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Pengaruh Akupunktur terhadap Lansia Penderita Vertigo 
di Puskemas Krembangan Surabaya – Sebuah Studi 
Pendahuluan

(Effect of Acupuncture on Elderly Patients with Vertigo in Krembangan 
Community Health Centre Surabaya – A Pilot Study)

Thomas Cahyono Sutrisno
Akademi Akupunktur Surabaya

ABSTRAK

Latar Belakang: Pusing dan gangguan keseimbangan adalah salah satu masalah yang banyak dialami oleh lansia. Pusing 
juga merupakan faktor kuat yang menyebabkan beban disabilitas pada masyarakat yang berusia 65 tahun ke atas. Secara teori 
tradisional, akupunktur dapat digunakan untuk terapi pusing atau vertigo. Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh akupunktur terhadap lansia penderita vertigo. Metode: Penelitian ini merupakan studi pendahuluan menggunakan metode 
eksperimental kuasi dengan desain penelitian one group pre-post test untuk membandingkan gejala vertigo sebelum dan sesudah 
akupunktur. Pengambilan data dilakukan di Puskesmas Krembangan Surabaya pada Oktober 2016 – Agustus 2017. Jumlah sampel 
ditentukan secara purposive sebanyak 10 orang. Responden yang memenuhi kriteria inklusi akan menjalani terapi akupunktur pada 
titik akupunktur GV20 Baihui, GB20 Fengchi, dan ST36 Zusanli. Akupunktur dilakukan dua kali seminggu dengan interval 2–3 hari 
antar terapi. Jumlah terapi yang diberikan sebanyak 8 sesi. Setiap responden dilakukan pengukuran gejala vertigo menggunakan 
kuesioner VSS-SF yang dilakukan sebelum terapi 1 (VSS-0), sebelum terapi ke 5 (VSS-1), dan 2–3 hari setelah terapi ke 8 (VSS-2). Uji 
statistik menggunakan statistik non parametrik dengan uji Wilcoxon. Hasil Analisis Statistik: Terdapat perbedaan bermakna antara 
gejala vertigo sebelum dan sesudah terapi akupunktur (p < 0,05). Kesimpulan: Akupunktur dapat mengurangi gejala vertigo pada 
lansia.

Kata kunci: Akupunktur, vertigo, lansia

Dizziness and balance disorder is one of the common problems in the elderly. Dizziness is also a strong factor that causes disability 
in over 60 year’s old people. Traditionally, acupuncture is known to be effective in treating dizziness or vertigo. This study outcome was 
to evaluate effect of acupuncture on elderly patients with vertigo. This was a pilot-study using quasi-experimental with one group pre-
post test design to compare vertigo symptoms before and after acupuncture. Data were collected at Puskemas Krembangan Surabaya 
on October 2016 – August 2017. Number of samples was 10 and it was determined using purposive method. Respondents that met 
inclusion criteria were treated using GV20 Baihui, GB20 Fengchi, dan ST36 Zusanli. Treatment were given twice a week, with 2–3 days 
interval between treatments. Eight treatments were given to each respondents. Vertigo symptoms were measured using VSS-SF before 
treatment (VSS-0), after 5th treatment (VSS-1) and 2-3 days after the 8th treatment (VSS-2). The results were analyzed using Wilcoxon 
test. There were statistically signifi cant difference in vertigo symptoms before and after treatment (p < 0.05). Conclusion: Acupuncture 
can reduce the vertigo symptoms in elderly patients. 

Keywords: Acupuncture, vertigo, elderly

PENDAHULUAN

Pusing dan vertigo adalah istilah yang mencakup 
berbagai gejala yang berhubungan dengan gangguan 
orientasi pada ruang dan gerakan, seperti merasa ada 
gerakan berputar (gejala vertigo klasik) atau perasaan 
kehilangan keseimbangan, sehingga memengaruhi 
kemampuan untuk mempertahankan postur dan posisi 
tubuh.1 Pusing dan gangguan keseimbangan adalah salah 
satu masalah yang banyak dialami oleh lansia. Angka 
insiden pusing, vertigo, dan gangguan keseimbangan 
sekitar 5–10% pada populasi umum dan mencapai 40% 
pada usia di atas 40 tahun. Angka kejadian jatuh mencapai 

25% pada usia di atas 65 tahun.2 Pusing merupakan salah 
satu faktor risiko untuk jatuh.3 Cedera yang diakibatkan 
jatuh pada lansia menyebabkan penurunan pada mobilitas, 
kehilangan kemandirian dan meningkatkan rasa takut 
untuk jatuh.4 Pusing juga merupakan faktor kuat yang 
menyebabkan beban disabilitas pada masyarakat yang 
berusia 65 tahun ke atas.5 Jumlah obat yang dikonsumsi 
juga meningkat seiring dengan bertambahnya usia.6 
Pusing dan vertigo juga dapat disebabkan karena efek 
samping berbagai macam obat antara lain anti-konvulsan, 
anti-hipertensi, antibiotik, anti-depresan, anti-psikotik, 
and anti-infl amasi.7 Penyebab gangguan keseimbangan 
pada pasien yang lebih muda disebabkan patologi 
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yang spesifik sedangkan pada pasien usia lebih tua 
penyebabnya lebih umum.8 Sebagian besar disebabkan 
oleh gangguan sistem vestibuler perifer dalam bentuk 
Benign Paroxysmal Positional Vertigo (BPPV).9–12 
Penggunaan obat-obat yang bermacam-macam (poli 
terapi) perlu dihindari dalam pengobatan pasien dengan 
vertigo.13

Akupunktur merupakan salah satu bentuk pengobatan 
dengan cara menusukkan jarum pada bagian tubuh 
tertentu yaitu titik akupunktur untuk merangsang tubuh 
melakukan penyembuhan.14 Akupunktur merupakan 
bagian dari jenis pelayanan kesehatan di Indonesia yang 
sudah diakui oleh pemerintah sejak tahun 1996 dan sudah 
diperkuat dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 
tentang Tenaga Kesehatan. Pemanfaatan akupunktur di 
fasilitas pelayanan kesehatan primer (fasyankes primer) 
juga dimungkinkan berdasarkan Peraturan Pemerintah 
103 tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional. 
Secara teori tradisional, akupunktur dapat digunakan 
untuk terapi pusing atau vertigo.15 Agar akupunktur 
dapat dimanfaatkan secara rutin di fasilitas pelayanan 
kesehatan, manfaat akupunktur perlu dapat dibuktikan 
secara ilmiah. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pengaruh akupunktur terhadap 
lansia penderita vertigo. 

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi pendahuluan 
menggunakan metode eksperimental kuasi dengan desain 
penelitian one group pre-post test untuk membandingkan 
gejala vertigo sebelum dan sesudah akupunktur.

Pengambilan data dilakukan di Puskesmas 
Krembangan Surabaya pada Oktober 2016 – Agustus 
2017. Jumlah sampel ditentukan secara purposive 
sebanyak 10 orang. Kriteria inklusi yang digunakan 
adalah: (1) laki-laki atau perempuan berusia di atas 60 
tahun; (2) memiliki skor VSS-SF (Vertigo Symptom Scale 
– Short Form) ≥ 12; (3) dapat berkomunikasi dengan 
baik; dan (4) bersedia mengikuti penelitian. Kriteria 
eksklusi adalah (1) adanya penyakit yang membahayakan 
sehingga tidak memungkinkan dilakukan akupunktur 
seperti keganasan, gagal ginjal, gagal jantung, dan lain-
lain serta (2) adanya bekas luka (hematoma atau jaringan 
parut) di lokasi yang akan dilakukan penusukan). 

VSS (Vertigo Symptom Scale) terdiri atas 36 
pertanyaan tentang frekuensi dan keparahan gejala pusing 
dialami selama 12 bulan terakhir.16 VSS-SF (Vertigo 
Symptom Scale – Short Form) terdiri atas pertanyaan yang 
diambil dari VSS yang digunakan untuk penelitian klinis 
yang mengukur keparahan gejala selama 1 bulan terakhir. 
VSS-SF terdiri atas 15 pertanyaan, masing-masing dinilai 
dengan skala 5 angka (0–4) dan pengukuran keparahan 
gejala didapatkan dengan menjumlahkan semua nilai. 
Semakin tinggi nilainya menunjukkan gejala yang lebih 

berat. Pusing berat didefinisikan sebagai VSS-SF ≥ 
12. VSS-SF terdiri atas 8 pertanyaan tentang gangguan 
keseimbangan (VSS-V, nilai berkisar antara 0–32) dan 
7 pertanyaan tentang gejala otonom dan kecemasan 
(VSS-A, nilai berkisar antara 0–28).17

Perlakuan

Responden yang memenuhi kriteria inklusi akan 
menjalani terapi akupunktur pada titik akupunktur GV20 
Baihui, GB20 Fengchi, dan ST36 Zusanli. 

Titik GV20 Baihui terletak pada pertengahan garis 
yang menghubungkan kedua puncak telinga dan garis 
tengah tubuh. Titik GB20 Fengchi terletak pada batas 
bawah os.occipitalis, pada cekungan di antara origo 
m.sternocleidomastoideus dan origo m.trapezius. Titik 
ST36 Zusanli terletak pada 4 jari tangan distal dari 
cekungan inferior dari os.patella dan 1 jari lateral krista 
tibia pada m.tibialis anterior.18

Setiap titik akupunktur ditusuk menggunakan jarum 
ukuran 0.25 × 25mm merk Huanqiu. Jarum ditusukkan 
hingga timbul sensasi penusukan yang dikenal dengan 
istilah deqi yang dirasakan oleh responden sebagai 
rasa linu, baal, atau kesemutan. Setelah timbul sensasi 
penusukan jarum dibiarkan selama 20 menit tanpa 
rangsangan tambahan lalu dicabut. Akupunktur dilakukan 
dua kali seminggu dengan interval 2–3 hari antar terapi. 
Jumlah terapi yang diberikan sebanyak 8 sesi. 

Setiap responden dilakukan pengukuran gejala vertigo 
menggunakan kuesioner VSS-SF yang dilakukan sebelum 
terapi 1 (VSS-0), sebelum terapi ke 5 (VSS-1), dan 2–3 
hari setelah terapi ke 8 (VSS-2). 

Analisa Data

Uji statistik menggunakan statistik non parametrik 
dengan uji Wilcoxon menggunakan program IBM SPSS 
Statistics 20.

HASIL PENELITIAN

Sebanyak 10 orang responden memenuhi kriteria 
inklusi dan mengikuti penelitian. Pada perjalanan 
penelitian 1 orang responden mengundurkan diri 
karena alasan pribadi. Sebanyak 9 orang responden 
menyelesaikan penelitian hingga 8 sesi akupunktur.

Karakteristik Responden

Rata-rata usia responden penelitian adalah 70,78 
tahun. Sebagian besar responden berjenis kelamin 
perempuan, hanya 1 responden laki-laki. Faktor 
risiko yang vertigo yang ada pada responden antara 
lain gangguan penglihatan (66,7%) dan gangguan 
pendengaran (22,2%). Penyakit penyerta yang diderita 
oleh responden adalah hipertensi (66,7%). Hanya 1 orang 
responden yang mengonsumsi obat untuk keluhan vertigo 
(Tabel 1).
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Vertigo Symptom Scale (VSS)

Rata-rata hasil kuesioner VSS-SF sebelum terapi 
adalah 17 (± 5,00). Setelah 4 kali terapi akupunktur rata-
rata VSS-SF turun menjadi 14 (± 3,08) dan 2–3 hari 
setelah terapi ke 8 masih didapatkan penurunan VSS-SF 
menjadi 11 (± 1,94). (Tabel 2)

Uji statistik non parametrik menggunakan uji 
Wilcoxon menunjukkan ada perbedaan yang bermakna 
antara sebelum terapi dan sesudah terapi. (Tabel 3).

Tabel 2. Vertigo Symptom Scale

Vertigo Symptom Scale Rata – rata (SD)
VSS-0 17 ± 5,00

VSS-1 14 ± 3,08

VSS-2 11 ± 1,94

Tabel 3. Uji Wilcoxon

Variabel p
VSS-0 dan VSS-1 0.007

VSS-1 dan VSS-2 0.007

VSS-0 dan VSS-2 0.008

PEMBAHASAN

Perempuan lebih banyak mengalami keluhan vertigo 
dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini sama dengan 
penelitian yang dilakukan di negara lain.6,19 

Gangguan pendengaran dapat berhubungan dengan 
kelainan yang terjadi pada telinga bagian dalam dan saraf 
vestibulocochlear (saraf kranial 8). Gejala yang muncul 
dapat berupa vertigo, tinnitus dan gangguan pendengaran. 

Gejala yang sama juga dapat muncul karena gangguan 
sistem saraf pusat terutama pada cerebellum di mana 
sistem vestibuler dan auditori berhubungan.20

Gangguan penglihatan dapat menimbulkan gangguan 
keseimbangan. Keseimbangan tubuh membutuhkan 
integrasi dari sistem somatosensoris, visual dan 
vestibuler pada sistem saraf pusat yang kemudian diikuti 
dengan respons motorik sistem muskuloskeletal untuk 
mempertahankan posisi tubuh. Pusing dan gangguan 
keseimbangan dapat disebabkan karena perubahan salah 
satu faktor tersebut. Fungsi semua komponen tersebut 
akan menurun seiring dengan bertambahnya usia.9

Prevalensi hipertensi meningkat dengan bertambahnya 
usia.21 Hipertensi memerlukan pengobatan yang konstan 
dan dapat menimbulkan efek samping berupa pusing.22 
Peningkatan tekanan darah yang mendadak juga dapat 
menimbulkan pusing.23

Ada berbagai macam golongan obat yang dapat 
digunakan untuk terapi vertigo antara lain golongan 
benzodiazepine, antihistamine, antiemetic, calcium 
antagonist, dan lain-lain.13 Dalam penelitian ini hanya 
satu responden yang menggunakan obat untuk keluhan 
vertigonya yaitu dengan golongan betahistine.

Secara teori tradisional, akupunktur dapat digunakan 
untuk terapi pusing atau vertigo.15 Gejala vertigo 
berhubungan dengan gangguan aliran darah otak.24 
Penusukan pada titik akupunktur GV20 Baihui dapat 
meningkatkan aliran darah otak.25 Penurunan aliran darah 
pada arteri vertebralis dan arteri basilaris (vertebrobasilar 
insufficiency) menimbulkan gejala vertigo.26 Titik 
GB20 Fengchi juga dapat meningkatkan aliran darah 
otak terutama pada arteri basilaris dan arteri cerebri 
media.27,28 Titik ST36 Zusanli juga dapat meningkatkan 
hemodinamik otak melalui sirkulasi anterior dan 
posterior.29

Terapi akupunktur yang diberikan pada pasien 
dengan vertigo menunjukkan perbaikan gejala setelah 
4 sesi terapi dan masih menunjukkan perbaikan gejala 
setelah 8 kali terapi. Perbedaan gejala antara sebelum 
dan sesudah perlakuan cukup bermakna secara statistik. 
Mengingat bahwa hanya 1 orang responden yang 
mengonsumsi obat untuk vertigo, maka kemungkinan 
bahwa penurunan gejala vertigo adalah merupakan efek 
langsung dari terapi akupunktur yang diberikan.

Walaupun demikian, sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini relatif sedikit yaitu hanya berjumlah 
9 orang dan tidak menggunakan kelompok kontrol. Efek 
terapi jangka panjang juga belum dievaluasi karena hanya 
mengevaluasi pasien 2-3 hari setelah terapi dihentikan. 
Penelitian lebih lanjut dengan kelompok kontrol, jumlah 
sampel yang lebih besar serta evaluasi jangka panjang 
masih diperlukan.

Tabel 1. Karakteristik Responden

Variabel Jumlah
Usia (rata-rata ± SD) 70,78 ± 8,67
Jenis Kelamin (Laki-laki / Perempuan) 1 / 8

Faktor risiko
 Gangguan pendengaran (%) 22,2%
 Flu atau pilek (%) 0%
 Gangguan penglihatan (%) 66,7%
Penyakit penyerta
 Hipertensi (%) 33%
Pengobatan
 Betahistine mesilate (%) 11,1%
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KESIMPULAN

Akupunktur dapat mengurangi gejala vertigo pada 
lansia.
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ABSTRAK

 Ayah merupakan pemimpin keluarga, pencari nafkah utama serta orang yang harus dihormati seluruh anggota keluarga. Ayah 
mempunyai peran penting memberikan kontribusi mengasuh dan perkembangan anak. Keikutsertaan ayah berpengaruh untuk masa 
depan anak. Ayah yang tidak pernah ikut merawat anak menganggap mengurus anak dan rumah adalah tugas dan tanggung jawab 
ibu. Hal ini sering membuat ibu yang mengasuh anak mereka sendirian merasa Stress dan repot mengurus anak dan keluarga, belum 
lagi jika uang yang diberikan suami kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup Stress pada ibu yang mengurus anak berdampak 
negatif yaitu mencubit, memukul, mengeluarkan kata kasar yang dapat menyebabkan gangguan psikologis pada anak sehingga tumbuh 
kembang tidak sempurna. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Pengaruh Peran Ayah Terhadap Penanggulangan Stress Pada 
Ibu Dalam Mengasuh Anak Usia 0–5 Tahun di Kalibuntu Probolinggo. Desain yang digunakan yaitu pre eksperimental. Alat yang 
digunakan adalah angket. Angket disebarkan kepada semua orang tua (Ayah) di Kalibuntu Probolinggo sebanyak 80 orang. Teknik 
sampel yaitu simple random sampling. Analisis univariat dengan distribusi frekuensi. Analisis bivariat dengan Wilcoxon Paired T Test. 
Hasil penelitian adalah ada pengaruh peran ayah terhadap penanggulangan Stress pada ibu dalam mengasuh anak usia 0–5 tahun di 
Kalibuntu Probolinggo.

Kata kunci: peran ayah, penanggulangan Stress pada ibu, mengasuh anak usia 0–5 tahun 

Father is the leader of the family, the main breadwinner and the person who should be respected by the whole family. Dad has an 
important role to contribute to parenting and child development. Father’s participation is infl uential for the future of the child. Fathers 
who never take care of children consider taking care of children and home is the duty and responsibility of the mother. This often makes 
mothers who take care of their children alone feel Stress and bother taking care of the child and family, not to mention if the money 
given the husband less to meet the needs of life Stress in the mother who takes care of children have a negative impact that is pinching, 
hitting, psychological disorders in children so that growth is not perfect fl ower. The purpose of this study to analyze the Infl uence of 
Father’s Role Against Stress Management in Mother in Parenting 0–5 Years Old in Kalibuntu Probolinggo. The design used is pre 
eksperimental. The tool used is a questionnaire. Questionnaires distributed to all parents (Fathers) in Kalibuntu Probolinggo as many 
as 80 people. The sample technique is simple random sampling. Univariate analysis with frequency distribution. Bivariate analysis with 
Wilcoxon Paired T Test. The result of the research is there is infl uence of father role to Stress handling to mother in parenting 0–5 year 
old child in Kalibuntu Probolinggo.

Keywords: the role of the father, the stress handling of the mother, the care of children aged 0–5 years

PENDAHULUAN

Keikutsertaan ayah dalam mengasuh anak 
berpengaruh untuk masa depan anak. Ibu merupakan 
pendamping bagi ayah. Peran ibu sangat besar di dalam 
keluarga, mulai dari merawat anak sampai bertanggung 
jawab atas semua pekerjaan rumah (Harmaini, 2014).

Pada masyarakat Indonesia, mayoritas anak diasuh 
sepenuhnya oleh ibu meskipun pada dasarnya mengasuh 

anak adalah tugas bersama ibu dan ayah. Badan Pusat 
Statistik Indonesia Tahun 2015 memaparkan bahwa 70% 
pengasuhan anak dilakukan oleh ibu, 22% oleh keluarga 
dan sisanya diasuh bersama oleh ayah dan ibu. Data 
Riskedas 2013 menyebutkan bahwa 90% masyarakat 
di Jawa Timur membebankan pengasuhan anak kepada 
Ibu mereka. Data untuk Probolinggo, 60% pengasuhan 
dibebankan kepada ibu dan 30% kepada keluarga. Hal ini 
membuat ibu seringkali mengalami stress saat mengasuh 
anak.
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Dari hasil studi pendahuluan di Desa Kalibuntu pada 
tanggal 10 Maret 2017 dengan metode wawancara kepada 
7 orang ibu yang mempunyai anak usia 0–5 tahun, 
didapatkan penjelasan bahwa semua ibu mengurus anak 
mereka sendiri. Suami mereka bekerja sebagai nelayan 
miskin yang pekerjaannya mayoritas dikerjakan di malam 
hari. Sedangkan di siang hari para nelayan tersebut tidur 
sampai sore hari. Mereka tidak pernah ikut merawat 
anak-anak mereka karena beranggapan bahwa mengurus 
anak dan rumah adalah tugas dan tanggung jawab ibu. 
Tugas ayah hanyalah mencari uang untuk menafkahi 
keluarga. Hal inilah yang sering membuat ibu-ibu yang 
mengasuh anak mereka sendirian merasa stress dan 
repot untuk mengurus anak dan keluarga, belum lagi 
jika uang yang diberikan oleh suami mereka kurang 
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Stress pada 
ibu yang mengurus anak bisa berdampak negatif antara 
lain mencubit bahkan memukul anak, mengeluarkan 
kata-kata kasar kepada anak yang dapat menyebabkan 
gangguan psikologis pada anak. Gangguan psikologis 
pada anak akan menyebabkan tumbuh kembang anak 
tidak sempurna.

Upaya yang bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan 
khususnya bidan dalam hal ini adalah dengan 
memberikan pendidikan kesehatan kepada ayah dalam 
mengurangi stress pada ibu dengan ikut serta dalam 
mengurus anak. Petugas bisa menjelaskan dampak negatif 
jika ibu mengalami stress saat mengasuh anak dengan 
cara membuka Parenting Class untuk ayah. 

Dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk 
mengambil penelitian dengan judul Pengaruh Peran 
Ayah terhadap Penanggulangan Stress pada Ibu dalam 
Mengasuh Anak Usia 0–5 Tahun di Desa Kalibuntu 
Kabupaten Probolinggo.

MATERI

Konsep Peran Ayah

Defi nisi ayah mengalami variasi disebabkan antar 
kelompok budaya membentuk defi nisi mengenai fungsi 
pengasuhan yang berbeda baik itu bagi ayah maupun ibu 
(Lamb, dkk, 2000). 

Konsep Stress pada Ibu

Pengertian Stres

Stres adalah stimulus atau situasi yang menimbulkan 
distres dan menciptakan tuntutan fi sik dan psikis pada 
seseorang. 

Gejala Akibat Stres

Cox (Gibson, dkk,. 2015) mengategorikan akibat stres 
menjadi lima kategori, yaitu:
a) Akibat subjektif 
b) Akibat perilaku

c) Akibat kognitif
d) Akibat fi siologis
e) Akibat keorganisasian.

Terjadinya Stres

Hawari (2001) membagi tahapan-tahapan Stress 
sebagai berikut:
1) Stres Tahap I
2) Stres Tahap II
3) Stres Tahap III
4) Stres Tahap III
5) Stres Tahap IV
6) Stres Tahap V
7) Stres Tahap VI

Pengukuran Tingkat Stres

Tingkatan stres adalah hasil penilaian terhadap berat 
ringannya stres yang dialami seseorang (Hardjana, 
2009). Tingkatan stres ini diukur dengan menggunakan 
Depression Anxiety Stress Scale 42 (DASS 42) oleh 
Lovibond & Lovibond (1995). Psychometric Properties 
of The Depression Anxiety Stress Scale 42 (DASS) terdiri 
dari 42 item. DASS adalah seperangkat skala subyektif 
yang dibentuk untuk mengukur status emosional negatif 
dari depresi, kecemasan, dan stres. DASS 42 dibentuk 
tidak hanya untuk mengukur secara konvensional 
mengenai status emosional, tetapi untuk proses yang lebih 
lanjut untuk pemahaman, pengertian, dan pengukuran 
yang berlaku dimanapun dari status emosional, secara 
signifi kan biasanya digambarkan sebagai stres. DASS 
dapat digunakan baik itu oleh kelompok atau individu 
untuk tujuan penelitian.

Tingkatan stres pada instrumen ini berupa normal, 
ringan, sedang, berat, sangat berat. Psychometric 
Properties of The Depression Anxiety Stress Scale 42 
(DASS) terdiri dari 42 item yang dimodifi kasi dengan 
penambahan item menjadi 49 item, penambahannya 
dari item 43–49 yang mencakup 3 subvariabel, yaitu 
fisik, emosi/psikologis, dan perilaku. Jumlah skor 
dari pernyataan item tersebut, memiliki makna 0–29 
(Normal); 30–59 (Ringan); 60–89 (Sedang); 90–119 
(Berat); >120 (Sangat berat). 

Manajemen Stress

Beberapa manajemen stres yang dapat dilakukan:
a) Mengatur diet dan nutrisi.
b) Istirahat dan tidur.
c) Olahraga teratur.
d) Berhenti merokok.
e) Menghindari minuman keras.
f) Mengatur berat badan.

Konsep Mengasuh Anak

Pengertian Pola Asuh

Pola asuh orang tua yaitu, tindakan atau sikap orang 
tua dalam berinteraksi kepada anaknya. (Endah, 2014).
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Macam-macam Pola Asuh

a) Demokratis
Pola asuh demokratis adalah pola asuh yang 

memprioritaskan kepentingan anak, akan tetapi tidak ragu 
dalam mengendalikan mereka. 

b) Otoritatif
Pengertian pola asuh otoritatif adalah pola asuh 

yang sebaliknya cenderung menetapkan standar yang 
mutlak harus dituruti, biasanya disertai dengan ancaman-
ancaman. 

c) Permisif  
Pola asuh permisif adalah jenis pola asuh anak yang 

cuek terhadap anak. Jadi apapun yang mau dilakukan 
anak diperbolehkan oleh orang tua (Supartini, 2006). 

Karakteristik Anak dalam Kaitannya dengan Pola Asuh 
Orang tua 

a) Pola asuh demokratis akan menghasilkan karakteristik 
anak-anak yang mandiri, dapat mengontrol diri, 
mempunyai hubungan baik dengan teman, mampu 
menghadapi stres, mempunyai minat terhadap hal-hal 
baru dan koperatif terhadap orang-orang lain. 

b) Pola asuh otoriter akan menghasilkan karakteristik 
anak yang penakut, pendiam, tertutup, tidak 
berinisiatif, gemar menentang, suka melanggar norma, 
berkepribadian lemah, cemas dan menarik diri.

c) Pola asuh permisif akan menghasilkan karakteristik 
anak-anak yang impulsive, agresif, tidak patuh, 
manja, kurang mandiri, mau menang sendiri, kurang 
percaya diri, dan kurang matang secara sosial 
(Rahman, 2014).

Syarat Pola Asuh Efektif 

a) Pola asuh harus dinamis 
b) Pola asuh harus sesuai dengan kebutuhan dan 

kemampuan anak 
c) Ayah ibu harus kompak
d) Pola asuh harus disertai perilaku positif dari orang tua
e) Komunikasi
f) Disiplin
g) Konsisten 

Faktor Utama yang Memengaruhi Pola Asuh 

a. Budaya
b. Pendidikan Orang Tua  
c. Status Sosial Ekonomi 

METODE PENELITIAN

Desain yang digunakan dalam penelitian ini 
experimental. Alat yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah angket. Sampel penelitian yaitu semua orang 
tua (Ayah) di Desa Kalibuntu Kabupaten Probolinggo 

sebanyak 80 orang. Teknik sampel yang digunakan 
adalah simple random sampling. Dalam penelitian ini 
variabel independennya adalah peran Ayah, variabel 
dependennya adalah Penanggulangan Stress pada ibu 
yang Mengasuh Anak Usia 0–5 Tahun. Analisis univariat 
yang digunakan adalah distribusi frekuensi. Analisis 
bivariat yang digunakan Wilcoxon Paired T Test.

HASIL PENELITIAN

Data Umum

Karakteristik Responden Menurut Pekerjaan

Tabel 1. Karakteristik Responden Menurut Pekerjaan

Pekerjaan Orang Tua Frekuensi Persentase (%)
Buruh Tani 2 2,5
Nelayan 65 81,25
Pedagang/Wiraswasta 6 7,5
Kuli bangunan 1 1,25
Sopir 3 3,75
Swasta 3 3,75
Total 80 100

Berdasarkan tabel 1, diketahui bahwa sebagian besar 
responden, yaitu 65 orang (81,25%) bekerja sebagai 
nelayan.

Tabel 2. Karakteristik Responden Menurut Pendidikan 

Pendidikan  F %
Tidak Sekolah 10 12,5

SD/MI 56 70

SMP/MTS 12 15

SMA/MA 2 2,5

Sarjana 0 0

Total 80 1100

Berdasarkan tabel 2, diketahui bahwa pendidikan 
responden, yaitu 56 orang (70%) adalah SD/MI.

Tabel 3. Karakteristik Responden Menurut Jumlah 
Keluarga

Jumlah Keluarga  F %
Inti 68 85

Besar 12 15

Total 80 100

Berdasarkan tabel 3, diketahui bahwa pendidikan 
responden, yaitu 68 orang (85%) adalah keluarga inti.
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Data Khusus

Peran Ayah dalam Mengasuh Anak Usia 0–5 Tahun 
Sebelum Penyuluhan terhadap Penanggulangan Stress pada 
Ibu

Tabel 4. Peran Ayah dalam Mengasuh Anak Usia 
0–5 Tahun Sebelum Penyuluhan terhadap 
Penanggulangan Stress pada Ibu

Peran Ayah  F %
Baik 20 25

Cukup 10 12,5

Kurang 40 50

Total 80 100

Berdasarkan tabel 4, diketahui bahwa Peran Ayah 
dalam Mengasuh Anak Usia 0–5 Tahun Sebelum 
Penyuluhan terhadap Penanggulangan Stress Pada Ibu 
kurang sebanyak 40 responden (50%).

Peran Ayah dalam Mengasuh Anak Usia 0–5 Tahun 
Sesudah Penyuluhan terhadap Penanggulangan Stress pada 
Ibu di Desa Kalibuntu Kabupaten Probolinggo

Tabel 5. Peran Ayah dalam Mengasuh Anak Usia 
0–5 Tahun Sesudah Penyuluhan terhadap 
Penanggulangan Stress pada Ibu

Peran Ayah  F %
Baik 45 56,25

Cukup 17 21,25

Kurang 18 22,5

Total 80 100
 
Berdasarkan tabel 5, diketahui bahwa Peran Ayah 

Dalam Mengasuh Anak Usia 0–5 Tahun Sesudah 
Penyuluhan Terhadap Penanggulangan Stress Pada Ibu 
baik sebanyak 45 responden (56,25%).

Analisis Pengaruh Peran Ayah dalam Mengasuh Anak Usia 
0–5 Tahun Sesudah Penyuluhan terhadap Penanggulangan 
Stress pada Ibu di Desa Kalibuntu Kabupaten Probolinggo

Tabel 6. Analisis Pengaruh Peran Ayah dalam Mengasuh 
Anak Usia 0–5 Tahun Sesudah Penyuluhan 
terhadap Penanggulangan Stress pada Ibu

Peran Ayah 
dalam Mengasuh 

Anak Usia 0–5 
Tahun terhadap 
Penanggulangan 
Stress pada Ibu

Sebelum 
Penyuluhan

Sesudah 
Penyuluhan

f % f %

Baik 20 25 45 56,25

Cukup 10 12,5 17 21,25

Kurang 40 50 18 22,5

Jumlah 80 100 80 100

ρ = 0,000   α = 0,05

Berdasarkan tabel 6, didapatkan data bahwa Peran 
Ayah dalam Mengasuh Anak Usia 0–5 Tahun Sebelum 
Penyuluhan terhadap Penanggulangan Stress Pada Ibu 
kurang sebanyak 40 responden (50%). Sedangkan Peran 
Ayah dalam Mengasuh Anak Usia 0–5 Tahun Sesudah 
Penyuluhan terhadap Penanggulangan Stress pada Ibu 
baik sebanyak 45 responden (56,25%).

Hasil Uji statistik dengan menggunakan 
Wilcoxon Paired T Test diperoleh hasil ρ = 0,000, 
sehingga ρ < α = 0,05 maka ada pengaruh Peran Ayah 
dalam Mengasuh Anak Usia 0–5 Tahun Sesudah 
Penyuluhan terhadap Penanggulangan Stress pada Ibu di 
Desa Kalibuntu Kabupaten Probolinggo

PEMBAHASAN

Peran Ayah dalam Mengasuh Anak Usia 0–5 Tahun 
Sebelum Penyuluhan terhadap Penanggulangan Stress pada 
Ibu

Berdasarkan tabel 4, diketahui bahwa Peran Ayah 
dalam Mengasuh Anak Usia 0–5 Tahun Sebelum 
Penyuluhan terhadap Penanggulangan Stress pada Ibu 
kurang sebanyak 40 responden (50%).

Peran ayah yang kurang bisa disebabkan karena 
pengetahuan dan penerimaan informasi yang terbatas 
sehingga mereka merasa acuh tak acuh terhadap anak 
mereka serta psikologis istri mereka. Masyarakat pesisir 
pantai mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan, 
mereka berangkat melaut sore hari dan pulang di siang 
hari. Semua tanggung jawab dalam mengurus anak 
dibebankan kepada istri. Istri lah yang menjaga dan 
merawat anak mulai dari bangun pagi sampai mereka 
tidur lagi. Secara tidak langsung istri mengalami beban 
psikologis yang tidak pernah terpecahkan, disisi lain 
mereka takut untuk berkeluh kesah kepada suami yang 
akan memicu pada pertengkaran.

Peran Ayah dalam Mengasuh Anak Usia 0–5 Tahun 
Sesudah Penyuluhan terhadap Penanggulangan Stress 
pada Ibu di desa Kalibuntu Kabupaten Probolinggo.

Berdasarkan tabel 5, diketahui bahwa Peran Ayah 
dalam Mengasuh Anak Usia 0–5 Tahun Sesudah 
Penyuluhan terhadap Penanggulangan Stress pada Ibu 
baik sebanyak 45 responden (56,25%).

Ayah mulai paham cara menanggulangi Stress pada 
ibu dalam mengasuh anak yaitu dengan cara kesempatan 
pada ibu untuk tidur, mengonsumsi makanan bergizi, 
meluangkan waktu untuk diri sendiri misalkan refreshing. 
Hal ini sangat mudah dilakukan oleh ayah karena 
mayoritas merupakan keluarga inti, bukan keluarga besar. 

Analisis Pengaruh Peran Ayah dalam Mengasuh Anak Usia 
0–5 Tahun Sesudah Penyuluhan terhadap Penanggulangan 
Stress pada Ibu di Desa Kalibuntu Kabupaten Probolinggo

Berdasarkan tabel 6, didapatkan data bahwa Peran 
Ayah dalam Mengasuh Anak Usia 0–5 Tahun Sebelum 
Penyuluhan terhadap Penanggulangan Stress pada Ibu 
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kurang sebanyak 40 responden (50%). Sedangkan Peran 
Ayah dalam Mengasuh Anak Usia 0–5 Tahun Sesudah 
Penyuluhan terhadap Penanggulangan Stress pada Ibu 
baik sebanyak 45 responden (56,25%). 

Keterlibatan ayah diasosiasikan dengan ketersediaan 
kesempatan bagi anak untuk melakukan sesuatu, 
kepedulian, dukungan dan rasa aman. Anak yang 
ayahnya terlibat dalam pengasuhan dirinya akan 
memiliki kemampuan sosial dan kognitif yang baik, serta 
kepercayaan diri yang tinggi (Palkovist, 2002). 

Pengasuhan yang efektif melibatkan kekompakan 
antara ayah dan ibu. Efektif disini dalam artian 
pengasuhan pada anak bisa maksimal dan Stress pada ibu 
dalam mengasuh anak berkurang.

KESIMPULAN

Ada pengaruh Peran Ayah dalam Mengasuh 
Anak Usia 0–5 Tahun Sesudah Penyuluhan terhadap 
Penanggulangan Stress pada Ibu di desa Kalibuntu 
Kabupaten Probolinggo.
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Efektivitas Kombinasi Perawatan Payudara dan Pijat Oksitosin 
terhadap Peningkatan Produksi ASI pada Ibu Nifas di Ruang 
Melati RSUD Dr. Soegiri Lamongan

(Effectiveness of Breast Care Combination and Oxytocin Massage to Increase 
Breast Milk Production on Postpartum Mothers in Jasmine Room of RSUD 
Dr. Soegiri Lamongan)
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ABSTRAK

Perawatan payudara dan pijat oksitosin merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk menstimulasi peningkatan produksi. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui efektivitas kombinasi perawatan payudara dan pijat oksitosin terhadap peningkatan produksi ASI pada 
ibu nifas berdasarkan frekuensi kencing bayinya. Penelitian ini menggunakan quasi-experiment dengan pendekatan time series, dengan 
teknik quota sampling. Sampel berjumlah 30 (15 kelompok perlakuan dan 15 kelompok kontrol) responden ibu nifas yang dirawat 
di ruang Melati RSUD Dr. Soegiri Lamongan bulan Februari sampai Maret 2017 menggunakan lembar observasi dan dianalisis 
menggunakan uji Repeated ANOVA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rerata frekuensi kencing bayi kelompok perlakuan sebesar 
6,31, sedangkan rerata frekuensi kencing bayi kelompok kontrol sebesar 5,24. Didapatkan nilai Wilks’ Lambda = 0,762 dengan 
tingkat signifi kan 0,026 (p < 0,05) artinya kombinasi perawatan payudara dan pijat oksitosin efektif terhadap peningkatan produksi 
ASI pada ibu nifas di ruang Melati RSUD Dr. Soegiri Lamongan yang terlihat dari adanya peningkatan frekuensi kencing bayinya. 
Dengan demikian perawatan payudara dan pijat oksitosin perlu dilakukan pada ibu nifas segera setelah melahirkan untuk membantu 
mengurangi masalah produksi ASI yang kurang.

Kata kunci: Perawatan payudara, pijat oksitosin, frekuensi kencing bayi, produksi ASI

Breast care and oxytocin massage is an effort that can be done to stimulate increased breast milk production. The purpose of 
this study was to determine the effectiveness of combination of breast care and oxytocin massage to increase breast milk production 
in postpartum mothers, based on their babies urination frequencies. This study used quasi-experiment design with time series 
approachment. Sample was 30 (15 as treatment group and 15 as control group) respondents of postpartum mothers that admitted in 
the Jasmine room of RSUD Dr. Soegiri Lamongan from February to March 2017 taken using quota sampling technique. Data were 
collected using observation sheet and analyzed with Repeated ANOVA test. The result of this study indicated if the average frequency 
of infant urine of treatment group is 6.31, while control group is 5.24. The value of Wilk’s Lambda = 0.762 with signifi cant level of 
0.026 (p < 0.05) which mean that the combination of breast care and oxytocin massage is effective to increase breast milk production 
in postpartum mothers in jasmine room of RSUD Dr. Soegiri Lamongan which is evident from the increased frequency of their baby’s 
urination. Thus breast care and oxytocin massage should be performed on postpartum soon after delivery to help reduce the problem of 
less milk production.

Keywords: Breast care, Oxytocin massage, urination frequencies, breast milk production

PENDAHULUAN

Hamil dan melahirkan merupakan hak bagi ibu, 
namun mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) merupakan 
hak bayi. Oleh karena itu ibu tidak mempunyai pilihan 
lain kecuali harus menyusui bayinya. Tidak ada satu 
penelitian yang menolak tentang kebaikan serta manfaat 
ASI bagi bayi, hal ini dikarenakan ASI mengandung zat 
yang sangat bermanfaat bagi bayi baik zat untuk nutrisi 
ataupun proteksi (Astutik, 2015). Untuk itu pada tahun 
2003, pemerintah Indonesia mengubah rekomendasi 
lamanya pemberian ASI eksklusif dari 4 bulan menjadi 

6 bulan (Pusdatin, 2014). Namun, tidak sedikit ibu yang 
kecewa keinginannya untuk memberikan ASI eksklusif 
tidak berhasil dikarenakan mempunyai masalah dalam 
pemberian ASI eksklusif. Beberapa masalah yang bisa 
terjadi pada menyusui akibat pengeluaran ASI yang 
kurang baik diantaranya adalah payudara bengkak, 
saluran susu tersumbat, mastitis, dan abses payudara 
(Bahiyatun, 2009).

Selain itu, alasan ibu untuk tidak menyusui terutama 
secara eksklusif sangat bervariasi. Namun, yang paling 
sering dikemukakan yaitu ASI tidak cukup, yaitu 2–5% 
secara biologis memang kurang produksi ASI-nya dan 
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95–98% disebabkan oleh faktor menyusui, psikologis ibu, 
fi sik ibu, dan bayi; ibu bekerja dengan cuti tiga bulan; 
takut ditinggal suami; tidak diberi ASI tetap berhasil 
jadi orang; bayi akan tumbuh menjadi anak yang tidak 
mandiri dan manja; susu formula lebih praktis; serta takut 
badan gemuk (Roesli, 2013). Hal ini dibuktikan dengan 
capaian ASI eksklusif di Indonesia belum mencapai 
angka yang diharapkan yaitu sebesar 80%. Berdasarkan 
laporan SDKI tahun 2012 pencapaian ASI eksklusif 
adalah 42%. Sedangkan, berdasarkan laporan dari Dinas 
Kesehatan provinsi tahun 2013, cakupan pemberian 
ASI 0–6 bulan hanyalah 54,3%. Sedangkan cakupan 
pemberian ASI 0–6 bulan di daerah Jawa Timur mencapai 
70,8% (Pusdatin, 2015). Berdasarkan survey awal yang 
dilakukan peneliti pada bulan November 2016 di ruang 
Melati RSUD Dr. Soegiri Lamongan, dilaporkan bahwa 
3 dari 7 (42,8%) ibu nifas hari kedua yang produksi ASI-
nya kurang. Bahkan di antara mereka sudah ada yang 
diberikan perawatan payudara selama 2 hari. Berdasarkan 
data tersebut dapat disimpulkan bahwa masih banyak ibu 
nifas yang produksi ASI-nya kurang.

TINJAUAN PUSTAKA

Perawatan payudara merupakan stimulasi yang 
dapat diberikan untuk merangsang pengeluaran ASI 
(Bahiyatun, 2009). Sedangkan pijat oksitosin merupakan 
salah satu intervensi untuk menstimulasi sekresi oksitosin 
yang merangsang kontraksi pengeluaran ASI (Roesli, 
2013).

Pijat oksitosin adalah suatu tindakan pemijatan 
tulang belakang mulai dari costa ke 5–6 sampai scapula 
akan mempercepat kerja saraf parasimpatis untuk 
menyampaikan perintah ke otak bagian belakang sehingga 
oksitosin keluar (Palupi, 2016). Pijat oksitosin adalah 
pemijatan pada sepanjang tulang belakang (vertebrae) 
sampai tulang costae kelima-keenam dan merupakan 
usaha untuk merangsang hormon prolaktin dan oksitosin 
setelah melahirkan (Biancuzzo, 2003; Indiyani, 2006; 
Yohmi & Roesli, 2009 dalam Sari, 2014).

Manfaat pijat oksitosin adalah memberikan 
kenyamanan pada ibu, mengurangi bengkak 
(engorgement), mengurangi sumbatan ASI, merangsang 
pelepasan hormon oksitosin, mempertahankan produksi 
ASI ketika ibu dan bayi sakit (Depkes RI, 2007; King, 
2005 dalam Sari, 2014). Pijat oksitosin, dilakukan 2 kali 
sehari selama kurang lebih 2–3 menit pada siang dan 
sore hari selama 7 hari berturut-turut. Efek pemijatan 
oksitosin itu sendiri dapat dilihat reaksinya setelah 6–12 
jam pemijatan (Palupi, 2016).

Menurut Widayanti (2014), beberapa hal yang 
mungkin diamati ibu untuk mengetahui tanda dan sensasi 
refl eks oksitosin aktif, diantaranya: 1) Sensasi diperah 
atau gelenyar (tingling sensation) di dalam payudara 
sesaat sebelum menyusui atau pada waktu proses 
menyusui berlangsung; 2) ASI mengalir dari payudara 

bila ibu memikirkan bayinya atau mendengar bayinya 
menangis; 3) ASI menetes dari payudara sebelah, bila 
bayi menyusu pada payudara yang lainnya; 4) ASI 
memancar halus ketika bayi melepas payudara pada 
waktu menyusui; 5) Adanya nyeri yang berasal dari 
kontraksi rahim, kadang diiringi keluarnya darah selama 
menyusui di minggu pertama; 6) Hisapan yang lambat, 
dalam dan tegukan bayi menunjukkan bahwa ASI 
mengalir ke dalam mulut bayi.

Frekuensi produksi asi normalnya pada bayi dengan 
ASI eksklusif bisa dilihat dari produksi kencing pada 
bayi sebanyak 10–20 kali dalam sehari. (Palupi, 2016).

Berikut tabel 1 frekuensi produksi buang air kecil 
pada bayi.

Tabel 1. Frekuensi Buang Air Kecil pada Bayi

Usia Frekuensi Buang Air Kecil
0–4 bulan (New born) Sehari BAK 10–20 kali

5–6 bulan Sehari BAK 10–15 kali

1 tahun 5–10 kali

TUJUAN PENELITIAN

Kombinasi perawatan payudara dan pijat oksitosin 
yang efektif mampu meningkatkan Produksi ASI pada 
Ibu Nifas berdasarkan frekuensi kencing bayi per hari. 

HIPOTESA

H1: Frekuensi kencing bayi per harinya lebih banyak 
pada bayi ibu yang produksi ASI-nya ditingkatkan 
dengan kombinasi perawatan payudara dan pijat oksitosin 
dibandingkan yang tanpa perlakuan.

H0: Frekuensi kencing bayi per harinya sama banyak 
pada bayi ibu yang produksi ASI-nya ditingkatkan 
dengan kombinasi perawatan payudara dan pijat oksitosin 
maupun yang tidak.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini adalah quasi experiment dengan 
pendekatan time series yaitu penelitian eksperimen semu 
dengan pengukuran efek perlakuan yang dilakukan 
berulang berdasarkan perjalanan waktu. Pada desain 
ini dibedakan menjadi dua kelompok yaitu kelompok 
perlakuan dan kelompok kontrol. Peneliti memberikan 
intervensi kepada kelompok perlakuan dengan pemberian 
kombinasi perawatan payudara dan pijat oksitosin sehari 
dua kali, yaitu pada pagi dan sore hari. Sedangkan pada 
kelompok kontrol tidak diberikan intervensi apapun. 
Peneliti melakukan observasi frekuensi kencing bayi pada 
hari pertama, kedua dan ketiga. Efektivitas perlakuan 
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dinilai dengan cara membandingkan nilai kelompok 
intervensi dan kelompok kontrol sesuai dengan hasil 
observasi, yang bertujuan untuk mengetahui produksi 
ASI kelompok kontrol dan mengetahui efektivitas 
kombinasi perawatan payudara dan pijat oksitosin 
terhadap peningkatan produksi ASI pada ibu nifas di 
RSUD Dr. Soegiri Lamongan.

Sampel terdiri atas bagian populasi terjangkau yang 
dapat dipergunakan sebagai subjek penelitian melalui 
sampling (Nursalam, 2015). Sampel dalam penelitian 
ini adalah seluruh ibu nifas yang dirawat di ruang Melati 
RSUD Dr. Soegiri bulan Februari 2017 hingga jumlah 
responden yang diperlukan terpenuhi yaitu 30 responden 
yang memenuhi kriteria inklusi.

Pada penelitian ini menggunakan instrument yang 
sesuai dengan variabel dependen dan perlakuan. Variabel 
dependen peningkatan produksi ASI, instrument yang 
dipakai adalah lembar observasi untuk mengukur 
frekuensi kencing, sedangkan perlakuan yang diberikan 
yaitu kombinasi perawatan payudara dan pijat oksitosin.

Penelitian ini menggunakan uji statistik Repeated 
ANOVA dengan bantuan perangkat lunak computer 
program SPSS (Statistical Program and Service 
Solutions) for Windows versi 16.0. diketahui bahwa nilai 
Wilks’ Lambda = 0,762 dengan tingkat signifi kan 0,026 
(p < 0,05) artinya kombinasi perawatan payudara dan 
pijat oksitosin efektif terhadap peningkatan produksi 
ASI pada ibu nifas di ruang Melati RSUD Dr. Soegiri 
Lamongan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Umum

1) Umur Responden
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Gambar 1. Distribusi Ibu Nifas berdasarkan Umur di Ruang 
Melati RSUD Dr. Soegiri Lamongan.

Berdasarkan gambar 1 dapat diperoleh hasil penelitian 
dari 15 ibu nifas kelompok perlakuan, hampir seluruhnya 
(80%) ibu nifas berumur 23–40 tahun. Begitu juga dari 15 
ibu nifas kelompok kontrol, hampir seluruhnya (86,7%) 
ibu nifas berumur 23–40 tahun.

2) Pendidikan Responden
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Gambar 2. Distribusi Ibu Nifas berdasarkan Pendidikan di 
Ruang Melati RSUD Dr. Soegiri Lamongan.

Berdasarkan gambar 2 dapat diperoleh hasil 
penelitian dari 15 ibu nifas kelompok perlakuan, sebagian 
besar (60%) pendidikan akhir ibu nifas adalah SMA. 
Sedangkan dari 15 ibu nifas kelompok kontrol, hampir 
setengahnya (46,7%) pendidikan akhir ibu nifas adalah 
SMA dan SMP.

3) Pekerjaan Responden
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Gambar 3. Distribusi Ibu Nifas berdasarkan Pekerjaan di Ruang 
Melati RSUD Dr. Soegiri Lamongan.

Berdasarkan gambar 3 dapat diperoleh hasil penelitian 
dari 15 ibu nifas kelompok perlakuan, hampir seluruhnya 
(80%) pekerjaan ibu nifas adalah ibu rumah tangga/tidak 
bekerja. Sedangkan dari 15 ibu nifas kelompok kontrol, 
sebagian besar (73,3%) pekerjaan ibu nifas juga ibu 
rumah tangga/tidak bekerja.

4) Paritas responden
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Gambar 4. Distribusi Ibu Nifas berdasarkan Paritas di Ruang 
Melati RSUD Dr. Soegiri Lamongan.
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Berdasarkan gambar 4 dapat diperoleh hasil penelitian 
dari 15 ibu nifas kelompok perlakuan, sebagian besar 
(66,7%) paritas ibu nifas adalah 2–4 kali. Sedangkan dari 
15 ibu nifas kelompok kontrol, sebagian besar (73,3%) 
paritas ibu nifas adalah 2–4 kali.

Data Khusus

Pada bagian ini akan disajikan data responden 
berdasarkan frekuensi kencing bayi kelompok perlakuan 
dan kelompok kontrol, selanjutnya menganalisis 
efektivitas kombinasi perawatan payudara dan pijat 
oksitosin terhadap peningkatan produksi ASI pada ibu 
nifas di ruang Melati RSUD Dr. Soegiri Lamongan.

1) Produksi ASI Kelompok Perlakuan

Tabel 2. Distribusi Responden berdasarkan Frekuensi 
Kencing Bayi Kelompok Perlakuan pada 
Ibu Nifas di Ruang Melati RSUD Dr. Soegiri 
Lamongan pada bulan Februari 2017

Hari Ke
Frekuensi Kencing bayi (kali)

Jumlah
4 5 6 7 8 10 12

1
∑ 2 10 3 0 0 0 0 15

% 13,3% 66,7% 20% 0% 0% 0% 0% 100%

2
∑ 0 3 7 3 2 0 0 15

% 0% 20% 46,7% 20% 13,3% 0% 0% 100%

3
∑ 0 0 4 6 2 2 1 15

% 0% 0% 26,7% 40% 13,3% 13,3% 6,7% 100%
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Gambar 5. Distribusi Responden berdasarkan Frekuensi 
Kencing Bayi Kelompok Perlakuan pada Ibu Nifas 
di Ruang Melati RSUD Dr. Soegiri Lamongan pada 

bulan Februari 2017.

Berdasarkan tabel 1 dan didukung oleh gambar 5, 
menunjukkan bahwa kelompok yang diberikan kombinasi 
perawatan payudara dan pijat oksitosin pada hari pertama, 
10 dari 15 ibu nifas sebagian besar (66,7%) frekuensi 
kencing bayinya 5 kali. Pada hari kedua, 7 dari 15 ibu 
nifas hampir setengahnya (46,7%) frekuensi kencing 
bayinya 6 kali. Sedangkan pada hari ketiga, 6 dari 15 
ibu nifas hampir setengahnya (40%) frekuensi kencing 
bayinya 7 kali.

2) Produksi ASI Kelompok Kontrol

Tabel 3. Distribusi Responden berdasarkan Frekuensi 
Kencing Bayi Kelompok Control pada Ibu Nifas 
di Ruang Melati RSUD Dr. Soegiri Lamongan 
pada bulan Februari 2017

Hari 
Ke

Frekuensi Kencing bayi (kali)
Jumlah

4 5 6 7 8 10 12

1
∑ 8 6 1 0 0 0 0 15

% 53,3% 40% 6,7% 0% 0% 0% 0% 100%

2
∑ 2 8 5 0 0 0 0 15

% 13,3% 53,3% 33,3% 0% 0% 0% 0% 100%

3
∑ 0 4 7 4 0 0 0 15

% 0% 26,7% 46,7% 26,7% 0% 0% 0% 100%
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Gambar 6. Distribusi Responden berdasarkan Frekuensi 
Kencing Bayi Kelompok Kontrol pada Ibu Nifas di 
Ruang Melati RSUD Dr. Soegiri Lamongan pada 
bulan Februari 2017.

Berdasarkan tabel 3 dan didukung oleh gambar 6, 
menunjukkan bahwa kelompok yang tidak diberikan 
kombinasi perawatan payudara dan pijat oksitosin pada 
hari pertama, 8 dari 15 ibu nifas hampir setengahnya 
(53,3%) frekuensi kencing bayinya 4 kali. Pada hari 
kedua, 8 dari 15 ibu nifas sebagian besar (53,3%) 
frekuensi kencing bayinya 5 kali. Sedangkan pada hari 
ketiga, 7 dari 15 ibu nifas hampir setengahnya (46,7%) 
frekuensi kencing bayinya 6 kali.

3) Efektivitas Produksi ASI Kelompok Perlakuan dan 
Kelompok Kontrol

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa nilai 
Fhitung = 4,215 dimana nilai Fhitung > Ftabel yaitu 4,20 
sedangkan nilai Wilks’ Lambda sebesar 0,762 dengan 
signifikan sebesar 0,026 dimana p < 0,05 maka Ho 
ditolak. Artinya, kombinasi perawatan payudara dan pijat 
oksitosin efektif terhadap peningkatan produksi ASI pada 
ibu nifas di ruang Melati RSUD Dr. Soegiri Lamongan 
tahun 2017.
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PEMBAHASAN

1) Kelompok Perlakuan
Hasil penelitian, menunjukkan bahwa kelompok 

yang diberikan kombinasi perawatan payudara dan 
pijat oksitosin dengan frekuensi 2 kali sehari, pada hari 
pertama, 10 dari 15 ibu nifas sebagian besar (66,7%) 
frekuensi kencing bayinya 5 kali. Pada hari kedua, 7 
dari 15 ibu nifas hampir setengahnya (46,7%) frekuensi 
kencing bayinya 6 kali. Sedangkan pada hari ketiga, 6 
dari 15 ibu nifas hampir setengahnya (40%) frekuensi 
kencing bayinya 7 kali. Hal ini menunjukkan bahwa 
produksi ASI ibu nifas terus meningkat yang dapat dilihat 
dari frekuensi kencing bayi.

Peningkatan produksi ASI terjadi karena adanya 
pemberian rangsangan hormon yang berperan dalam 
proses laktasi, yaitu hormon prolaktin yang dalam 
pengeluarannya dirangsang dengan pemberian 
perawatan payudara, sedangkan pengeluaran hormon 
oksitosin dirangsang dengan pemberian pijat oksitosin. 
Sesuai dengan teori Arisman (2005) dalam Astutik 
(2014), menyebutkan bahwa proses laktasi melibatkan 
hormon prolaktin dalam pembentukan ASI dan proses 
pengeluaran yang melibatkan hormon oksitosin.

Hal tersebut didukung dengan hasil penelitian Endah 
(2011) menyatakan bahwa pijat oksitosin berpengaruh 
terhadap jumlah produksi kolostrum, akan tetapi 
tidak berpengaruh terhadap lama waktu pengeluaran 
kolostrum pada ibu post partum di ruang kebidanan 
rumah sakit Muhammadiyah Bandung. Penelitian lain 
oleh Nilamsari (2014), menyebutkan bahwa perawatan 
payudara memengaruhi peningkatan kelancaran ekskresi 
ASI pada ibu post partum di Rumah Bersalin Mardi 
Rahayu Semarang. Selain itu perlu diketahui bahwa pijat 
oksitosin dilakukan untuk memberikan kenyamanan pada 
ibu, mengurangi bengkak (engorgement), mengurangi 
sumbatan ASI, merangsang pelepasan hormon oksitosin, 
mempertahankan produksi ASI ketika ibu dan bayi sakit 
(Astutik, 2015) sedangkan breast care disebut juga 
dengan perawatan payudara dilakukan untuk memelihara 
kebersihan payudara, memperbanyak atau memperlancar 
pengeluaran ASI sehingga dapat dengan mudah untuk 
proses menyusui (Maryunani, 2012). 

Data diatas menunjukkan bahwa pijat oksitosin dan 
perawatan payudara mempunyai pengaruh terhadap 
proses laktasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

peningkatan produksi ASI efektif pada ibu nifas yang 
diberikan kombinasi perawatan payudara dan pijat 
oksitosin. Karena salah satu faktor yang meningkatkan 
produksi ASI adalah perawatan payudara.

2) Produksi ASI Kelompok Kontrol
Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa 

kelompok yang tidak diberikan kombinasi perawatan 
payudara dan pijat oksitosin pada hari pertama, 8 dari 
15 ibu nifas hampir setengahnya (53,3%) frekuensi 
kencing bayinya 4 kali. Pada hari kedua, 8 dari 15 ibu 
nifas sebagian besar (53,3%) frekuensi kencing bayinya 
5 kali. Sedangkan pada hari ketiga, 7 dari 15 ibu nifas 
hampir setengahnya (46,7%) frekuensi kencing bayinya 
6 kali. Dengan meningkatnya frekuensi kencing 
bayi menandakan bahwa produksi ASI Ibu nifas pun 
meningkat, meskipun tidak diberikan intervensi apapun 
sebagai upaya untuk memperbanyak ASI. Akan tetapi 
peningkatannya tidak sesignifi kan seperti peningkatan 
pada kelompok yang diberikan kombinasi perawatan 
payudara dan pijat oksitosin. Seperti yang diungkapkan 
oleh Astutik (2015), bahwa pada awal menyusui, 
kolostrum yang keluar hanya sedikit, mungkin satu 
sendok teh saja (Sekitar 10–100 cc) dan akan terus 
meningkat setiap hari sampai sekitar 150–300 ml/24 jam. 
Selain dilihat dari jumlah ASI yang keluar dari payudara 
ibu, frekuensi kencing bayi juga bisa menjadi indikator 
produksi ASI. 

Penelitian yang dilakukan Nilamsari (2014), 
menunjukkan bahwa 60% dari 47 ibu nifas mengalami 
pengeluaran ASI yang sedikit pada hari pertama sampai 
hari ketiga setelah melahirkan. Oleh karena itu, perlu 
diketahui bahwa hal yang utama untuk proses laktasi 
adalah stimulasi pada payudara, baik itu oleh hisapan 
bayi ataupun kegiatan memerah ASI, baik secara 
manual ataupun dengan bantuan alat (Laktasi, 2016). 
Karena produksi ASI dapat meningkat atau menurun 
tergantung pada rangsangan atau stimulasi pada payudara 
terutama pada minggu pertama menyusui. Hal lain juga 
diungkapkan oleh Rahayuningsih (2016), bahwa dua 
puluh empat jam setelah melahirkan adalah saat yang 
sangat penting untuk keberhasilan menyusui selanjutnya. 
Dengan demikian perlu adanya upaya pemberian 
rangsangan untuk memperbanyak produksi ASI segera 
setelah kelahiran bayi.

Tabel 4. Distribusi Responden berdasarkan Frekuensi Kencing Bayi Kelompok Kasus dan Kelompok Kontrol pada Ibu 
Nifas di Ruang Melati RSUD Dr. Soegiri Lamongan pada bulan Februari 2017

Kategori Jumlah
Frekuensi Kencing Bayi Rerata Frekuensi 

Kencing Bayi 3 HariHari Pertama Hari Kedua Hari Ketiga
Mean SD Mean SD Mean SD

Kelompok Perlakuan 15 5,07 0,594 6,27  0,961 7,6 1,765 6,31

Kelompok Kontrol 15 4,6 0,632 5,2  0,676 6 0,756 5,24

P-value = 0,026 Fhitung = 4,215 Wilks’ Lambda = 0,762
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3) Gambaran Efektivitas Produksi ASI Kelompok 
Perlakuan dan Kelompok Kontrol
Hasil penelitian yang dianalisis dengan uji statistik 

ANOVA berulang menggunakan program SPSS PC 
for Windows versi 16,0 tentang efektivitas kombinasi 
perawatan payudara dan pijat oksitosin terhadap 
peningkatan produksi ASI pada ibu nifas di ruang Melati 
RSUD Dr. Soegiri Lamongan menunjukkan bahwa nilai 
Fhitung = 4,215 di mana nilai Fhitung > Ftabel yaitu 4,20 
sedangkan nilai Wilks’ Lambda sebesar 0,762 dengan 
signifikan sebesar 0,026 dimana p < 0,05 maka Ho 
ditolak. Artinya, kombinasi perawatan payudara dan pijat 
oksitosin efektif terhadap peningkatan produksi ASI pada 
ibu nifas di ruang Melati RSUD Dr. Soegiri Lamongan 
tahun 2017.

Sesuai dengan rerata frekuensi kencing bayi selama 
3 hari pada responden kelompok perlakuan lebih tinggi 
dibandingkan dengan rerata frekuensi kencing bayi 
selama 3 hari pada responden kelompok kontrol, dengan 
perbandingan kelompok perlakuan: kelompok kontrol 
(6,31:5,24). Di mana semakin tinggi frekuensi kencing 
bayi, semakin banyak pula produksi ASI. Karena salah 
satu cara untuk mengetahui produksi ASI dapat dilihat 
dari frekuensi kencing bayi.

Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Rahayuningsih 
tentang Effect of Breast Care and Oxytocin Massage on 
Breast Milk Production: A study in Sukoharjo Provincial 
Hospital yang menunjukkan, peningkatan produksi 
ASI dari 0–10 ml sebelum diberikan intervensi menjadi 
10– 50 ml setelah diberikan kombinasi dua pemijatan. 
Karena kombinasi dari dua metode ini mengakibatkan 
produksi ASI meningkat melalui rangsangan sentuhan 
pada payudara dan punggung ibu akan merangsang 
produksi oksitosin yang menyebabkan kontraksi sel-sel 
myophitel (Sulistyawati, 2009).

Selain cara tersebut, Mas’adah (2015), menyebutkan 
ada 4 teknik untuk meningkatkan dan memperlancar 
produksi ASI. Diantaranya: Teknik marmet, metode 
SPEOS (Stimulasi Pijat Endorphin, Pijat Oksitosin, dan 
Sugestif), kompres hangat, dan breast care (Perawatan 
payudara). Teori tersebut diperkuat oleh hasil riset Maga 
(2013), yang menyebutkan 4 dari 5 variabel determinan 
yang berhubungan secara signifi kan dengan produksi 
ASI, yaitu: Status gizi, perawatan payudara, konseling 
laktasi, dan kemampuan bayi menyusu.

Seperti yang terjadi di ruang melati, didapatkan 
bahwa faktor psikologis ibu memengaruhi produksi 
ASInya karena masih ada ibu nifas yang meskipun 
sudah diberikan kombinasi perawatan payudara dan 
pijat oksitosin tetapi produksi ASInya belum meningkat, 
namun ada pula yang mengalami peningkatan yang 
signifi kan. Hal lain yang dapat memengaruhi produksi 
ASI adalah paritas, sesuai dengan teori Perinasia dalam 
Arini (2012), bahwa seorang ibu yang melahirkan 
anaknya yang pertama akan mengalami masalah dalam 
menyusui karena belum tahu tentang cara-cara yang 
sebenarnya dan kemungkinan ada pengalaman menyusui 

yang kurang tepat yang pernah dialami oleh orang lain. 
Hal ini juga didukung hasil penelitian dari Bonuck (2005), 
menyatakan bahwa ibu-ibu multipara menunjukkan 
produksi ASI yang lebih banyak dibandingkan dengan 
primipara pada hari keempat post partum, tetapi setelah 
pola menyusui dapat dibangun dengan baik maka tidak 
terjadi perbedaan yang signifi kan antara ibu primipara 
dengan multipara. Meskipun dalam penelitian ini 
distribusi ibu primipara pada kelompok perlakuan lebih 
banyak dibandingkan dengan kelompok kontrol, akan 
tetapi produksi ASI kelompok perlakuan lebih banyak 
dibandingkan produksi ASI kelompok kontrol.

Biancuzzo 2000 dikutip dari Budiarti (2010), 
mengatakan bahwa usia merupakan salah satu faktor yang 
dapat memengaruhi produksi ASI, ibu-ibu yang usianya 
lebih muda atau kurang dari 35 tahun akan lebih banyak 
memproduksi ASI dibandingkan dengan ibu-ibu yang 
usianya lebih tua. Akan tetapi hal tersebut tidak sejalan 
dengan penelitian ini, karena meskipun kelompok kontrol 
jumlah ibu yang usianya lebih muda atau kurang dari 
35 tahun lebih banyak dibandingkan dengan kelompok 
perlakuan. Namun kelompok perlakuan produksi ASInya 
lebih banyak dibandingkan dengan kelompok kontrol. 
Hal ini terjadi karena penelitian ini dilakukan sebuah 
tindakan secara bersamaan yaitu perawatan payudara dan 
pijat oksitosin, di mana pijat oksitosin dilakukan segera 
setelah perawatan payudara yang terbukti efektif terhadap 
peningkatan produksi ASI pada ibu nifas. Meskipun 
begitu, masih banyak hal yang dapat memengaruhi 
peningkatan produksi ASI dan banyak teknik yang 
dapat dilakukan untuk meningkatkan dan memperlancar 
produksi ASI yang terbukti mudah dilakukan oleh siapa 
pun, terutama oleh perawat sebagai pemberi asuhan 
pascapersalinan.

SIMPULAN

 Pada penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa 
Kombinasi perawatan payudara dan pijat oksitosin 
dapat secara efektif meningkatkan produksi ASI pada 
ibu nifas di ruang Melati RSUD Dr. Soegiri Lamongan 
yang terlihat dari adanya peningkatan frekuensi kencing 
bayinya.

SARAN

Bagi Akademis penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan 
khususnya upaya peningkatan produksi ASI pada ibu 
nifas, dan sebagai sarana pembanding bagi dunia ilmu 
pengetahuan dalam memperkaya informasi tentang 
peningkatan produksi ASI pada ibu nifas.

 Bagi Institusi Kesehatan: Diharapkan penelitian ini 
dapat menjadi bahan masukan dalam upaya peningkatan 
pelayanan kesehatan kepada ibu nifas sehingga angka 
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kejadian kurangnya produksi ASI pada ibu nifas dapat 
menurun.

Bagi Profesi Keperawatan hasil penelitian ini dapat 
dijadikan acuan dalam memberikan asuhan keperawatan 
maternitas khususnya dalam hal meningkatkan produksi 
ASI bagi ibu nifas.
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ABSTRAK

Dismenorea primer merupakan masalah nyeri haid yang dijumpai tanpa kelainan pada alat genitalia yang nyata. Salah satu 
penanganan non farmakologi yaitu terapi dzikir yang dapat meningkatkan hormon endorphin yaitu hormon yang memberi rasa nyaman 
dan mengurangi rasa sakit. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui adanya pengaruh terapi dzikir terhadap dismenorea primer 
pada remaja putri. Metode Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode Quasi Eksperimental mode Non Equivalent 
Control Group Design. Jumlah sampel keseluruhan 50 responden yang terdiri dari 25 responden pada kelompok intervensi 25 
responden pada kelompok kontrol. Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Nurul Jadid. Teknik sampling yang di gunakan adalah 
purposif sampling. Data di analisis menggunakan Uji Wilcoxon Signed Rank Test dan Uji Mann Whitney U – Test. Hasil analisa 
bivariat menggunakan Uji Wilcoxon Signed Rank Test menunjukkan bahwa pada kelompok intervensi didapatkan nilai p = 0,000 (p < 
0,05) sedangkan pada kelompok kontrol didapatkan nilai P = 1,000 (p > 0,05). Hasil analisis Uji Mann Whitney mengenai perbedaan 
penurunan skala nyeri kedua kelompok dengan uji mann whitney nilai rata-rata selisih nilai penurunan nyeri dismenorea sebelum dan 
sesudah diberikan intervensi yaitu nilai 0,000. Kesimpulan bahwa terdapat Pengaruh Terapi Dzikir terhadap dismenorea primer pada 
Remaja Putri.

Kata kunci: Dzikir, Dismenorea Primer

Primary dysmenorrhea is a problem encountered with no abnormalities in the genital apparatus. One of the non-pharmacological 
treatment is dhikr therapy can increase endorphin hormones are hormones that provide comfort and relieve pain. The purpose of this 
study was to determine the effect of dhikr therapy on primary dysmenorrhoea in adolescent. The research is a quantitative research by 
Quasi Experimental model Non-Equivalent Control Group Design. The total sample of this research is 50 respondents that consist of 25 
respondents in the intervention group and 25 respondents in control group. The sampling technique by using purposive sampling. This 
research took place at Pondok Pesantren Nurul Jadid. The data were analyzed using Wilcoxon Signed Rank Test and Mann Whitney 
U-Test. The result of the bivariate data analysis by using a Wilcoxon Signed Rank Test in the intervention group the values 0.000 (p < 
0.05), while in the control group the value 1.000 (p > 0.05). The Results of Mann Whitney test analysis of the differences decrease pain 
scale two groups by Mann Whitney test value - average pain reduction dysmenorrhea value difference before and after the intervention 
is given a value of 0.000. In conclusion there is infl uence of dhikr therapy on primary dysmenorrhoea in adolescent.

Keywords: Dhikr, Primary Dysmenorrhea

PENDAHULUAN

Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa 
anak-anak ke masa dewasa, yang meliputi semua 
perkembangan dan proses tumbuh ke arah kematangan 
yang mencakup kematangan mental, emosional, sosial 
dan fisik yang dialami sebagai persiapan memasuki 
masa dewasa. Selain mengalami perubahan fi sik dan 
emosi remaja wanita yang normal secara periodik, 
akan mengalami sistem reproduksi yaitu menstruasi.1 
Menstruasi merupakan suatu keadaan seluruhnya 
jaringan endometrium karena tidak adanya telur matang 
yang dibuahi oleh sperma, peristiwa itu cukup wajar 
dialami sehingga dapat dipastikan bahwa semua wanita 
normal akan mengalami proses ini.2 Akan tetapi pada 
kenyataannya banyak wanita yang mengalami masalah 

menstruasi diantaranya dismenorea. Dismenorea 
akan dialami oleh setiap wanita yang mengalami 
menstruasi, di mana disminorea itu akan terasa sakit 
dan akan menimbulkan ketidaknyamanan anggota 
tubuh. Dismenorea primer merupakan suatu nyeri haid 
yang tidak berhubungan dengan kelainan patologis. 
Dismenorea terjadi karena perbedaan ambang nyeri pada 
setiap seseorang, derajat nyeri dan kadar gangguan tentu 
tidak sama untuk setiap penderitanya namun sering kali 
mengganggu bagi perempuan yang mengalaminya.3

Di Indonesia angka kejadian dismenorea sebesar 
64,25% yang terdiri dari 54,89% dismenorea primer 
dan 9,36% dismenorea sekunder. Angka kejadian 
dismenorea di dunia sangat besar. Rata- rata lebih dari 
50% perempuan di setiap negara mengalami dismenorea.4 
Sedangkan dismenorea yang dialami di Amerika 
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serikat angka persentasenya 60%. Di Swedia prevalensi 
dismenorea pada usia 9 tahun sebanyak 90% dan usia 
24 tahun sebanyak 67%.5 Dari data berbagai negara 
kejadian dismenorea sangatlah mengganggu aktivitas dan 
rutinitas para remaja di rumah maupun di luar rumah. 
Keluhan yang dialami berbagai remaja selama ini ketika 
mengalami menstruasi adalah dismenorea.

Banyak penanganan dismenorea yang sudah 
berkembang di masyarakat baik itu terapi farmakologi 
dan non farmakologi, secara farmakologi dapat dilakukan 
dengan pemakaian obat-obatan seperti Nonsteroid 
Antiinfl amatory (NSAID) sedangkan non farmakologi 
berupa Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation, 
obat herbal, distraksi, akupuntur dan akrupresur, terapi 
panas, distraksi (mendengarkan musik dan berdo’a).6 

Salah satunya yaitu dzikir dijelaskan dalam dunia medis 
bahwa terapi dzikir banyak mengeluarkan sesuatu hal 
yang positif salah satunya adalah mengeluarkan hormon 
endorphin. Dengan berdzikir akan menghasilkan hormon 
endorphin.7 Hormon inilah yang akan menurunkan dan 
meringankan nyeri yang dirasakan seseorang, sehingga 
seseorang akan menjadi lebih nyaman.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dilakukan 
penelitian untuk mengidentifi kasi perbedaan skala nyeri 
dismenorea primer yang dialami remaja putri sebelum 
dan sesudah pada kelompok kontrol dan pada kelompok 
intervensi. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 
terapi dzikir terhadap skala nyeri dismenorea primer pada 
remaja putri.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian 
kuantitatif dengan metode Quasi Eksperimental mode 
Non Equivalent Control Group Design. Sampel dalam 
penelitian ini adalah remaja yang berumur 17–21 tahun 
yang mengalami dismenorea primer. Tempat penelitian 
di Pondok Pesantren Nurul Jadid. Kriteria inklusi dari 
penelitian ini antara lain remaja umur 17–21 tahun, belum 
menikah, remaja yang mengalami dismenorea primer, 
tidak menggunakan obat penurunan nyeri, bersedia 
menandatangani lembar persetujuan penelitian.

Teknik pengambilan Sampel “Non probability 
Sampling” dan jenisnya menggunakan “Purposif 
sampling” dari 50 responden dibagi menjadi 2 yaitu 
25 kelompok kontrol selanjutnya pre test dan post 
test skala nyeri dismenorea primer, dan 25 kelompok 
intervensi selanjutnya pre test skala nyeri dismenorea 
primer kemudian diberikan intervensi berupa 
mendengarkan sambil melantunkan dzikir “Subhanallah 
Wal Hamdulillah Wala Ilaha Illallahu Wallahu Akbar 
Walahaula Wala Quwwata Illa Billahil ‘Aliyyil ‘Adzim” 
selama 15 menit. Kemudian post test skala nyeri 
dismenorea primer. Semua data terkumpul melalui 
observasi terhadap responden. Kemudian dilakukan 
pencatatan hasil selanjutnya dilakukan analisis data. 

Analisa data menggunakan teknik uji non parametrik Uji 
Wilcoxon Signed Rank Test dan Mann Whitney U – Test. 

HASIL PENELITIAN

Karakteristik responden berdasarkan kriteria skala 
nyeri dismenorea primer pada remaja pada kelompok 
kontrol, didapatkan hasil sebagai berikut: 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan 
Kriteria Skala Nyeri Dismenorea Primer pada 
Remaja pada Kelompok Kontrol

Skala nyeri dismenorea
Sebelum Sesudah

n (%) n (%)
Tidak nyeri 0 0 0 0

Ringan 3 12 3 12

Sedang 16 64 16 64%

Berat terkontrol 6 64 6 64%

Berat tidak terkontrol 0 0 0 0

Jumlah 25 100% 25 100%

Tabel 1, menjelaskan bahwa dari 25 responden pada 
kelompok Kontrol kriteria tidak nyeri tidak ada, ringan 
berjumlah 3 responden (12%), sedang berjumlah 17 
responden (68%), sedangkan yang berat berjumlah 5 
responden (20%) sedangkan kriteria berat tidak terkontrol 
tidak ada. Kelompok kontrol kriteria ringan berjumlah 3 
responden (12%), sedang berjumlah 16 responden (64%), 
sedangkan yang berat berjumlah 6 responden (24%), 
sedangkan kriteria berat tidak terkontrol tidak ada.

Karakteristik responden berdasarkan kriteria skala 
nyeri dismenorea primer pada remaja pada kelompok 
intervensi, didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan 
Kriteria Skala Nyeri Dismenorea Primer pada 
Remaja pada Kelompok Intervensi

Skala Nyeri Dismenorea
Sebelum Sesudah
n (%) n (%)

Tidak nyeri 0 0 0 0

Ringan 3 12 16 64

Sedang 16 64 8 32

Berat terkontrol 8 32 1 4

Berat tidak terkontrol 0 0 0 0

Jumlah 25 100 25 100

Berdasarkan Tabel 2, didapatkan hasil dari 25 
responden pada kelompok intervensi sebelum diberikan 
terapi dzikir kriteria tidak nyeri tidak ada, ringan 
berjumlah 1 responden (4%), sedang berjumlah 16 
responden (64%), sedangkan yang berat berjumlah 8 
responden (32%), sedangkan berat tidak terkontrol tidak 
ada. Sesudah diberikan terapi dzikir kriteria ringan 
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berjumlah 16 responden (64%), sedang berjumlah 
8 responden (32%), sedangkan yang berat berjumlah 
1 responden (4%), sedangkan kriteria berat tidak 
terkontrol tidak ada.

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Perbedaan Sebelum dan 
Sesudah pada Kelompok  

Kelompok Kontrol
Mean 
Rank 

Sum of 
Rank

Perbedaan P 

Sebelum 0,00 0,00

Sesudah 0,00 0,00 0,00 1,000

Berdasarkan Tabel 3, didapatkan nilai rata-rata skala 
nyeri sebelum dan sesudah pada kelompok kontrol 
senilai 0,00. Didapatkan nilai (Z = 0,000, nilai P 1,000 > 
α (0,05). H0 diterima, bahwa tidak ada perbedaan skala 
nyeri sebelum dan sesudah pada kelompok kontrol. 

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Perbedaan Sebelum dan 
Sesudah pada Kelompok

Kelompok Intervensi
Mean 
Rank

Sum of 
Rank 

Perbedaan P

Sebelum 0,00 0,00

Sesudah 11,00 231,00 11,00 0,000

Berdasarkan Tabel 4, didapatkan nilai rata-rata skala 
nyeri sebelum dan sesudah pada kelompok intervensi 
senilai 11,00. Didapatkan nilai signifi kan (Z = -4,491, 
nilai asymp sign (2 – tailed) 0,000 < α (0,05). H0 ditolak, 
bahwa ada perbedaan skala nyeri sebelum dan sesudah 
pada kelompok intervensi. 

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Terapi Dzikir terhadap 
Dismenorea Primer pada Remaja pada 
Kelompok Intervensi dan Kelompok Kontrol

Kelompok
Skala Nyeri 

Perbedaan P
Kontrol Intervensi 

Pre Test 23,86 27,14 3,28 0,347

Post Test 32,64 18,36 14,28 0,000

Berdasarkan Tabel 5, pada kelompok pre test 
didapatkan hasil P 0,347 > α (0,05), hal ini menjelaskan 
bahwa tidak ada perbedaan skala nyeri pada kelompok 
kontrol dan kelompok intervensi sebelum diberikan 
terapi dzikir. Pada kelompok post test didapatkan hasil 
P 0,000 < α (0,05), hal ini menjelaskan bahwa ada 
perbedaan skala nyeri pada kelompok kontrol dan 
kelompok intervensi setelah diberikan terapi dzikir. Dapat 
disimpulkan bahwa terapi dzikir dapat menurunkan nyeri 
dismenorea primer pada remaja putri.

PEMBAHASAN

Analisis Nyeri Dismenorea Primer Sebelum dan Sesudah 
pada Kelompok Kontrol

Berdasarkan hasil penelitian yaitu tidak ada perbedaan 
skala nyeri sebelum dan sesudah pada kelompok kontrol. 
Responden pada kelompok kontrol, didapatkan kriteria 
skala nyeri dismenorea primer antara sebelum dan 
sesudah intervensi relatif sama. Kriteria yang dirasakan 
pada kelompok kontrol kebanyakan nyeri sedang. Artinya 
rata-rata skala nyeri pada kelompok kontrol relatif sama. 
Karena pada kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan 
hanya saja dikontrol. 

Kriteria nyeri dismenorea primer pada kelompok 
kontrol dari 25 responden hanya 7 responden mengalami 
penurunan karena pada 7 responden melakukan 
pengalihan nyeri dengan cara istirahat selama 15 menit. 
Salah satu penyebab terjadinya dismenorea primer 
karena terjadi kontraksi yang kuat pada dinding rahim, 
hormon prostaglandin yang tinggi dan pelebaran 
leher rahim saat mengeluarkan darah. Dismenorea 
pada wanita dapat dipengaruhi oleh faktor sosial dan 
psikologis, stres. Ketika remaja mengalami stres yang 
berkepanjangan dapat mengurangi simpanan endorphin 
sehingga menyebabkan peningkatan persepsi nyeri atau 
karena faktor hormonal yaitu terjadi akibat endometrium 
mengandung prostaglandin dalam jumlah tinggi 8.

Analisis Nyeri Dismenorea Primer Sebelum dan Sesudah di 
Berikan Terapi Dzikir pada Kelompok Intervensi

Berdasarkan hasil penelitian yaitu bahwa ada 
perbedaan skala nyeri sebelum dan sesudah pada 
kelompok intervensi. Berdasarkan hasil penelitian diatas 
didapatkan sebelum diberikan terapi rata-rata tingkat 
nyeri yang dialami responden kebanyakan nyeri sedang. 
Sedangkan sesudah diberikan terapi nyeri yang dialami 
responden mengalami penurunan.

Penyebab menurunnya nyeri dismenorea primer 
disebabkan oleh intervensi terapi dzikir. Faktor 
predisposisi terjadinya dismenorea primer antara lain 
dari faktor psikologis, budaya, usia, status sosial, dan 
lain sebagainya. Beberapa faktor yang memegang 
peranan sebagai penyebab dismenorea primer antara 
lain faktor kejiwaan remaja yang secara emosional 
tidak stabil. Sehingga hal ini menyebabkan dismenorea 
muncul dengan mudah. Faktor-faktor anemia, penyakit 
menahun dapat memengaruhi timbulnya dismenorea. 
Faktor obstruksi kanalis servikalis, wanita yang 
uterusnya mengalami hiperantefl eksi kemungkinan dapat 
menyebabkan terjadinya stenosis kanalis servikalis.5 
Faktor endokrin umumnya ada anggapan bahwa kejang 
yang terjadi pada dismenorea primer disebabkan oleh 
kontraksi uterus yang berlebihan.5 Faktor endokrin 
mempunyai hubungan dengan tonus dan kontraktilitas 
otot tonus. Sebagian dari 5 orang responden mengatakan 
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bahwa nyeri menstruasi sangatlah mengganggu aktivitas 
dan rutinitas mereka. Ada yang sampai tidak masuk 
sekolah karena nyeri yang dirasakan pada saat menstruasi. 
Dismenorea tidak hanya memunculkan rasa sakit atau 
rasa tidak nyaman pada perut bagian bawah saja. Hal 
lainnya seperti rasa nyeri di bagian bawah punggung, 
sakit kepala dan mual.5

Peneliti mengamati reaksi penurunan setiap responden 
menanyakan nyeri yang dirasakannya saat mendengarkan 
dzikir. Salah satu manfaat dzikir adalah selain lebih 
mendekatkan diri kepada Allah juga mampu mensekresi 
zat endorphin yang bisa membuat perasaan tenang dan 
mengurangi nyeri.

Dzikir dapat mengurangi rasa sakit karena merangsang 
sekresi hormon Beta Endorphin dari dalam tubuh sebagai 
morfi n alami. Dzikir berperan dalam susunan syaraf pusat 
dengan bekerja sesuai teori Gate Control, di mana aktivasi 
otak yang tinggi dapat menyebabkan sumsum tulang 
menutup sehingga memodulasi dan mencegah input 
nyeri untuk masuk ke pusat otak yang lebih tinggi untuk 
diinterpretasikan sebagai pengalaman nyeri. Dalam hal 
ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ririn 
Nasriati bahwa dzikir dapat digunakan sebagai sarana 
transendensi, yaitu ketika seseorang ingat kepada Allah 
dengan disertai sifat penyerahan sehingga seseorang akan 
terbawa pada kondisi pasif dan hal ini akan sangat efektif 
bila digabungkan dengan teknik relaksasi.9

Apabila seseorang berdzikir, maka sebenarnya 
memasukkan dan menghidupkan sifat-sifat dan 
asma-asma Allah yang mempunyai kekuatan tak terhingga 
dalam dirinya. Dengan demikian dalam dirinya tumbuh 
suatu kekuatan spiritual yang mampu membuat jiwanya 
merasa tentram dan kembali seimbang. Keseimbangan di 
dalam tubuh disebabkan adanya ketentraman jiwa bisa 
menormalkan fungsi organ tubuh seperti meningkatkan 
imunitas sehingga mampu menggerakkan suatu 
mekanisme internal untuk menyembuhkan penyakit. 
Oleh karena itu Allah memerintahkan untuk berdzikir 
sebanyak-banyaknya.10

Analisis pengaruh terapi dzikir terhadap nyeri 
disminorea primer pada remaja.

Berdasarkan hasil penelitian yaitu terdapat pengaruh 
terapi dizikir terhadap penurunan nyeri dismenorea 
primer pada remaja putri. Hal ini menjelaskan bahwa 
dengan diberi terapi dzikir maka nyeri dismenorea primer 
akan turun.

Salah satu penyebab terjadinya dismenorea primer 
adalah faktor emosional. Seseorang yang mengalami 
stress akan menimbulkan reaksi yang dapat menurunkan 
ketahanan terhadap rasa nyeri. Terapi non farmakologi 
salah satu dengan dzikir merupakan salah satu bentuk 
ibadah yang bisa mendatangkan ketentraman jiwa 
dan raga 11. Dua hal ini yaitu rasa percaya diri dan 
optimisme, merupakan dua hal yang sangat esensial bagi 
penyembuhan suatu penyakit di samping obat-obatan dan 
tindakan medis yang diberikan. Ada temuan baru yang 
menerangkan kejiwaan, syaraf dan kelenjar hormon, 

(psiko-neuroendokrinologi)12. Terapi psikoreligius berupa 
do’a dan dzikir berperan untuk meningkatkan daya 
tahan tubuh (imunitas) yang akan mempercepat proses 
penyembuhan.12 

Dengan melakukan dzikir menjelaskan bahwa 
sekresi endorphin dapat ditingkatkan dengan berdzikir. 
Hasil penelitian lainnya menyatakan bahwa melalui 
pengukuran EEG brainwave biofeedback machine 
menemukan bahwa otak memproduksi sejumlah 
besar endorphin selama berdzikir. Secara fisiologis, 
terapi spiritual dengan berdzikir atau mengingat asma 
Allah menyebabkan otak akan bekerja, ketika otak 
mendapatkan rangsangan dari luar maka otak akan 
memproduksi zat kimia yang akan memberi rasa nyaman 
yaitu Neuropeptida.10 Dalam penelitian lain yaitu dengan 
berdzikir akan membuat seseorang merasa tenang, 
sehingga kemudian menekan kerja syaraf sistem syaraf 
simpatis. Dengan demikian nyeri akan berkurang. Karena 
dengan berdzikir dapat mensupresi aktivitas sistem syaraf 
simpatis. Relaksasi berusaha mengaktifkan kerja syaraf 
parasimpatis. Keadaan rileks menurunkan aktivitas 
Amigdala, mengendurkan otot dan melatih individu untuk 
mengaktifkan kerja sistem parasimpatis sebagai counter 
aktivitas sistem syaraf simpatis.13 

Menurut peneliti bahwa dapat disimpulkan dengan 
mendengarkan dzikir memberikan efek positif melalui 
mekanisme pengalihan perhatian terhadap nyeri, 
memberikan perasaan nyaman dan mampu mengeluarkan 
hormon endorphin. Untuk itu kita sebagai perawat, untuk 
memberikan informasi kepada para remaja bahwa salah 
satu teknik non farmakologi untuk dismenorea primer 
dengan cara berdzikir.

KESIMPULAN 

Tidak ada perbedaan skala nyeri dismenorea primer 
yang dialami remaja putri sebelum dan sesudah pada 
Kelompok Kontrol. 

Ada perbedaan skala nyeri dismenorea primer yang 
dialami remaja putri sebelum dan sesudah diberikan 
Terapi Dzikir pada Kelompok Intervensi. 

Ada pengaruh terapi dzikir terhadap dismenorea 
primer pada remaja putri.
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh langsung Instagram dan Whatsapp terhadap keputusan calon mahasiswa 
untuk kuliah di STIKes RS Anwar Medika, pengaruh langsung Instagram dan Whatsapp serta minat kuliah terhadap keputusan kuliah 
di STIKes RS Anwar Medika, pengaruh secara tidak langsung Instagram dan Whatsapp terhadap keputusan kuliah di STIKes RS 
Anwar Medika melalui minat kuliah. Metode penelitan yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis jalur dengan teknik regresi 
dimana pengumpulan data dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada 53 orang mahasiswa STIKes RS Anwar Medika yang 
menggunakan Instagram dan Whatsapp. Hasil kuesioner tersebut diuji dengan menggunakan program SPSS versi 20.0. Hasil analisis 
jalur menunjukkan bahwa Instagram dan Whatsapp berpengaruh langsung signifi kan terhadap minat kuliah di STIKes RS Anwar 
Medika, Instagram dan Whatsapp serta minat kuliah berpengaruh langsung signifi kan terhadap keputusan kuliah di STIKes RS Anwar 
Medika, dan Instagram dan Whatsapp berpengaruh langsung signifi kan terhadap keputusan kuliah di STIKes RS Anwar Medika 
melalui minat kuliah. Pengaruh langsung Instagram dan Whatsapp terhadap minat kuliah adalah sebesar 0,815 yang berarti bahwa 
tinggi rendahnya minat kuliah calon mahasiswa 81.5% dipengaruhi oleh Instagram dan Whatsapp, dan 18,5% dipengaruhi oleh faktor 
lain. Pengaruh langsung Instagram dan Whatsapp terhadap keputusan kuliah sebesar 0,615 dan pengaruh langsung minat kuliah 
terhadap keputusan kuliah di STIKes RS Anwar Medika sebesar 0,329, yang berarti bahwa Instagram dan Whatsapp secara parsial 
sebesar 61,5% memengaruhi tinggi rendahnya keputusan kuliah di STIKes RS Anwar Medika, dan 38,5% dipengaruhi oleh faktor lain. 
Minat kuliah secara parsial sebesar 32,9% memengaruhi tinggi rendahnya keputusan kuliah, dan 67,1% dipengaruhi oleh faktor lain. 
Pengaruh tidak langsung Instagram dan Whatsapp terhadap keputusan kuliah di STIKes RS Anwar Medika melalui minat kuliah adalah 
sebesar 0,268, hal ini berarti tinggi rendahnya keputusan kuliah di STIKes RS Anwar Medika yang dipengaruhi oleh Instagram dan 
Whatsapp melalui minat kuliah adalah sebesar 26,8%, dan 73,2% dipengaruhi oleh faktor lain.

Kata kunci: Instagram dan Whatsapp, Minat Kuliah, Keputusan Kuliah di STIKes RS Anwar Medika

This study aims to determine the direct infl uence of Instagram and Whatsapp on the decision of prospective students to study at 
STIKes RS Anwar Medika, direct infl uence of Instagram and Whatsapp and interest in Study towards the decision of Study at STIKes 
RS Anwar Medika, indirect infl uence Instagram and Whatsapp to decision Study at STIKes RS Anwar Medika through college interest. 
The research method used in this research is path analysis with regression technique where data collection is done by distributing 
questionnaires to 53 students STIKes RS Anwar Medika using Instagram and Whatsapp. The results of the questionnaire were tested 
using SPSS version 20.0. The result of path analysis showed that Instagram and Whatsapp have a direct signifi cant effect on the interest 
of the Studys at STIKes RS Anwar Medika, Instagram and Whatsapp as well as interest in college have a signifi cant direct effect on 
the decision of the Study at STIKes RS Anwar Medika, and Instagram and Whatsapp have a signifi cant direct effect to the decision of 
Study at STIKes RS Anwar Medika through college interest. Instagram and Whatsapp’s direct infl uence on college interest is 0.815, 
which means that the high interest of 81.5% prospective students is infl uenced by Instagram and Whatsapp, and 18.5% is infl uenced by 
other factors. Instagram and Whatsapp’s direct infl uence on the Study decisions of 0.615 and the direct infl uence of interest in Studys at 
STIKes RS Anwar Medika was 0.329, which means that Instagram and Whatsapp partially 61.5% infl uenced the high level of decision 
of Study at STIKes RS Anwar Medika, and 38.5% infl uenced by other factors. Partial Study interest of 32.9% affects the high level of 
Study decisions, and 67.1% is infl uenced by other factors. The indirect infl uence of Instagram and Whatsapp on the decision of the 
Study at STIKes RS Anwar Medika through the interest of the Study is 0.268, this means that the high level of decision of the Study at 
STIKes RS Anwar Medika infl uenced by Instagram and Whatsapp through the interest of the college is 26.8%, and 73.2% infl uenced by 
other factors.

Keywords: Instagram and Whatsapp, Interest Study, Decision Study at STIKes RS Anwar Medika

PENDAHULUAN

STIKes RS Anwar Medika bergerak dalam bidang 
pendidikan dengan membuka program studi S1 Farmasi, 

D3 Farmasi dan D3 Analis Kesehatan. Persaingan yang 
sangat ketat dalam dunia pendidikan membuat STIKes 
RS Anwar Medika sebagai pendatang baru mengalami 
tantangan dalam meyakinkan calon mahasiswa untuk 
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kuliah di STIKes RS Anwar Medika. Hal ini dapat 
ditunjukkan dengan perolehan jumlah mahasiswa yang 
kuliah di STIKes RS Anwar Medika. 

Promosi menjadi hal yang harus terus dikembangkan 
untuk meningkatkan jumlah mahasiswa yang kuliah di 
STIKes RS Anwar Medika. Upaya promosi yang telah 
dilakukan dengan menggunakan media brosur, pamphlet 
dan spanduk serta mengikuti pameran pendidikan, 
ditingkatkan dengan penggunaan Instagram dan 
Whatsapp untuk menjaring calon mahasiswa mendaftar 
kuliah di STIKes RS Anwar Medika. Penggunaan 
Instagram dan Whatsapp memberikan kontribusi yang 
lebih besar dibandingkan dengan penyebaran brosur dan 
pamphlet terhadap capaian jumlah mahasiswa yang kuliah 
di STIKes RS Anwar Medika pada tahun 2016. Ada 
beberapa faktor yang berpengaruh terhadap keputusan 
kuliah di STIKes RS Anwar Medika dengan penggunaan 
Instagram dan Whatsapp, faktor-faktor tersebut adalah 
atmosfer, promosi, kepercayaan dan karakteristik calon 
mahasiswa.

Mengantisipasi fakta-fakta tersebut maka proses 
pengambilan keputusan calon mahasiswa dalam 
mengambil keputusan untuk kuliah sangat penting untuk 
diketahui oleh Humar STIKes RS Anwar Medika melalui 
kajian perilaku calon mahasiswa. Schiffman dan Kanuk 
(2007) menyatakan bahwa proses pengambilan keputusan 
sebagai proses penting dipengaruhi oleh lingkungan 
eksternal yang terdiri dari bauran pemasaran (produk, 
promosi, harga, distribusi) dan lingkungan sosial budaya 
(keluarga, sumber informasi, sumber non komersial, kelas 
sosial, budaya dan sub budaya). Kemudian lingkungan 
internal (faktor psikologis) yang terdiri dari motivasi, 
kepribadian, pembelajaran, persepsi, dan sikap. Demikian 
pula yang dikemukakan oleh James F. Engel, Rogerd D. 
Blackwell, Paul W. Miniard, (1992) yang menyatakan 
bahwa keputusan calon mahasiswa dalam memilih sebuah 
program studi dipengaruhi oleh tiga hal yakni:
1) Pengaruh Lingkungan/Eksternal yang terdiri dari 

faktor budaya, kelas sosial, pengaruh pribadi, 
keluarga, dan situasi;

2) Pengaruh Perbedaan Individu/Internal yang terdiri 
dari Sumber daya calon mahasiswa (waktu, uang, 
perhatian), motivasi dan keterlibatan, pengetahuan, 
sikap, kepribadian, gaya hidup, dan demografi .

3) Pengaruh Psikologis yang terdiri dari pengolahan, 
informasi, pembelajaran, perubahan sikap dan 
perilaku.

Hasil survei terhadap mahasiswa STIKes RS Anwar 
Medika menunjukkan bahwa minat kuliah merupakan 
faktor yang paling dominan dalam memengaruhi 
keputusan kuliah. Di jaman modern yang sedang 
berkembang ini, Instagram dan Whatsapp tidak hanya 
digunakan sebagai media komunikasi, tetapi juga 
sebagai media promosi karena menawarkan banyak 
keuntungan (Rahadi dan Abdillah, 2013). Siswanto 
(2013) menuturkan bahwa Instagram dan Whatsapp 

menjadi media yang paling ampuh untuk dijadikan media 
promosi, bahkan Instagram dan Whatsapp juga digunakan 
sebagai alat pemasaran yang interaktif, pelayanan, dan 
membangun hubungan dengan calon mahasiswa dan 
masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang 
telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik 
untuk mengangkat judul penelitian “PENGARUH 
INSTAGRAM dan WHATSAPP TERHADAP 
KEPUTUSAN CALON MAHASISWA UNTUK 
KULIAH DI STIKES RS ANWAR MEDIKA”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh 
langsung Instagram dan Whatsapp terhadap minat kuliah 
di STIKes RS Anwar Medika, mengetahui pengaruh 
langsung Instagram dan Whatsapp serta minat kuliah 
terhadap keputusan kuliah di STIKes RS Anwar Medika, 
mengetahui pengaruh secara tidak langsung Instagram 
dan Whatsapp terhadap keputusan kuliah di STIKes RS 
Anwar Medika melalui minat kuliah. 

LANDASAN TEORI

Instagram dan Whatsapp

Kotler dan Keller (2016:642) mendefi nisikan media 
sosial (instagram dan whatsapp) sebagai alat atau cara 
yang dilakukan oleh konsumen untuk membagikan 
informasi berupa teks, gambar, audio, dan video kepada 
orang lain dan perusahaan atau sebaliknya. 

Minat Kuliah

Adalah proses yang ada di antara evaluasi alternatif 
dan keputusan. Setelah calon mahasiswa melakukan 
evaluasi terhadap alternatif yang ada, calon mahasiswa 
memiliki minat untuk kuliah pada program studi yang 
ditawarkan. 

Keputusan Kuliah

Model-model pengambilan keputusan dalam analisa 
kuantitatif sering menggunakan anggapan tersedianya 
informasi yang sempurna. Dunia nyata, calon mahasiswa 
sering dipaksa harus mengambil keputusan tanpa 
informasi sempurna (ada variabilitas informasi, seperti 
kondisi kepastian, risiko dan ketidakpastian). Model 
Pengambilan Keputusan dipengaruhi atau tergantung 
dari Informasi yang ada/yang dimiliki. Informasi yang 
ada, pada dasarnya dapat digolongkan menjadi 2 (dua) 
yaitu Informasi Sempurna (Perfect Information) dan 
Informasi Tidak Sempurna (Imperfect Information). 
Model Pengambilan Keputusan dikaitkan Informasi yang 
dimiliki: Ada 3 (tiga) Model Pengambilan keputusan. 
Model Pengambilan Keputusan dalam Keadaan 
Kepastian. Menggambarkan bahwa setiap rangkaian 
keputusan (kegiatan) hanya mempunyai satu hasil. Model 
ini disebut juga Model Kepastian/Deterministik.
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METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah mahasiswa STIKes 
RS Anwar Medika Tahun Akademik 2016/2017 yang 
menggunakan Instagram dan Whatsapp yang berjumlah 
53 orang. Penelitian ini menggunakan teknik sampling 
jenuh yaitu jumlah sampel mewakili jumlah populasi 
(Noor, 2011:156) dan diperoleh jumlah sampel sebanyak 
53 orang.

Metode Pengumpulan Data

Data primer diperoleh dengan pembagian kuesioner 
kepada 53 orang dengan menggunakan skala Likert. Data 
sekunder berasal dari penelitian terdahulu (jurnal), buku, 
dan data internal STIKes RS Anwar Medika.

Validitas dan Reliabilitas 

Uji validitas menggunakan program SPSS dengan uji 
korelasi Pearson (Corelation Pearson), yaitu jika nilai 
signifi kansi dari hasil pengujian < 0,05 maka semua 
variabel penelitian dinyatakan valid. Reliabilitas diukur 
dengan menggunakan rumus Cronchbach Alpha, dengan 
ketentuan apabila nilai dari Cronchbach Alpha > 0,6 
dan nilai cronbach alpha if indicator deleted pada setiap 
indikator pernyataan < Cronbach Alpha maka pernyataan 
tersebut dianggap reliabel.

Analisis Jalur 

Penelitian ini menggunakan metode analisis jalur 
dengan teknik regresi. 
Substruktur I: Substruktur II: 

Y1 = PX + e Y2 = PXY2 + bY1Y2 + e 

X: Instagram dan Whatsapp, Y1: Minat Kuliah, Y2: 
Keputusan Kuliah di STIKes RS Anwar Medika, P: 
Koefi sien Jalur, e = Residual Error.

Pengaruh Langsung, Tidak Langsung, dan Total Antar 
Variabel Uji Heteroskedastisitas 

Pengaruh langsung adalah pengaruh dari satu variabel 
independen ke variabel dependen tanpa melalui variabel 
dependen lainnya. Pengaruh tidak langsung adalah situasi 
di mana variabel independen memengaruhi variabel 
dependen melalui variabel lain yang disebut variabel 
intervening (intermediari). Pengaruh total adalah 
penjumlahan pengaruh langsung dan pengaruh tidak 
langsung.

Uji Mediasi

Mediator (Y1) 

Variabel Bebas (X) Variabel Terikat (Y2) 

a b 

c 

Baron dan Kenny (1986) dalam Jose (2013:28-29) 
menyatakan bahwa sebuah variabel dikatakan mediator 
apabila memenuhi kondisi:
1. Variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap 

variabel mediator (jalur a) dengan melihat nilai 
signifikansi uji regresi linier berganda pada 
substruktur I. Jika nilai signifikansi < 0,05 maka 
dapat dikatakan bahwa variabel bebas berpengaruh 
signifi kan terhadap variabel mediator.

2. Variabel mediator berpengaruh signifi kan terhadap 
variabel terikat (jalur b) dengan melihat nilai 
signifikansi uji regresi linier berganda pada 
substruktur II. Jika nilai signifi kansi < 0,05 maka 
dapat dikatakan bahwa variabel mediator berpengaruh 
signifi kan terhadap variabel terikat.

3. Ketika jalur (a) dan (b) dikendalikan, maka hubungan 
antara variabel bebas dan variabel terikat (jalur c) 
yang awalnya signifi kan menjadi tidak signifi kan atau 
hubungannya bernilai nol. Mediasi terjadi ketika jalur 
c adalah nol.

Uji mediasi digunakan untuk mengetahui apakah 
variabel mediasi bersifat penuh (complete mediation) atau 
mediasi parsial (partial mediation). Baron dan Kenny 
(1986) dalam Ramadhana (2015) menyatakan bahwa:
1. Jika hasil koefi sien jalur pada (a) dan (b) signifi kan 

sedangkan (c) tidak signifi kan maka dapat dikatakan 
sebagai mediasi bersifat penuh (complete mediation).

2. Jika hasil koefi sien jalur pada (a) dan (b) signifi kan 
sedangkan (c) signifi kan, di mana nilai koefi sien (c) 
lebih kecil daripada nilai koefi sien dari model tanpa 
adanya variabel mediasi, maka dapat dikatakan 
sebagai mediasi parsial (partial mediation).

3. Jika hasil koefi sien jalur pada (a) dan (b) signifi kan 
sedangkan (c) signifi kan, di mana nilai koefi sien (c) 
hampir sama dengan nilai koefi sien dari model tanpa 
adanya variabel mediasi, maka disimpulkan bukan 
sebagai variabel mediasi.

4. Jika salah satu dari nilai koefi sien jalur (a) atau (b) 
tidak signifi kan, maka disimpulkan bukan sebagai 
variabel mediasi.
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Tabel 1. Defi nisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel Indikator
Instagram dan Whatsapp (Variabel bebas/X)
adalah alat yang digunakan oleh STIKes RS Anwar Medika 
untuk membagikan informasi berupa teks, gambar, audio, dan 
video kepada calon siswa.

1.  Membangun hubungan dengan calon mahasiswa melalui 
media yang ada (Relationship) 

2.  Interaksi yang terjadi antara Humar STIKes RS Anwar 
Medika dengan calon mahasiswa (Komunikasi) 

3.  Interaksi yang terjadi dengan mahasiswa setelah kuliah 
di STIKes RS Anwar Medika (Interaksi Pasca Keputusan 
kuliah di STIKes RS Anwar Medika) 

4.  Dapat menyampaikan informasi dengan lengkap dan dapat 
menarik perhatian calon mahasiswa (Format informasi) 

Minat Kuliah (Variabel Terikat/Y1) 
didefi nisikan sebagai proses yang ada diantara evaluasi alternatif 
dan keputusan kuliah. Setelah konsumen melakukan evaluasi 
terhadap alternatif yang ada, konsumen memiliki minat untuk 
kuliah di STIKes RS Anwar Medika. 

Menurut Abzari, et al. (2014): 
1.  Calon mahasiswa memiliki kecenderungan untuk kuliah di 

program studi yang ditawarkan (Minat Transaksional) 
2.  Calon mahasiswa merekomendasikan STIKes RS Anwar 

Medika kepada orang lain (Minat Refrensial) 
3.  Calon mahasiswa memilih STIKes RS Anwar Medika 

daripada STIKes Lain (Minat Preferensial) 
4. Calon mahasiswa mau mencari informasi 

Keputusan Kuliah (Variabel terikat/Y2) didefi nisikan sebagai 
proses dimana calon mahasiswa menentukan pilihan terhadap 
STIKes RS Anwar Medika (Grewald & Levy, 2013:142). 

1.  Calon mahasiswa memiliki kebutuhan yang dapat dipenuhi 
oleh STIKes RS Anwar Medika 

2.  Calon mahasiswa mengumpulkan informasi mengenai 
kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh STIKes RS Anwar 
Medika 

3.  Calon mahasiswa memilih STIKes RS Anwar Medika 
dibanding pesaing 

4.  Calon mahasiswa memutuskan kuliah di STIKes RS 
Anwar Medika 

5.  Calon mahasiswa merasa puas setelah kuliah di STIKes RS 
Anwar Medika

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif Profi l Responden 

Jenis kelamin responden sebagian besar adalah wanita 
yaitu sebanyak 31 orang (58,5%) dari total responden 53 
orang. Hasil ini menunjukkan bahwa calon mahasiswa 
didominasi oleh wanita sehingga STIKes RS Anwar 
Medika dapat lebih memfokuskan promosi kepada calon 
mahasiswa wanita. Mengenai usia responden, dapat 
diketahui bahwa konsumen dengan usia 17–19 tahun 
merupakan mayoritas responden pada penelitian ini, yaitu 
sebanyak 27 orang (50.9%). 

Analisis Deskriptif Jawaban Responden Instagram dan 
Whatsapp

Rata-rata jawaban pada variabel Instagram dan 
Whatsapp adalah sebesar 3.53, yang menunjukkan bahwa 
pernyataan-pernyataan pada variabel ini dipersepsikan 
setuju oleh calon mahasiswa. Persepsi tertinggi calon 
mahasiswa pada variabel Instagram dan Whatsapp terletak 
pada indikator X1.4 yang menyatakan bahwa gambar dan 
informasi mengenai STIKes RS Anwar Medika melalui 
instagram dan whatsapp menarik dan dapat menjelaskan 
program studi dengan baik, yaitu ditunjukkan dengan 
rata-rata tertinggi sebesar 3.64 sehingga hal tersebut patut 
dipertahankan. Sedangkan persepsi terendah mengenai 

Instagram dan Whatsapp berada pada indikator X1.3 
yang berkaitan dengan kecenderungan STIKes RS Anwar 
Medika untuk selalu menanyakan feedback setelah kuliah 
di STIKes RS Anwar Medika, yang ditunjukkan dengan 
rata-rata sebesar 3.42. Nilai rata-rata yang terendah 
disebabkan karena STIKes RS Anwar Medika yang 
jarang menanyakan feedback kepada mahasiswa. 

Analisis Deskriptif Jawaban Responden Minat Kuliah 

Rata-rata jawaban pada variabel minat kuliah 
sebesar 3.64, yang menunjukkan bahwa calon 
mahasiswa setuju terhadap pernyataan-pernyataan 
pada variabel minat kuliah. Persepsi tertinggi calon 
mahasiswa pada variabel minat kuliah terletak pada 
indikator Y1.1 yang ditunjukkan dengan nilai rata-rata 
tertinggi sebesar 3.77 yang menyatakan bahwa gambar 
dan informasi yang disampaikan STIKes RS Anwar 
Medika melalui instagram dan whatsapp membuat calon 
mahasiswa tertarik untuk kuliah di STIKes RS Anwar 
Medika sehingga hal tersebut perlu dipertahankan dan 
ditingkatkan. Sedangkan persepsi terendah pada variabel 
minat kuliah ditunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 
3.55 yang terletak pada indikator Y1.2 dengan pernyataan 
“Saya bersedia merekomendasikan STIKes RS Anwar 
Medika kepada orang lain”. Hal tersebut disebabkan 
karena selama ini tidak ada promo atau hadiah menarik 
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dari STIKes RS Anwar Medika yang mampu membuat 
mahasiswa merekomendasikan STIKes RS Anwar 
Medika kepada orang lain.

Analisis Deskriptif Jawaban Responden Keputusan Kuliah 

Rata-rata jawaban mahasiswa pada variabel keputusan 
kuliah di STIKes RS Anwar Medika adalah 3.66, yang 
menunjukkan bahwa mahasiswa STIKes RS Anwar 
Medika setuju dengan pernyataan-pernyataan pada 
variabel ini. Persepsi tertinggi dari mahasiswa untuk 
variabel keputusan kuliah ditunjukkan dengan nilai 
rata-rata tertinggi sebesar 3.89 pada indikator Y2.3 yang 
menunjukkan kecenderungan dari mahasiswa untuk 
lebih memilih STIKes RS Anwar Medika dibandingkan 
dengan STIKes Lain dikarenakan peluang kerja program 
studi S1 Farmasi, D3 Farmasi dan D3 Analis Kesehatan 
sehingga hal tersebut perlu dipertahankan. Persepsi 
terendah ditunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 3.43 
pada indikator Y2.1 dengan pernyataan “Kebutuhan 
yang saya miliki dapat dipenuhi oleh STIKes RS Anwar 
Medika”. Persepsi terendah terjadi karena program studi 
yang ditawarkan kepada calon siswa hanya terbatas pada 
program studi S1 Farmasi, D3 Farmasi dan D3 Analis 
Kesehatan.

Uji Validitas 

Uji validitas pada variabel instagram dan whatsapp, 
minat kuliah, dan keputusan kuliah di STIKes RS 
Anwar Medika penelitian ini menggunakan data pre 
test sebanyak 30 orang responden. Hasil menunjukkan 
bahwa masing-masing indikator variabel menghasilkan 
nilai signifikansi < 0,05, dengan demikian indikator 
pernyataan yang membentuk variabel dalam penelitian 
ini dapat dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Reliabilitas pada variabel instagram dan whatsapp, 
minat kuliah, dan keputusan kuliah di STIKes RS 
Anwar Medika penelitian ini menggunakan data pre 
test sebanyak 30 orang responden. Hasil pengujian 
menunjukkan bahwa variabel instagram dan whatsapp, 
minat kuliah, dan keputusan kuliah di STIKes RS Anwar 
Medika menghasilkan nilai cronbach alpha > 0,6, dan 
nilai cronbach alpha if indicator deleted pada setiap 
indikator pernyataan tidak melebihi nilai cronbach alpha 
di tiap variabel. Kesimpulannya adalah ketiga variabel 
penelitian dapat dinyatakan reliabel.

Persamaan Analisis Jalur dengan Teknik Regresi

Regresi I :  Minat kuliah= 0,815 instagram dan 
whatsapp

Regresi II :  keputusan kuliah di STIKes RS Anwar 
Medika = 0,615 instagram dan whatsapp + 
0,329 Minat kuliah

Uji F

Hasil nilai signifi kansi F pada kedua model regresi 
sebesar 0,000 (< 0,05), sehingga dapat disimpulkan 
bahwa variabel bebas yang digunakan pada kedua 
model regresi secara berganda memiliki pengaruh yang 
signifi kan terhadap variabel terikat.

Uji t

Hasil regresi pengaruh instagram dan whatsapp 
terhadap minat kuliah menunjukkan nilai signifi kansi 
uji t variabel instagram dan whatsapp terhadap minat 
kuliah sebesar 0,000. Hasil regresi pengaruh instagram 
dan whatsapp dan minat kuliah terhadap keputusan 
kuliah di STIKes RS Anwar Medika menunjukkan 
nilai signifi kansi uji t variabel instagram dan whatsapp 
terhadap keputusan kuliah di STIKes RS Anwar Medika 
adalah 0,000 dan nilai signifi kansi uji t variabel minat 
kuliah terhadap keputusan kuliah di STIKes RS Anwar 
Medika adalah 0,003. Nilai signifikansi uji t dari 
variabel-variabel penelitian adalah < 0,05 sehingga dapat 
disimpulkan bahwa instagram dan whatsapp berpengaruh 
signifi kan terhadap minat kuliah, instagram dan whatsapp 
juga berpengaruh signifi kan terhadap keputusan kuliah di 
STIKes RS Anwar Medika, dan minat kuliah berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan kuliah di STIKes RS 
Anwar Medika.

Koefi sien Korelasi (R) dan Determinasi (R2)

Regresi I menunjukkan nilai R sebesar 0,815, hal ini 
menunjukkan bahwa instagram dan whatsapp memiliki 
korelasi yang kuat dengan minat kuliah. Nilai R2 
sebesar 0,665 yang berarti bahwa variabel instagram dan 
whatsapp berkontribusi sebesar 66,5% terhadap minat 
kuliah, sedangkan sisanya sebesar 33,5% dijelaskan oleh 
variabel lain. Nilai R pada regresi II adalah 0,903, yang 
berarti bahwa instagram dan whatsapp dan minat kuliah 
memiliki korelasi yang kuat dengan keputusan kuliah 
di STIKes RS Anwar Medika, nilai R2 adalah 0.816 
yang artinya instagram dan whatsapp dan minat kuliah 
berkontribusi sebesar 81,6% terhadap keputusan kuliah 
di STIKes RS Anwar Medika, dan sisanya sebesar 18.4% 
dijelaskan oleh variabel lain.

Uji Normalitas

Penelitian ini menggunakan uji statistik non-
parametric Kolmogorov-Sminornov. Dimana Asymp. Sig. 
(2-tailed) regresi I sebesar 0,873 (> 0,05), dan Asymp. 
Sig. (2-tailed) regresi II sebesar 0,146 (> 0,05), sehingga 
dapat disimpulkan bahwa residual substruktur regresi I 
dan regresi II berdistribusi normal.

Uji Autokorelasi

Pada regresi I nilai Durbin Watson adalah 2.212 dan 
pada regresi II sebesar 1.745. Nilai-nilai tersebut terletak 
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dalam rentang DU < DW < 4-DU, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada 
kedua model regresi ini.

Uji Multikolinearitas

Substruktur yang baik tidak terjadi korelasi 
antara variabel bebas. Pada analisis penelitian ini uji 
multikolinearitas hanya dilakukan pada regresi II yaitu 
model hubungan antara instagram dan whatsapp dan 
minat kuliah terhadap keputusan kuliah di STIKes RS 
Anwar Medika. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan 
bahwa instagram dan whatsapp dan minat kuliah 
memiliki VIF 2.984 atau lebih kecil dari 10, sehingga 
dapat dikatakan bahwa tidak ada multikolinearitas antara 
variabel - variabel tersebut.

Uji Heteroskedastisitas

Pada regresi I variabel instagram dan whatsapp 
memiliki nilai signifi kansi 0,949. Pada regresi II instagram 
dan whatsapp memiliki nilai signifi kansi 0,151 dan minat 
kuliah memiliki nilai signifi kansi 0,429. Nilai signifi kansi 
variabel dalam kedua substruktur menunjukkan nilai 
> 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam kedua 
substruktur tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Linearitas

Nilai signifikansi F melalui Test for Linearity 
menghasilkan nilai sebesar 0,000 (< 0,05), kesimpulannya 
adalah hubungan antar variabel penelitian dalam kedua 
regresi bersifat linier.

Pengaruh Langsung, tidak Langsung, dan Total Antar 
Variabel 

a. Pengaruh Langsung (Direct Effect) 

X  Y1 = 0,815 
X  Y2 = 0,615 
Y1  Y2 = 0,329 

b. Pengaruh Tidak Langsung (Indirect Effect) 

X  Y1  Y2 = (0,815 × 0,329) = 0,268 

c. Pengaruh Total (Total Effect) 

X  Y1  Y2 = (0,615 + 0,268) = 0,883

Berdasarkan hasil perhitungan di atas maka dapat 
disimpulkan bahwa variabel yang paling berpengaruh 
secara langsung terhadap keputusan kuliah di STIKes 
RS Anwar Medika adalah instagram dan whatsapp 
karena nilai yang dihasilkan yaitu sebesar 0,615, lebih 
besar jika dibandingkan dengan pengaruh dari minat 
kuliah terhadap keputusan kuliah di STIKes RS Anwar 
Medika yaitu sebesar 0,329. Total Effect pada hubungan 
antara instagram dan whatsapp dan minat kuliah terhadap 

keputusan kuliah di STIKes RS Anwar Medika yaitu 
sebesar 0,883.

Uji Mediasi 

Pengaruh minat kuliah dalam memediasi hubungan 
antara instagram dan whatsapp terhadap keputusan kuliah 
di STIKes RS Anwar Medika ditentukan berdasarkan 
teori Baron dan Kenny (1986). Variabel minat kuliah 
dikategorikan sebagai mediator apabila memenuhi 
kondisi: 
1. Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai signifikansi 

instagram dan whatsapp (X) adalah sebesar 0,000 atau 
kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa 
instagram dan whatsapp berpengaruh signifikan 
terhadap minat kuliah (jalur a). 

2. Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai signifi kansi minat 
kuliah (Y1) adalah sebesar 0,003 atau kurang dari 
0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa minat kuliah 
berpengaruh signifi kan terhadap keputusan kuliah di 
STIKes RS Anwar Medika (jalur b). 

3. Berdasarkan kondisi diatas, maka ketika jalur a dan 
jalur b dikendalikan, hubungan antara variabel bebas 
dan variabel terikat (jalur c) yang awalnya signifi kan 
menjadi tidak signifi kan atau hubungannya bernilai 
nol. 

Berdasarkan kondisi diatas, maka kesimpulannya 
adalah minat kuliah memediasi pengaruh antara 
instagram dan whatsapp terhadap keputusan kuliah di 
STIKes RS Anwar Medika. 

Tabel 2. Pengaruh Antar Variabel

Pengaruh Antar 
Variabel

Koefi sien 
Jalur

Sig. Keterangan

X  Y1 (jalur a) 
Y1  Y2 (jalur b) 
X  Y2 (jalur c) 
X  Y2 (tanpa adanya 
variabel mediasi) 

0,815
0,329
0,615
0,883

0,000
0,003
0,000
0,000

Signifi kan
Signifi kan
Signifi kan
Signifi kan

Sumber: Data Diolah 2016 (Lampiran I) 

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa jalur c 
memiliki nilai koefi sien 0,615 dan lebih kecil daripada 
nilai koefi sien dari model tanpa adanya variabel mediasi 
yaitu 0,883. Menurut teori Baron dan Kenny (1986) 
dalam Ramadhana (2015) yang menyatakan bahwa 
hasil koefi sien jalur c lebih kecil daripada nilai koefi sien 
dari model tanpa adanya variabel mediasi maka dapat 
dikatakan sebagai mediasi parsial (partial mediation).

Pengaruh Instagram dan Whatsapp (X) terhadap Minat 
kuliah (Y1) 

Nilai signifikansi pada uji regresiI sebesar 0,000 
(< 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa Instagram dan 
Whatsapp berpengaruh secara signifi kan terhadap minat 
kuliah. Pengaruh langsung Instagram dan Whatsapp 
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terhadap minat kuliah adalah sebesar 0,815 yang berarti 
bahwa tinggi rendahnya minat kuliah calon mahasiswa 
STIKes RS Anwar Medika 81,5% dipengaruhi oleh 
Instagram dan Whatsapp, dan 18,5% dipengaruhi 
oleh faktor lain. Hal tersebut benar adanya, mengingat 
Instagram dan Whatsapp memberikan kontribusi terbesar 
terhadap tingkat capaian jumlah siswa. 

Berdasarkan hasil penelitian, Instagram dan Whatsapp 
mempengaruhi 81,5% minat kuliah di STIKes RS 
Anwar Medika, maka STIKes RS Anwar Medika akan 
menjalankan Instagram dan Whatsapp yang ada secara 
maksimal dengan cara meng-update Instagram dan 
Whatsapp minimal 2 kali setiap 1 minggu. Cara lain 
yang bisa dilakukan untuk memaksimalkan penggunaan 
Instagram dan Whatsapp adalah dengan meningkatkan 
kualitas gambar promosi STIKes RS Anwar Medika di 
Instagram dan Whatsapp. 

Dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut maka 
hipotesis pertama penelitian ini yaitu Instagram dan 
Whatsapp berpengaruh langsung signifikan terhadap 
minat kuliah calon mahasiswa STIKes RS Anwar Medika 
dapat diterima dan rumusan masalah dapat terjawab. 
Hasil penelitian tersebut juga diperkuat oleh penelitian 
terdahulu yang telah dilakukan oleh Balakrishnan, et al. 
(2014) yang menunjukkan hasil bahwa electronic word of 
mouth, komunitas online, dan iklan online di Instagram 
dan Whatsapp berpengaruh signifi kan positif terhadap 
minat kuliah.

Pengaruh Instagram dan Whatsapp (X) dan Minat Kuliah 
(Y1) terhadap Keputusan Kuliah di STIKes RS Anwar 
Medika (Y2) 

Nilai signifi kansi pada uji regresi variabel Instagram 
dan Whatsapp sebesar 0,000 (< 0,05), hasil ini 
menunjukkan bahwa variabel Instagram dan Whatsapp 
berpengaruh signifi kan terhadap Keputusan kuliah di 
STIKes RS Anwar Medika. Nilai signifi kansi variabel 
Minat Kuliah yaitu 0,003 (< 0,05) yang berarti bahwa 
variabel Minat Kuliah berpengaruh secara signifikan 

terhadap Keputusan kuliah di STIKes RS Anwar Medika. 
Pengaruh langsung Instagram dan Whatsapp terhadap 
Keputusan kuliah di STIKes RS Anwar Medika sebesar 
0,615 dan pengaruh langsung Minat Kuliah terhadap 
Keputusan kuliah di STIKes RS Anwar Medika sebesar 
0,329, yang berarti bahwa Instagram dan Whatsapp 
secara parsial sebesar 61,5% memengaruhi tinggi 
rendahnya Keputusan kuliah di STIKes RS Anwar 
Medika, dan 38,5% dipengaruhi oleh faktor lain. Minat 
Kuliah secara parsial sebesar 32,9% memengaruhi tinggi 
rendahnya Keputusan kuliah di STIKes RS Anwar 
Medika, dan 67,1% dipengaruhi oleh faktor lain. Hal 
tersebut membuktikan bahwa variabel Instagram dan 
Whatsapp lebih berpengaruh terhadap Keputusan kuliah 
di STIKes RS Anwar Medika dibandingkan dengan 
Minat Kuliah. Hal ini juga didukung dengan penelitian 
terdahulu yang dilakukan oleh Ekasari (2014) yang 
menunjukkan bahwa promosi berbasis Instagram dan 
Whatsapp memiliki pengaruh yang positif dan signifi kan 
terhadap Keputusan kuliah di STIKes RS Anwar Medika 
konsumen. Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa 
Instagram dan Whatsapp dan minat kuliah berpengaruh 
terhadap Keputusan kuliah di STIKes RS Anwar Medika 
sehingga hipotesis kedua penelitian dapat diterima.

Pengaruh Instagram dan Whatsapp (X) Secara tidak 
Langsung terhadap Keputusan kuliah di STIKes RS Anwar 
Medika (Y2) melalui Minat Kuliah (Y1) 

Pengaruh Minat Kuliah dalam memediasi hubungan 
antara Instagram dan Whatsapp terhadap Keputusan 
kuliah di STIKes RS Anwar Medika ditentukan 
berdasarkan teori Baron dan Kenny (1986). Berdasarkan 
teori tersebut, maka disimpulkan bahwa Minat Kuliah 
memediasi pengaruh antara Instagram dan Whatsapp 
terhadap Keputusan kuliah di STIKes RS Anwar Medika 
dan variabel Minat Kuliah merupakan mediasi parsial. 
Berdasarkan uji mediasi diatas, maka hipotesis penelitian 
yang ketiga dapat diterima. Pengaruh tidak langsung 
Instagram dan Whatsapp terhadap Keputusan kuliah di 

Tabel 3. Implikasi Manajerial Variabel Media Sosial

Indikator Penelitian Sebelum Penelitian Sesudah Penelitian
STIKes RS Anwar Medika membangun 
hubungan di Instagram dan Whatsapp 
dengan calon mahasiswa melalui 
pelayanan yang baik

STIKes RS Anwar Medika menjawab 
pertanyaan yang diajukan oleh calon 
mahasiswa dengan ramah dan sopan

Dipertahankan, dan ditingkatkan dengan 
cara menjawab pertanyaan dalam jangka 
waktu 1 × 24 jam

Gambar dan informasi mengenai STIKes 
RS Anwar Medika melalui instagram dan 
whatsapp menarik, dan dapat menjelaskan 
dengan baik

Gambar mengenai STIKes RS Anwar 
Medika menarik karena penataan dalam 
foto baik.
Tidak ada informasi mengenai biaya 
kuliah di Instagram dan Whatsapp.
STIKes RS Anwar Medika jarang 
menanyakan feedback setelah calon 
mahasiswa menjadi mahasiswa STIKes 
RS Anwar Medika.

Dipertahankan, dan ditingkatkan dengan 
cara meningkatkan kualitas gambar.
Mencantumkan biaya kuliah dengan jelas 
di Instagram dan Whatsapp.
Menanyakan feedback setelah calon 
mahasiswa menjadi mahasiswaSTIKes RS 
Anwar Medika.
Memposting feedback positif sehingga 
calon mahasiswa yang akan kuliah 
tertarik.
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Tabel 4. Implikasi Manajerial Variabel Minat Kuliah

Indikator Penelitian Sebelum Penelitian Sesudah Penelitian
Gambar dan informasi yang disampaikan 
STIKes RS Anwar Medika melalui 
Instagram dan Whatsapp membuat saya 
tertarik untuk kuliah di STIKes RS Anwar 
Medika.

Informasi yang diberikan STIKes 
RS Anwar Medika di Instagram dan 
Whatsapp menggunakan bahasa Indonesia 
dan bahasa Inggris.

Jarang meng-update gambar dan 
informasi di Instagram dan Whatsapp.

Memberikan informasi menggunakan 
bahasa Indonesia saja supaya lebih mudah 
dimengerti oleh semua kalangan usia.

Meng-update gambar dan informasi di 
Instagram dan Whatsapp minimal 2 kali 
setiap 1 minggu.

Mahasiswatidak bersedia 
merekomendasikan STIKes RS Anwar 
Medika kepada orang lain.

Tidak ada promo atau hadiah 
menarik yang mampu membuat 
mahasiswamerekomendasikan STIKes RS 
Anwar Medika kepada orang lain.

STIKes RS Anwar Medika memberikan 
subsidi biaya pendidikan kepada 
mahasiswayang merekomendasikan 
kepada orang lain sehingga mendaftar dan 
kuliah di STIKes RS Anwar Medika.

Calon mahasiswa lebih tertarik kuliah di 
STIKes Lain.

Tidak adanya program studi kesehatan 
selain farmasi dan analis kesehatan.

Rencana membuka program studi rekam 
medis dan radiologi.

Tabel 5. Implikasi Manajerial Variabel Keputusan Kuliah di STIKes RS Anwar Medika

Indikator Penelitian Sebelum Penelitian Sesudah Penelitian
Informasi yang disediakan STIKes 
RS Anwar Medika mendorong calon 
mahasiswa untuk mendaftar dan kuliah di 
STIKes RS Anwar Medika.

Informasi yang diberikan STIKes 
RS Anwar Medika jelas dan mudah 
dimengerti.

Dipertahankan, dan ditingkatkan dengan 
cara mencantumkan biaya kuliah dan 
metode pembayaran.

Alasan calon mahasiswa memilih STIKes 
RS Anwar Medika

Adanya program studi kesehatan S1 
Farmasi, D3 Farmasi dan D3 Analis 
Kesehatan.
Peluang kerja lulusan Farmasi dan Analis 
Kesehatan.

Dipertahankan dan membuka program 
studi Rekam Medis dan Radiology.
Kerjasama dengan institusi lain untuk 
penyaluran kerja lulusan Farmasi dan 
Analis Kesehatan STIKes RS Anwar 
Medika.

Calon mahasiswa puas setelah menjadi 
mahasiswaSTIKes RS Anwar Medika

Informasi yang diberikan tentang STIKes 
RS Anwar Medika sesuai dengan yang 
diharapkan.

Dipertahankan.

STIKes RS Anwar Medika melalui Minat Kuliah adalah 
sebesar 0,268, hal ini berarti tinggi rendahnya Keputusan 
kuliah di STIKes RS Anwar Medika yang dipengaruhi 
oleh Instagram dan Whatsapp melalui Minat Kuliah 
adalah sebesar 26,8% dan 73,2% dipengaruhi oleh 
faktor lain. Contoh kondisi nyata yang ada adalah calon 
mahasiswa biasanya melihat postingan gambar yang ada 
di Instagram dan Whatsapp, kemudian calon mahasiswa 
yang berminat untuk kuliah menghubungi contact person 
yang tertera di Instagram dan Whatsapp STIKes RS 
Anwar Medika untuk menanyakan program studi, biaya 
kuliah dan lainnya, kemudian calon mahasiswa baru 
memutuskan untuk mendaftar atau kuliah di STIKes RS 
Anwar Medika. 

Untuk meningkatkan pengaruh Instagram dan 
Whatsapp terhadap Keputusan kuliah di STIKes RS 
Anwar Medika konsumen melalui minat kuliah, maka 
Humar STIKes RS Anwar Medika mengambil langkah 
untuk memperjelas informasi yang diberikan di Instagram 
dan Whatsapp dengan menambahkan informasi mengenai 
biaya kuliah dan metode pembayaran dan meningkatkan 
kualitas pelayanan dengan cara merespons pertanyaan 

yang diajukan oleh calon mahasiswa dalam jangka waktu 
1 × 24 jam. Hal ini juga didukung dengan penelitian lain 
yang dilakukan oleh Ragupathi dan Fogel (2015) yang 
mengungkapkan bahwa pendapat yang baik di Instagram 
dan Whatsapp terhadap STIKes RS Anwar Medika 
berpengaruh terhadap meningkatnya minat kuliah dan 
kemudian meningkatkan keputusan kuliah di STIKes RS 
Anwar Medika.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Instagram dan Whatsapp berpengaruh langsung 
signifi kan terhadap minat kuliah calon mahasiswa 
STIKes RS Anwar Medika.

2. Instagram dan Whatsapp serta minat kuliah 
berpengaruh langsung signifi kan terhadap keputusan 
kuliah di STIKes RS Anwar Medika.

3. Instagram dan Whatsapp berpengaruh secara tidak 
langsung signifikan terhadap keputusan kuliah di 
STIKes RS Anwar Medika melalui minat kuliah.
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Saran

Saran bagi STIKes RS Anwar Medika adalah lebih 
kreatif dalam menciptakan strategi-strategi promosi 
yang baru melalui Instagram dan Whatsapp sehingga 
mampu menumbuhkan minat kuliah dan membuat calon 
mahasiswa melakukan keputusan kuliah di STIKes RS 
Anwar Medika (misalnya memberikan subsidi biaya 
pendidikan), mengatur jadwal untuk memberikan 
informasi terkini mengenai STIKes RS Anwar Medika 
kepada calon siswa, mampu mempertahankan dan 
meningkatkan hubungan dengan calon mahasiswa melalui 
pelayanan yang baik.

Saran bagi penelitian lain adalah menambah variabel 
kepercayaan untuk diteliti karena keputusan kuliah yang 
terjadi melalui instagram dan whatsapp juga dipengaruhi 
oleh kepercayaan, menggunakan metode penelitian lain, 
misalnya SEM (Structured Equation Modelling).
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Efektivitas Kulit Pisang terhadap Acne Vulgaris

(The Effect Banana Peels to Acne Vulgaris)

Amirul Amalia, Sulistiyowati
STIkes Muhammadiyah Lamongan

ABSTRAK

Acne vulgaris merupakan kondisi infl amasi umum pada unit polisebaseus yang terjadi pada remaja dan dewasa muda yang 
ditandai dengan komedo, papul, pustul, nodul. Hampir setiap orang pernah mengalami acne vulgaris. Intervensi yang dapat 
dilakukan untuk mengatasi acne vulgaris salah satunya yaitu pengobatan non medikamentosa. Pengobatan non medicamentosa yaitu 
penggunaan terapi herbal, salah satu terapi herbal adalah kulit pisang. Kulit pisang mengandung antioksidan, anti jamur, sehingga 
dapat mempercepat proses penyembuhan, membantu mengangkat sel kulit mati, dan mencegah risiko datangnya jerawat yang baru. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kulit pisang terhadap acne vulgaris. Penelitian ini menggunakan Pre-Eksperiment 
dengan rancangan penelitian One Group Pre Test and Post Test. Sampel adalah remaja putri di Desa Gedangan Kecamatan Sukodadi 
Kabupaten Lamongan yang memenuhi kriteria inklusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kulit pisang efektif menurunkan gejala 
Acne Vulgaris dengan nilai p kurang dari 0,05. Sedangkan dari hasil Uji Wilcoxon diperoleh nilai p value = 0,016 H0 ditolak dan H1 
diterima yang artinya terdapat efektivitas kulit pisang terhadap Acne Vulgaris. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan 
informasi mengenai pengaruh pemberian kulit pisang terhadap munculnya akne vulgaris pada remaja dan memberi masukan bagi para 
klinisi untuk pengelolaan akne vulgaris khususnya pada remaja.

Kata kunci: Acne Vulgaris, Kulit Pisang, Remaja Putri 

Acne vulgaris is a common infl ammatory condition in the pilosebaceous unit that occurs in female adolescents and young adults 
characterized by blackheads, papules, pustules, nodules and almost everyone has experienced acne vulgaris. Intervention which can 
be done to overcome acne vulgaris one of them is non medical treatment. Non medical treatment is to use of herbal therapy, one of 
herbal therapy is banana peel. Banana peel contains antioxidants, anti-fungus, so it can accelerate the healing process, help to lift dead 
skin cells, and prevent the risk of new acne. This study aimed to determine the effectiveness of banana peel to overcome acne vulgaris. 
This research used Pre-experimental with One Group Pre Test and Post Test design. The samples are female adolescents in Gedangan 
Village Sukodadi Lamongan who fulfi ll the inclusion criteria. The results showed that banana peel effectively decreased the symptoms 
of Acne Vulgaris with p value less than 0.05, while the results of Wilcoxon Test obtained p value = 0.016 which means H0 was rejected 
and H1 was accepted. It showed that there is effectiveness of banana peel to against Acne Vulgaris. The results of this study are expected 
to be additional information of the effect of banana peel on the emergence of acne vulgaris in adolescents and it can provide input for 
clinicians to manage acne vulgaris, especially in female adolescents.

Keywords: Acne Vulgaris, Banana Peel, Female Adolescents

PENDAHULUAN

Akne vulgaris atau jerawat merupakan kondisi 
infl amasi umum pada unit polisebaseus yang terjadi pada 
remaja dan dewasa muda yang ditandai dengan komedo, 
papul, pustul, nodul.1 Hampir setiap orang pernah 
mengalami acne vulgaris. Umumnya kejadian acne 
vulgaris terjadi pada seorang wanita usia 14–17 tahun dan 
pada laki-laki usia 16–19 tahun. Akne dapat pula muncul 
di leher, dada, punggung, dan bahu.2

 Menurut catatan studi dermatologi kosmetika 
Indonesia menunjukkan yaitu 60% penderita akne 
vulgaris pada tahun 2006, 80% terjadi pada tahun 
2007 dan 90% pada tahun 2009.3 Berdasarkan survey 
pendahuluan yang dilakukan di Dusun Pilang Desa 
Gedangan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan 
dari 10 remaja putri, ditemukan 7 atau 70% remaja putri 
mengalami jerawat atau acne vulgaris dan 3 atau 30% 

remaja putri tidak mengalami jerawat atau acne vulgaris, 
berdasarkan survey pendahuluan masalah penelitian 
adalah sebagian besar remaja masih mengalami jerawat 
atau acne vulgaris.

Pada masa remaja, jerawat biasanya disebabkan oleh 
peningkatan hormone seks, terutama hormone androgen 
yang meningkat selama masa pubertas. Peningkatan 
hormone sebelum menstruasi dapat memengaruhi 
eksaserbasi serta memperburuk acne vulgaris.4 
Ketidakseimbangan antara produksi dan kapasitas 
sekresi sebum akan menyebabkan pembuntuan sebum 
pada folikel rambut. Peningkatan sebum yang meningkat 
menyebabkan peningkatan unsur komedogenik dan 
infl amatogenik penyebab terjadinya lesi akne.2

Dampak yang akan terjadi apabila acne vulgaris tidak 
segera diatasi akan menimbulkan permanent scarring. 
Acne paling dini yang tampak pada kulit adalah komedo. 
Komedo putih/komedo tertutup kemungkinan besar 
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akan berkembang menjadi papula dan pustule. Komedo 
hitam/komedo terbuka memiliki sumbatan memiliki 
warna gelap yang menutup saluran pilosebasea. Komedo 
ini menghalangi aliran sebum ke permukaan. Papula 
dan kista yang lebih dalam akan meninggalkan parut 
permanen, sedangkan jerawat ringan akan sembuh tanpa 
parut. Semua jaringan parut umumnya akan membaik 
seiring waktu kecuali jenis keloid dan jaringan parut. 
Selain itu, adanya acne juga menyebabkan dampak 
psikologis. Dikatakan 30–50% penderita acne mengalami 
gangguan psikiatrik.3

Intervensi yang dapat dilakukan untuk membantu 
mengatasi acne vulgaris  yaitu pengobatan 
medikamentosa yang terdiri dari topikal dan sistemik 
serta pengobatan non medikamentosa. Pengobatan 
secara non medicamentosa yaitu penggunaan terapi 
herbal, salah satu terapi herbal adalah kulit pisang. kulit 
pisang mengandung antioksidan, anti jamur, sehingga 
dapat mempercepat proses penyembuhan, membantu 
mengangkat sel kulit mati, sehingga mencegah risiko 
datangnya jerawat yang baru akibat penyumbatan minyak 
akibat terhalang tumpukan sel kulit mati, dan mampu 
mencerahkan kulit wajah, sehingga noda merah bekas 
jerawat akan memudar..5 Berdasarkan hal tersebut maka 
dilakukan penelitian untuk mengetahui efektivitas kulit 
pisang terhadap Acne Vulgaris.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Pre-eksperimental design 
dengan pendekatan one group pretest-posttest design. 
Dilakukan pre test pada sampel yaitu mengobservasi acne 
vulgaris kemudian diikuti dengan intervensi kulit pisang 
selama 7 hari kemudian dilakukan post test. 

Populasi dan Sampel 

Pada penelitian ini populasi yang digunakan adalah 
seluruh remaja putri di Desa Gedangan Kecamatan 
Sukodadi Kabupaten Lamongan yang memenuhi kriteria 
inklusi: 
1. Belum menikah
2. Terdapat acne vulgaris baik di wajah ataupun di 

punggung

Kriteria Eksklusi: 
1. Tidak bersedia menjadi responden
2. Menggunakan obat untuk mengatasi acne vulgaris

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan cara 
consecutive sampling yaitu menunggu sampel penelitian 
yang mengalami acne vulgaris. 

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan pada saat remaja 
putri mengalami acne vulgaris. Pemberian kulit pisang 

dimulai memilih kulit pisang yang berwarna kuning atau 
mengandung kehitaman, karena lebih efektif mengobati 
jerawat, menggosokkan bagian dalam kulit pisang 
ke wajah yang berjerawat hingga bagian dalam kulit 
pisang berwarna kehitaman, pada saat sudah menghitam 
ganti dengan kulit pisang yang baru, menggosokkan 
kulit pisang ke wajah selama kurang lebih 10 menit, 
wajah yang telah digosok dengan kulit pisang dibiarkan 
selama 30 menit hingga 1 jam, baru dibersihkan dengan 
menggunakan air dan dilakukan setiap hari selama 7 hari 
kemudian diobservasi.

Data yang sudah diolah dilakukan analisis dengan 
menggunakan Uji statistik yaitu paired Wilcoxson dengan 
α < 0,05, maka hipotesis statistik (H0) ditolak dan 
hipotesis penelitian (H1) diterima, yang berarti terbukti 
bahwa terdapat efektivitas kulit pisang terhadap acné 
vulgaris. 

HASIL PENELITIAN 

Data penelitian ini adalah Acne Vulgaris dengan 
menggunakan Lembar kuesioner dan observasi sebagai 
hasil dari pemberian kulit pisang. Deskripsi data hasil 
Acne Vulgaris bisa dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 1. Deskripsi Data Acne Vulgaris Responden 
Sebelum Diberikan Kulit Pisang 

No. Acne Vulgaris Jumlah Frekuensi
1. Acne Vulgaris Ringan 18 40,0%

2. Acne Vulgaris Sedang 19 42,2%

3. Acne Vulgaris Berat 8 17,8%

Total 45 100%

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa dari 45 remaja 
putri sebelum diberikan kulit pisang hampir sebagian 
yaitu 42,2% mengalami Acne Vulgaris sedang dan 
sebagian kecil atau 8% yang mengalami Acne Vulgaris 
Berat.

Tabel 2. Deskripsi Data Acne Vulgaris Responden 
Sesudah Diberikan Kulit Pisang 

No. Fluor Albus Jumlah Frekuensi
1. Acne Vulgaris Ringan 28 62,2%

2. Acne Vulgaris Sedang 15 33,3%

3. Acne Vulgaris Berat 2 4,4%

Total 45 100%

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa dari 45 remaja 
putri sesudah diberikan kulit pisang lebih dari sebagian 
yaitu 62,2% Mengalami Acne Vulgaris ringan dan 
sebagian kecil 4,4% Acne Vulgaris berat.
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Tabel 3. Tabel Silang Pengaruh Kulit Pisang terhadap 
Acne Vulgaris

No. Sebelum 

Sesudah

Jumlah
Acne 

Vulgaris 
Ringan 

Acne 
Vulgaris 
Sedang

Acne 
Vulgaris 

Berat 
1 Acne 

Vulgaris 
Ringan 

11 
(61,1%)

7 
(38,9%)

0
(0%)

18
(100%)

2 Acne 
Vulgaris 
Sedang

11
(57,9%)

6 (31,6%) 2 (10,5%) 19 
(100%)

3 Acne 
Vulgaris 
Berat 

6 (75%) 2
(25%)

0
(0%)

8
(100%)

Total 28 15 2 45 
(100%)

Z = -2,411 P = 0,016

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa dari 45 remaja 
putri yang sebelum diberikan kulit pisang sejumlah 19 
remaja putri yang mengalami Acne Vulgaris sedang 
lebih dari sebagian atau 57,9% mengalami Acne Vulgaris 
ringan, dan sebagian kecil atau 10,5% yang mengalami 
Acne Vulgaris berat. 

Dari hasil uji SPSS dengan uji menggunakan Uji 
wilcoxon signed rank diperoleh hasil Z = -2,411 dan 
p value = 0,016 (p < α) artinya H0 ditolak dan 
H1 diterima, dari sini terbukti bahwa kulit pisang 
berpengaruh menurunkan tanda gejala Acne Vulgaris.

PEMBAHASAN

Acne Vulgaris Sebelum Pemberian Kulit Pisang

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa dari 45 remaja 
putri sebelum diberikan kulit pisang hampir sebagian 
yaitu 42,2% mengalami Acne Vulgaris sedang dan 
sebagian kecil atau 8% yang mengalami Acne Vulgaris 
Berat.

Dari data diatas peneliti dapat menggambarkan bahwa 
remaja putri di Desa Gedangan Kecamatan Sukodadi 
hampir sebagian mengalami Acne Vulgaris sedang. Hal 
ini dapat dikarenakan lebih dari sebagian remaja putri di 
Desa Gedangan berusia 14–17 tahun. Di mana usia 14–17 
tahun adalah masa pubertas. Pada masa pubertas, kelenjar 
minyak menjadi lebih aktif dan dapat menghasilkan 
minyak yang berlebihan. Minyak tersebut biasanya akan 
mengering, mengelupas, dan bakteri menjadi berkumpul 
di dalam pori-pori kulit sehingga menyebabkan 
tersumbatnya aliran minyak dari folikel ke pori-pori. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan Dewi6 Jerawat 
merupakan kelainan kulit yang dikenal dengan acne 
vulgaris. Biasanya jerawat menyerang yang memasuki 
masa puber, atau remaja. Pada masa itu terjadi perubahan 
hormonal yang merangsang kelenjar minyak yang 
lebih banyak. Minyak ini dialirkan ke folikel rambut, 

yaitu bangunan yang membentuk kantung mengelilingi 
akar rambut, lalu dikeluarkan dipermukaan kulit lewat 
pori-pori kulit. 

Menurut Novel7 Secara umum jerawat dapat 
disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. 
Faktor internal ialah hormonal; hormon androgen adalah 
hormon yang menyebabkan peningkatan produksi minyak 
pada wajah, hormon ini terdapat pada pria dan wanita, 
Genetik; pewaris sifat genetik diakui sebagai salah 
satu penyebab munculnya jerawat. Orang-orang yang 
memiliki masalah jerawat pada umumnya diturunkan 
dari orang tuanya yang juga memiliki masalah yang 
sama, struktur kulit; kulit berminyak memang memiliki 
peluang 3–4 kali lebih besar menimbulkan jerawat 
dibandingkan kulit kering dan normal. Sedangkan 
faktor eksternal adalah infeksi bakteri; infeksi bakteri 
di dalam pori-pori bisa menyebabkan peradangan, 
kosmetik; penyumbatan pori-pori kulit dan saluran 
folikel rambut juga dapat disebabkan oleh penggunaan 
kosmetik, asupan makanan; asupan makanan menjadi 
penyebab timbulnya jerawat terutama jika mengonsumsi 
makanan berlemak, berminyak dan pedas. Stres; pada 
kondisi stres menyebabkan kondisi hormon tidak stabil 
yang memengaruhi produksi dan sekresi kelenjar 
minyak. Obat-obatan; konsumsi obat kortikosteroid 
mengakibatkan daya tahan tubuh menurun dan dapat 
meningkatkan potensi timbulnya jerawat. Gaya hidup; 
gaya hidup yang tidak sehat seperti perokok, pecandu 
alkohol, konsumsi junk food, kurang olahraga dapat 
menyebabkan risiko timbulnya jerawat. 

Acne Vulgaris Sesudah Pemberian Kulit Pisang

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa dari 45 remaja 
putri sesudah diberikan kulit pisang lebih dari sebagian 
atau 62,2% mengalami Acne Vulgaris ringan dan 
sebagian kecil 4,4% Acne Vulgaris berat.

Dari data diatas peneliti dapat menggambarkan bahwa 
remaja putri di Desa Gedangan Kecamatan Sukodadi 
sesudah diberikan kulit pisang lebih dari sebagian 
mengalami acne vulgaris sedang. Kulit pisang banyak 
mengandung antioksidan yang dapat mengurangi atau 
menghilangkan jerawat atau acne vulgaris. Sehingga 
jerawat atau acne vulgaris pada remaja putri di Desa 
Gedangan Kecamatan Sukodadi kabupaten Lamongan 
berkurang. 

Hasil penelitian ini didukung dengan Sihotang8 

bahwa hasil uji aktivitas antibakteri menunjukkan 
bahwa ekstrak kulit buah pisang raja dapat menghambat 
pertumbuhan bakteri Propionibacterium acne. Sehingga 
apabila terdapat jerawat dan dilakukan pengobatan 
topikal menggunakan kulit pisang akan menghambat 
pertumbuhan bakteri Propionibacterium acne dan jerawat 
berkurang. 

Menurut Saraswati9 Manfaat kulit pisang mampu 
untuk menyembuhkan jerawat dikarenakan kulit pisang 
mengandung antara lain: kandungan antioksidan mampu 
mengurangi jerawat dan minyak berlebih; anti jamur 
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membantu mengatasi rasa gatal dan iritasi pada kulit, 
sehingga dapat mempercepat proses penyembuhan; 
membantu mengangkat sel kulit mati, sehingga mencegah 
risiko datangnya jerawat yang baru akibat penyumbatan 
minyak akibat terhalang tumpukan sel kulit mati; dan 
mampu mencerahkan kulit wajah, sehingga noda merah 
bekas jerawat akan memudar. 

Pengaruh Kulit Pisang terhadap Acne Vulgaris 

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa dari 45 remaja 
putri yang sebelum diberikan kulit pisang sejumlah 19 
remaja putri yang mengalami Acne Vulgaris sedang 
lebih dari sebagian atau 57,9% mengalami Acne Vulgaris 
ringan, dan sebagian kecil atau 10,5% yang mengalami 
Acne Vulgaris berat. 

Dari hasil uji SPSS dengan uji menggunakan Uji 
Wilcoxon signed rank diperoleh hasil Z = -2,411 dan 
p value = 0,016 (p < α) artinya H0 ditolak dan 
H1 diterima, dari sini terbukti bahwa kulit pisang 
berpengaruh menurunkan tanda gejala Acne Vulgaris.

Terdapatnya perbedaan yang signifikan Acne 
Vulgaris sebelum dan sesudah diberikan kulit pisang 
terhadap penyembuhan Acne Vulgaris pada remaja putri 
menunjukkan bukti bahwa kulit pisang mengandung 
anti bakteri dan berfungsi untuk mengurangi Acne 
Vulgaris. Sesuai dengan teori Sihotang8 bahwa hasil 
uji aktivitas antibakteri menunjukkan bahwa ekstrak 
kulit buah pisang raja dapat menghambat pertumbuhan 
bakteri Propionibacterium acne. Di dalam kulit pisang 
ternyata memiliki kandungan vitamin C, B, kalsium, 
protein, dan juga lemak yang cukup. Hasil analisis kimia 
menunjukkan bahwa komposisi kulit pisang banyak 
mengandung air yaitu 68,90% dan karbohidrat sebesar 
18,50%. Dalam kulit pisang juga mampu menyembuhkan 
jerawat karena mengandung Kandungan antioksidan 
mampu mengurangi jerawat dan minyak berlebih, Anti 
jamur membantu mengatasi rasa gatal dan iritasi pada 
kulit, sehingga dapat mempercepat proses penyembuhan, 
Membantu mengangkat sel kulit mati, sehingga mencegah 
risiko datangnya jerawat yang baru akibat penyumbatan 
minyak akibat terhalang tumpukan sel kulit mati, Mampu 
mencerahkan kulit wajah, sehingga noda merah bekas 
jerawat akan memudar.9

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan 
penjelasan teori diatas, dapat dilihat bahwa remaja putri 
dapat mengaplikasikan pemakaian kulit pisang dengan 
benar dan teratur untuk pengobatan jerawat sehingga 
dapat memperoleh hasil yang diinginkan. 

KESIMPULAN

Kesimpulan

1) Hampir sebagian remaja putri mengalami Acne 
Vulgaris sebelum pemberian kulit pisang 

2) Lebih dari sebagian remaja putri mengalami Acne 
Vulgaris ringan sesudah pemberian kulit pisang

3) Terdapat pengaruh kulit pisang terhadap Acne 
Vulgaris 

Saran

1) Bagi Profesi Kebidanan 
a. Diharapkan lebih meningkatkan pendidikan 

kesehatan tentang alternatif terapi yang bisa 
diberikan kepada pasien dengan Acne Vulgaris.

b. Diharapkan memberikan pengembangan rencana 
asuhan pada remaja mengenai pengembangan 
non farmakologi bagi profesi kebidanan dalam 
memberikan asuhan pada remaja dengan Acne 
Vulgaris.

2) Bagi responden 
 Hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman 

cara mengatasi Acne Vulgaris dan manfaat kulit 
pisang sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan 
sehari-hari.
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ABSTRAK

Perkembangan merupakan bertambahnya kemampuan dalam fungsi dan struktur tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang 
teratur. Salah satu faktor yang memengaruhi perkembangan adalah ASI eksklusif. Dari survey awal didapatkan data pemberian ASI 
eksklusif di kabupaten Sidoarjo sebesar 54,5%. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hubungan pemberian ASI eksklusif dengan 
perkembangan bayi usia 6–12 bulan. Desain penelitian yang digunakan desain analitik dengan pendekatan retrospektif. Pengumpulan 
data menggunakan data primer dengan wawancara yang berpedoman pada kuesioner dan mengobservasi untuk penilaian DDST 
di Posyandu Desa Ploso Wonoayu Sidoarjo dengan besar sampel 27 ibu menyusui beserta bayi usia 6–12 bulan. Data disajikan 
dalam tabel frekuensi dan tabulasi silang, kemudian dianalisis dengan menggunakan uji Mann–whitney dengan α = 0,05. Hasil uji 
statistik menunjukkan nilai P = 0,033 yang artinya terdapat perbedaan perkembangan bayi yang diberikan ASI eksklusif dan tidak 
diberikan ASI eksklusif. Diharapkan bidan dalam memberikan pelayanan pada ibu hamil memberikan penjelasan mengenai ASI 
eksklusif mengingat pentingnya ASI eksklusif bagi perkembangan bayi.

Kata kunci: ASI Eksklusif, Perkembangan Bayi 

Development is the increasing ability in the function and structure of the body more complex in a regular pattern. One of the factors 
that infl uence development is exclusive breastfeeding. From the initial survey obtained data of exclusive breastfeeding in Sidoarjo 
regency of 54,5%. The purpose of this study to determine the relationship of exclusive breastfeeding with the development of infants 
aged 6–12 months. The research design used analytic design with retrospective approach. The data were collected using primary data 
by interview based on questionnaire and observed for DDST assessment at Posyandu Desa Ploso Wonoayu Sidoarjo with a sample 
size of 27 breastfeeding mothers and infants aged 6–12 months. Data are presented in the frequency table and cross-tabulation, then 
analyzed by using Mann-whitney test with α = 0.05. The results of statistical tests showed the value of P = 0.033 which means there are 
differences in the development of infants who are given exclusive breastfeeding and not given exclusive breastfeeding. It is expected that 
midwives in providing services to pregnant women provide an explanation of exclusive breastfeeding given the importance of exclusive 
breastfeeding for infant development.

Keywords: Exclusive Breastfeeding, Infant Development

PENDAHULUAN

Perkembangan merupakan bertambahnya kemampuan 
dalam fungsi dan struktur tubuh yang lebih kompleks 
dalam pola yang teratur (Soetjiningsih, 2012).

Adapun faktor-faktor yang memengaruhi 
perkembangan balita menurut Hidayat (2013) adalah 
faktor herediter, faktor lingkungan dan faktor hormonal. 
1) Faktor herediter meliputi: kelainan bawaan, jenis 
kelamin, ras dan suku bangsa. 2) Faktor hormonal 
diantaranya hormon somatrotopin, hormon tiroid, hormon 
glikokortiroid. 3) Faktor lingkungan diantaranya faktor 

lingkungan prenatal dan faktor lingkungan postnatal. 
Faktor lingkungan prenatal meliputi gizi pada waktu ibu 
hamil, sedangkan lingkungan postnatal meliputi: budaya 
lingkungan, status kesehatan, posisi anak dalam keluarga, 
olahraga, dan nutrisi. Di dalam nutrisi ini di dalamnya 
mencakup ASI eksklusif yang dapat memengaruhi 
perkembangan bayi. 

ASI eksklusif adalah bayi yang hanya diberi asupan 
ASI saja selama 6 bulan pertama tanpa diberi tambahan 
cairan apapun, seperti susu formula, madu, air teh, dan 
tanpa diberi makanan tambahan apapun, seperti pisang, 
biskuit, bubur, atau nasi tim (Wiji, 2013).
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Pemberian ASI eksklusif menentukan perkembangan 
bayi dan karena dalam ASI terdapat kandungan gizi yang 
sesuai untuk kebutuhan bayi dan zat anti infeksi. 

Kemampuan dasar anak dapat dirangsang dengan 
stimulasi yang terarah. Dalam perkembangan anak ada 
4 sektor untuk tingkat perkembangan diantaranya sektor 
perkembangan motorik kasar, sektor perkembangan 
motorik halus, sektor perkembangan bahasa dan 
sektor personal sosial. Hal tersebut bisa diukur dengan 
menggunakan Denver Developmental Screening Test 
(DDST). DDST adalah sebuah metode pengkajian yang 
digunakan untuk menilai kemajuan perkembangan bayi/
anak usia 0–6 tahun (Maryunani, 2012)

Di kabupaten Sidoarjo pada tahun 2014 bayi yang 
mendapatkan ASI eksklusif sebesar 54,5%, meningkat 
bila dibandingkan cakupan pada tahun 2013 sebesar 
47,95%, namun jika dibandingkan target pada tahun 2014 
yaitu sebesar 75% pencapaian ASI eksklusif di kabupaten 
Sidoarjo masih jauh di bawah target, di mana target bayi 
yang diberikan ASI eksklusif sebesar 80%.

Dari data tersebut terdapat masalah yakni masih 
rendahnya pemberian ASI eksklusif di Kabupaten 
Sidoarjo, di mana pemberian ASI eksklusif juga dapat 
memengaruhi perkembangan bayi sehingga masalah ini 
perlu diteliti lebih lanjut.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan adalah retrospective 
di mana peneliti memeriksa perkembangan anak saat 
ini kemudian menanyakan pada ibu tentang riwayat 
pemberian ASI eksklusif saat bayi berusia 0–6 bulan.

Populasi dalam penelitian ini adalah ibu yang 
mempunyai bayi usia 6–12 bulan dan bayi usia 6–12 
bulan di Posyandu Desa Ploso Wonoayu Sidoarjo. Jumlah 
sampel yang digunakan berjumlah 27 pasangan ibu dan 
bayi, periode bulan Juli 2017. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 
dilakukan secara tidak acak (non random) atau disebut 
non probability sampling dengan teknik consecutive 
sampling yaitu pemilihan sampel dengan menetapkan 
subjek yang memenuhi kriteria penelitian dimasukkan 
dalam penelitian sampai kurun waktu tertentu, sehingga 
jumlah responden dapat terpenuhi.

Uji yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 
uji Mann – Whitney dengan tingkat signifi kan 0,05.

HASIL PENELITIAN

Data yang digunakan adalah data primer yang diambil 
secara langsung dari responden dengan menggunakan 
kuesioner yang diisi oleh responden yaitu sebagian ibu 
yang memiliki bayi usia 6–12 bulan dan melakukan 
penilaian DDST pada bayi sebanyak 27 bayi yang 
memenuhi kriteria.

Tabel 1. Distribusi Pemberian ASI pada Bayi Usia 6–12 
Bulan 

Pemberian ASI Eksklusif Jumlah Persentase
Ya 13 48,1

Tidak 14 51,9

Total 27 100

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian 
besar (51,9%) Bayi tidak mendapatkan ASI eksklusif.

Tabel 2. Distribusi Data Perkembangan Bayi Usia 6–12 
Bulan 

Perkembangan Bayi Jumlah Persentase
Sesuai 15 55,6

Meragukan 0 0

Penyimpangan 12 44,4

Total 27 100

Berdasarkan tabel 2 perkembangan bayi usia 6–12 
bulan di Posyandu Desa Ploso sesuai yakni sebesar 
55,6%.

Tabel 3. Tabulasi Silang Pemberian ASI Eksklusif 
dengan Perkembangan Bayi Usia 6–12 Bulan 

ASI 
Eksklusif

Perkembangan Bayi
Total

Sesuai Penyimpangan Meragukan

Ya
6 

(54,5%)
5 (45,5%)

0 (0%) 11 
(100%)

Tidak 
6 

(37,5%)
10 (62,5%)

0 (0%) 16 
(100%)

Total
12 

(44,4%)
15 (55,6%) 0 (0%)

27 
(100%)



Rosyidah, dkk.: Perbedaan Perkembangan Bayi Usia 6–12 bulan 37

Berdasarkan tabel 3, dapat diketahui bayi yang 
diberikan ASI eksklusif sebagian besar perkembangannya 
sesuai dan bayi yang tidak diberikan ASI eksklusif 
sebagian besar perkembangannya masuk dalam kategori 
penyimpangan.

Tabel 4. Perbedaan Perkembangan Bayi yang Diberikan 
ASI Eksklusif dan Tidak Diberikan ASI 
Eksklusif

Test Statisticsb

Perkembangan Bayi
Mann-Whitney U 55.000

Z -2.138

Asymp. Sig. (2-tailed) .033

Dari uji statistik didapatkan nilai P 0,33 < 0,05 yang 
berarti ada perbedaan perkembangan bayi yang diberikan 
ASI eksklusif dan tidak diberikan ASI eksklusif.

PEMBAHASAN

Terdapat perbedaan perkembangan bayi yang 
diberikan ASI eksklusif dan yang tidak diberikan 
ASI eksklusif. Dari tabel 3 dapat diketahui bahwa 
sebagian besar bayi yang diberikan ASI eksklusif 
perkembangannya sesuai. Hal ini disebabkan ASI 
eksklusif merupakan gizi terbaik untuk bayi yang 
memegang peranan penting dalam proses pertumbuhan 
dan perkembangan bayi. 

Faktor utama yang memengaruhi perkembangan 
kecerdasan adalah pertumbuhan otak. Faktor terpenting 
dalam proses pertumbuhan otak adalah nutrisi yang 
didapatkan oleh bayi dengan memberikan ASI secara 
eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan akan menjamin 
pertumbuhan otak secara optimal.

 Beberapa penelitian tentang manfaat ASI pada 
peningkatan kecerdasan bayi, yang hasil study 
Horwood & Fergusson tahun 1998 terhadap 1000 anak 
berusia 13 tahun di Selandia Baru, tampak kecenderungan 
kenaikan lama pemberian ASI sesuai dengan peningkatan 
IQ, hasil tes kecerdasan standar, peningkatan rangking di 
sekolah dan peningkatan angka di sekolah. Richards dkk. 
di inggris menemukan bahwa anak-anak yang diberi ASI 
secara bermakna menunjukkan hasil pendidikan yang 
lebih tinggi. Dan semua penelitian meyakinkan bahwa 
manfaat positif dari ASI adalah anak yang diberikan ASI 
lebih cerdas, lebih sehat, IQ lebih tinggi, EQ, dan SQ 
lebih baik (Wiji, 2013)

Menurut pendapat Nursalam (2010) karena 
perkembangan anak dipengaruhi oleh hubungan anak-
ibu karena seolah-olah hubungan anak-ibu tidak 
terputus begitu anak dilahirkan ke dunia. Demikian pula 
memberikan ASI sedini mungkin segera setelah bayi 
lahir, merupakan stimulasi tumbuh kembang anak. 

Pemberian ASI eksklusif menentukan perkembangan 
bayi dan ASI sangat bermanfaat untuk perkembangan 
anak yang tidak terdapat dalam susu formula (Prasetyono, 
2012). Pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan tanpa 
tambahan cairan dan makanan dalam bentuk padat dapat 
memengaruhi perkembangan bayi. Bayi yang tidak 
mendapatkan ASI eksklusif Perkembangannya lebih 
lambat dibandingkan dengan bayi yang mendapatkan 
ASI eksklusif (Nur Hamzah, 2012). ASI eksklusif sangat 
bermanfaat bagi daya tahan tubuh bayi atau anak usia 
6–12 bulan (Maryunani, 2012).

SIMPULAN

1. Bayi yang diberikan ASI eksklusif sebagian besar 
perkembangannya sesuai.

2. Bayi yang tidak diberikan ASI eksklusif 
sebagian besar perkembangannya masuk kategori 
penyimpangan.

3. Terdapat perbedaan perkembangan bayi yang 
diberikan ASI eksklusif dan tidak diberikan ASI 
eksklusif.

SARAN

Diharapkan bidan dalam memberikan pelayanan 
pada ibu hamil memberikan penjelasan mengenai ASI 
eksklusif mengingat pentingnya ASI eksklusif bagi 
perkembangan bayi.
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