. Menurut
Diabetes Control and Complication Trial (DCCT) yang dilakukan di darah yang terkontrol dapat mencegah
terjadinya komplikasi seperti penyakit kardiovaskuler, gagal ginjal, kebutaan, amputasi, patah tulang, kelemahan
dan depresi (Dahlan, Bustan, & Kurnaesih, 2018).
Berdasarkan peraturan Kemenkes RI (2011), salah satu upaya dalam mewujudk an masyarakat Indonesia sehat
adalah dengan cara memberdayakan masyarakat. Salah satu upaya dalam pemberdayaan yaitu dengan cara
mengikut sertakan kader kesehatan yang bersedia secara sukrela dan mau terlibat dalam masalah -masalah
kesehatan yang ada di masyarakat (Setyatama, 2012).
Menurut (Notoatmodjo, 2010), kader kesehatan adalah salah satu bentuk partisipasi masya rakat sekitar dalam
Primary Health Care yang dikembangkan melalui posyandu yang sudah diberi bekal pengetahuan dan
keterampilan kesehatan melalui puskesmas setempat. Peran kader menurut Notoatmodjo (2010), kader kesehatan
sebagai penggerak dan pengelola dalam upaya -upaya kesehatan primer di masyarakat, sehingga upaya -upaya
kesehatan primer tersebut dapat berkembang dan berjalan secara optimal di masyarakat akan tetapi kader harus
memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang kesehatan sesuai dengan pelatihan yang pernah diikuti di
Puskesmas dan memiliki kepercayaan dari masyarakat (Sumartini, 2014).
Kader kesehatan harus mempunyai tingkat pengetahuan yang tinggi dan keterampilan terhadap masalah kesehatan
di masyarakat karena masyarakat lebih dekat dengan kader kesehatan, kerena kader kesehatan berasal dari tempat
masyarakat tinggal dan komunikasi antara kader kesehatan dengan masyarakat akan lebih mudah terjalin
(Fidianingsih, Sulistyoningrum, & Kharisma, 2017).
Pemberian informasi kesehatan melalui kader secara bertahap dan berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan
pengetahuan masyarakat sehingga informasi kesehatan akan lebih mudah diterima oleh masyarakat karena kader
kesehatan berasal dari masyarakat setempat sehingga kader kesehatan akan lebih mengenal keb iasaan dan
karakteristik masyarakat (Rofif, Rasni, & Sulistyorini, 2016).
Berdasarkan hasil study pendahuluan yang dilakukan peneliti pada tanggal 2 Janu ari 2019, menurut penuturan
petugas kesehatan di Puskesmas Wanaraja menyatakan bahwa kader kesehatan di wilayah kerja Puskesmas
Wanaraja berjumlah 350 orang dari 70 posyandu dan kader kesehatan selalu aktif melakukan pertemuan dengan
masyarakat setempat sa tu kali dalam satu minggu, akan tetapi kader kesehatan tidak pernah mendapatkan
penyuluhan tentang senam diabetes melitus. Hal ini didukung oleh pernyataan kader kesehatan yang menyatakan
tidak tahu tentang senam diabetes melitus, selama ini belum pernah m endapatkan penyuluhan tentang senam
diabetes melitus dan kader sering mengalami kesulitan untuk menjawab pertanyaan dari masyarakat penderita
diabetes melitus tentang bagaimana cara pengontrolan kadar gula dalam darah.
Berdasarkan hasil penelitian (Ernawati, 2012) tentang peningkatan pengetahuan dan keterampilan manajemen
diabetes melalui pelatihan manajemen diabetes pada kader kesehatan, dengan memberikan pendidikan kesehatan
menggunakan metode penelitian quasi exsperiment pretest dan postest tanpa kelompok kontrol pada 24 orang
kader kesehatan layanan kesehatan Cuma-Cuma Jakarta, didapatkan hasil adanya peningkatan skor pengetahuan
dan skor keterampilan pada kader kesehatan .
Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti akan melakukan penelitian tentang pengaruh pendidikan kesehatan
tentang senam diabetes melitus terhadap peningkatan pengetahuan kader kesehatan di wilayah kerja Puskesmas
Wanaraja.
METODE
Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif dengan jenis quasi experiment tanpa kelompok
pembanding dan rancangan penelitian ini menggunakan one group pretest and postest tanpa kelompok
pembanding. Variabel dalam penelitian ini yaitu Pendidikan kesehatan tentang senam diabetes melitus dan
pengetahuan. Jumlah responden pada penelitian ini sebanyak 78 orang, menggunakan tehnik insidental sampling.
Instrumen penelitian pada penelitian ini menyajikan pertanyaan yang berkaitan dengan pengertian senam diabetes
melitus, manfaat senam diabates melitus, porsi latihan senam diabates melitu s dan gerakan senam diabates
melitus.. Analisa data menggunakan univariat yaitu jawaban dari pertanyaan tentang variabel pengetahuan
dipersentasikan dan diambil nilai rata -rata pretest dan postest dan analisa bivariat yaitu dilakuan uji normalitas
pada variabel pengetahuan menggunakan uji kolmogorov smirnov.
HASIL
Pada bab ini akan diuraikan hasil dari penelitian mengenai pengaruh pendidikan kesehatan tentang senam diabetes
melitus terhadap peningkatan pengetahuan kader kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Wanaraja dan penelitian
ini dilakukan kepada 78 responden. Hasilnya adalah sebagai berikut:
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1.1 Karakteristik Responden
Karakteristik responden disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi, karekteristik yang disajikan meliputi usia,
pendidikan dan pekerjaan. Karakteristik kader kesehatan disajikan pada tabel 1.1.
Tabel 1.1. Distribusi Frekuensi Karakteristik Kader Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas Wanaraja.
(n = 78)
Karakteristik
Usia
21 - 30
31 - 40
41 – 50
Pendidikan
SD
SLTP
SLTA
SARJANA
Pekerjaan
IRT
Guru
Wiraswasta

Frekuensi
(f)

Persentase
(%)

31
34
13

39,7
43,6
16,7

9
25
43
1

11,5
32,1
55,1
1,3

75
1
2

96,2
1,3
2,6

Berdasarkan tabel 1.1. karakteristik kader kesehatan pada penelitian ini menunjukan bahwa mayoritas kader
kesehatan berada pada rentang usia 31-40 tahun dengan persentase 43,6%, untuk pendidikan mayoritas kader
kesehatan berpendidikan SLTA dengan persentase 55,1% dan mayoritas pekerjaa n kader kesehatan adalah IRT
dengan persentase 96,2%.
Analisis Univariat
1.2 Pengetahuan Sebelum Dilakukan Pendidikan Kesehatan Tentang Senam Diabetes Melitus
Hasil penelitian berupa analisis yang menggambarkan rata-rata nilai pengetahuan sebelum dilakukan pendidikan
kesehatan tentang senam diabetes melitus. Hasil analisis univariat tersebut disajikan dalam tabel 4.2.
Tabel 4.2. Pengetahuan Kader Kesehatan Tentang Senam Diabetes Melitus Sebelum Dilakukan
Pendidikan Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas Wanaraja. (n=78)
Variabel

Mean

Median

SD

Min –
Max
7 – 53

Pengetahu
31,58
33,33
10,34
an
4
Berdasarkan tabel 1.2. didapatkan nilai rata -rata pengetahuan keder kesehatan sebelum dilakukan
pendidikan kesehatan adalah 31,58 dan standar deviasi 10,344 dengan nilai terandah 7 dan nilai tertinggi 53.
1.1 Pengetahuan Setelah Dilakukan Pendidikan Kesehatan Tentang Senam Diabetes Melitus
Setelah dilakukan pendidikan kesehatan tentang senam diabetes melitus hasil penelitian berupa analisi yang
menggambarkan rata-rata nilai pengetahuan disajikan dalam tabel 1.3.
Tabel 1.3. Pengetahuan Kader Kesehatan Tentang Senam Diabetes Melitus Setelah Dilakukan
Pendidikan Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas Wanaraja. (n=78)
Variabel

Mean

Median

SD

Min
–
Max

–
9
7
Berdasarkan tabel 1.3. didapatkan nilai rata -rata pengetahuan keder kesehatan setelah dilakukan pendidikan
kesehatan adalah 72,26 dan standar deviasi 11,922 dengan persentasi nilai terendah 40 dan presentasi nilai
tertinggi 97.
2. Analisis Bivariat
Berdasarkan hasil uji normalitas kolmogorov smirnov. Dasar pengambilan keputusan pada uji normalitas
kolmogorov smirnov adalah jika nilai signifikasi < 0,05 maka data berdistribusi normal, jika nilai signifikasi >
0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Data untuk variabel pengetahuan didapatkan nilai signifikasi 0,200.
Pengetahu
an

72,26

73,33
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11,922

Nilai signifikasi 0,200 > 0,05 yang artinya data berdistribusi normal. Maka uji hipotesis menggunakan uji paired
t test. Pengaruh pendidikan kesehatan tentang senam diabetes melitus terhadap peningkatan pengetahuan kader
kesehatan di wilayah kerja Puskemas Wanaraja. Hasil analisis bevariat tersebut disajikan dalam tabel 1.4.
Tabel 1.4. Pengaruh Pendidikan Kesehatan Tentang Senam Diabetes Melitus Terhadap
Peningkatan Pengetahuan Kader Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas Wanaraja.
Kategori
N
Mean
SD
P Value
Pengetahuan
Pretest
78 31,58
10,344
0,00
Postest
78 72,26
11,922
Berdasarkan tabel 1.4. menunjukan rata -rata nilai pengetahuan sebelum dan setelah dilakukan pendidikan
kesehatan terjadi peningkatan rata-rata nilai sebesar 40,46 dan nilai P-Value 0,00. Dasar pengambilan keputusan,
Ha diterima jika nilai P-Value < 0,05 dan Ha ditolak jika nilai P-Value > 0,05. pada rata-rata nilai pengetahuan
diperoleh nilai P-Value 0,00 < 0,05 yang berarti bahwa ada pengaruh pendidikan kesehatan tentang senam
diabetes melitus terhadap peningkatan pengetahuan kader kesehatan di wilayah ke rja Puskesmas Wanaraja.
PEMBAHASAN
1.1 Pengetahuan Kader Kesehatan Tentang Senam Diabetes Melitus Sebelum Dilakukan Pendidikan
Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas Wanaraja.
Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengetahuan kader kesehatan tentang senam diabetes melitus
sebelum dilakukan pendidikan kesehatan kepada 78 kader kesehatan diperoleh rata -rata nilai 31,58 dengan nilai
terendah 7 dan tertinggi 58. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Purwanti, Pratama & Dewi (2016), tentang
peningkatan kemampuan kader kesehatan dalam pengelolaan diabetes melitus di wilayah kerja Puskesmas Gatak
Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan hasil penelitian tersebut sebelum dilakukan penyuluhan pengetahuan kader
kesehatan 40% masuk kedalam kategori kurang, kategori cukup 50% dan kategori baik 10%. Rendahnya rata -rata
nilai pengetahuan disebabkan karena beberapa faktor seperti pekerjaan, peran petugas kesehatan dalam
penyuluhan, akses informasi yang tersedia dan keinginan mencari informasi dari berbagai media secara mandiri.
Mayoritas kader kesehatan bekerja sebagai ibu rumah tangga 92,6%. Kurangnya informasi yang didapat karena
kader kesehatan karena tidak pernah mendapatkan pendidikan kesehatan tentang senam diabetes melitus dan tidak
adanya keinginan atau motivasi untuk mencari informasi tentang senam diabetes melitus. Hal ini dibenarkan oleh
pihak Puskesmas yang menyatakan bahwa pihak Puskesmas tidak pernah melakukan pendidikan keseha tan
tentang senam diabetes melitus, akan tetapi hanya tentang penyakit diabetes melitus saja. Menurut Notoatmodjo
(2012), pekerjaan dan informasi merupakan faktor-faktor yang bisa mempengaruhi pengetahuan seseorang.
Semakin tinggi pendidikan seseorang akan semakin mudah untuk paham dan menerima informasi, seseorang yang
bekerja di sektor formal akan lebih mudah mendapatkan informasi atau pengetahuan karena dilingkungan tempat
bekerja bisa bertukar informasi, seseorang yang memiliki informasi akan memiliki p engetahuan yang luas dan
bisa mengaplikasikan atau menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh dibandingkan dengan seseorang yang
belum mendapatkan informasi. Informasi yang didapatkan bisa meningkatkan pengetahuan dan bisa berbagi
pengetahuan dengan yang lain. Informasi bisa didapatkan dari beberapa sumber media atau salah satunya dengan
pendidikan kesehatan.
Pendidikan kesehatan merupakan suatu upaya untuk belajar seperti memberikan informasi dan pelatihan
menggunakan media yang menarik (Efendi & Makhfud li, 2009). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian
Wahyuningsih & Astarani (2018), yang menyatakan bahwa pendidikan kesehatan dapat meningkatkan
pengetahuan, sikap dan keterampilan kader kesehatan. Upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan
pengetahuan kader kesehatan tentang senam diabetes melitus adalah melakukan pendidikan kesehatan tentang
senan diabetes melitus, libatkan kader kesehatan dan masukan senam diabetes melitus kedalam program prolanis
dan mengadakan pelatihan senam diabetes melitus 1 minggu 1 kali khusus untuk kader kesehatan.
1.2 Pengetahuan Kader Kesehatan Tentang Senam Diabetes Melitus Setelah Dilakukan Pendidikan
Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas Wanaraja
Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengetahuan kader kesehatan ten tang senam diabetes melitus
setelah dilakukan pendidikan kesehatan kepada 78 responden diperoleh rata -rata nilai 72,26 dengan nilai terandah
40 dan nilai tertinggi 97. Berdasarkan penelitian ini dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan pengetahuan kader
kesehatan setelah dilakukan pendidikan kesehatan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Purwanti, Pratama &
Dewi (2016), tentang peningkatan kemampuan kader kesehatan dalam pengelolaan diabetes melitus di wilayah
kerja Puskesmas Gatak Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan hasil penelitian tersebut setelah dilakukan penyuluhan
pengetahuan kader kesehatan meningkat, 30% masuk kedalam kategori cukup dan 70% masuk kedalam kategori
baik. Adanya kesamaan hasil penelitian pada variabel pengetahuan karena diberikan pend idikan kesehatan.
Menurut Notoatmodjo (2012), bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan adalah dengan
pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan yang peneliti lakukan selama 110 menit dengan menggunakan
metoda ceramah menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti sehingga mampu dimengerti oleh kader
kesehatan dan menggunakan media power point, leaflet dan instruktur senam. Intervensi yang dilakukan berhasil
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meningkatkan pengetahuan dan keterampilan menggunakan metoda ceramah dengan media powe r point dan
leaflet (Wijayanti, Isnani & Kusuma, 2016).
Dilihat dari data karakterstik mayoritas usia kader kesehatan berada pada rentang 31 -40 tahuan dengan persentase
43,6%. Menurut Prof. Dr. Ny. Sumiati Ahmad Mohammad, rentang usia 20 -40 tahu termasuk kedalam kategori
usia dewasa dini (Efendi & Makhfudli, 2009). Kemampuan untuk menyerap informasi yang baru atau tindakan
yang di aplikasikan akan lebih mudah dilakukan pada umur yang muda atau dewasa diri karena otak berfungsi
maksimal (Notoatmodjo, 2012). Mayoritas kader kesehatan berpendidikan SLTA 55,1%. Semakin tinggi
pendidikan seseorang akan semakin mudah untuk paham dan menerima informasi yang diberikan dan akan
semakin banyak pula pengetahuan yang dimiliki (Mubarak, 2009).
Upaya yang bisa dilakuka n agar pengetahuan tentang senam diabetes melitus tetap meningkatkan pihak
puskesmas atau perawat diharapkan memberikan penyuluhan tentang senam diabetes melitus setiap 1 minggu 1
kali, puskemas mengadakan pertemuan khusus dengan kader secara rutin untuk m embahas senam diabetes melitu
dan juga kader kesehatan diberikan bahan-bahan bacaan tentang senma diabetes melitus agar bisa disa dibaca di
rumah oleh kader kesehatan.
1.3 Pengaruh Pendidikan Kesehatan Tentang Senam Diabetes Melitus Terhadap Peningkatan
Pengetahuan Kader Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas Wanaraja
Berdasarkan hasil uji paired t test pengetahuan diperoleh nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,00 dengan nilai rata -rata
pretest 31,58 dan postest 72,26. Sehingga disimpulkan terdapat perbedaan rata -rata nilai pretest dan postest untuk
pengetahuan kader kesehatan tentang senam diabetes melitus. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Hida yat,
Sulawati & Istiana ((2013), tentang pengaruh pendidikan kesehatan melalui metode ceramah dan demonstrasi
dalam meningkatkan pengetahuan tentang kanker payudara dan keterampilan praktik sadari (Studi pada Siswi
SMA Futuhiyyah Mranggen Kabupaten Demak). Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pendidikan kesehatan
melalui metode ceramah dan demonstrasi keterampilan praktik berpengaruh terhadap pengetahuan dan
keterampilan. Menurut Notoatmodjo (2012), pendidikan kesehatan akan menimbulkan efek yang baik apa bila
proses penyampaian pendidikan kesehatan menggunakan media -media yang baik. Media yang digunakan pada
pendidikan kesehatan ini adalah ceramah, power point dan leaflet. Pendidikan kesehatan dengan media ceramah,
power point dan leaflet mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader kesehatan. Hal ini sejalan
dengan hasil penelitian Wijayanti, Isnani & Kusuma (2016), intervensi yang dilakukan berhasil meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan menggunakan metoda ceramah dengan media power point dan leaflet sehingga
dapat menjadi salah satu metode promosi kesehatan. (Azizah, 2012) menyatakan bahwa 100% responden
mengalami peningkatkan pengetahuan jika dalam proses penyampaian informasi melibatkan indera penglihatan
dan pendengaran.
Upaya yang dilakukan yaitu berikan penyuluhan dan pelatihan terkait senam diabetes melitus 1 minggu 1 kali dan
lakukan evaluasi dan berikan bahan bacaan dan gambar-garambar gerakan senam diabestes melitus yang bisa
dibawa oleh kader agar bisa dipelajari di rumah.
SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian pengaruh pendidikan kesehatan tentang senam diabetes melitus terhadap peningkatan
pengetahuan kader kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Wanaraja, yaitu: Ada pengaruh pendidikan kesehatan
tentang senam diabetes melitus terhadap peningkatan pengetahuan keder kesehatan di wilayah kerja Puskesmas
Wanaraja. Pengetahuan kader kesehatan tentang senam diabetes melitus sebelum dilakukan pendidikan kesehatan
berada pada rata -rata nilai 31.5. Setelah dilakukan pendidikan kesehatan tentan g senam diabetes melitus
pengetahuan kader kesehatan meningkat dengan rata-rata nilai 72,26 yang berarti terjadi peningkatan rata -rata
nilai sebesar 40,46. Berdasarkan hasil penelitian maka Ha diterima dan Ho ditolak, sehingga keputusan hipotesis
adalah ada pengaruh pendidikan kesehatan tentang senam diabetes melitus terhadap peningkatan pengetahuan
kader kesehatan di wilayah kerja puskesmas Wanaraja.
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ABSTRAK
PHBS rumah tangga adalah upaya memberdayakan anggota rumah tangga agar mau dan mampu untuk
melaksanakannya serta turut aktif dalam gerakan hidup sehat di masyarakat. PHBS rumah tangga di Indonesia
baru mencapai (56,58%) dan belum mencapai target yang telah di tetapkan oleh Menteri Kesehatan yaitu (70%),
serta angka penyakit yang disebabkan tidak diterapkannya PHBS rumah tangga masuk kedalam 10 besar kasus
terbanyak di Puskesmas Banjarwangi. PHBS rumah tangga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya
pengetahuan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui gambaran pengetahuan masyarakat tentang Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) rumah tangga di Desa Wangunjaya Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut.
Jenis penelitian menggunakan deskriptif kuantitatif dengan pendekatan cross sectional, sampel dalam penelitian
ini sebanyak 95 KK dengan menggunakan teknik pengambilan sampel stratified random sampling. Instrumen
penelitan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 20 pertanyaan dengan hasi uji validit as (0,434 – 0,739) dan
reabilitas dengan cronbach alpa (0,925). Data yang didapatkan dianalisis menggunakan distribusi frequensi dan
presentase. Hasil penelitian ini diketahui bahwa Lebih dari setengahnya masyarakat memiliki pengetahuan baik
(73,7%), dan hampir setengahnya yang memiliki pengetahuan cukup (26,3%). Masyarakat di Desa Wangunjaya
memiliki pengetahuan yang baik tentang perilaku hidup bersih dan sehat rumah tangga, saran bagi Puskesmas
Banjarwangi agar mempertahankan pengetahuan masyarakat yang b aik dan lebih menekankan masyarakat agar
mau dan mampu untuk melaksanakan PHBS rumah tangga serta melakukan monitoring setiap minggu dengan
memberdayakan kader yang ada juga meningkatkan pengetahuan masyarakat yang cukup melalui penyuluhan
dengan melakukan demo atau ilustrasi pelaksanaan PHBS rumah tangga yang benar.
Kata Kunci: PHBS, Rumah Tangga, Pengetahuan

ABSTRACT
Clean and healthy behavior of households is an effort to empower household members to be willing and able to
carry it out and to participate actively in the healthy living movement in the community. Clean and healthy
behavior of households in Indonesia has only reached (56.58%) and has not yet reached the target set by the
Minister of Health (70%), as well as the number of diseases caused by not applying clean and healthy behavior of
household into the top 10 most cases in the Banjarwangi Community Health Center. Clean and healthy behavior
of household can be influenced by several factors, such as knowledge. The purpose of this resea rch was to find
out the description of community knowledge about clean and healthy life behavior of households in Wangunjaya
Village, Banjarwangi District, Garut Regency. This type of research used quantitative descriptive with cross
sectional approach. The sample in this study was 95 households using stratified random sampling technique. The
research instrument used a questionnaire consisting of 20 questions with the results of the validity test (0.434 0.739) and reliability with Cronbach Alpha (0.925). The data obtained were analyzed using a frequency and
percentage distribution. The results of this study was more than half of the people have good knowledge (73.7%),
and less than half people have enough knowledge (26.3%). Communities in Wangunjaya Village have good
knowledge about clean and healthy behavior of households. It is suggested for the Banjarwangi Community
Health Center to maintain good community knowledge and put more emphasis on the community to be willin g
and able to carry out clean and healthy behavior of households and conduct monitoring every week by empowering
existing cadres also increase sufficient community knowledge through counseling by conducting demonstrations
or illustrations of the correct implementation clean and healthy behavior of household.
Keywords: Clean and Healthy Behavior, Household, Knowledge
PENDAHULUAN
Sehat merupakan hak asasi manusia juga sebagai salah satu unsur kesejahteraan yang tertuang didalam
Undang-Undang dasar 1945 pasal 28H ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir
dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh
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pelayanan kesehatan Menteri Pendidikan dan Budaya (Mendikbud) ( 2002). dalam Undang –Undang Dasar
Nomor 36 tahun 2009 menyebutkat bahwa derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dicapai melalui
penyelenggaraan pembangunan kesehatan Departemen Kesehatan (Depkes) (2012) . Dalam upaya mencapai hak
tersebut dan upaya penyelenggaraan pembangunan kesehatan , maka Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
membuat suatu pedoman tentang PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) No.2269/MENKES/PER/XI/2011.
Didalam pedoman ini ada beberapa tatanan untuk pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, diantaranya:
tatanan rumah tangga, tatanan institusi pendidikan, tatanan tempat kerja, tatanan tempat umum dan f asilitas
kesehatan (Kemenkes, 2011)
Kementrian Kesehatan menetapkan target rumah tangga yang mempraktikan PHBS untuk tahun 2019 adalah
70% dan PHBS merupakan salah satu indikator kesehatan utama. Pada tahun 2014 cakupan rumah tangga yang
memperaktikan PHBS baru mencapai (56,58%), pada tahun 2016 capaian rumah tangga yang mempraktikan
PHBS di Jawa Barat sebesar 4.334.650 keluarga (52,5%). Berdasarakan Kabupaten / Kota di Jawa Barat,
Kabupaten Garut berada pada posisi ke 2 terendah dengan jumlah 191,77 7 rumah tangga yang melakukan PHBS
atau sebesar 33,2 %, sedangkan cakupan tertinggi di capai oleh Kota Depok (77,2 %). (Data Dinas Kesehatan
Jawa Barat, 2016). Pada tahun 2017 rumah tangga dengan PHBS Kabupaten Garut sebesar 56,13% mengalami
peningkatan dari tahun 2016 yaitu sebesar 22,93%, tetapi hasilnya masih belum mencapai target yang telah
ditentukan yaitu sebesar 70%. Dari data tersebut, pada tahun 2018 terdapat 67 Puskesmas yang berada diwilayah
kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, Puskesmas Banjarwangi dengan jumlah rumah tangga yang menerapkan
PHBS terendah sebesar 17%% dan tertinggi yaitu Puskesmas Limbangan dengan hasil rumah tangga yang
menerapkan PHBS sebesar 90,8% (Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, 2018).
Rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dapat menimbulkan berbagai penyakit khususnya penyakit
degeneratif seperti obesitas, stroke, serta yang lainnya seperti Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA), diare,
Demam Berdarah Dengue( DBD), dan lain sebagainya . Kurangnya PHBS ditatanan rumah ta ngga dapat
mengakibatkan penyakit salah satunya diare, yang sampai saat ini masih menjadi masalah kesehatan dunia.
Besarnya masalah tersebu terlihat dari tingginya angka kesakitan dan kematian yang di akibatkan oleh diare
(Salwan 2008 dalam Nurdin, 2017). Selain diare penyakit yang muncul akibat dari kurangnya penerapan hidup
bersih dan sehat di tatanan rumahtangga adalah Dengue Hemmorrhagic Fever (DHF) atau biasa disebut dengan
Demam Berdarah Dengue(DBD) yang disebabkan oleh nyamuk aedes aegypti. (Nadia 20 15 dalam Nurdin, 2017)
Kasus stroke di Indonesia menunjukan peningkatan baik dalam kejadian, kecacatan, maupun kematian
yaitu sebanyak 51,6 dari 100,000 penduduk yang terkena stroke yang diantaranya disebabkan oleh merokok,
kurang aktifitas fisik dan olahraga (Aulia dkk, 2008 dalam Ningsih, 2018). Selain stroke penyakit degenaratif
yang disebabkan oleh kurangnya aktivitas fisik dan pola makan yaitu obesitas. Dari data Riskedas (2007)
menunjukan prevalensi obesitas secara nasional adalah 19,1%, serta prevalensi berdasarkan jenis kelamin lebih
rendah laki – laki daripada perempuan yaitu 13,9% dan 23,8% Pratiwi (2017).
Beberapa faktor yang mungkin menjadi hambatan dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah
pengetahuan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Tucunan (2019) Terdapat hubungan antara
pengetahuan dengan PHBS rumah tangga. Pengetahuan yang baik cenderung menghasilkan PHBS yang baik, dan
Sebaliknya pengetahuan yang kurang baik cenderung menghasilkan PHBS yang kurang baik, Hal ini terj adi
karena pengetahuan merupakan variable yang kuat dalam mempengaruhi tindakan PHBS pengetahuan responden
yang baik cenderung berprilaku hidup bersih dan sehat tiga kali lebih besar dibanding responden yang
pengetahuannya kurang baik. Seseorang yang memiliki pengetahuan yang baik tentang PHBS memiliki sikap
yang positif, karena segala sesuatu yang di ketahui tentang PHBS pasti akan dilakukan. (Tucunan, 2019).
Berdasarkan data dari Puskesmas Banjarwangi diare dan ISPA menempati 10 kasus penyakit terbanyak
pada bulan juni 2018 yaitu sebanyak 44 kasus untuk diare dan 53 kasus untuk ISPA dan mengalami peningkatan
pada bulan juli 2018 yaitu 55 kasus untuk Diare dan 67 kasus ISPA juga terdapat penyakit lainnya seperti karies
gigi 17 kasus, skabies26 kasus dan demam typoid 8 kasus (Puskesmas Banjrwangi UPT). Jika PHBS tidak
diterapkan di khawatirkan kasus penyakit – penyakit tersebut terus meningkat.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran Pengetahuan Masyarakat tentang Perilaku Hidup
Bersih dan Sehat (PHBS) Rumah Tangga di Desa Wangunjaya Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut.
METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian deskriptif kuantitatif. Jumlah populasi dalam pe nelitian yaitu 1798
responden, sedangkan sampel yaitu sebanyak 95 responden berdasarkan rumus Slovin dengan tingkat kepercayaan
10 % . Teknik sampling yang digunakan yaitu probability sampling dengan jenis pengambilan sempling Stratified
Random Sampling jenis sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner yang
diberikan berisi tentang data demografi dan kuesioner pengetahuan tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
Analisis data menggunakan analisis univariat dengan tujuan untuk menggambarkan distribusi frekuensi dari setiap
variabel yang diteliti. Untuk menjamin upaya melindungi hak azasi dan kesejahteraan responden serta menjamin
bahwa penelitian ini memperhatikan implikasi etik, hukum, sosial dan lainnya yang berlaku, maka pe nelitian ini
telah mendapat persetujuan dari Komite Etik Penelitian Universitas Padjadjaran nomor 1129/UN6.KEP/EC/2019.
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HASIL PENELITIAN
Data karakteristik Masyarakat menunjukan bahwa sebagian besar masyarakat berada pada kelompok Umur 20 40 tahun dengan persentase (52,6%), dan untuk jenis kelamin lebih dari setengahnya masyarakat berjenis kelamin
Laki-laki berjumlah (62,1%), serta berdasarkan pendidikan lebih dari set engahnya berada pada pendidikan SD
yang berjumlah (52,6%), dan untuk pekerjaan lebih dari setengahnya masyarakat memiliki pekerjaan (70,5%).
Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1
Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden
Di Desa Wangunjaya Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut (N=95)
Karakteristik
Umur
20-40 tahun
41-60 tahun
Jenis Kelamin
Laki-laki
Perempuan
Pendidikan
SD
SLTP
SLTA
Pekerjaan
Bekerja
Tidak bekerja

Frekuensi(f)

Persentase(%)

50
45

52,6
47,4

59
36

62,1
37,9

50
22
23

52,6
23,2
24,2

67
28

70,5
29,5

Distribusi frekuensi pengetahuan didapatkan hasil bahwa pengetahuan lebih dari setengahnya adalah baik yakni
70 orang (73,7%), dan berpengetahuan cukup sebanyak 25 orang (26,3%). Peneliti melakukan Crosstab Pengetahuan
dalam penelitian ini agar dapat dilihat perbedaan dari Usia, Pendidikan, dan pekerjaan dalam pengetahuannya.. Data
selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2 berikut :
Tabel 2
Distribusi Frekuensi crosstab Pengetahuan PHBS Rumah Tangga dengan pendidikan, usia dan pekerjaan Di
Desa Wangunjaya Kecamatan banjarwangi Kabupaten Garut (N=95)
Pengetahuan
Pendidikan
SD
SLTP
SLTA
Total
Usia
20 – 40 Tahun
41 – 60 Tahun
Total
Pekerjaan
Bekerja
Tidak bekerja
Total

f
35
16
19
70

Baik
%
70,0
72,7
82,6
73,7

F
13
6
4
25

Cukup
%
30,0
27,3
17,4
26,3

38
32
70

76
71,1
73,7

12
13
25

24
28,9
26,3

50
20
70

74,6
71,4
73,7

17
8
25

25,4
28,6
26,3
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Distribusi frekuensi pengetahuan masyarakat tentang indikator PHBS rumah tangga di dapatkan hasil bahwa
pengetahuan masyarakat tentang mencuci tangan dengan air bersih dan sabun memiliki pengetahuan yang baik
(91,6%), tentang pertolongan ibu melahirkan juga baik(77,9%), tentang Pemberian ASI ekslusif memiliki
pengetahuan yang cukup (53,7%), tentang penimbangan bayi dan balita memiliki pengetahuan yang
baik(98,1%),tentang Penggunaan air bersih termasuk kedalam pengetahuan baik(98,1), tentang makan buah dan sayur
setiap hari termasuk kedalam pengethuan cukup (60,0%), tentang aktivitas setiap hari termasuk ke pengetahuan cukup
(60%), tentang pemberantasan jentik nyamuk termasuk kedalam pengetahuan cukup (100%), tentang tidak merokok
didalam rumah termasuk pengetahuan baik (95,8), dan pengethaun tentang jamban sehat termasuk kategori
baik(52,6%). Data selengkapnya bisa dilihat pada tabel 3 berikut:
Tabel 3
Distribusi Frekuensi Pengetahuan masyarakat tentang indikator PHBS Rumah Tangga Di Desa Wangunjaya
Kecamatan banjarwangi Kabupaten Garut (N=95)
Pengetahuan
Presentase(%)
No
Masyarakat
Baik
Cukup
Kurang
1
Mencuci tangan dengan
91,6
8,4
0
air bersih dan sabun
2
Pertolongan ibu
77,9
22,1
0
melahirkan dengan
tenaga kesehatan
3
Pemberian ASI ekslusif
45,3
53,7
1,1
4
Penimbangan balita
98,1
1,1
0
setiap bulan
5
Penggunaan Air bersih
98,1
1,1
0
6
Makan buah dan sayur
37,9
60,0
2,1
setiap hari
7
Aktivitas fisik setiap hari
40,0
60,0
0
8
Berantas jentik nyamuk
0
100,0
0
9
Tidak merokok didalam
95,8
4,2
0
Rumah
10
Jamban Sehat
52,6
47,4
0

PEMBAHASAN
1. Pengetahuan tentang PHBS Rumah Tangga
Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, menunjukan hasil bahwa pengetahuan masyarakat tentang PHBS
rumah tangga di Desa Wangunjaya Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut. Lebih dari setengahnya 70 masyarakat
memiliki pengetahuan baik (73,7%), kurang dari setengahnya 25 masyarakat yang pengetahuannya cukup (26,3%),
dan tidak terdapat masyarakat yang memiliki pengetahuan kurang. Hasil penelitian tersebut menunjukan pengetahuan
terhadap PHBS rumah tangga di masyarakat baik. Hal yang menjadik an pengetahuan masyarakat Desa Wangunjaya
baik dimungkinkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan salah satunya adalah faktor usia, dengan rata rata usia responden di Desa Wangunjaya adalah 20-40 tahun.
Hal ini sesuai dengan Notoatmodjo (2010) yaitu pengaruh usia terhadap pengetahuan bersangkutan dengan daya
tangkap serta pola pikir pada seseorang, dimana semakin bertambahnya usia seseorang maka semakin tinggi juga
tingkat pengetahuan dan pola pikirnya. Hal ini sesuai dengan hasil data pada tabel 2 yang menunjukan bahwa
responden yang berusia 20 – 40 tahun memiliki pengetahuan yang lebih baik. Penelitian ini sejalan dengan penelitian
(Aminah, 2018) yang meneliti tentang pengetahuan dan sikap keluarga dalam pelaksanaan perilaku hidup bersih dan
sehat di wilayah kerja puskesmas sombaopu gowa kepada 24 responden dengan hasil sebagian besar responden
memiliki pengetahuan baik (70,8%), dan sebagian kecil memiliki pengetahuan cukup (29%), serta tidak ada reponden
yang memiliki pengetahuan kurang, dengan usia responden lebih dari setengahnya (62,5%) memiliki usia 20 -40
tahun.
Rendahnya pelaksanaan PHBS rumah tangga dimungkinkan karena usia responden yang hampir setengahnya
ber usia 40 – 60 tahun. Hal ini sejalan dengan penelitian Irawati dan wahyuni (2011) mengatakan bahwa
bertambahnya umur seseorang akan terjadi perubahan perilaku dan dengan bertambahnya umur seseorang akan sulit
menerima informasi, mereka kurang aktif, mudah terserang penyakit dan cenderung mengabaikan PHBS. Upaya yang
mungkin dilakukan a gar masyarakat melaksanakan PHBS rumah tangga adalah disamping mengikuti penyuluhan
dari puskesmas, masyarakat harus mau dan mampu dalam melaksanakan PHBS rumah tangga. Sejalan dengan
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (PERMENKES RI) No. 75 tah un 2014 tentang PUSKESMAS pasal
2 ayat 1 dimana masyarakat selain tahu, harus mau juga mampu tuk memiliki perilaku hidup bersih dan sehat.
Selain usia yang mempengaruhi pengetahuan adalah pendidikan. Masyarakat Desa Wangunjaya, lebih dari
setengahnya memiliki pendidikan hanya tamat SD namun pengetahuan tentang PHBSnya baik dikarenakan
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masyarakat dan kader aktif dalam mengikuti penyuluhan kesehatan dari puskesmas dan hasil data pada tabel 2
menunjukan masyarakat yang memiliki pengetahuan baik dengan pendidikan SD yaitu (70%) sedangkan SLTA yaitu
(82,6%).Penelitian ini sejalan dengan teori menurut (Notoatmodjo, 2010) Pendidikan merupakan jalan awal seseorang
untuk mendapatkan pengetahuan karena dengan pendidikan seseorang lebih mudah menerima informasi serta belajar
untuk mengembangkan kepribadian serta kemampuan yang dimiliki. Dengan begitu pengetahuan dipengaruhi oleh
pendidikan, karena semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin mudah seseorang untuk memdapatkan
informasi. Namun, belum tentu yang mempunyai pendidikan rendah pengetahuannya rendah, karena pendidikan tidak
hanya didapatkan dari pendidikan formal tetapi juga melalui pendidikan yang non formal. Menurut (Undang-Undang
Republik Indonesia No.20 Tahun 2003) pasal 1 ayat 11 dan 12 menyebutkan bah wa pendidikan formal adalah jalur
pendidikan yang tersetruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan
tinggi sementara pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan
secara terstruktur dan berjenjang.
Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rayhana & Triana (2016) yang menyebutkan bahwa ada
hubungan yang bermakna antara karakteristik tingkat pendidikan dengan pengetahuan perilaku hidup bersih dan sehat
(PHBS). Dari 73 responden yang berpendidikan tinggi 54 orang (74%) yang memiliki pengetahuan perilaku hidup
bersih dan sehat yang baik, dan 19 responden (26%) saja yang pengetahuan PHBSnya kurang.
Upaya agar masyarakat mau untuk melakukan PHBS rumah tan gga puskesmas bukan hanya memberikan
penyuluhan namun juga lebih sering memonitoring pelaksanaan setiap seminggu sekali dengan memberdayakan
kader yang ada dan pada saat penyuluhan sebaiknya juga memberikan demo atau ilustrasi pelaksanaan PHBS rumah
tangga yang benar, serta dimungkinkan adanya faktor-faktor lain yang menyebabkan tidak terlaksananya Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat. Upaya yang perlu dilakukan adalah melakukan penelitian lanjutan oleh peneliti selanjutnya
tentang faktor lain yang menyebabkan tidak terlaksananya PHBS rumah tangga.
Selain usia dan pendidikan ada juga pekerjaan yang dapat mempengaruhi pengetahuan. Lebih dari setengahnya
masyarakat Di Desa Wangunjaya memiliki pekerjaan (70,5%) dan hasil pada tabel 4.5. didapatkan bahwa yang
bekerja memiliki pengetahuan lebih besar daripada yang tidak bekerja. Penelitian ini sejalan dengan Wawan dan
Dewi (2010) yang menyebutkan didalam lingkungan pekerjaan dapat membuat seseorang memeperoleh informasi
kesehatan baik secara langsung maupun sebaliknya. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Zaahara dan
kusumawati,et.al,(2008) irawati dan Wahyuni (2011) yang menjelaskan pekerjaan mempunyai hubungan yang
signifikan dengan pengetahuan PHBS. Makin tinggi status ekonomi yang meliputi pekerjaan, maka semakin baik
juga PHBSnya dan sebaliknya, semakin rendah angka pekerjaanya semakin buruk juga PHBS.
2.

Pengetahuan masyarakat tentang indikator PHBS Rumah Tangga
Pengetahuan Masyarakat mengenai mencuci tangan menggunakan air bersih dan sabun sebagia n besar memiliki
pengetahuan yang baik (91,6%). Hal ini sejalan dengan data dari puskesmas untuk indikator mencuci tangan dengan
air bersih menunjukan bahwa pelaksanaannya juga baik yaitu (100%) yang melakukan cuci tangan, yang kedua
pengetahuan mengenai persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan dalam tabel 3 lebih dari setengahnya
masyarakat yaitu (77,9%) berpengetahuan baik dan untuk pelaksanaanya berdasarkan data puskesmas Banjarwangi
adalah (73,22%) yang melakukan persalinan ditolong tenaga Keseha tan.
Indikator ketiga yaitu pemberian ASI ekslusif lebih dari setengahnya pengetahuan masyarakat (53,7%) memiliki
pengetahuan cukup, dan data dari puskesmas lebih dari setengahnya (66,14%) yang memberikan ASI ekslusif, dan
keempat indikator menimbang bayi dan balita setiap bulan Sebagian besar masyarakat memiliki pengetahuan baik
yaitu (98,1%), dan data dari puskesmas yang menimbang bayi dan balita adalah (95,45%)yang menimbang bayi dan
balita setiap bulan. Indikator kelima untuk pengunaan air bersih sama dengan penimbangan bayi dan balita
pengetahuannya baik yaitu (98,1%), dan data dari puskesmas (32,92%) yang menggunaan air bersih, hal ini
dimungkinkan ada faktor lain, seperti sumber air bersih yang mongering dan musim kemarau yang berkepanjangan
yang menyebabkan masyarakat tidak menggunakan air bersih dalam kegiatan sehari- hari.
Indikator keenam makan buah dan sayur setiap hari Pengetahuan masyarakat lebih dari setengahnya
berpengetahuan cukup yaitu (60%), dan data dari puskesmas menunjukan bahwa sebagian besar melakukan makan
buah dan sayur setiap hari yaitu (98,20%). Dimungkinkan masyarakat disana memiliki sumber daya alam nabati yang
cukup. Indikator ke tujuh Aktivitas fisik setiap hari Pengetahuan msayarakat tentang indikator ini sebagian Besar
memiliki pengetahuan ynag cuk yaitu (60%), dan untuk pelaksanaanya sebagian besar melakukan aktivitas fisik setiap
hari yaitu (100%). Dimungkinkan masyarakat disana mayoritas bekerja dari mulai bertani, wiraswata, buruh dan lain
sebagainya.
Indikator kedelapan tentang peberantasan jentik nyamuk Masyarakat di Desa Wangunjaya seluruhnya
berpengetahun cukup (100%), dan untuk pelaksanaannya berdasarkan data dari Puskesmas Banjarwangi (100%).
Indikator tidak merokok didalam rumah Sebagian besar masyarakat memiliki penetahuan baik yaitu (95,8%), namun
data dari puskesmas menunjukan hanya sebagian kecil yang tidak merokok dalam rumah yaitu (13,35%). Hal ini
dimungkinkan karena hampir setengahnya masyarakat memiliki usia 41 – 60 tahun yang cenderung menga baikan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Indokator terakhir yaitu indikator jamban sehat pengetahuan masyarakat lebih dari
setengahnya yang memiliki pengetauan yang baik (52,6%), namun hanya sebagian kecil yang dari data puskesmas

622 | S e m i n a r N a s i o n a l 2 0 1 9 U n p a d

yang menggunakan jamban sehat yaitu (22,97%). Hal ini dimungkinkan karena sebagian masyarakat tidak memiliki
lahan untuk membuat septic tank.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitia dilakukan pada 95 responden didapatkan kesimpulan yaitu:
1.
Lebih dari setengahnya 70 masyarakat memiliki pengetahuan baik (73,7%), dan hampir setengahnya 25
masyarakat yang berpengetahuan cukup (26,3%), dan tidak ada ma sayarakat yang berpengetahuan kurang (0%).
Dapat dikatakan bahwa masyarakat yang berada di Desa Wangunjaya memiliki pengetahuan yang baik tentang
perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) rumah tangga.
2.
Pengetauan masyarakat tentang mencucitangan dengan air bersih dan sabun memiliki pengetahuan yang baik
(91,6%), tentang pertolongan ibu melahirkan juga baik(77,9%), tentang Pemberian ASI ekslusif memiliki
pengetahuan yang cukup (53,7%), tentang penimbangan bayi dan balita memiliki pengetahuan yang
baik(98,1%),tentang Penggunaan air bersih termasuk kedalam pengetahuanbaik(98,1), tentang makan buah dan sayur
setiap hari termasuk kedalam pengethuan cukup (60,0%), tentang aktivitas setiap hari termasuk ke pengetahuan cukup
(60%), tentang pemberantasan jentik nyamuk termasuk kedalam pengetahuan cukup (100%), tentang tidak merokok
didalam rumah termasuk pengetahuan baik (95,8), dan pengethaun tentang jamban sehat termasuk kategori
baik(52,6%).bisa disimpulkan bahwa masyarakat di Desa wangunjaya rata memiliki Pengetah uan
yang baik dan memiliki pengetahuan cukup tentang 10 indikator yang ada di PHBS rumah tangga.
Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan di dapatkan saran bagi masyarakat Dari penelitian ini diharapkan
masyarakat dapat mempertahankan pengetahuan yang baiknya juga meningkatkan pengetahuan yang cukupnya serta
masyarakat mau dan mampu untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Bagi
puskesmas Penelitian ini daharapkan dapat memberi informasi kepada puskesmas Banj arwangi dalam hal
pengetahuan masyarakat dan perlu dilakukan monitoring Pelaksanaan seminggu sekali dengan memberdayakan
Kader yang ada serta pada saat penyuluhan lebih baik di tambah dengan demo atau ilustrasi pelaksanaan PHBS rumah
tangga yang benar, Terutama perihal indikator penggunaan air bersih, jamban sehat dan tidak merokok didalam
rumah. Bagi peneliti selanjutnya Penelitian ini diharapkan bisa menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya yang
berkaitan dengan pengetahuan masyarakat tentang PHBS rumah tangga, dan dapat melakukan penelitian lanjutan
tentang faktor – faktor lain yang menyebabkan tidak terlaksananya PHBS rumah tangga di Desa Wangunjaya
khususnya.
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ABSTRAK
Perawat sebagai sumber daya tenaga kesehatan terbesar di rumah sakit memiliki peran kunci dalam menentukan
kualitas pelayanan kesehatan. Peningkatan kualitas pelayanan serta produktivitas rumah sakit dapat dicapai
dengan meningkatkan kualitas kehidupan kerja perawat. Hal ini penting dilakukan untuk menganalisis persepsi
atau penilaian perawat mengenai pekerjaannya berdasarkan pengalamannya dalam bekerja. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui quality of work life perawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arjawinangun
Kabupaten Cirebon.
Penelitian ini dirancang dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sampel
dalam penelitian ini berjumlah 120 orang yang diambil dengan teknik stratified random sampling. Pengambilan
data dilakukan dengan menggunakan Brooks’ Quality of Nursing Work Life Questionnaire (42 item) dan
dianalisis dengan statistik deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara kuantitatif berdasarkan total skor, sebagian besar responden (81,67%)
memiliki quality of work life yang tinggi dan hampir setengah dari responden (18,34%) yang memiliki quality of
work life rendah. Berdasarkan dimensi work life/home life, hampir setengahnya dari resp onden (66,67%)
termasuk dalam kategori tinggi. Berdasarkan dimensi work design, hampir setengahnya dari responden (70.83%)
termasuk dalam kategori tinggi. Berdasarkan dimensi work context, sebagian besar responden (65%) termasuk
dalam kategori tinggi. Berdasarkan dimensi work world, hampir setengahnya dari responden (75%) termasuk
dalam kategori tinggi.
Maka dari itu, dari hasil penelitian ini dapat dikatakan bahwa pada umumnya perawat di Rumah Sakit Umum
Daerah (RSUD) Arjawinangun Kabupaten Cirebon memilik i penilaian yang baik terhadap pekerjaan yang
dijalaninya selama ini. Hasil penelitian ini dapat menunjukkan kondisi yang sebenarnya terjadi pada lingkungan
atau kehidupan kerja perawat yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arjawinangun Kabupaten
Cirebon sehingga hal ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi mengenai kinerja perawat itu sendiri maupun
pihak manajemen rumah sakit, khususnya bidang keperawatan.
Kata kunci: quality of work life, perawat

625 | S e m i n a r N a s i o n a l 2 0 1 9 U n p a d

JAM PELANGI: KAMPANYE MAKAN BUAH BERAGAM WARNA UNTUK
PENCEGAHAN SINDROM OVARIUM POLIKISTIK
Vira Ramalia Putri, Anita Setyawati
Fakultas Keperawatan
Email: vira17003@mail.unpad.ac.id

ABSTRAK
Sindrom ovarium polikistik merupakan jenis penyakit kesehatan reproduksi yang sering dialami oleh wanita usia
produktif. Prevalensi sindrom ovarium polikistik secara global berkisar antara 2% hingga 26%. Wanita Indonesia
di usia 20-24 tahun memiliki persentase kejadian sindrom ovarium polikistik sebesar 21,3% dibandingkan wanita
dalam rentang usia produktif lainnya. Tujuan karya tulis ilmiah ini adalah memberikan gagasan solusi terhadap
masalah sindrom ovarium polikistik yang menjadi penyebab umum ketidakhamilan pada wanit a melalui upaya
preventif, Jam Pelangi. Penulisan karya tulis ilmiah ini mengambil metode observasional analitik dengan desain
potong lintang dan teknik pengambilan sampel menggunakan metode konsekutif. Hasil yang didapatkan
menunjukkan hubungan bermakna a ntara sindrom ovarium polikistik dengan ketidakhamilan, yakni nilai p =
0,000 (p-value < α 5%) dan nilai PR = 8,572 yang menandakan wanita dengan sindrom ovarium polikistik
mempunyai risiko 8,572 kali lebih besar mengalami ketidakhamilan dibandingkan wanit a yang tidak mempunyai
sindrom ovarium polikistik sama sekali.
Kata kunci: hiperandrogen, ketidakhamilan, sindrom ovarium polikistik

RAINBOW O’CLOCK: CAMPAIGN TO EAT COLOR-RICH FRUITS FOR
POLYCYSTIC OVARY SYNDROME PREVENTION
Polycystic ovary syndrome is a type of reproductive disease which often happens on productive women.
Prevalence of polycystic ovary syndrome ranges around 2% to 26% globally. Indonesian women age 20 -24 years’
account for 21,3% incidence of polycystic ovary syndrome compared to any group of productive women. The
purpose of this scientific paper is to offer solution to avoid polycystic ovary syndrome as a common cause of
infertility with preventive attempt, Rainbow O’clock. This scientific paper uses analytical observational method
with cross-sectional design and sampling technique of consecutive method. The result shows meaningful relation
between polycystic ovary syndrome and infertility with p value = 0.000 (p-value < α 5%) and PR value = 8.572
that signifies women with polycystic ova ry syndrome have risk of infertility 8.572 times bigger than women who
do not have polycystic ovary syndrome at all.
Keywords: hyper-androgen, infertility, polycystic ovary syndrome
Pendahuluan
Sindrom Ovarium Polikistik (Polycystic Ovary Syndrome) merupakan jenis penyakit kesehatan reproduksi
tersering pada wanita usia produktif. Penyakit ini ditandai dengan kelainan beragam dalam rangkaian sistem
kesehatan tubuh yang mengintai wanita, seperti gangguan kesehatan reproduksi (hiperandrogen, masalah siklus
menstruasi, anovulasi, dan kemandulan), gangguan metabolik tubuh (obesitas, diabetes melitus tipe 2 sampai
dengan risiko penyakit kardiovaskuler berupa hipertensi, aterosklerosis, dan gagal jantung), dan gangguan
psikologis, yakni perubahan suasana hati (Amini dkk, 2015). Belum banyak publikasi resmi terkait kasus sindrom
ovarium polikistik di Indonesia. Namun, penelitian tersebar yang dilakukan di beberapa wilayah Indonesia
menunjukkan persoalan ini perlu menjadi perhatian sentral untuk menghasilkan kelompok wanita dan generasi
sehat di masa mendatang. Perihal ini berbanding lurus dengan salah satu tujuan target yang dicanangkan dalam
Program Sustainable Development Goals (SDGs) Nomor 3, yakni “Memastikan Kehidupan yang Sehat dan
Mempromosika n Kesejahteraan bagi Seluruh Usia”. Salah satu tujuan pada SDG Nomor 3 adalah memastikan
akses terhadap pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi yang termasuk ke dalam perencanaan keluarga,
informasi dan edukasi, serta program strategis pemerintah.
Preva lensi sindrom ovarium polikistik belum sepenuhnya akurat karena tidak terdapat penetapan jenis jenis gejala yang mendasari hingga kini, tetapi prevalensi gangguan ini berkisar 2% sampai 26% secara global.
Gambaran kejadian sindrom ovarium polikistik di Indonesia dapat dilihat melalui beberapa penelitian, antara lain
penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher, Jambi dan Rumah Sakit Santa Elisabeth, Medan.
Penelitian yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher, Jambi mendapatkan 47 wanita
terdiagnosis sindrom ovarium polikistik pada tahun 2009 – 2010. Sementara itu, hasil penelitian di Rumah Sakit
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Santa Elisabeth, Medan menunjukkan pada tahun 2008 – 2012 sebanyak 116 wanita terkena sindrom ovarium
polikistik (Saftarina & Putri, 2016). Sebelum melanjutkan pada gagasan yang ditawarkan, salah satu studi
terdahulu yang mendukung ide ini, yakni penelitian oleh Mareta, Amran, dan Larasati (2018) menjelaskan adanya
hubungan erat sindrom ovarium polikistik dan ketidakhamilan. Melalui penelitia n yang dilakukan di praktik
pribadi Dr. dr. Rizani Amran, Sp.OG(K) di Palembang, didapatkan penyebab ketidakhamilan akibat munculnya
gejala klinis ovarium polikistik, yaitu hiperandrogen. Hiperandrogen dapat terjadi akibat resistensi hormon insulin
sehingga diproduksi secara berlebihan. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor mendasar seperti tidak menjaga
makanan sehingga timbul kelebihan berat badan. Di samping makanan yang penuh dengan kadar gula, beredarnya
makanan yang diproses dan kadar polusi yang tinggi di lingkungan sekitar memunculkan masalah di tingkat sel,
yakni stres oksidatif yang merusak kemampuan sel untuk bekerja sesuai fungsinya.
Diketahui, bahwa penyebab sindrom ovarium polikistik adalah stres oksidatif akibat kekurangan
antioksidan. Ketika jumlah zat oksidan (radikal bebas) melebihi jumlah zat antioksidan, maka akan terjadi
ketidakseimbangan dalam tubuh yang bersifat berbahaya, yakni kerusakan sel dan jaringan reproduksi. Seckhon
dkk (2010) menyebutkan status radikal bebas berpengaruh pada pe rkembangan awal embrio dengan cara
modifikasi faktor kunci pada transkripsi DNA sehingga terjadi perubahan ekspresi gen. Wanita yang mengalami
sindrom ovarium polikistik berhubungan dengan peningkatan status radikal bebas akibat kekurangan antioksidan
dan vitamin. Antioksidan dapat bersumber dari tubuh (enzimatik) maupun luar tubuh (non -enzimatik) dengan
memakan buah dan sayur. Menurut data pada tahun 2017, penduduk Indonesia (kaya atau miskin) hanya
mengonsumsi setengah porsi buah dan sayur yang direkomend asikan oleh World Health Organization. Padahal,
terjadi peningkatan ketahanan pangan (produksi pangan yang memenuhi kebutuhan konsumsi) dari tahun 2016
ke 2017 di Indonesia (World Food Programme, Buletin Pemantauan Ketahanan Pangan Indonesia, 2017).
Meliha t situasi ini, kebiasaan pola makan yang memasukkan porsi buah dan sayur sebanyak 1 /3 dan 1/2
dalam piring sekali makan harus gencar dilakukan bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi kelompok wanita
yang lebih berisiko untuk mengalami sindrom ovarium polikistik akibat kebutuhan antioksidan dan vitamin harian
yang tidak tercukupi (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Leaflet Isi Piringku Sekali Makan). Perihal ini
dapat diatasi dengan sosialisasi yang berfokus untuk mengingatkan waktu tambahan bagi wa nita Indonesia agar
memenuhi kebutuhan konsumsi buah harian. Buah -buahan yang dianjurkan adalah buah beraneka warna yang
tinggi akan kandungan antioksidan dan vitamin tertentu. Oleh karena itu, perlu kesadaran kuat untuk mencegah
masalah kehamilan ini mela lui sosialisasi yang mudah bagi masyarakat. Melalui kampanye Jam Pelangi, wanita
Indonesia dapat terbiasa untuk memakan buah beragam warna guna memperbaiki nutrisi penting sebelum
memasuki masa kehamilan, sekaligus mengurangi kasus kejadian sindrom ovarium polikistik.
Metode Penelitian
Merujuk pada penelitian Mareta, Amran, dan Larasati (2018), metode penelitian yang digunakan adalah
observasional analitik dengan desain potong lintang. Penelitian ini dilakukan di praktik pribadi Dr. dr. Rizani
Amran, SpOG(K), Sekip Jaya, Palembang pada bulan Oktober-November 2017. Sampel penelitian adalah seluruh
wanita yang berobat ke praktik pribadi Dr. dr. Rizani Amran, SpOG(K) dalam kurun waktu Agustus 2014 – Juli
2017 yang memenuhi kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Kriteria inklusi di antaranya wanita yang telah menikah
1 tahun atau lebih, usia 20-35 tahun, senggama teratur (2-3 kali dalam seminggu), dan tidak menggunakan alat
kontrasepsi. Ada pun kriteri ekslusi meliputi terdapat kelainan anatomi organ reproduksi (septum uterus, septum
serviks, dan Sindrom Asherman) dan penyakit ginekologi lainnya, suami infertil yang dibuktikan dengan analisis
sperma, serta kelainan hormonal kelas I, III, dan IV. Pada penelitian ini dilakukan teknik pengambilan sampel
dengan metode konsekutif, yakni sampel yang telah memenuhi kriteria inklusi dimasukkan ke dalam penelitian
hingga rentang waktu tertentu sampai jumlah sampel yang dibutuhkan terpenuhi. Data disajikan dalam bentuk
tabel dan dianalisis untuk melihat hubungan antar-variabel penelitian menggunakan uji analisis chi-square dan
software SPSS versi 16.0.
Hasil Penelitian
Merujuk pada penelitian Mareta, Amran, dan Larasati (2018), hasil penelitian memakai rekam medik di praktik
pribadi Dr. dr. Rizani Amran, SpOG(K) sejak 1 Oktober 2014 sampai dengan 15 November 2017. Pada penelitian
ini, didapatkan 316 wanita dengan perolehan karakteristik usia, IMT (indeks massa tubuh), pekerjaan, siklus
menstruasi dan tanda hiperandrogen, ketidakhamilan, dan sindrom ovarium polikistik. Data menunjukkan secara
berurutan kelompok wanita yang mengalami sindrom ovarium polikistik tertinggi berada pada usia 24-27 tahun
(112 orang atau 87,5%), 28-31 tahun (58 atau 77,3%), 32-35 tahun (51 orang atau 70,8%), dan 20-23 tahun (28
orang atau 68,3%). Berdasarkan IMT, wanita yang mengalami sindrom ovarium polikistik dengan kategori IMT
normal sejumlah 56 orang (65,9%), sedangkan wanita yang mengalami sindrom ovarium polikistik dengan
kategori IMT underweight sejumlah 8 orang (50%). Sementara itu, wanita yang memiliki sindrom ovarium
polikistik dengan kategori IMT overweight dan obesitas menempati persentase tertinggi, yaitu sebanyak 66 orang
(76,7%) dan 119 orang (92,2%).
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Wanita yang mengaku mengalami siklus haid tidak teratur, baik itu akibat amenorrhea dan oligomenorrhea
berjumlah 235 orang (77,8%), sementara sisanya 14 orang mengalami siklus haid yang teratur. Berhubungan
dengan keadaan hirsutisme, sebanyak 203 orang (99%) mengalami hirsutisme dan selebihnya, yakni 46 orang
(41,6%) tidak mengalami hirsutisme. Selain itu, sindrom ovarium polikistik lebih banyak ditemukan pada wanita
yang bekerja di perusahaan swasta (120 orang atau 85,7%), sementara wanita yang bekerja sebagai IRT (ibu
rumah tangga), PNS (pegawai negeri sipil), dan buruh berturut-turut sebanyak 80 orang, 43 orang, dan 6 orang.
Pembahasan
Distribusi Sindrom Ovarium Polikistik menurut Usia
Wanita pada usia 24-27 tahun paling banyak mengalami sindrom ovarium polikistik, yaitu 112 orang (87,5%).
Sementara itu, wanita pada usia 20-23 tahun paling sedikit mengalami sindrom ovarium polikistik, yakni sebanyak
28 orang (68%). Penemuan ini berbanding lurus dengan penelitian oleh Wahyuni dkk (2015) yang menyatakan
sindrom ovarium polikistik akan meningkat pada usia sangat produktif (21 -30 tahun) dan menurun pada usia
kurang produktif (≤ 20 tahun atau ≥ 31 tahun). Selain itu, menurut Robert (2010), pe ningkatan angka kejadian
sindrom ovarium polikistik pada usai sangat produktif disebabkan oleh keterkaitan antara periode ovarium yang
aktif memproduksi ovum matang setiap bulan, terutama pada awal usia 20 -24 tahun di mana kesuburan wanita
mencapai 100%. Semakin meningkatnya usia, maka semakin menurun kesuburuan pada wanita, seperti usia 30 34 tahun yang mencapai 85%, usia 35-39 tahun yang mencapai 60%, dan usia 40-44 tahun yang hanya tersisa
25%.
Distribusi Sindrom Ovarium Polikistik menurut Indeks Massa Tubuh (IMT)
Dari 249 wanita (79,6%) yang menderita sindrom ovarium polikistik, kategori IMT terbanyak berada pada
kategori obesitas (IMT ≥ 25 kg/m 2 ) sebanyak 119 orang (92,2%). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh
Wahyuni di tahun 2015, obesitas berkaitan sangat erat dengan resistensi insuli yang akan menyebabkan
hiperandrogen seperti pada pasien sindrom ovarium polikistik, serta terdapat hubungan bermakna antara resistensi
insulin dengan sindrom ovarium polikistik. Selain itu, wanita dengan obesitas sering mengalmai gangguan ovulasi
sehingga tidak jarang berakhir pada ketidaksuburan atau infertilitas. Tidak hanya itu, penelitian oleh Wiweko dan
Mulya (2008) di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta menemukan sindrom ovarium polikistik banyak
ditemukan pada sampel wanita dengan obesitas hingga 73% kasus. Balen dan Jacob (2003) juga mengemukakan
hal yang sama, bahwa penderita sindrom ovarium polikistik paling banyak berada dalaam keadaan obesitas (> 25
kg/m 2 ).
Distribusi Sindrom Ovarium Polikistik menurut Siklus Menstruasi
Sebanyak 235 wanita (77,8%) dari 249 wanita (79,6%) mengalami siklus menstruasi yang tidak teratur. Sejalan
dengan penelitian oleh Ali pada tahun 2012, bahwa klien dengan sindrom ovarium polikistik paling sering berobat
dengan keluhan utama haid tidak teratur. Penelitian oleh Wahyuni dkk (2015) pun mendapatkan 100 sampel
wanita yang diteliti, semuanya mengalami gangguan siklus menstruasi. Menurut WHO, sekitar 80% -90%
pengidap sindrom ovarium polikistik mengalami oligomenorrhea dan 30% mengalami amenorrhea (Mareta,
Amran, dan Larasati, 2018; RCOG, 2014). Diketahui, bahwa sindrom ovarium polikistik menyebabkan keadaan
hiperandrogen yang mengganggu proses pematangan folikel sehingga ovarium tidak mengeluarkan ovum yang
matang (tidak ada ovulasi). Ketika tidak terjadi ovulasi, maka tidak aka nada menstruasi.
Distribusi Sindrom Ovarium Polikistik menurut Tanda Hiperandrogen
Pada sampel wanita yang diteliti, terdapat hampir sebanyak 203 wanita dari 249 wanita dengan sindrom ovarium
polikistik mengalami hirsutisme. Hal ini menjelaskan, bahwa mayoritas wanita dengan sindrom ovarium polikistik
mengalami hirsutisme. Secara teori, kondisi hiperandrogen berkaitan dengan hiperinsulinemia di mana
peningkatan produksi hormon insulin akan menyebabkan sel teka aktif mengeluarkan hormon androgen sehingga
menghambat sex hormone binding globulin (SHBG). Kondisi yang seperti ini menandai munculnya hirsutisme
pada wanita.
Distribusi Sindrom Ovarium Polikistik menurut Pekerjaan
Berdasarkan 249 sampel wanita yang diteliti, didapatkan sebanyak 120 orang (85,7%) menderita sindrom ovarium
polikistik dengan status pekerjaan sebagai karyawan swasta. Sejauh ini, belum ada studi terdahulu yang
mengembangkan penelitian sampai pada hubungan kelompok pekerjaan dengan kasus sindrom ovarium polikistik
pada wanita sehingga belum ada data secara pasti untuk menjelaskan ini. Akan tetapi, penelitian oleh Oktarina,
Abadi, dan Bachsin (2014) menyebutkan, bahwa sebanyak 16 wanita (39%) dari 41 wanita yang diteliti
mengalami ketidakhamilan (ketidaksuburan) dengan kategori pekerjaan sebagai karyawan swasta dan PNS.
Hubungan Sindrom Ovarium Polikistik dengan Ketidakhamilan
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Merujuk pada penelitian Mareta, Amran, dan Larasati (2018), hubungan sindrom ovarium polikistik dengan
ketidakhamilan ketika diuji dengan analisis uji chi-square mempunyai nilai p = 0,000 (p-value < α 5%) yang
menandakan hubungan sangat bermakna. Sementara itu, nilai PR = 8,572 yang berarti wanita dengan sindrom
ovarium polikistik akan menerima risiko 8,572 kali lebih besar untuk mengalami ketidakhamilan dibandingkan
dengan wanita yang tidak menderita sindrom ovarium polikistik. Telah banyak publikasi penelitian berhubungan
dengan sindrom ovarium polikistik dengan ketidakhamilan. Hasil penelitian Wahyuni dkk (2015) menyebutkan
67 wanita (72,04%) dari 93 wanita dengan sindrom ovarium polikistik mengalami ketidakhamilan, sedangkan
penelitian oleh Rusnasari (2005) menjelaskan hingga 100% partisipan wanita dengan sindrom ovarium polikistik
pada penelitian mengalami ketidakhamilan (infertilitas) dengan ciri 91,4% infertilitas primer dan 8,6% infertilitas
sekunder. Menurut teori, resistensi insulin akan menyebabkan hiperinsulinemia sebagai reaksi kompensasi akibat
ketidakmampuan untuk sensitif terhadap hormon insulin. Peningkatan drastis kadar hormon insulin ini
merangsang produksi hormon androgen di ovarium dengan berbagai mekanisme, seperti penurunan kadar IGFBP I, peningkatan IGF-I, aktivasi jalur autofosforilasi serin, peningkatan aktivasi P450c17, dan penurunan adar
SHBG. Mekanisme-mekanisme ini akan merangsang sintesis hormon androgen menjadi lebih tinggi
(hiperandrogen) yang akan mengganggu proses pematangan f olikel dan memunculkan beragam tanda dan gejala
klinis ovarium polikistik pada wanita.
Simpulan
Dalam penelitian Mareta, Amran, dan Larasati (2018), yakni penelitian yang bertujuan untuk mengetahui
hubungan sindrom ovarium polikistik dengan ketidakhamilan pada praktik pribadi Dr. dr. Rizani Amran,
Sp.OG(K) mempunyai kesimpulan, di antaranya:
1. Terdapat 72,8% sampel wanita yang mengalami ketidakhamilan
2. Terdapat 78,8% sampel wanita yang mengalami sindrom ovarium polikistik
3. Terdapat 89,6% sampel wanita yang mengalami sindrom ovarium polikistik dan 10,4% sampel wanita
yang tidak mengalami sindrom ovarium polikistik, tetapi mengalami ketidakhamilan
4. Terdapat hubungan yang sangat bermakna antara sindrom ovarium polikistik dan ketidakhamilan (p =
0,000)
5. Pengidan sindrom ovarium polikistik memiliki risiko sebesar 8,572 kali lebih besar untuk mengalmai
ketidakhamilan (PR = 8,572)
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ABSTRACT
This research is based on motivated complaints from parents / guardians of preschool kindergarten of St. Therese
who said that 8 out of 10 parents / guardians often follow the wishes of the child to determine the sleeping time
so inconsistently, often with lighting night's sleep, there are also children who sleep with the their animals pet.
The research objective was to describe sleep hygiene in preschool children. Sleep hygiene is a variation of practice
to achieve normal sleeping quality and daytime vigilance. Research used quantitative methods with descriptive
design. A sample of 110 parents / guardians in kindergarten of St. Therese Cimahi using total sampling. The
research instrument was a questionnaire Children Sleep Hygiene Scale (CSHS), which consist s of six subvariables: physiological, cognitive, emotional, environmental, and stability bedtime routine sleep. The reliabilit y
value using Cronbach alpha is 0.749 which is reliable, The results showed that the sub-variable sleep hygiene
showed most respondents 58 children (52.7%) had a good sleep hygiene, and 52 children (47.3%), poor sleep
hygiene. Advice for parents, that parents can further limit the intake of mineral water drunk by their children at
bedtime.
Keywords: Sleep hygiene, child, preschool
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TEKNOLOGI DIGITAL DALAM MENINGKATKAN PERAWATAN PENDERITA
TUBERKULOSIS: TINJAUAN LITERATUR
Hesti Platini1 , Bambang Aditya N1 , Gusgus Ghraha R 1 , Kosim 1
1
Universitas Padjadjaran
hesti13001@unpad.ac.id

ABSTRAK
Tuberkulosis merupakan penyakit menular dan bersifat kronis yang membutuhkan pengobatan lama. Tantangan
program pengendalian tuberkulosis adalah kepatuhan pada penderita tuberkulosis. Sehingga membutuhkan
intervensi dan dukungan dalam kepatuhan pengobatan. Teknologi digital semakin dimanfaatkan untuk
mendukung pengobatan orang dengan tuberkulosis. Teknologi memiliki potensi untuk meningkatkan kepatuhan
dalam pengobatan tuberkulosis. Tujuan tinjauan sistematis ini untuk mengetahui pengaruh teknologi dalam
meningkatkan kepatuhan dan dukungan perawatan penderita tuberkulosis dengan penggunaan teknologi digital.
Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu dengan pencarian data dari internet seperti google scholar,
Proquest, EBSCO. kriteria inklusi yang memba has pengaruh teknologi digital terhadap kepatuhan serta perawatan
tuberkulosis, dengan desain penelitian minimal quasi eksperimen dan tahun pencarian yaitu 10 tahun terakhir
(2009-2019). Hasil dari pencarian literatur ini didapatkan 34 artikel dan sebanyak 23 memenuhi kriteria tahun dan
sebanyak 14 merupakan artikel lengkap, serta 5 artikel merupakan artikel yang menunjukan bahwa salah satu efek
intervensi digital yang dapat mendukung dan meningkatkan kepatuhan pengobatan yaitu dengan penggunaan
Mobile Direct Observation treatment for Tuberkulosis (MDOT), Medication Monitors (MMs), short message
send (SMS), Video Observed therapy (VOT), Video directly Observed Therapy (VDOT), Electronic Reminder,
Medication event reminder monitor system (MERM). Namun dari berbagai teknologi penunjang untuk kepatuhan
tuberkulosis, penggunaan VOT lebih efektif karena dapat melakukan pengawasan langsung dibanding yang
lainnya karena lebih terstandar sebagai pengingat kepatuhan. Program pemanfaatan teknologi digital memiliki
pengaruh sebagai media untuk perawatan pasien tuberkulosis seperti pengingat dalam kepatuhan pengobatan
tuberkulosis, sebagai sarana pendidikan kesehatan dan support system, serta jangkauan luas yang memudahkan
penderita dan petugas kesehatan dalam penggunaanya. Bukti pengaruh teknologi digital dalam perawatan
tuberkulosis dalam meningkatkan perawatan tuberkulosis masih terbatas. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk
mengetahui dampak teknologi dalam meningkatkan program TB.
Kata Kunci: Teknologi Digital, Kepatuhan, Perawatan, Tuberkulosis
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HUBUNGAN BERAT BADAN LAHIR DAN ASUPAN NUTRISI ANAK DENGAN
KEJADIAN STUNTING
Murtiningsih 1 , Sri Mulyati1
Keperawatan Maternitas, STIKES Jenderal Achmad Yani Cimahi
E-mail: murty_68@yahoo.com

ABSTRAK
Stunting merupakan gangguan pertumbuhan pada anak terjadi sejak janin dan gejalanya baru muncul ketika
berumur 2 tahun. Stunting mengganggu perkembangan otak ditandai menurunkan kemampuan kognitif/intelektual
dan produktifitas. Faktor utama penyebab stunting adala h masalah gizi pada saat kehamilan dan sesudah lahir
sampai usia 2 tahun. Di Indonesia diperkirakan 7,8 juta anak balita mengalami stunting. Kejadian stunting di
Kabupaten Tasikmalaya 41,7%, tertinggi di Kecamatan Salopa yaitu 943 balita stunting dari 2980 balita.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan berat badan lahir dan asupan nutrisi anak dengan kejadian
stunting. Metode penelitian korelatif dengan pendekatan cross sectional. Sampel penelitian balita 12-24 bulan dan
ibunya, diambil dengan Simple Random Sampling sebanyak 71 orang. Hasil analisis menunjukkan p value 0,000
disimpulkan ada perbedaan proporsi kejadian stunting antara anak yang lahir tidak BBLR dengan BBLR, ada
hubungan yang signifikan antara berat badan lahir dengan kejadian stunting dengan OR 26,667 (95% CI: 7,249 –
98,098), artinya anak dengan berat badan lahir rendah mempunyai peluang 26,667 kali tinggi badannya menjadi
sangat pendek dibanding anak tidak BBLR. Hasil uji Chi-Square didapatkan (p-value 0.000 < 0.05) bahwa
pemberian ASI ekslusif dan asupan nutrisi anak berhubungan secara signifikan dengan stunting. Disarankan
petugas gizi Puskesmas memberikan penyuluhan secara rutin kepada masyarakat mengenai pentingnya asupan
nutrisi dengan menu seimbang selama kehamilan, periode menyusui, pemberian MP-ASI dan asupan nutrisi anak
usia 12 – 24 bulan, memotivasi kader Posyandu agar memantau pemberian ASI ekslusif selama 6 bulan dan MPASI setelahnya, dan melakukan pendekatan multisektoral dengan fokus gerakan perbaikan gizi pada 1000 hari
pertama kehidupan.
Kata kunci: ASI, asupan nutrisi, batita, BBLR, stunting

RELATIONSHIP OF BIRTH WEIGHT AND NUTRITION INTAKE OF CHILDREN
WITH INCIDENCE OF STUNTING
Stunting is a growth disorder in children that occurs since the fetus and the symptoms appear when they were 2
years old. Stunting interferes with brain development marked by reducing cognitive / intellectual abilities and
productivity. The main factor causing stunting is nutritional problems during pregnancy and after birth until the
age of 2 years. In Indonesia, an estimated 7.8 million children under five are stunted. The incidence of stunting in
Tasikmalaya Regency was 41.7%, the highest in the District of Salopa was 943 stunting toddlers out of 2980
toddlers. This study aims to determine the relationship of birth weight and nutritional intake of children with the
incidence of stunting. The research method was correlative study with cross sectional approach. Research samples
of toddlers 12-24 months and their mothers taken by Simple Random Sampling were 71 peoples. The analysis
showed that p value 0,000 concluded that there was a difference in the proportion of stunting events between
children born not LBW and LBW, there was a significant relationship between birth weight and stunting with OR
26,667 (95% CI: 7,249 - 98,098), meaning that children with body weight low birth has a 26.667 times the chance
that his height will be very short compared to children not LBW. Chi-Square test results obtained (p-value 0.000
<0.05) that exclusive breastfeeding and children's nutritional intake significantly associated with stunting. It is
recommended that Puskesmas nutrition workers provide regular counseling to the community about the
importance of balanced nutrition intake during pregnancy, breastfeeding period, complement ary feeding and
nutritional intake of children aged 12-24 months, motivating volunter of Posyandu to monitor exclusive
breastfeeding for 6 months and the nutrition a fterwards, and take a multisectoral approach with a focus on nutrition
improvement in the first 1000 days of life.
Key words: Breast milk, LBW, nutritional intake, stunting, toddlers
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Pendahuluan
Kekurangan nutrisi maternal merupakan masalah kesehatan yang umum terjadi di negara berkembang, merupakan
faktor penting yang berkontribusi pada morbiditas dan mortalitas maternal dan bayi. Dari 27.664 ibu hamil di
Indonesia, terdapat 31.3% ibu hamil menga lami kekurangan nutrisi dan di Jawa Barat sebanyak 36.5%
(RISKESDAS, 2013). Status nutrisi maternal yang kurang selama kehamilan dan pada saat menyusui dapat
menyebabkan terjadinya stunting pada anak.
Stunting merupakan gangguan pertumbuhan yang terjadi sejak janin dan baru muncul gejalanya ketika berumur 2
tahun, terjadi akibat defesiensi nutrisi kronis selama 1000 hari usia anak dan atau sejak konsepsi sampai usia dua
tahun (WHO, 2013 & Dewey, KGI & Begum, K, 2011). Salah satu standar penilaian stunting menggunakan
antropometri WHO-NCHS didasarkan pada indeks tinggi badan dibanding umur (TB/U) dengan batas (Z-score)
< -3 SD sangat pendek dan -3 SD s/d -2 SD pendek (Kemenkes, 2011). Stunting juga merupakan jantung dari
enam Global Nutrition Target WHO tahun 2025 yaitu menurunkan stunting 40% pada anak-anak dibawah 5 tahun,
diadopsi World Health Assembly pada 2012 (WHO 2012), dan telah diusulkan sebagai indikator utama untuk
agenda pembangunan pasca 2015 (http://www.who.int/nutrition/global-targets 2025).
Stunting adalah bentuk gangguan paling lazim dari kekurangan gizi anak. Lebih dari 180 juta anak-anak di dunia
mengalami stunting pada usia balita (John C Phuka, et al, 2009). Stunting diperkirakan 155.000.000 di seluruh
dunia berada di bawah 2 SD dari standar WHO (TB/U) (De Onis M & Branca F, 2016). Di Indonesia diperkirakan
7,8 juta anak balita mengalami stunting sehingga Indonesia masuk dalam 5 besar negara dengan jumlah anak balita
stunting tinggi. Hasil Riskesdas 2007 menunjukkan angka stunting nasional 36,8% yang berarti 1 dari 3 anak balita
mengalami stunting. Riskesdas 2013 angka stunting nasional 37,2%, dan Riskesdas 2018 angka stunting nasional
30,8%. Di Jawa Barat kejadian stunting 35,3% tetapi di Kabupaten Tasikmalaya stunting mencapai 41,7%, dengan
Kecamatan Salopa menduduki angka stunting tertinggi pada usia 12-59 bulan yaitu sebanyak 943 balita atau 31,6%
dari 2980 balita, dengan prevalensi balita sangat pendek 410 (13,7%) da n balita pendek 533 (17,9%). Sedangkan
stunting pada usia 12-24 bulan yaitu sebanyak 268 (36,96%) dari 725 bayi usia 12 -24 bulan, dengan prevalensi
sangat pendek 119 (16.41%) dan pendek 149 (20,55%) tersebar di 9 Desa Kecamatan Salopa (Dinkes Kabupaten
Tasikmalaya).
Kegagalan pertumbuhan linear pada stunting berfungsi sebagai penanda berbagai kelainan patologis yang
berhubungan dengan peningkatan morbiditas dan mortalitas, hilangnya potensi pertumbuhan fisik, penurunan
perkembangan saraf dan fungsi kognitif serta peningkatan risiko penyakit kronis pada masa dewasa. Kerusakan
fisik dan neuro-kognitif parah dan ireversibel yang menyertai stunting menjadi ancaman besar bagi perkembangan
manusia (Benjamin T, Crookston, et al, 2010; Dewey, KGI & Begum, K, 2011).
Stunting mulai terjadi selama kehamilan, dimana ibu hamil kekurangan nutrisi, ibu pendek, berat badan kurang
dari normal, atau gagal menaikkan berat badan selama kehamilan, tidak dapat mempertahankan jumlah nutrien
sesuai kebutuhannya. Stunting yang terjadi setelah lahir sebagai akibat gizi buruk, tingginya infeksi, insufisiensi
pemberian nutrisi dan ketidak adekuatan intake nutrisi, seperti mikronutien: iron, zinc, atau vitamin A, C, dan D
(Benjamin T, Crookston, et al, 2010; Dewey, KGI & Begum, K, 2011 ). Peneliti lain, menyatakan adanya hubungan
yang signifikan antara Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), prematur, panjang lahir kurang dengan kejadian
stunting (Rahayu & Sofyaningsih, 2011; Bentina, Mayulu & Rattu, 2015). Menurut Supit, Purba & Kawatu (2014),
menyatakan tidak ada hubungan antara berat lahir anak dengan stunting jika dihubungkan dengan pola asuh.
Berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang hubungan berat badan lahir
dan asupan nutrisi anak (pemberian ASI ekslusif, kecukupan nutrisi) dengan kejadian stunting di wilayah kerja
Puskesmas Salopo Tasikmalaya.
Metode
Rancangan penelitian korelatif dengan pendekatan cross sectional. Penelitian ini dilakukan untuk melihat
hubungan berat badan lahir dan asupan nutrisi anak dengan kejadian stunting.
Variabel independen terdiri dari 3 sub variabel yaitu berat badan lahir dan asupan nutrisi (pemberian ASI ekslusif,
kecukupan nutrisi). Variabel dependen kejadian stunting pada anak usia 12-24 bulan.
Jumlah sampel 71 orang diambil dengan teknik Simple Random Sampling berdasarkan kriteria inklusi: Anak
teratur datang ke Pos Yandu. 2. Usia 12-24 bulan. 3. Ibu mempunyai catatan berat badan lahir. Responden yang
setuju menandatangani informed consent. Penelitian dilakukan pada saat ada kegiatan Pos Yandu sampai jumlah
sampel yang dibutuhkan terpenuhi. Dalam penelitian ini da ta primer dikumpulkan melalui wawancara berat
badan lahir anak, kuesioner frekuensi makanan dan pengukuran panjang badan anak dalam cm/microtoice dengan
posisi berbaring terlentang dilakukan oleh peneliti dibantu kader Pos Yandu.
Analisis data univariat berupa distribusi frekuensi dan prosentase dari tiap -tiap variabel. Analisis bivariat
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menggunakan uji statistik Chi-Square untuk membuktikan adanya hubungan berat badan lahir dengan kejadian
stunting dan membuktikan adanya hubungan asupan nutrisi (pemberian ASI ekslusif dan kecukupan nutrisi) anak
dengan kejadian stunting pada anak usia 12-24 bulan.
Penelitian dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Komite Etik Stikes Jenderal Achmad Yani Cimahi.
Etika penelitian dilakukan dengan memberikan penjelasan kepada responden tentang tujuan dan prosedur
penelitian. Setiap responden diberi hak penuh untuk bersedia atau tidak bersedia menjadi responden. Untuk
kesediaan berpartisipasi responden diminta membubuhkan tanda tangan pada lembar persetujuan ( informed
consent). Peneliti menjamin kerahasiaan identitas dan informasi yang diberikan oleh responden selama dan
sesudah penelitian (privacy). Selama kegiatan penelitian, peneliti memperhatikan kenyamanan dan keamanan
responden (protection from discomfort). Setiap responden diperlakukan sama dengan memberikan kode
(anonimity), dan informasi yang diperoleh dijaga kerahasiaannya, hanya untuk kegiatan penelitian ini
(confidentiality). Setelah penelitian selesai, setiap responden (ibu) diberikan informasi tentang upaya p encegahan
stunting, agar pada anak selanjutnya tidak terulang kembali, diberikan informasi tentang asupan nutrisi yang
bergizi dan adekuat sesuai dengan kebutuhan anak balita.
Hasil dan Pembahasan
Hasil penelitian akan disajikan pada tabel berikut:
1. Karakteristik responden meliputi: Usia Anak, Jenis Stunting, Status Nutrisi Ibu, Berat Badan Lahir dan
Asupan Nutrisi Anak
Tabel 4.1. Distribusi Frekuensi Usia Anak, Jenis Stunting, Status Nutrisi Ibu dan Berat Badan Lahir Anak di
Puskesmas Salopa Kabupaten Tasikmalaya
No.
1.

2.

Usia & BBL
Usia Anak
12 – 18 bulan
19 – 24 bulan

Jumlah

Persentase

36
35

50,7
49,3

45
26

63.4
36.6

55
16

77,5
22,5

BB Lahir
Tidak BBLR
BBLR

46
25

64,8
35,2

ASI Ekslusif
Eksklusif
Tidak Ekslusif

43
28

60,6
39,4

Nutrisi Anak
Baik
Kurang

47
24

66.2
33.8

71

100

Jenis stunting
Pendek
Sangat Pendek

3.
Status Nutrisi
Ibu
Tidak Normal
Normal
4.

5.

6.

Total

2. Hubungan Berat Badan Lahir dengan Kejadian Stunting
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Tabel 4.2. Hubungan Berat Badan Lahir dengan Kejadian Stunting pada Anak Usia 12 – 24 Bulan di Puskesmas
Salopa Kabupaten Tasikmalaya

Stunting TB/U
Pendek
N
%

Sangat Pendek
N
%

Total
N
%

OR
(95%
CI)

P
Value

Tidak
BBLR

40

87

6

13

46

100

2,667

0,000

BBLR

5

20

20

80

25

100

( 7,249
–
98,098)

Jumlah

45

63,4

26

36,6

BB-Lahir

71

100

3. Hubungan Asupan Nutrisi Anak dengan Kejadian Stunting
Tabel 4.3. Hubungan ASI Ekslusif dengan Kejadian Stunting pada Anak Usia 12 – 24 Bulan di Puskesmas Salopa
Kabupaten Tasikmalaya
Stunting TB/U
Pendek
Sangat Pendek Total
N
%
N
%
N
%

OR
(95% CI)

40

93,0

3

7,0

43

100

61,333

Tidak
ASI
Ekslusif

5

17,9

23

82,1

28

100

(13,408
280,562)

Jumlah

45

63,4

26

36,6

71

100

ASI
ASI
Ekslusif

P
Value

–
0,000

Tabel 4.4. Hubungan Asupan Nutrisi dengan Kejadian Stunting pada Anak Usia 12 – 24 Bulan di Puskesmas
Salopa Kabupaten Tasikmalaya

Stunting TB/U
Asupan Pendek
Sangat
Nutrisi
Pendek
Anak
N
%
N
%
Baik

40

Total
N

OR
(95% CI)
%

85,1 7

14.9 47

100 21,714

Kurang 5

20,8 19

79,2 24

100 (6,092
77,394)

Jumlah

63,4 26

36,6 71

100

45
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P
Value

– 0,000

Pembahasan
a. Hubungan Berat Badan Lahir dengan kejadian stunting
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 36,6% responden yang memiliki tinggi badan/usia (TB/U) hampir
seluruhnya sangat pendek (80%) yaitu 20 responden dari 25 responden yang lahir dengan BBLR, sedangkan dari
45 responden yang memiliki TB/U dengan kategori pendek hampir seluruhnya (87%) atau 40 responden dari 46
responden yang lahir dengan tidak BBLR. Hasil analisis menunjukkan p value 0,000 (p < 0,05), maka dapat
disimpulkan ada perbedaan proporsi kejadian stunting (TB/U) antara anak yang lahir tidak BBLR dengan BBLR,
disimpulkan ada hubungan yang signifikan antara berat badan lahir dengan kejadian stunting (TB/U). Berdasarkan
uji statistik juga diperoleh OR (Odds Ratio) 26,667 (95% CI: 7,249 – 98,098), artinya bahwa anak dengan berat
badan lahir rendah mempunyai peluang 26,667 kali tinggi badannya menjadi sangat pendek dibanding anak tidak
BBLR.
Berdasarkan hasil univariat mayoritas balita di Puskesmas Salopa dengan tidak BBLR 64,8% dan sisanya yang
BBLR hanya 35,2%. Hasil penelitian balita yang lahir denga n BBLR resiko tumbuh menjadi sangat pendek lebih
tinggi dibanding dengan yang lahir tidak BBLR. Berat badan lahir sangat terkait dengan pertumbuhan dan
perkembangan jangka panjang anak, hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Anisa (2012),
menyimpulkan bahwa proporsi anak dengan berat badan lahir rendah lebih banyak yang mengalami kejadian
stunting dibanding dengan anak yang berat badan lahirnya normal di Kelurahan Kalibaru.
Penelitian Esfarjani, et al. (2013) di Iran, juga menemukan faktor uta ma terjadinya stunting adalah berat badan
lahir. Sesuai dengan hasil beberapa peneliti diantaranya Lestari, Margawati & Rahfiludin (2014), Nadiyah,
Briawan & Martianto (2014), menyatakan BBLR merupakan salah satu faktor resiko dan terdapat hubungan yang
positif dengan kejadian stunting pada anak 0 – 24 bulan. Dalam analisis multivariat menurut Bentian, Mayulu &
Rattu (2015), menunjukkan variabel BBLR merupakan faktor resiko yang paling dominan untuk terjadinya
stunting. Prediktor terkuat terjadinya stunting pada usia 12 bulan adalah berat badan lahir rendah (Espo, M et al.,
2002). Ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Medhin (2010), yang menunjukkan berat lahir merupakan
prediktor yang signifikan dalam kejadian stunting pada bayi usia 12 bulan. Analisa data sekunder yang dilakukan
oleh Fitri (2012) juga menunjukkan hal yang sama, berat lahir merupakan faktor dominan terjadinya stunting pada
anak usia 12 – 59 bulan di Sumatra.
Awwal et al (2004) mengemukakan bahwa berat lahir dapat dijadikan sebagai indikator untuk kelangsungan hidup,
pertumbuhan, kesehatan jangka panjang, dan pengembangan psikososial. Berat lahir mencerminkan kualitas
perkembangan intra uterin dan pemeliharaan kesehatan mencakup pelayanan kesehatan yang diterima oleh ibu
selama kehamilannya. Bayi dengan berat lahir rendah memiliki risiko tinggi terhadap morbiditas, kematian,
penyakit infeksi, kekurangan berat badan, stunting di awal periode neonatal sampai masa kanak-kanak.
Di negara berkembang, bayi dengan berat badan lahir rendah lebih cenderung mengalami retardasi pertumbuhan
intrauterin yang terjadi karena buruknya gizi ibu dan meningkatnya angka infeksi dibandingkan dengan negara
maju (Henningham & Mc Gregor dalam Gibney, 2008). Dampak dari bayi yang memiliki berat lahir rendah akan
berlangsung antara generasi yang satu ke generasi selanjutnya. Anak yang berat badan lahir rendah kedepannya
akan memiliki ukuran antropometri yang kurang di masa dewasa (Semba dan Bloem, 2001). Ukuran antropometri
yang digunakan adalah ukuran tinggi badan yang merupakan parameter yang penting bagi keadaan yang telah lalu
dan keadaan sekarang. Selain itu tinggi merupakan indikator yang baik untuk pertumbuhan fisik yang sudah lewat
(stunting) (Nursalam, 2005).
Berat badan lahir rendah (BBLR) yang terja di pada anak yang dilahirkan dikarenakan selama intra uterin asupan
nutrisi yang tidak adekuat sehingga terjadi perlambatan atau retardasi pertumbuhan janin atau IUGR (Intra Uterine
Growth Retardation). Kondisi IUGR hampir separuhnya terkait dengan status gizi ibu, yaitu berat badan ibu yang
tidak sesuai dengan tinggi badannya atau bertubuh pendek dan pertambahan berat badan selama kehamilan kurang
dari seharusnya. Ibu yang pendek waktu usia 2 tahun cenderung bertumbuh pendek pada saat menginjak dewasa.
Apabila hamil ibu pendek akan cenderung melahirkan bayi yang BBLR. Ibu hamil yang pendek membatasi aliran
darah rahim dan pertumbuhan uterus, plasenta dan janin sehingga akan lahir dengan BBLR (Kramer, 1987).
Apabila tidak ada perbaikan, terjadi IUGR dan BBLR akan terus berlangsung di generasi selanjutnya sehingga
terjadi masalah anak pendek intergenerasi (Unicef, 2013; Republik Indonesia, 2012; Sari et, al, 2010). Indeks
massa tubuh (IMT) pada ibu hamil kurang dari 18,5 menunjukkan status gizi kurang, maka ak an mempengaruhi
pertumbuhan dan perkembangan janin yang beresiko bayi lahir dengan BBLR. Hal ini gizi ibu dan status kesehatan
sangat penting sebagai penentu stunting. Begitu juga setelah anak dilahirkan, asupan nutrisi yang tepat untuk anak
akan sangat mempengaruhi pertumbuhan fisik mereka, yaitu anak akan bertambah berat badan dan bertambah
tinggi atau meningkat secara kuantitas.
b. Hubungan Asupan Nutrisi Anak dengan Kejadian Stunting
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejadian stunting, baik pendek atau sangat pendek terjadi pada 75% lebih
ibu hamil dengan status nutrisi kurang. Nutrisi pada saat kehamilan sangat mempengaruhi pertumbuhan janin dan
bayi baru lahir, termasuk barat badan dan tinggi badan bayi. Status nutrisi kurang pada ibu hamil menyebabkan
bayi lahir dengan berat badan dan tinggi badan kurang (TB/U). Hal ini dapat terus berlangsung sampai bayi berusia
2-3 tahun.
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Status nutrisi maternal saat kehamilan dapat ditentukan dengan kenaikan berat badan ibu hamil, sebaiknya sesuai
dengan rekomendasi IOM (Institute of Medicine, 2009). Kenaikan berat badan maternal normal selama kehamilan
yang direkomendasikan ACOG adalah 35-35pound atau sekitar 11.36-15.9 kg (Ricci, S.S., 2007) atau 11.5-16 kg
(Medrofth, J. et al., 2010).
a. Hubungan ASI Ekslusif dengan kejadian stunting.
Menurut WHO (2007) pemberian ASI ekslusif dapat menurunkan resiko kejadian stunting, karena kandungan
kalsium pada ASI mempunyai bioavailabilitas yang tinggi sehingga dapat diserap dengan optimal terutama dalam
fungsi pembentukan tulang anak. Dalam ASI juga mengandung antibodi yang kuat untuk mencegah infeksi dan
sumber gizi yang sangat ideal, berkomposisi seimbang, dan secara alami disesuaikan dengan kebutuhan masa
pertumbuhan bayi (Bahiyatun, 2009).
Hasil penelitian terdapat hubungan yang signifikan antara pemberian ASI eksklusif dengan kejadian stunting. Hal
ini sama dengan penelitian Arifin, Irdasari & Sukandar (2012), dimana hasil analisis multivariat yang menjadi
faktor paling dominan kejadian stunting adalah pemberian ASI. Sejalan dengan penelitian WHO (2006), bahwa
memberikan ASI ekslusif dapat meningkatkan pencapaian pertumbuhan, perkembangan dan kesehatan anak yang
optimal. Setelah itu dapat dilanjutkan dengan memberikan makanan pendamping ASI sampai umur 2 tahun atau
lebih.
ASI bagi bayi merupakan nutrisi ideal untuk menunjang kesehatan, pertumbuhan dan perkembangan secara
optimal. ASI dapat mencegah malnutrisi pada bayi, didalam ASI terkandung zat -zat gizi yang dibutuhkan bayi
dengan tepat, mudah digunakan secara efisien oleh tubuh bayi dan melindungi bayi terhadap infeksi. Pada tahun
pertama kehidupan bayi sistem kekebalan bayi belum sepenuhnya berkembang dan tidak bisa melawan infeksi
seperti halnya anak ya ng lebih besar, oleh karena itu zat kekebalan yang terkandung dalam ASI sangat berguna.
Pilihan makanan terbaik untuk bayi yaitu ASI, karena dalam ASI ada faktor protektif terutama komponen aktif
imunologi, lemak terstruktur (asam palmitat dalam psn 2 pad a TG) menyebabkan absopsi lemak dan kalsium yang
lebih baik sehingga perkembangan tulang meningkat, serta bioavailabilitas gizi yang tinggi. Asam palmitat
merupakan sumber kalori penting dengan daya antioksidasi yang rendah. Komposisi ASI tidak bersifat ho mogen,
dimana kolostrum diproduksi 1-3 hari postpartum, pada akhirnya akan menjadi susu matur setelah 3 minggu.
Faktor imunologi tidak hanya ada dalam kolostrum yang diproduksi selama beberapa hari pertama laktasi, tetapi
terus berlanjut sepanjang aktivita s menyusui.
Dalam upaya penanganan masalah stunting ini, khusus untuk bayi dan anak telah dikembangkan standar emas
makanan bayi dalam pemenuhan kebutuhan gizinya, yaitu Inisiasi Menyusui Dini (IMD) yang harus dilakukan
sesegera mungkin setelah melahirkan, memberikan ASI eksklusif, pemberian makanan pendamping ASI yang
berasal dari makanan keluarga dan pemberian ASI diteruskan sampai anak berusia 2 tahun (Kemenkes. R.I, 2011).
b. Hubungan Asupan Nutrisi dengan kejadian stunting.
Proses optimalisasi tumbuh kembang dan masa emas dalam pertumbuhan otak terjadi pada dua tahun awal
kehidupan (window of opportunity). Pada usia ini anak memerlukan zat gizi agar proses pertumbuhan dan
perkembangan berjalan baik. Karakteristik khas pada anak usia 12 -24 bulan yaitu bergerak terus, tidak bisa diam
dan sulit untuk diajak duduk dalam waktu yang relatif lama. Karakteristik tersebut terkait dengan pemenuhan
kebutuhan nutrisi anak sukar atau kurang mau makan, nafsu makan anak sering kali berubah yang mungkin pada
hari ini makannya cukup banyak dan pada hari berikutnya makannya sedikit, biasanya anak menyukai jenis
makanan tertentu dan anak cepat bosan dan tidak tahan makan sambil duduk dalam waktu lama. Orang tua harus
memahami karakteristik tersebut dan dapat menciptakan lingkungan makan yang menyenangkan.
Gizi seimbang pada anak usia 12 – 24 bulan harus mengandung unsur sumber tenaga, sumber zat pembangun dan
sumber zat pengatur. Ketiga golongan tersebut harus ada dalam menu sehari – hari dan jumlahnya disesuaikan
dengan usia anak. Asupan makanan sehari untuk anak harus mengandung 10 -15% kalori, 20 – 35% lemak dan
sisanya karbohidrat. Setiap kg berat badan anak memerlukan asupan energi sebanyak 100 kkal.
Hasil penelitian di Puskesmas Salopa menunjukkan b ahwa kesadaran keluarga dalam menyediakan makanan
beragam pada balita masih sangat rendah. Kebanyakan diantara mereka mengkonsumsi hidangan dengan
komposisi yang tidak memenuhi gizi seimbang. Asupan nutrisi yang kurang beragam secara terus menerus dalam
waktu yang lama beresiko menyebabkan kekurangan gizi.
Hasil penelitian menunjukkan asupan nutrisi yang kurang terjadi pada hampir seluruh balita yang sangat pendek
(79,2%). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Fitri (2012), dimana rendahnya kosumsi energi pada balita stunting
disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya frekuensi dan jumlah pemberian makan, densintas energi yang
rendah, nafsu makan berkurang dan penyakit infeksi. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri (2012) dan Asrar, Hadi,
& Boediman (2009), menyatakan ada hubungan yang signifikan antara kosumsi energi dengan kejadian stunting
pada balita di Sumatra, Kalimantan Barat, dan Maluku. Hal ini disebabkan karena asupan nutrisi yang tidak
adekuat, terutama dari total energi, berhubungan dengan defisit pertumbuhan fisik.
Penelitian Hidayati, dkk (2010) mengemukaan bahwa tingkat kecukupan energi dan protein memiliki hubungan
yang signifikan dengan kejadian stunting. Anak batita dengan asupan energi yang rendah memiliki risiko 2,52 kali
menjadi stunting dan terjadi peningkatan risiko anak menjadi stunting sebesar 3,46 kali pada anak dengan asupan
protein yang rendah.
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Zat – zat gizi esensial yang dibutuhkan tubuh diantaranya karbohidrat, lemak, mineral, vitamin dan air. Oksidasi
zat – zat gizi ini mengha silkan energi yang diperlukan tubuh untuk melakukan kegiatan/ aktivitas. Protein, mineral,
dan air adalah bagian dari jaringan tubuh diperlukan untuk membentuk sel – sel baru, memelihara, dan mengganti
sel – sel yang rusak.
Mineral dan vitamin diperlukan sebagai pengatur dalam proses oksidasi, fungsi normal saraf dan otot. Air
diperlukan untuk melarutkan bahan – bahan didalam tubuh, seperti didalam darah, cairan pencernaan, jaringan,
mengatur suhu tubuh, pembuangan sisa – sisa/ ekskresi dan lain – lain proses tubuh. Mineral makro diperlukan
tubuh lebih dari 100 mg/hari sedangkan mineral mikro diperlukan tubuh < 100 mg/hari. Yang termasuk dalam
mineral makro adalah kalsium, magnesium, fosfor, kalium, natrium dan flour sedangkan yang termasuk mineral
mikro adalah kromium, tembaga, iodium, besi, flour, mangan, selenium, dan seng (Zn). Asupan kalsium yang
kurang menyebabkan rendahnya kepadatan tulang. Hal ini dapat memicu terhadap terjadinya stunted (NUPA,
2013). Kalsium dapat bersumber dari susu, keju, yogurt, sarden, kacang panggang, tahu, kacang – kacangan dan
roti tawar.
Mineral sangat berperan penting terhadap gizi dan kesehatan anak. Hasil penelitian Hidayati, dkk (2010)
mengemukakan bahwa anak yang kekurangan asupan Fe dan Zn memiliki risiko menjadi anak stunting. Anak
yang kekurangan asupan Fe cenderung 3,25 kali menjadi stunting, dan memiliki kecenderungan 2,67 kali menjadi
stunting jika kekurangan asupan Zn. Kekurangan asupan kalsium juga merupakan faktor risiko terjadinya stunting
pada anak-anak. Sumber zat besi (Fe) dalam makanan terdapat dalam sayuran (hijau tua), kacang – kacangan, hati,
daging sapi, sarden, tahu, telur.
Kiman-Murage et al (2012) mengemukakan bahwa ada hubungan antara vitamin A dengan kejadian stunting pada
balita. Balita yang tidak diberikan suplementasi vitamin A mengalami stunting 1,5 kali dibandingkan balita yang
diberikan suplementasi vitamin A. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Hadi et al (2000), bahwa
suplementasi vitamin A berpengaruh terhadap pertumbuhan linier anak. Anak yang diberikan suplementasi
vitamin A ternyata dapat menambah tinggi badan anak sebesar 0,16 cm dalam 4 bulan dibandingkan dengan anak
yang tidak diberikan suplementasi vitamin A. Karena fungsi dari vitamin A membantu terjadinya sintesis protein
dan pertumbuhan sel. Vitamin A dibutuhkan untuk perkembangan tulang dan sel epitel. Jika seorang anak
mengalami defisiensi vitamin A maka pertumbuhan tulang terhambat dan bentuk tulang tidak normal atau
mengalami kegagalan pertumbuhan (Almatsier,2001).
Pemenuhan zat gizi yang adekuat baik zat gizi makro maupun gizi mikro sangat dibutuhkan untuk menghindari
atau memperkecil risiko stunting. Kualitas dan kuantitas makanan yang baik merupakan komponen penting dalam
makanan yang berperan dalam pertumbuhan linier (Taufiqurohman, 2009). Pemberian makanan yang tinggi
protein, kalsium, vitamin A dan zinc dapat memicu tinggi badan anak. Pemberian asupan gizi yang adekuat
berpengaruh pada pola pertumbuhan normal sehingga dapat terkejar (catc h up) (Rahayu, 2011).
Kesimpulan dan Saran
Hasil penelitian dapat disimpulkan terdapat perbedaan proporsi kejadian stunting (TB/U) antara anak yang lahir
tidak BBLR dengan BBLR, ada hubungan yang signifikan antara berat badan lahir dengan kejadian stunting
dengan OR 26,667 (95% CI: 7,249 – 98,098), artinya anak dengan berat badan lahir rendah mempunyai peluang
26,667 kali tinggi badannya menjadi sangat pendek dibanding anak tidak BBLR. Hasil uji Chi-Square didapatkan
(p-value 0.000 < 0.05) bahwa pemberian ASI ekslusif dan asupan nutrisi anak berhubungan secara signifikan
dengan stunting. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Dinas Kesehatan
Kabupaten Tasikmalaya bersama Puskesmas Salopa serta instansi lain yang terkait dapat memberikan solusi
berupa kebijakan dalam rangka menekan kejadian anak stunting, diantaranya:
a.
Memotivasi kader kesehatan untuk memantau ibu – ibu yang mempunyai anak dibawah 6 bulan agar
memberikan ASI ekslusif dan memberikan makanan pendamping ASI setelah 6 bulan serta tetap memberikan ASI
berlanjut sampai anak usia 2 tahun.
b.
Melalui pendekatan multi-sektoral dalam pembangunan pangan dan gizi, menggerakkan kembali sasaran
program gizi yang lebih fokus terhadap ibu hamil sampai anak usia 2 tahun, serta lebih menggiatkan kembali
gerakan perbaikan gizi pada kelompok 1000 hari pertama kehidupan (Gerakan Nasional Sadar Gizi).
c.
Melalui bagian gizi di Puskesmas untuk memberikan penyuluhan terhadap ibu – ibu mengenai pentingnya
asupan makanan dengan menu seimbang untuk anak usia 12 – 24 bulan.
d.
Melakukan penelitian lanjutan dengan metoda penelitian quasi eksperimen terkait intervensi program
secara dini untuk mengantisipasi / mencegah terjadinya stunting di wilayah resiko tinggi terjadinya stunting
sebagai pilot project di Jawa Barat dan dapat dikembangkan di seluruh wilayah Indonesia.
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ABSTRAK
Harapan merupakan salah satu komponen utama dalam proses pemulihan pasien gangguan jiwa. Namun, sebagian
besar alat untuk mengukur harapan yang dikembangkan di luar bidang kesehatan jiwa khususnya untuk pasien
skizofrenia, padahal hal ini sangat diperlukan. Tujuan studi ini bertujuan untuk meninjau alat ukur yang digunakan
untuk menguji harapan pada pasien skizofrenia. Tujuh studi ditemukan dalam rentang 2009 – 2019 dengan
menelusuri data base elektronik Pubmed, CINAHL ebsco, Proquest, dan Scient Direct. Dari tujuh skala ukur yang
diambil dan telah memenuhi kriteria inklusi didapatkan hasil dua skala ukur harapan yang digunakan pada pasien
kanker dan yang lainnya masing-masing satu skala ukur pada pasien skizofrenia, psikosis, masyarakat umum dan
siswa/i SMP-SMA. Hanya dua skala ukur yang digunakan pada pasien gangguan jiwa yaitu Integrative Hope
Scale dan Schizophrenia Hope Scale (SHS-9). Namun hanya Schizophrenia Hope Scale (SHS-9) yang spesifik
fokus pada pasien skizofrenia dengan jumlah pertanyaan yang singkat dan mudah digunakan sehingga
memudahkan dokter dan perawat dalam meningkatkan kualitas hidup individu dengan skizofrenia.
Kata Kunci: Instrument, Hope, Schizophrenia
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ABSTRAK
Penyebab kematian di Indonesia didominasi oleh penyakit kronis, salah satunya diabetes mellitus (DM). Diabetes
Melitus adalah kondisi hiperglikemia yang dapat mengakibatkan gangguan metabolik akut dan vaskular yang
dapat menyebabkan kerusakan pada sistem saraf (neuropati). Manajemen perawatan mandiri n europati pada
pasien DM tipe 2 diperlukan untuk deteksi, memperbaiki gejala serta memperlambat perkembangan neuropati
perifer. Oleh karena itu, menjadi penting untuk mengidentifikasi manajemen perawatan neuropati mandiri pada
pasien DM tipe 2 untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Tujuan dari tinjauan literature ini adalah untuk
mengidentifikasi manajemen perawatan mandiri neuropati pada pasien DM tipe 2. Metode penelusuran tinjauan
literature ini dengan menggunakan basis data seperti google scholar, Pub med dan Proquest dengan kriteria inklusi
yang berfokus pada manajemen neuropati pada pasien DM, tahun publikasi antara 2009-2019 dalam bahasa
Indonesia dan bahasa inggris. Didapatkan sebanyak 56 artikel lengkap dan yang terpilih sebanyak 12 artikel yang
sesuai kriteria inklusi dengan desain quasi experiment dan Randomized controlled trial. Penurunan kualitas hidup
pasien diabetes mellitus disebabkan oleh nyeri, defisit sensorik, ketidakstabilan gaya berjalan, resiko jatuh,
ulserasi kaki dan amputasi Manajemen perawatan mandiri neuropati pada pasien DM tipe 2 diantaranya kontrol
gula darah, meningkatkan aktivitas fisik, kontrol penurunan berat badan, diet, dan perawatan kaki. Perlu adanya
edukasi kepada pasien dan keluarga dengan neropati DM dalam perawatan mandiri untuk mencegah dan
mengurangi komplikasi lebih berat.

Kata kunci: Manajemen, Neuropati, Diabetes Tipe 2
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ABSTRAK
Masalah kesehatan yang banyak terjadi di masyarakat saat ini adalah hipertensi. Kasus hipertensi di Indonesia
pada tahun 2018 sebesar 34.1% dan mengalami peningkatan dari tahun 2013 yaitu sebanyak 8 .3% dari 25.8%.
Hipertensi Harus ditangani agar tidak menimbulkan dampak yang sistemik. Air rebusa n daun salam memiliki
kandungan flavonoid yang memiliki manfaat untuk menurunkan tekanan darah. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pengaruh pemberian air rebusan daun salam terhadap perubahan tekanan darah pada klien usia
pertengahan dengan hipertensi.
Metode dalam penelitian ini quasy eksperimen dengan pre post test design. Sampel sebanyak 19 orang. Penelitian
ini menggunakan teknik non probability sampling dengan Purposive Sampling. Pengumpulan data dilakukan
dengan mengukur tekanan darah sebelum dan sesudah diberikan intervensi, intervensi diberikan 2 kali 1 hari pada
pagi dan sore selama 7 hari berturut-turut. Analisis yang digunakan adalah uji T dependen.
Hasil uji statistik univariat rerata sistolik sebelum pemberian intervensi I 151 .95 dan diastolik 93.74, sedangkan
sesudah pemberian intervensi rerata sistolik 131.05 dan diastolik 84.26. Hasil uji statistik bivariat dengan
dependent T-Test terdapat perbedaan tekanan darah sistolik p value (0.001) dan diastolik p value (0.001) sesudah
pemberian a ir rebusan daun salam pada klien usia pertengahan dengan hipertensi di wilayah kerja Puskesmas
Cimahi Selatan.
Disarankan kepada Puskesmas untuk memberikan pendidikan kesehatan mengenai terapi komplementer salah
satunya rebusan daun salam untuk menurunkan tekanan darah.
Kata Kunci: Hipertensi, air rebusan daun salam
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ABSTRAK
Perkembangan anak secara umum terdiri dari beberapa periode, salah satunya adalah periode kanak-kanak awal
usia 1-3 Tahun (toddler), dimana periode ini terdapat perkembangan psikoseksual yaitu fase anal. Tugas
perkembangan yang harus dilalui anak adalah melakukan kontrol terhadap buang air besar atau buang air kecil.
Mengajarkan perilaku terkait toileting sejak dini merupakan salah satu usaha ibu untuk melatih anak agar mampu
mengontrol dalam proses eliminasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perilaku ibu dalam mengatasi
nokturnal enuresis (mengompol) pada anak usia 1-3 tahun.
Metode penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Populasi dalam penelitian
ini adalah ibu yang memiliki anak usia 1-3 tahun di Desa Pabean Udik Indramayu. Teknik pengambilan sampel
menggunakan teknik total sampling dengan jumlah 92 responden. Instrumen penelitian ini menggunakan
kuesioner.
Hasil penelitian didapatkan bahwa perilaku ibu dalam mengatasi mengompol pada anak 1 -3 tahun kategori baik
sebanyak 40 responden (43.5%) dan perilaku ibu dalam mengatasi mengompol pada anak 1-3 tahun dengan
kategori kurang baik sebanyak 52 responden (56.5%).
Kesimpulan dari penelitian didapatkan bahwa perilaku ibu dalam mengatasi mengompol pada anak memiliki
perilaku yang kurang baik, sehingga di perlukan edukasi kepada ibu yang memiliki anak usia 1-3 tahun cara
mengatasi nokturnal enuresis (mengompol) pada anak usia 1-3 tahun.
Kata kunci: Perilaku, Noktural Enuresis, usia 1-3 tahun
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Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran
Email: khairiyatulmunawwarah@gmail.com

ABSTRAK
Saat ini teknologi berkembang begitu pesat di dunia. Teknologi seperti internet digunakan manusia diseluruh
kelompok usia dalam kehidupan sehari-hari. Namun, penggunaan internet yang berlebihan juga mampu membawa
dampak negatif bagi diri sendiri dan bagi lingkungan sekitar. Internet addiction dapat menyebabkan gangguan
jiwa. Perawat berperan penting dalam mencegah terjadinya internet addiction. Telah banyak terapi yang dapat
menjadi alternatif untuk individu dengan internet addiction. Tujuan dari literature review ini adalah untuk
mengetahui terapi yang terbukti paling efektif dalam menangani masalah internet addiction. Metode pencarian
melalui database Pubmed, EBSCO, Proquest. Adapun kata kunci yang dimasukkan pada pencarian advance yaitu:
Intervention OR Treatment OR Therapy OR Program OR Strategy AND Internet Addiction dengan kriteria inklusi
artikel dipublikasi dalam rentang tahun 2009 sampai tahun 2019, artikel full text dan berbahasa Inggris atau
Indonesia. Hasil dari literature review ini bahwa terapi yang terbukti efektif untuk internet addiction yaitu terapi
CBT (Cognitive Behavior Therapy) dan Electroacupunture kombinasi bersama psychointervention. Menurut
artikel yang didapatkan, terapi perilaku kognitif (CBT) dapat dilakukan secara tunggal maupun dikombinasikan
dengan terapi lainnya seperti terapi bupropion, STICA (Short-term Treatment for Internet Addiction). Individu
yang diberikan terapi menunjukkan perubahan kognitif yaitu menjadi lebih rasional, meningkatkan kualitas hidup
dan mengurangi kecanduan internet. Dibutuhkan tinjauan literature terkait dengan jumlah sesi CBT yang efektif
dilakukan terhadap individu dengan masalah internet addiction.
Kata kunci: Intervention or therapy, internet addiction
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PERILAKU CARING MAHASISWA DALAM PROSES PEMBELAJARAN YANG
DIPERSEPSIKAN OLEH MAHASISWA DI FAKULTAS KEPERAWATAN UNPAD
Valentina Lumbantobing1 , Atlastieka Praptiwi2 , Sri Susilaningsih 3
Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran
Email: valentina@unpad.ac.id

ABSTRAK
Caring merupakan fenomena universal, yang dapat mempengaruhi perilaku, perasaan dan pemikiran seseorang
dalam menjalin hubungan satu sama lain. Perilaku caring dapat dipupuk dan dilatih sedini mungkin. Mahasiswa
keperawatan yang dipersiapkan menjadi calon perawa t yang professional telah dibekali ilmu pengetahuan terkait
caring. Perilaku caring selama pendidikan dapat dilihat dari proses pembelajaran baik perkuliahan dikelas besar,
tutorial dan praktikum. Adanya keluhan terkait perilaku mahasiswa dari beberapa kalangan di fakultas
keperawatan membuat peneliti meninjau lebih dalam terkait perilaku caring mahasiswa. Tujuan penelitian ini
adalah mengidentifikasi perilaku caring mahasiswa selama proses pembelajaran baik tutorial maupun praktikum
yang dipersepsikan oleh mahasiswa dan tenaga kependidikan di Fakultas Keperawatan Unpad. Jenis penelitian
ini adalah penelitian deskriptif kua litatif. Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa fakultas keperawatan.
Data diperoleh dengan melakukan wawancara kemudian dianalisa berdasarkan Collaizi.
Hasil penelitian terhadap 17 responden yang diambil secara acak didapatkan tujuh tema dalam perilaku caring
selama dalam proses pendidikan baik dalam tutorial maupun praktikum, yaitu : pengetahuan, keberanian,
kesabaran, antusias, komunikasi, menghargai dan kepekaan. Kesimpulannya hasil penelitian menunjukan bahwa
mahasiswa pada proses pembelajaran membutuhkan role model yang mampu mempengaruhi mahasiswa dalam
bertindak dengan baik, dan adanya support group dari mahasiswa tersebut untuk saling mengingatkan satu sama
lainnya.
Kata kunci: Mahasiswa, Perilaku caring, Proses Pembelajaran
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REVIEW ARTIKEL: INTERVENSI NYERI DALAM MENURUNKAN
DISMENORHEA
Tetti Solehati1* , Aulia 1 , Aoliyah 1 , Nanda 1 , Venna 1 , Novarina 1 , Siti1 , Hesty 1 , Yuli1 , Reina 1 , Rizka 1 , Fatimah 1
1
Fakultas Keperawatan, Universitas Padjadjaran
* Email: tetti.solehati@unpad.ac.id

ABSTRAK
Nyeri merupakan suatu pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan akibat dari kerusakan
jaringan yang bersifat subjektif. Tujuan penelitian untuk mengetahui intervensi yang yang digunakan pada
dismenore. Metode pencarian jurnal dilakukan di data base google scholar dengan kata kunci terapi dismenorhoe.
Kriteria artikel yaitu studi diterbitkan dalam Bahasa Indonesia terbit tahun 2007 -2017 dan menggunakan studi
Quasy eksperimen. Peneliti menemukan 6 studi yang masuk dalam kriteria penelitian diperolah 4 study
mengggunakan teknik random sampling, 1 study mengunakan purposive sampling, dan 1 study menggunakan
Consecutive sampling. Hasil penelitian: ditemukan bahwa intervensi untuk mengurangi dismenorhe adalah senam
dismenorhoe, kompres hangat, yoga, dan latihan peregangan perut. Kesimpulan: semua intervensi yang diberikan
efektif dalam menurunkan dismenorhoe
Kata Kunci: Intervensi, nyeri, dismenorhoe

PENDAHULUAN
Seorang anak perempuan akan mengalami masa pubertas yang ditandai dengan adanya menstruasi. Menstruasi
merupakan perdarahan secara periodik dan siklik dari uterus yang disertai dengan adanya deskuamasi
endometrium (Prawiroharjo, 2007). Menstruasi biasanya terjadi pada usia pra - remaja yaitu usia 9-14 tahun atau
ada juga yang berpendapat antara usi usia 10-16 tahun, tergantung dari berbagai faktor seperti keadaan gizi anak
perempuan, keturunan, dan kesehatan secara umum (Prawiroharjo, 2011). Anak perempuan akan mendapatkan
pengalaman yang berbeda -beda selama menjalani menstruasinya tersebut. Ada sebagian anak perempuan yang
mengalami ra sa nyeri akibat dari proses pelepasan endometrium saat menstruasi tersebut yang lebih dikenal
dengan dismenore. Dismenore merupakan nyeri saat haid yang biasanya sitandai dengan adanya rasa kram yang
terpusat di abdomen bawah (Prawiroharjo, 2011). Keluhan dismenore dapat terjadi bervariasi mulai dari yang
ringan sampai berat. Nyeri haid menyebabkan perempuan mengobati dirinya sendiri dengan obat anti nyeri atau
mendatangi dokter untuk merngatasi nyerinya.
Nyeri merupakan suatu pengalaman sensorik dan merupakan pengalaman emosional yang tidak menyenangkan
akibat dari adanya kerusakan jaringan yang bersifat subjektif (Muttaqin, 2008). Nyeri merupakan keluhan sensorik
dimana seseorang memperlihatkan ketidaknyamanannya baik secara verbal, nonverbal ataupun ke duanya yang
dinyatakan seperti pegal, ngilu linu dan sebagainya yang dapat dianggap sebagai modalitas nyeri. Dismenore
merupakan satu nyeri yang yang dirasakan oleh beberapa wanita saat dalam kondisi menstruasi. Menurut data
WHO (dalam Fahmi, 2014), angka kejadian dismenore di Indonesia ditemukan sebanyak 55% dikalangan usia
produktif dimana 15% penderita dismenore tersebut mengeluhkan aktivitas mereka menjadi terbatas akibat
dismenore tersebut. Dengan demikian menjadikan penderita terganggu dalam memenuhi kebutuhan akan
aktifitasnya sehari-hari, baik aktifitas didalam maupun di luar rumah.
Beberapa intervensi dilakukan untuk mengatasi keluhan nyeri akibat dismenore, baik secara terapi faramakologis
maupun non-farmakologis. Terapi farmakologis dengan jenis obat analgesic seperti paracetamol, aspirin dan lainlain. Namun penggunaan analgesic bisa memberikan efek samping. Seperti: gangguan saluran pencernaan,
gangguan hati, gangguan ginjal dan bisa memberikan reaksi alergi pada beberapa orang. Terap yang lainn ya yaitu
penurunan nyeri dismenore dengan cara non-farmakologi sepert terapi modalitas. Beberapa contoh terapi
modalitas yang dapat dilakukan untuk mengatasi nyeri dismenore diantaranya yoga, terapi senam, kompres hangat
dan kompres dingin. Dalam Beberapa penelitian menunjukan bahwa terapi-terapi tersebut efektif dalam
mengurangi rasa nyeri dismenore.
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Berdasarkan phenomena nyeri yang mengurangi rasa nyaman tersebut membuat banyak peneliti tertarik untuk
meneliti terapi yang dapat digunakan untuk mengurangi tingkat nyeri dan meningkatkan ketidaknyamanan dari
dismenore tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui intervensi apa saja yang efektif dalam menurunkan
nyeri dismenore. Penelitian ini bermanfaat dalam meningkatkan khasanah ilmu keperawatan serta meningkatkan
IPTEK dalam pengembangan terapi nonfarmaklogi dalam mengatasi dismenore.
METODE
Pencarian artikel dilakukan di google scholar dengan kata kunci terapi dismenore. Temuan hasil jurnal didapatkan
sebanyak 410 jurnal. Jurnal kemudian dipilih berdasarkan panduan appraisal dan sesuai kriteria inklusi penelitian
ini. Setelah dilakukan penilaian, terkumpul sebanyak 6 artikel yang dianggap dapat mewakili dari keseluruhan
artikel mengenai terapi non farmakologis pada dismenore. Kriteria inklusi yan g digunakan yaitu elektronik jurnal
internasional yang terbit antara tahun 2007-2017, fulltex, menggunakan bahasa inggris maupun bahasa Indonesia,
desain penelitian eksperimental atau quasy experimental, merupakan penelitian terapi non farmakologis untuk
menurunkan nyeri pada dismenore.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Setelah dilakukan screening, diperoleh 6 study yang sesuai kriterian inklusi dan memilik kualitas penelitian yang
baik. Ada beberapa terapi non farmakologis yang dapat menurunkan nyeri pada dismenore d iantaranya terapi
senam, yoga, kompres hangat, dan kompres dingin. Dari beberapa terapi tersebut terbukti memberikan pengaruh
dalam menurunkan nyeri pada dismenore. Setiap jurnal yang dipilih mengukur intensitas nyeri sebelum dan
sesudah dilakukan intervensi. Setiap intervensi dilakukan sekitar 20-45menit.
Populasi dari setiap jurnal adalah seluruh penderita nyeri dismenore di setiap tempat yang ditentukan pada masingmasing jurnal. Sampel yang digunakan berkisar antara 20 -126 responden dimana pengambilan sampel pada
beberapa jurnal dilakukan dengan Purposive Sampling dan jurnal lainya menggunakan Random Sampling.
Seluruh jurnal yang dipilih menggunakan metode penelitian berupa Quasi Experimental Study. Instrument yang
digunakan untuk mengkur tingkat nyeri yaitu Visual Descriptor Scale (VDS), Numeric Rating Scale (NRS) dan
pada beberapa jurnal lainnya menggunakan Visual Analogue Scale (VAS)
Berdasarkan 6 jurnal yang kami analisis, didapatkan karakteristik yang sama, yaitu jenis penelitian dari 6 jurnal
tersebut merupakan jenis quasi eksperimen. Sasaran yang digunakan dari keenam jurnal tersebut berbeda -beda, 2
diantaranya memberikan intervensi pada siswi SMK, 1 jurnal memberikan intervensi pada siswi SMA Kelas XI,
1 jurnal memberikan intervensi pada kelompok remaja putri, 1 jurnal memberikan in tervensi pada kelompok
mahasiswi, dan 1 jurnal memberikan intervensi pada kelompok wanita usia 18 sampai 45 tahun.
Sampel yang digunakan pada penelitian untuk jurnal tersebut bervariasi, mulai dari populasi 46 dan sampel 23,
sampel 126, populasi 114 sampel 58, populasi 42 sampel 30, sampel 83, dan sampel 30.
Intervensi yang diberikan untuk mengurangi tingkat dismenore ini pun berbeda -beda, yaitu 1 jurnal memberikan
intervensi berupa terapi senam pada mahasiswi, 2 jurnal memberikan intervensi berupa terapi yoga pada siswi
SMK, 1 jurnal memberikan intervensi berupa terapi kompres dingin pada wanita usia 18 -45 tahun, dan 2 jurnal
memberikan intervensi berupa terapi kompres hangat pada remaja dan siswi SMA.
Teknik sampling yang digunakan keenam jurnal ini pun berbeda -beda, 4 jurnal diantaranya menggunakan teknik
random sampling, 1 jurnal menggunakan purposive sampling, dan 1 jurnal menggunakan consecutive sampling.
Penelitian yang tertera dalam jurnal-jurnal tersebut, menggunakan instrumen atau dilakukan dengan cara yang
berbeda -beda. 1 jurnal diantaranya menggunakan skala kecemasan Hamilton (HAM -A) dan skala penilaian
Hamilton untuk depresi (HAM-D), 1 jurnal menggunakan metode observasi, 1 jurnal menggunakan Numeric
Rating Scale (NRS), 1 jurnal menggunakan metode wawancara dan Verbal Descriptor Scale (VDS), 1 jurnal
menggunakan skala VAS (skala analog visual) dan 1 jurnal menggunakan dan Verbal Descriptor Scale (VDS).
Dari hasil penelitian, semua jurnal didapatkan hasil bahwa intervensi yang diberikan efektif dan berpengaruh baik
untuk dismenore yang dialami oleh responden. Penulis dari 6 jurnal tersebut juga membuktikan adanya perubahan
positif pada responden setela h pemberian intervensi, baik dengan pemberian terapi kompres hangat, kompres
dingin, yoga maupun senam.
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Tabel 1. Original Penellitian
No

1.

2.

Judul Artikel &
Penulis

Tujuan
Penelitian

Populasi, Sampel & Teknik
Sampling

Jenis Penelitian

Intervensi

Judul :
Pengaruh
senam
dismenore terhadap
penurunan dismenore
pada remaja putri di
Desa
Sidoharjo
Kecamatan Pati.
Penulis :
Rofli
Marlinda,
Rosalina,
Puji
Purwaningsih
Tahun 2013

Penelitian ini
bertujuan untuk
mengetahui
apakah
ada
pengaruh senam
dismenorenterh
adap
tingkat
dismenore pada
remaja putri di
Desa Sidoharjo
Kecamatan Pati.

Populasi penelitian
Remaja putri yang mengalami
dismenore berjumlah 42 orang.
Sampelyang diambil 15 orang
untuk masing-masing kelompok
kontrol dan intervensi.
Teknik Sampling : Purposive
Sampling

Quasy Experiment
Design
dengan
jenis desain Non
Equivalent
Control
Group
Design

Sebelum diberikan
intervensi,
responden
Diwawancarai
mengenai
pengalaman
dismenore, tingkat
nyeri
, cara mengatasi
dismenore,
kemudian dilakukan
senam dismenore
kepada kelompok
intervensi.

Judul : Menurunkan
Nyeri
Dismenore
dengan
Kompres
Hangat
Penulis :
Amrina
Oktaviana,
Riyanti Imron
Tahun 2016

Penelitian ini
bertujuan untuk
mengetahui
pengaruh
pemberian
kompres hangat
terhadap
penurunan nyeri
dismenore
mahasiswi kelas
regular
kebidanan
Tanjung Karang
Tahun 2012

Populasi penelitian berjumlah
114 orang
Sampel yang diambil 58 orang.
Teknik Sampling : Simple
Random Sampling
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Quasy Experiment
Design
dengan
rancangan
one
group
pretestposttest

Sampel diobservasi
terlebih dahulu
sebelum dilakukan
intervensi, kemudian
setelah diberikan
perlakuan sampel
tersebut diobservasi
kembali mengenai
tingkat nyeri
dismenore yang
dialami.

Teori / Konsep
yang Menjadi
Kerangka
Pemikiran
-

Variabel &
Instrumen

Hasil

Variabel bebas :
Senam
dismenore

Hasil penelitian didapatkan rata-rata
skala
nyeri dismenorea sebelum dilakukan
senam dismenore pada kelompok
kontrol sebelum dan sesudah dengan
tingkat nyeri derajat 1(20,00)(40,00), derajat 2 ( 46,7)-(33,3),
derajat 3 (33,3) – (0)
dengan
standard deviation pada kelompok
intervensi 0,799 dan kontrol 0,775.
Berdasarkan uji Mann-Whitney
didapatkan nilai p-value sebesar 0,041
dan karena p-value 0,041 < (0,05),
maka Ho ditolak, yang berarti bahwa
ada pengaruh dilakukan senam
dismenore terhadap penurunan
dismenore pada remaja putri di Desa
Sidoharjo Kecamatan Pati
Hasil penelitian didapatkan rata-rata
nyeri dismenorea sesudah
dilakukan kompres hangat secara
berturut turut
di Asrama Kebidanan Tanjung
karang
tahun 2012 adalah 4,57, dengan nilai
tengah 5,00, nilai yang sering muncul
5,
mempunyai nilai terendah 2 dan nilai
tertinggi 6.
Berdasarkan tabel 3 didapatkan data
bahwa rata-rata tingkat nyeri sesudah
kompres hangat adalah 4,57 dengan
standar deviasi 0,993. Rata-rata
tingkat
nyeri sebelum kompres hangat adalah
6,28
dan pada pengukuran terlihat nilai
mean
perbedaan antara pengukuran
sebelum dan

Variabel terikat
:
Nyeri
dismenore
Instrumen
:
Verbal
Descriptor
Scale
(VDS)
dan Wawancara

-

Variabel bebas :
Kompres hangat
Variabel terikat
:
Nyeri
dismenore
Instrumen
:
Jenis
data
primer
yang
digunakan
untuk mengukur
tingkat
nyeri
dismenore

sesudah adalah 1,701, dan
mempunyai
nilai keper-cayaan 1,559 - 1,855 .
Hasil uji
statistik didapatkan nilai P value 0,00
.
Karena P value < 0,05 sehingga H0
ditolak.
Artinya, ada pengaruh yang
signifikan
antara antara tingkat nyeri sebelum
dan
sesudah di kompres hangat di Asrama
Kebidanan Tanjung Karang
Politeknik
Kesehatan Kemenkes Jurusan
Kebidanan
Tanjung Karang Tahun 2012

No

3.

Judul Artikel &
Penulis

Tujuan
Penelitian

Penurunan
Nyeri
dismenorea
primer
melalui
kompres
hangat pada remaja

Penelitian ini
bertujuan untuk
mengetahui
pengaruh
kompres hangat
terhadap
dismenorea
primer
pada
remaja.

Penulis : Murtiningsih
dan Lina Karlina
Tahun: 2015

Populasi,
Sampel &
Teknik
Sampling
Remaja kelas
XI SMA
Negeri 1
Cimahi tahun
2014 yang
mengalami
dismenorea
sebanyak 83
orang
Teknik
Sampling
Random
Sampling

Jenis Penelitian

Intervensi

quasy experiment

Sebelum diberikan
intervensi,
responden
dipersilahkan untuk
mengisi kuesioner
skala
nyeri, kemudian
dilakukan kompres
hangat
menggunakan bulibuli karet dibungkus
kantong kain bersih
dengan ukuran 26cm
x
18 cm, diisi air
panas 500 ml
dengan suhu air
46°C diukur
menggunakan
termometer air,

:
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Teori / Konsep
yang Menjadi
Kerangka
Pemikiran
-

Variabel &
Instrumen

Hasil

Variabel bebas :
Kompres
Hangat

Hasil penelitian
didapatkan rata-rata
skala
nyeri dismenorea
sebelum kompres 6.5,
skala nyeri tertinggi 9,
terendah 4 dengan
standard deviation 1.654.
Sedangkan ratarata
skala nyeri dismenorea
setelah kompres
hangat 4.22, skala nyeri
tertinggi 7, terendah
1 dengan standard
deviation 1.665. Hasil uji
statistik didapatkan nilai
p=0.000, maka dapat
disimpulkan pada
α=0.05 ada perbedaan
yang signifikan antara
skala nyeri dismenorea

Variabel terikat
:
Nyeri
dismenore
Imstrumen
Verbal
Descriptor
Scale (VDS)

:

Kekuatan & Kelemahan
Penelitian

diletakkan di area
abdomen bawah
selama 20
menit, dengan posisi
responden
semi
fowler.
4.

Efektivitas
terhadap
dismenorea
remaja

yoga
nyeri
pada

Penulis : Melda Friska
Manurung, Sri Utami,
dan Siti Rahmalia HD
Tahun: 2015

Penelitian ini
bertujuan untuk
mengetahui
efektivitas yoga
terhadap
pengurangan
skala
nyeri
dismenore

Siswi SMK
Negeri
7
Pekanbaru
sebanyak 30
orang
Teknik
Sampling :
Random
Sampling

quasy experiment

650 | S e m i n a r N a s i o n a l 2 0 1 9 U n p a d

diberikan
intervensi kombinasi
yoga selama 45
menit sebanyak 3x
dengan istirahat 5
menit.

-

Variabel Bebas :
Efektivitas
Yoga
Variabel Terikat
:
Nyeri
dismenore
Instrumen
:
Numeric Rating
Scale (NRS).

sebelum dengan sesudah
kompres hangat,
yang berarti terdapat
pengaruh kompres
hangat terhadap nyeri
dismenorea primer
pada remaja.
terdapat
perbedaan
intensitas nyeri sebelum
diberikan intervensi dan
setelah
diberikan
intervensi
pada
kelompok
eksperimen.Siswi yang
mengalami dismenorea
yang diberikan yoga
merasakan rasa rileks
yang
mengurangi
kontraksi uterus dan
kram abdomen. Efek
relaksasi menyebabkan
peningkatan
respons
saraf parasimpatis yang
mengakibatkan
efek
vasodilatasi pembuluh
darah uterus sehingga
aliran
darah
uterusmeningkat
dan
kontraksi
uterus
berkurang. Serta stimulus
mekanoreseptor pada
kulit
abdomen
memberikan
efek
relaksasi otot abdomen
dan distraksi sehingga
kram abdomen yang
dirasakan
menjadi
berkurang. Maka dapat
disimpulkan bahwa yoga
mengurangi intensitas
nyeri dismenorea dengan
menstimulus
mekanoresptor abdomen,
memberikan
efek
relaksasi, dan distraksi.

5.

Comparison of effects
of abdominal stretching
exercise and cold
compress therapy on
menstrual
pain
intensity in teenage
girls.
Penulis: Rosyida, D. A.
C., Suwandono, A.,
Ariyanti, I., Suhartono,
S., Mashoedi, I. D., &
Fatmasari, D.
Tahun 2017

Untuk menguji
pengaruh
latihan
peregangan
perut dan terapi
kompres dingin
terhadap
penurunan
intensitas nyeri
haid pada
remaja putri di
SMK Bakti
Indonesia
Medika.

consecutive
sampling.
Ada 46
responden
yang dipilih
dalam
penelitian ini
yang terdiri
dari 23
sampel pada
kelompok
latihan
peregangan
perut dan 23
sampel pada
kelompok
kompres
dingin.

Quasi
eksperimental
dengan
2
kelompok pre-test
dan post-test

651 | S e m i n a r N a s i o n a l 2 0 1 9 U n p a d

-

Tidak
disebutkan

Nyeri haid
diukur
menggunakan
VAS (skala
analog visual).
Data dianalisis
menggunakan
uji MannWhitney, ChiSquare, dan
Wilcoxon.

Temuan menunjukkan
bahwa rata-rata nyeri
haid sebelum intervensi
dalam latihan
peregangan perut adalah
7,04 dan dalam terapi
kompres dingin adalah
6,74 dengan p-value
0,211 (<0,05), yang
menunjukkan bahwa
tidak ada perbedaan ratarata nyeri antara kedua
kelompok. Namun,
setelah intervensi, nyeri
haid berkurang dari 7,04
menjadi 1,91 (perbedaan
5,09) pada kelompok
latihan peregangan perut;
dan dari 6,74 menjadi
5,52 (1,22 perbedaan)
pada kelompok kompres
dingin dengan p-value
0,000 (<0,05), yang
menunjukkan bahwa ada
perbedaan signifikan
secara statistik nyeri
menstruasi sebelum dan
sesudah intervensi, baik
latihan peregangan perut
dan terapi kompres
dingin.

Penelitian ini tidak
mengukur tingkat
prostaglandin yang
obyektif dalam mengukur
intensitas nyeri menstruasi.
Penilaian intensitas nyeri
menstruasi berdasarkan
persepsi responden
mungkin bias.

No

Judul Artikel &
Penulis

Tujuan
Penelitian

6

Yoga Nidra as a
complementary
treatment of anxiety
and depressive
symptoms in patients
with menstrual
disorder.
Penulis Rani, K.,
Tiwari, S. C., Singh,
U., Singh, I., &
Srivastava, N. Tahun:
2012

Untuk
mengevaluasi
efek Yoga
Nidra pada
kecemasan dan
gejala depresi
pada pasien
dengan
gangguan
menstruasi.

Populasi,
Sampel &
Teknik
Sampling
Subyek
dipilih dari
Departemen
Obstetri dan
Ginekologi,
C.S.M.
Universitas
Kedokteran
(dahulu
KGMU),
Lucknow
Uttar Pradesh,
India. Subjek
dibagi secara
acak menjadi
dua
kelompok:
Kelompok
intervensi
(dengan
intervensi
yoga: 65
orang) dan
kelompok
kontrol (tanpa
intervensi
yoga
: 61 orang).

Jenis Penelitian

Intervensi

Quasi
eksperimental
dengan 2
kelompok pre-test
dan post-test

-
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Teori / Konsep
yang Menjadi
Kerangka
Pemikiran
Tidak
disebutkan

Variabel &
Instrumen

Hasil

Kekuatan & Kelemahan
Penelit
ian

Penilaian semua
subjek
dilakukan
dengan
mengelola skala
kecemasan
Hamilton
(HAM-A) dan
skala penilaian
Hamilton untuk
depresi (HAMD) pada awal
dan setelah
enam bulan.

Usia rata-rata dengan
S.D dari kelompok
intervensi adalah 27,67 ±
7,85 tahun, dan untuk
kelompok kontrol adalah
26,58 ± 6,87 tahun
(antara kelompok
intervensi selesai nn =
65 dan kelompok kontrol
nn = 61). Ada penurunan
skor yang signifikan
dalam HAM-A (P
<0,003) dan HAM-D (P
<0,02) masing-masing
pada subjek dengan
kecemasan ringan
hingga sedang dan gejala
depresi setelah enam
bulan terapi yoga (Yoga
Nidra) pada kelompok
intervensi dalam
perbandingan untuk
mengendalikan grup.

jumlah sampel sedikit dan
pemilihan subyek dari
klinik rawat jalan rumah
sakit adalah keterbatasan
penelitian ini.

Kriteria inklusi
• Wanita berusia
18 hingga 45
tahun.
• Diagnosis
sugestif tentang
ketidakteraturan
menstruasi
(amenore
patologis,
dismenore,
oligomenorea,
polymenorrhoea
,
hypomenorrhea,
menorrhagia,
dan
metrorrhagia)
selama lebih
dari enam
bulan.

SIMPULAN
Pada kasus kesehatan reproduksi dengan topik dismenore didapatkan bahwa gejala nyeri dismenore yang
sering dialami kebanyakan perempuan, terutama remaja perempuan dapat dikelola dengan beberapa model terapi.
Beberapa model terapi yang banyak ditemukan, memiliki dampak atau pengaruh terhadap penanganan rasa sakit
ketika dismenore. Beberapa model terapi tersebut di antaranya adalah, terapi yoga, kompres hangat, dan senam
dismenore. Model tersebut didapatkan dari berbagai penelitian atau penemuan, sehingga menambah alternatif
penanganan nyeri saat dismenore terjadi.
SARAN
Dalam upaya menigkatkan inovasi dan pengetahuan d alam bidang kesehatan, maka ada baiknya kita
sebagai mahasiswa bidang kesehatan mengupayakan sepenuhnya dalam melakukan berbagai penelitian atau
penemuan baru. Selain itu pun, akan sangat bermanfaat apabila pengetahuan -pengetahuan baru yang didapat untuk
diaplikasikan atau disosialisasikan kepada masyarakat.
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TINGKAT PENGETAHUAN SISWA SEKOLAH DASAR TENTANG PERAWATAN
GIGI MULUT

1

Cecep Eli Kosasih 1* , Tetti Solehati1
Fakultas Keperawatan, Universitas Padjadjaran
* Email: ek_cecep@yahoo.co.id

Latar belakang: Karies gigi merupakan penyakit dengan prevalensi tertinggi di Indonesia, terutama pada masa
anak-anak. Banyak faktor yang menyebabkan karies gigi, salah satunya perawatan gigi dan mulut. Tujuan
penelitian: untuk mengetahui tingkat pengetahuan siswa sekola h dasar (SD) tentang perawatan gigi dan mulut.
Metode: Rancangan penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan metode pengambilan sampel total
sampling berjumlah 291 anak SD di 4 SD di Kabupaten Bandung. Penelitian dilakukan pada tahun 2016. Analisis
data menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian: hasil menunjukkan bahwa sebagian besar sejumlah 257
responden (88, 3%) memiliki pengetahuan yang baik mengenai perawatan gigi dan mulut, sisanya sebagian kecil
sejumlah 34 responden (11,7 %) memiliki pengetahuan yang buruk. Kesimpulan: berdasarkan hasil penelitian
dapat disimpulkan bahwa mayoritas anak SD memiliki pengetahuan yang baik tentang perawatan gigi dan mulut.
Keyword: Perawatan gigi dan mulut, Siswa, Tingkat pengetahuan.
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PENGARUH HIPNOTEsRAPI TERHADAP KELANCARAN ASI PADA IBU
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Yayat Suryati1 , Neng Sani Savitri Dewi1
1
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ABSTRAK
Produksi ASI yang kurang masih menjadi masalah hingga saat ini. didapatkan kurangnya pemberian ASI
disebabkan, 46 % Ketidaklancaran ASI. Kurangnya produksi ASI dapat disebabkan oleh beberapa faktor salah
satunya yaitu kelelahan, kecemasan, dan nyeri terutama pada ibu post partum primi. Salah satu intervensi yang
dapat diberikan untuk meningkatkan produksi ASI yaitu dengan Hipnoterapi. Tujuan penelian ini mengetahui
pengaruh Hipnoterapi terhadap kelancaran ASI pada Ibu menyusui di Wilayah Kerja Puskesmas Cigugur Tengah.
Methode penelitian ini menggunakan metode Quasy Exp erimental dengan rancangan post test only control grup
design, pemilihan sampel menggunakan Consecutive Sampling dengan jumlah sampel sebanyak 24 responden,
dengan 12 responden untuk kelompok intervensi dan 12 responden untuk kelompok kontrol. Instrument y ang
digunakan adalah lembar observasi check list kriteria kelancaran produksi ASI, Analisa data yang dilakukan dua
tahapan, yaitu analisa univariat menggunakan distribusi frekuensi dan analisa bivariat menggunakan uji ChiSquare. Hasil penelitian menunjukan adanya pengaruh Hipnoterapi terhadap Kelancaran ASI dengan hasil yang
diperoleh yaitu p = value 0,041 <α 0,05. Simpulan Hipnoterapi dapat meningkatkan kelancaran ASI, maka
disarankan kepada petugas puskesmas untuk melakukan penyuluhan kesehatan kepada m asyarakat terutama
kepada ibu menyusui dan mengadakan pelatihan hipnoterapi untuk perawatan di Puskesmas.
Kata Kunci: Hipnoterapi, Ibu Menyusui, Kelancaran ASI

PENDAHULUAN
Masa nifas ialah masa sesudah persalinan dan kelahiran bayi, plasenta, serta selaput yang diperlukan untuk
memulihkan kembali organ kandungan seperti sebelum hamil dengan waktu kurang lebih 6 minggu. Cakupan
kunjungan nifas di Indonesia dalam kurun waktu 8 tahun terakhir secara umum mengalami kenaikan, cakupan
kunjungan nifas di Indonesia tahun 2015 yaitu sebesar 87,06%, sedangkan Provinsi Jawa Barat berada di posisi 3
teratas dalam capaian tertinggi cakupan kunjungan nifas setelah Provinsi Riau dan DI Yogyakarta yaitu sebesar
97,23% (Kemenkes RI, 2015). Terdapat tiga proses penting dimasa nifas yaitu : Pengecilan Rahim atau involusi,
Kekentalan darah (hemokonsentrasi) kembali normal, dan Proses laktasi atau menyusui (Saleha, 2009). Proses
Laktasi atau menyusui ini timbul setelah plasenta atau ari-ari lepas. Setelah plasenta lepas, hormon plasenta itu
tidak dihasilkan lagi, sehingga terjadi produksi ASI ( Air Susu Ibu).
Banyaknya jumlah ibu nifas berbanding terbalik dengan pemberian ASI eksklusif, hal ini karena banyak ibu yang
memiliki masalah produksi ASI kurang pada hari- hari pertama setelah melahirkan. Berdasarkan survey badan
penelitian dan pengembangan dibidang kesehatan, didapatkan kurangnya pemberian ASI disebabkan, 46 %
Ketidaklancaran ASI, 25% frekuensi menyusui yang kurang dari 8x/hari, 14% BBLR, 10% premature, dan 5%
penya kit akut maupum kronis (Depkes RI, 2010). Data tersebut didukung oleh penelitian Fikawati (2015)
penelitian yang dilakukan pada 845 bayi, 32% bayi tidak diberikan ASI. Karena Alasan terbesar kegagalan dalam
pemberian ASI adalah ibu mengeluh ASI sedikit dalam beberapa minggu postpartum. Menurut Riskesdas (2013)
cakupan tentang ASI eksklusif di Indonesia hanya 42%,angka ini jelas berada di bawah target World Health
Organization (WHO) yang menunjukkan cakupan ASI eksklusif sebesar 50%. Sedangkan menurut Kemenkes RI
(2015) cakupan pemberian ASI eksklusif untuk wilayah Jawa Barat masih belum mencapai target Rencana Stragis
(Renstra) yaitu sebesar 75,3% angka ini jelas menunjukkan bahwa Jawa Barat berada di bawah target Renstra
yaitu sebesar 39%. Cakupan rata – rata ASI Eksklusif Kota Cimahi khususnya Cigugur Tengah yaitu 58,41% hal
ini dapat dikatakan bahwa cakupan ASI diwilayah Cimahi khususnya Cigugur Tengah berada dibawah target
Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu 70% (Dinkes Kota Cimahi, 2018).
ASI ada lah makanan utama bayi sehingga tidak ada jenis makanan lainnya yang dapat menandingi kualitas ASI.
Hanya ASI saja yang dapat diterima oleh sistem pencernaan bayi sehingga ASI harus diberikan secara ekslusif
selama 6 bulan pertama akan mengalami pertumbuhan otak yang optimal pada bagian otak dan kemampuan anak
dalam bahasa, motorik, dan juga emosi. (Astuti, 2015). ASI eksklusif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
33 Tahun 2012 adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama enam bulan, tanpa menambahkan
dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain (kecuali obat, vitamin, dan mineral). Untuk
mengoptimalkan tumbuh kembang fisik maupun mental serta kecerdasan bayi sangat penting untuk memberikan
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ASI sejak bayi lahir hingga usia 6 bulan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pemberian ASI
adalah komitmen ibu untuk memberikan ASI, dilaksanakan secara dini (early initiation), posisi menyusui yang
benar baik untuk ibu bayi, menyusukan atas permintaan bayi (on demand), dan diberikan secara eksklusif.
Pemberian ASI yang kurang dari ibu ke bayi akan mengakibatkan masalah kurang gizi yang serius bagi bayi, hal
tersebut karena sebagian nutrisi yang diperlukan pada masa tumbuh kembang bayi berasal dari ASI. Faktor yang
menghambat kelancaran ASI tersebut adalah Adanya feedback inhibitor yaitu suatu faktor lokal, apabila saluran
ASI penuh, maka mengirim impuls untuk mengurangi produksi, Cemas atau adanya rasa sakit, hal ini akan
menghambat atau inhibisi pengeluaran oksitoksin, dan penyapihan atau pemberhentian penyusuan sebelum
waktunya (Astutik, 2015). Kondisi tersebut dapat mengganggu proses menyusui sehingga dapat berpengaruh pada
produksi ASI. Hal ini dikarenakan dapat memperlambat pelepasan hormon Oksitoksin kealiran darah sehingga
dapat mengganggu kelancaran produksi ASI. Upaya untuk meningkatkan produksi ASI sebagai bentuk
manajemen laktasi untuk membantu ibu mencapai keberhasilan dalam meyusui bayinya yaitu dengan cara Pijat
Oksitoksin, Pijat Laktasi, Teknik marmet, Berolahraga (Yoga), makan dengan makanan yang bergizi, dan
Hipnoterapi dengan relaksasi.
Hipnoterapi banyak digunakan dibidang seperti pengobatan dan olahraga untuk mengibah mekanisme otak
manusia dalam menginterprestasikan pengalaman dan menghasilkan perubahan pada persepsi dan tingkah laku,
manfaat hipnoterapi telah dirasakan ke berbagai bidang kehidupan, dari pelajaran, pengajaran, dan praktisi medis
telah menerapkan hypnosis untuk berbagai hal. Sebagai contoh, hypnosis untuk meningkatkan kualitas diri,
memotivasi diri, meningkatkan kepercayaan diri, mengatasi berbagai gangguan emosional, membantu proses
penyembuhan, meningkatkan prestasi seseorang, memudahkan prsktisi medis dalam penanganan pasien. Hal ini
dibuktikan dengan penelitian Anita Rahmawati pada tahun 201 7 yang Berjudul Pengaruh Hypnobreastfeeding
untuk meningkatkan produksi ASI pada ibu menyusui didapat hasil ada pengaruh antara Hypnobreasfeeding
dengan produksi ASI dari 25 responden, rata – rata produksi ASI sebelum perlakuan yaitu 210 ml/hari dan setelah
perlakuan menjadi 255 ml/hari.
Relaksasi dapat meningkatkan hormon prolaktin dan hormon oksitoksin untuk kelancaran produksi ASI, maka
dilakukannya Hipnosis untuk merelaksasi Ibu menyusui yang ASI nya tidak lancar. Hipnosis sendiri terjadi
otomatis kapa npun seseorang dalam keadaan rileks yang dalam atau berkonsentrasi penuh. Relaksasi
memunculkan perasaan tenang, nyaman dan bahagia yang akhirnya dapat meningkatkan hormon prolaktin dan
oksitosin untuk kelancaran produksi ASI. Keadaan relaksasi juga akan m engaktifkan pikiran bawah sadar ibu
sehingga ibu akan dengan mudah terpengaruh oleh sugesti positif yang akan meningkatkan keyakinan ibu dalam
proses menyusui. Keyakinan atau kepercayaan diri ibu akan kecukupan produksi ASI nya dapat meningkatkan
atau memertahankan produksi ASI. Yaitu dengan memasukkan kalimat -kalimat afirmasi yang positif yang
membantu proses menyusui di saat ibu dalam keadaan rileks atau sangat berkonsentrasi pada suatu hal, salah satu
bagian dari hipnosis adalah Hipnoterapi.
Hipnoterapi merupakan konsep penyembuhan yang menyeimbangkan sistem harmonisasi tubuh dengan mengatur
kembali pola – pola negatif yang sering dilakukan, baik secara sadar maupun tidak sadar. Dengan memasuki
pikiran bawah sadar klien, pola – pola negatif yang selama ini telah dilakukan oleh klien bisa dikoreksi dan
diprogram kembali dengan memberikan pandangan – pandangan baru yang bisa memberikan kenyamanan dan
ketenangan secara jangka panjang bagi klien (Hakim, 2011).
Dari hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 8 Februari 2019 diwilayah kerja Puskesmas Cigugur
Tengah Kepada 10 Ibu yang menyusui, bahwa 7 dari 10 Ibu yang menyusui mengatakan ASI nya tidak lancar.
Untuk mengatasi hal tersebut Ibu memberikan tambahan susu formula dan Air putih. Faktanya 8 dari 10 Ibu
menyusui tidak mengetahui bahwa Hipnoterapi dengan relaksasi dapat meningkatkan hormon prolaktin dan
oksitoksin untuk kelancaran produksi ASI.
TUJUAN PENELITIAN
1. Tujuan Umum
Tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui adakah pengaruh Hipnoterapi terhadap kelancaran
ASI pada Ibu Menyusui.
2. Tujuan Khusus
a. Mengetahui gambaran proporsi kelancaran ASI sesudah observasi pada kelompok kontrol
b. Mengetahui gambaran proporsi kelancaran ASI sesudah dilakukan Hipnoterapi pada kelompok intervensi
c. Mengetahui perbedaan proporsi kelancaran ASI sesudah dilakukan
METHODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah quasi exsperiment design dengan rancangan post test only control grup
design. Sehingga pada rancangan penelitian ini, peneliti menggunakan kelompok intervensi dan kelompok
kontrol. Namun, hanya satu kelompok yang diberikan perlakuanselama 7 hari (kelompok intervensi), sedangkan
pada kelompok kontrol hanya di observasi saja tetapi peneliti akan memberikan Hipnoterapi di ak hir penelitian.
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Peneliti mangukur kelancaran ASI (post test) sesudah diberi perlakuan pada kelompok intervensi dan sesudah
diobservasi pada kelompok control.
HASIL
Penelitian ini terdiri dari 24 Responden, dengan 12 responden kelompok intervensi dan 12 responden kelompok
kontrol. Pada penelitian ini didapatkan hasil analisa data univariat dan bivariat sebagai berikut :
Tabel 4.1. Gambaran proporsi Kelancaran ASI Sesudah Observasi pada kelompok kontrol pada Ibu
Menyusui di Wilayah Kerja Puskesmas Cigugur Tengah Kota Cimahi
Berdasarkan hasil analisis tabel 4.1 didapatkan data bahwa 9 dari 12 responden pada kelompok kontrol memiliki
ASI tidak Lancar (75%).
Tabel 4.2. Gambaran proporsi Kelancaran ASI Sesudah Hipnoterapi pada kelompok Intervensi pada Ibu
Menyusui di Wilayah Kerja Puskesmas Cigugur Tengah Kota Cimahi
Kategori

Frekuensi (F)

Persentase (%)

Lancar

9

75

Tidak Lancar

3

25

Total

12

100%

Berdasarkan hasil analisis tabel 4.2 didapatkan hasil bahwa 9 dari 12 responden pada kelompok intervensi
memiliki ASI Lancar (75%).
Analisa Bivariat
Tabel 4.3. Perbedaan Proporsi Kelancaran ASI antara Kelompok Kontrol dengan Kelompok Intervensi
pada Ibu menyusui di Wilayah Kerja Puskesmas Cigugur Tengah Kota Cimahi
Kelompok

Kelompok
Kontrol
Kelompok
Intervensi
Total

Produksi ASI
Lancar

%

3

Total
%

N

%

25

Tidak
Lancar
9

75

12

100

9

75

3

25

12

100

12

100

12

100

24

100

P
Value
0,041

Hasil penelitian pada tabel 4.3 diatas didapatkan analisis perbedaan pengaruh Hipnoterapi terhadap Kelancaran
ASI pada kelompok kontrol dengan kelompok intervensi. Pada kelompok kontrol sebanyak 9 (75%) responden
yang memiliki ASI tidak lancar, sedangkan pada kelompok intervensi sebanyak 9 (75%) responden yang memiliki
ASI lancar. Dari hasil Uji statistic Chi-Square didapatkan nilai p value = 0,041 < α 0,05 sehingga H 0 ditolak Ha
diterima yang berarti bahwa ada perbedaan proporsi Kelancaran ASI antara kelompok kontrol dengan kelompok
intervensi.
PEMBAHASAN
Berdasarkan tabel 4.1 menunjukan hasil penelitian dari 12 responden kelompok kontrol tanpa dilakukan
Hipnoterapi, didapatkan hasil sebanyak 3 (25%) responden yang memenuhi Kriteria Kelancaran ASI (ASI
Lancar), sedangkan yang tidak memenuhi Kriteria Kelancaran ASI (ASI Tidak Lancar) sebanyak 9 (75%)
responden. Hal ini menjelaskan bahwa ibu menyusui yang tidak dilakukan Hipnoterapi memiliki ASI yang lebih
sedikit dibandingkan Ibu menyusui yang dilakukan Hipnoterapi. Tidak terpenuhinya Kriteria kelancaran ASI
dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut diantaranya adalah kurangnya gizi pada ibu, ketenangan
jiwa dan pikiran, umur kehamilan saat melahirkan, frekuensi menyusui dan rangsangan otot payudara (Astutik,
2014)
Berdasarkan analisa peneliti, ibu menyusui yang tidak terpenuhi Kriteria Kelancaran ASI tersebut dikarenakan
nutrisi ibu yang kurang, tidak terpenuhinya makanan yang seimbang seperti sayuran atau pun buah – buahan, hal
ini diperkuat oleh teori Haryono dan Sulis (2014) Faktor tersebut diantaranya adalah Faktor Makanan Ibu Seorang
ibu yang kekurangan gizi akan mengakibatkan menurunnya jumlah ASI dan produksi ASI akan berhenti.
Sedangkan menurut Astutik (2014) Gangguan psikologis pada ibu menyebabkan berkurangnya produksi ASI dan
pengeluaran ASI. Kecemasan dan kesedihan dapat menyebabkan ketegangan yang mempengaruhi saraf,
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pembuluh darah dan sebagainya sehingga mengganggu produksi ASI. Hal ini selaras dengan teori yang
dikemukakan oleh Saleha (2013) faktor psikologis yang mempengaruhi produksi ASI disebabkan oleh keadaan
ibu yang mengalami stress dan kelelahan. Menurut Astuti et al. (2015) keadaan stress ibu dipengaruhi oleh
adaptasi taking Hold, pada fase ini ibu mulai aktif dan fokus pada bayi yang menyusui.
Tabel 4.2 menunjukan hasil penelitian dari 12 responden kelompok intervensi yang diberikan Hipnoterapi, dapat
diketahui bahwa sebanyak 9 (75%) responden yang memenuhi kriteria kelancaran ASI (ASI Lancar), sedangkan
yang tidak memenuhi kriteria kelancaran ASI (ASI tidak lancar) sebanyak 3 (25%) respond en. Hal ini menunjukan
bahwa hampir seluruh kelompok intervensi yang diberi Hipnoterapi mendapatkan ASI yang lancar.
Responden yang memenuhi Kriteria Kelancaran ASI (ASI Lancar), diketahui bahwa sebagian besar responden
mengatakan pada hari ke 4 setelah melahirkan ASI tidak lancar dan keluar sedikit. Setelah dilakukan penelitian,
hampir seluruh responden yang memiliki ASI yang lancar mengatakan bahwa ASI bertambah banyak bahkan
sampai merembes keluar. Hal ini menunjukan bahwa Hipnoterapi mampu meningkatkan produksi ASI sehingga
ASI menjadi lancar. Hal ini diperkuat oleh penelitian Putriningrum, et al (2015) menjelaskan bahwa Hipnoteraphy
merupakan cara untuk membuka gerbang pikiran seseorang dengan memberikan sugesti kepada pasien dengan
cara relaksasi. Dengan membuka gerbang pikiran alam bawah sadar seseorang terkhusus ibu menyusui dapat
disertai dengan pemberian suggesti yang isinya kata - kata afirmasi positif yang dapat meningkatkan hormon
endorphin dan merangsang hormon oksitoksin dan prolaktin sehingga ASI menjadi lancar.
Hal ini selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Hakim (2011) Hipnoterapi secara fisiologis, bekerja melalui
sistem gelombang otak. Pada sesi - sesi hipnoterapi, seperti induksi dan deepening, pasien akan dibimbing terapis
dari pikiran sadar ke pikiran bawah sadar.. Saat seseorang berada dalam kondisi pikiran bawah sadar, dia berada
dalam keadaan remang-remang, suasana sadar tapi tidak mampu lagi untuk mengolah pikiran secara detil, dan
hanya menerima segesti yang diberikan. Pada kondisi seperti ini akan memasuki kondisi hipnosis yang lebih
dalam, sehingga gelombang otak yang semula berada pada gelombang beta akan berubah pelan -pelan menuju
gelombang alpha. Otak dalam kondisi alpha akan memproduksi hormon seretonin dan endorfin yang
menyebabkan seseorang merasakan rasa nyaman, tenang, bahagia
Hal ini diperkuat oleh penelitian Suryatim, et al (2018) yang menjelaskan bahwa ibu menyusui dapat melakukan
Hipnoterapi/Hypnobreastfeeding dirumah secara mandiri dengan cara masuk kedalam ruangan yang tenang dan
menyalakan musik relaksasi dan mengikuti panduan relaksasi otot, nafas dan pikiran yang sudah dipelajari
sebelumnya, baru melakukan afirmasi yang positif. Jika hal ini tersebut dilakukan secara teratur, akan
menimbulkan bonding dan selanjutnya memicu tubuh untuk mengasilkan hormon endorfin (hormon pembawa
rasa senang dan tenang) sehingga dapat merangsang hormon prolaktin dan oksitoksin.
Berdasarkan analisa data uji statistik Chi- Square pada tabel 4.3 menunjukan nilai p value sebesar 0,041. Hasil uji
statistik dengan nilai p 0,041 lebih kecil dari pada 0,05 (0,041 < α 0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa H 0
ditolak H 1 diterima yang berarti bahwa ada pengaruh hipnoterapi terhadap kelancaran ASI. Hasil penelitian dari
12 responden kelompok kontrol didapatkan hasil sebanyak 9 (75%) responden yang memiliki ASI tidak lancar.
Hasil penelitian dari 12 responden kepada kelompok intervensi sebanyak 9 (75%) responden memiliki ASI lancar.
Hasil analisa pada penelitian ini menunjukan hasil yang signifikan bahwa kelompok intervensi memiliki
kelancaran ASI yang lebih banyak dibandingkan dengan kelompok kontrol yang tidak dilakukan hipnoterapi,
Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Rahmawati (2015), mengatakan bahw Hipnoterapi untuk ibu
menyusui (Hipnobreasfeeding) upaya alami yang menggunakan energi bawah sadar agar proses menyusui
berjalan dengan lancar sehingga ibu dapat menghasilkan ASI. Dasar hipnoterapi adalah relaksasi, dengan relaksasi
memunculkan perasaan tenang, nyaman, dan bahagia yang ak hirnya dapat meningkatkan hormon prolaktin dan
oksitoksin untuk kelancaran produksi ASI. penelitian ini dilakukan selama 7 hari yang menunjukan adanya
pengaruh Hipnobreafstfeeding terhadap produksi ASI didapatkan hasil (p= 0,000) dimana nilai p= 0,000 lebih
kecil dari α 0,05 yang berarti H 0 ditolak H a diterima. Selain pembahasan diatas untuk mencapai kelancaran ASI
yang maksimal dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah faktor psikologis. Menurut Saleha (2013)
faktor psikologis yang mempengaruhi kelancaran ASI disebabkan oleh keadaan stress ibu yang belum
berpengalaman dalam mengurus bayinya., sedangkan menurut Astuti (2015) keadaan stress ibu dipengaruhi oleh
adaptasi psikologis pada fase Taking Hold, pada fase ini ibu mulai aktif dan fokus pa da bayi yang menyusui.
Hipnoterapi merupakan suatu upaya yang memperhatikan faktor psikologis sehingga dikatakan bahwa
keseimbangan faktor tersebutlah yang menyebabkan ASI menjadi lancar. Hal ini menunjukan bahwa kelompok
intervensi memiliki peningkatan ASI yang signifikan dibanding kelompok kontrol karena, kelompok intervensi
yang diberikan hipnoterapi memiliki faktor psikologis yang seimbang sehingga produksi ASI meningkat dan ASI
menjadi lancar, sedangkan kelompok kontrol yang tidak dilakukan hipnoterapi tidak mendapatkan keseimbangan
faktor psikologis sehingga produksi ASI yang keluar tidak optimal. Dalam pemberian hipnoterapi dilakukan pada
ibu menyusui untuk mengatasi masalah kelancaran ASI yang kurang, selain itu pemberian susu formula dapat
dihindari sehingga dapat mencegah terjadinya dampak buruk pada bayi dan dapat meningkatkan angka cakupan
ASI eksklusif.
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KESIMPULAN
1. Gambaran proporsi Kelancaran ASI dari 12 responden kelompok kontrol didapatkan hasil sebanyak 9
responden yang ASI nya tidak Lancar dengan persentase 75%
2. Gambaran Proporsi Kelancaran ASI dari 12 responden kelompok intervensi didapatkan hasil sebanyak 9
responden yang ASI nya Lancar dengan persentase 75%
3. Terdapat perbedaan pengaruh Kelancaran ASI antara kelompok kontrol dengan ke lompok intervensi yang
dilakukan melalui hasil uji statistik Chi-Square yang dibuktikan dengan hasil p = value 0,041 <α 0,05 sehingga
H 0 ditolak H a diterima.
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