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Hubungan Pengetahuan Ibu tentang Pengelolaan Makanan 
Pendamping ASI dengan Kejadian Diare pada Bayi Usia 6–�2 Bulan 
(Di Polindes Anggrek Desa. Rengel)

(Mother About Knowledge Management Relations Complementary feeding 
with Genesis Diarrhea In Baby Ages 6-12 Months In Polindes Orchid Village 
Rengel)

Kusno Ferianto, S.Kep., Ns., M.M
STIKES	NU	Tuban	

abstrak

Angka kejadian diare pada bayi terjadi peningkatan di Polindes Anggrek desa Rengel, terbukti yaitu pada tahun 2009 terdapat 50 
bayi yang terkena diare, dan pada tahun 2010 terdapat 55 bayi yang terkena diare. Hal tersebut dikarenakan salah satu faktor yaitu 
kurangnya pengetahuan ibu tentang pengelolaan makanan pendamping ASI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 
pengetahuan ibu tentang pengelolaan makanan pendamping ASI dengan kejadian diare pada bayi usia 6-12 bulan. Jenis penelitian ini 
yaitu analitik dengan desain “Cross Sectional”. Populasinya adalah seluruh ibu yang memiliki bayi usia 6-12 bulan yang memeriksakan 
bayinya di Polindes Anggrek Desa Rengel pada bulan April-Juni 2011 yaitu sebesar 40 orang. Teknik sampling yang digunakan adalah 
Consecutif Sampling dengan sampel sebagian dari populasi yang memenuhi kriteria inklusi yaitu sebanyak 35 responden. Analisa data 
dengan menggunakan uji Chi Square. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 65% ibu memiliki pengetahuan yang cukup tentang 
pengelolaan MP-ASI dan 65,71% bayi yang terkena diare. Setelah dilakukan uji chi square didapatkan x2 hitung = 8,464, dan x2 tabel 
5,591 sehingga x2 hitung < x2 tabel, jadi H1 diterima dan H0 ditolak yang artinya ada hubungan antara pengetahuan ibu tentang 
pengelolaan makanan pendamping ASI dengan kejadian diare pada bayi usia 6-12 bulan, setelah dilakukan uji Chi square namun tidak 
memenuhi syarat didapatkan hasil tabel tidak layak ada 3 sel (50%) yang nilai harapannya < 5, sehingga dilanjutkan dengan uji exact 
fisher didapatkan p = 0,0019 sehingga p < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya terdapat hubungan antara pengetahuan ibu 
tentang pengelolaan makanan pendamping ASI dengan kejadian diare pada bayi usia 6-12 bulan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan 
kejadian diare dipengaruhi oleh pengetahuan ibu tentang pengelolaan makanan pendamping ASI bayi. Agar kejadian diare dapat 
berkurang atau tidak terjadi, maka peran orang tua terutama ibu sangat menentukan dan perlu kiranya petugas kesehatan untuk 
memberikan penyuluhan mengenai cara pengelolaan makanan pendamping ASI.

Kata Kunci: Makanan pendamping ASI, diare.

abstract

The incidence of diarrhea in infants there was an increase in Orchid village Polindes Rengel, proved that in 2009 there were 50 
infants with diarrhea, and in 2010 there were 55 infants with diarrhea. This is due to one factor: the lack of knowledge of mothers about 
complementary feeding management. This study aims to determine the relationship of maternal knowledge about the management of 
complementary feeding with the incidence of diarrhea in infants aged 6-12 months. This type of research that is analytic by design 
“Cross Sectional”. Population was all mothers with infants aged 6-12 months who examined the baby at Orchid Village Polindes Rengel 
in April-June 2011 amounting to 40 people. Sampling technique used is Consecutif sampling with a sample portion of the population 
who met the inclusion criteria as many as 35 respondents. Analyze data using chi square tests. Results from the study showed that 65% 
of mothers have enough knowledge about the management of MP-ASI and 65.71% of infants with diarrhea. After doing the chi square 
test count obtained x2 = 8.464, 5.591 and x2 tables so that the calculated x2 <x2 table, so H0 is rejected and H1 accepted which means 
there is a relationship between maternal knowledge about the management of complementary feeding with the incidence of diarrhea in 
infants aged 6-12 months , after the Chi-square test but did not qualify the table is not worth the results obtained there are 3 cells (50%) 
the expectation value <5, so proceed with fisher exact test p = 0.0019 thus obtained p <0.05 then H0 is rejected and H1 accepted, 
meaning that there is a relationship between maternal knowledge about the management of complementary feeding with the incidence 
of diarrhea in infants aged 6-12 months. From this study it can be concluded the incidence of diarrhea is influenced by the mother on 
the management pengetahaun complementary feeding babies. So that the incidence of diarrhea can be reduced or not occur, then the 
role of parents, especially mothers and it is necessary to determine the health workers to provide counseling on how the management of 
complementary feeding.

Key words: Infants complementary food, diarrhea
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pendahuluan

Kejadian	diare	dari	 tahun	ke	tahun	selalu	mengalami	
peningkatan,	 sedangkan	 kita	 tahu	 bahwa	 penyakit	 diare	
merupakan	penyebab	kematian	pada	golongan	umur	bayi	
dan	balita.	Sampai	saat	ini	diare	masih	menjadi	masalah	
kesehatan	dan	merupakan	salah	satu	penyakit	utama	yang	
menyerang	 bayi	 dan	 anak	 di	 Indonesia.1	 Diare	 sering	
terjadi	pada	anak,	terutama	antara	usia	6	bulan	sampai	2	
tahun.2	

Setiap	tahun	diperkirakan	lebih	dari	satu	milyar	kasus	
diare	 didunia	 dengan	 3,3	 juta	 kasus	 kematian	 sebagai	
akibatnya.	 UNICEF	 memperkirakan	 bahwa,	 setiap	
30	 detik	 ada	 satu	 anak	 yang	 meninggal	 dunia	 karena	
diare.	 Data	 Departemen	 RI,	 menyebutkan	 bahwa	 angka	
kesakitan	diare	di	 Indonesia	saat	 ini	adalah	230-300	per	
1000	penduduk	untuk	 semua	golongan	umur	dan	1,6–2,	
episode	diare	setiap	tahunnya	untuk	semua	balita	adalah	
4	 per	 1000	 balita.	 Tahun	 2007	 di	 Jawa	 Timur	 diare	
merupakan	 penyakit	 dengan	 frekuensi	 KLB	 terbanyak	
kelima.3	 Di	 Tuban	 pada	 tahun	 2010	 terdapat	 16.972	
penderita	Diare.	Data	tersebut	adalah	data	yang	terkumpul	
dari	33	kecamatan	yang	ada	di	Tuban.4	Berdasarkan	data	
kunjungan	di	Polindes	Anggrek	desa	Rengel	pada	bulan	
Januari	 sampai	 Desember	 2009	 insiden	 kejadian	 diare	
pada	bayi	usia	6-12	bulan	sebanyak	50	bayi	yang	terkena	
diare.	 Pada	 tahun	 2010,	 insiden	 diare	 sebagian	 pada	
pasien	bayi	usia	6-12	bulan	sebanyak	55	bayi.	Dari	data	
tersebut	 dapat	 disimpulkan	 bahwa	 adanya	 peningkatan	
angka	kejadian	diare	pada	bayi	usia	6-12	bulan.

Diare	 adalah	 frekuensi	 buang	 air	 besar	 lebih	 dari	 4	
kali	 pada	 bayi	 dan	 lebih	 dari	 3	 kali	 pada	 anak	 dengan	
konsistensi	 feses	 encer	 dapat	 berwarna	 hijau	 atau	 dapat	
pula	 bercampur	 lendir	 dan	 darah	 atau	 lendir	 saja.5	
Penyebab	diare	dapat	dibagi	dalam	beberapa	faktor	yaitu	
faktor	 infeksi,	 faktor	 psikologis,	 faktor	 malabsorbsi,	
faktor	 makanan	 atau	 alergi.6	 Selain	 hal	 tersebut,	
ada	 berbagai	 faktor	 yang	 mempengaruhi	 kejadian	
diare	 diantaranya	 adalah	 faktor	 lingkungan	 ,	 gizi,	
kependudukan,	 sosial	 ekonomi.1	 Diare	 dapat	 menyebar	
melalui	praktik-praktik	yang	tidak	bersih	seperti	pada	saat	
ibu	 melakukan	 pengelolaan	 dan	 menyiapkan	 makanan	
dengan	 tidak	 mencuci	 tangan,	 tidak	 memperhatikan	 air	
yang	 digunakan	 untuk	 mengolah	 makanan	 tambahan	
dan	 susu,	 kebiasaan	 ibu	 yang	 tidak	 menutup	 makanan	
tambahan	bayi.	Perilaku	ibu	dalam	pengelolaan	makanan	
pendamping	 ASI	 sangat	 dipengaruhi	 oleh	 pengetahuan	
ibu	 tentang	 cara	pengelolaan	makanan	pendamping	ASI	
bayi.

Menurut	 Soharyono	 “akibat	 dari	 diare	 yang	 tidak	
ditangani	 dengan	 baik	 dapat	 menimbulkan	 dehidrasi,	
hipoglikemi,	 gangguan	 gizi	 dan	 gangguan	 sirkulasi	
komplikasi”.7	 Sedangkan	 menurut	 keperawatan	
yang	 perlu	 diperhatikan	 adalah	 kehilangan	 air	 dan	
elektrolit	 (terjadi	 dehidrasi)	 yang	 mengakibatkan	
gangguan	 keseimbangan	 asam	 basa	 (asidosis	 metabolik,	
hipoglikemia),	gangguan	gizi	akibat	kelaparan	(masukan	

kurang,	 pengeluaran	 bertambah),	 gangguan	 sirkulasi	
darah.5

Karena	itu	dalam	upaya	pencegahan	dan	pengobatan,	
peran	 orang	 tua	 terutama	 ibu	 sangat	 menentukan.	
Untuk	 menurunkan	 angka	 kesakitan	 dan	 kematian	
diare,	 pemerintah	 melalui	 Dinas	 Kesehatan	 melakukan	
beberapa	upaya:	1)	Meningkatkan	kualitas	dan	kuantitas	
tatalaksana	diare	melalui	pendekatan	Menejemen	Terpadu	
Balita	 Sakit	 (MTBS)	 dan	 perkembangan	 Pojok	 Oralit,	
2)	 Mengupayakan	 tatalaksana	 penderita	 diare	 di	 rumah	
tangga	 secara	 tepat	 dan	 benar,	 3)	 Meningkatkan	 upaya	
pencegahan	 melalui	 KIE,	 4)	 Meningkatkan	 kegiatan	
sanitasi	 lingkungan,	 5)	 Meningkatkan	 kewaspadaan	
dini	 dan	 penanggulangan	 kejadian	 luar	 biasa	 diare.	 12	

Upaya	 pencegahan	 diare	 meliputi:	 memberikan	 ASI,	
memperbaiki	 makanan	 pendamping	 ASI,	 menggunakan	
air	 bersih	 yang	 cukup,	 mencuci	 tangan,	 menggunakan	
jamban,	membuang	tinja	bayi	dengan	benar.

Dari	 uraian	 diatas	 peneliti	 tertarik	 untuk	 mengambil	
judul	 “Hubungan	 Pengetahuan	 Ibu	 Tentang	 Pengelolaan	
Makanan	Pendamping	ASI	Dengan	Kejadian	Diare	Pada	
Bayi	Usia	6-12	Bulan	Di	Polindes	Anggrek	Desa	Rengel.

Berdasarkan	uraian	latar	belakang	di	atas,	maka	dapat	
dirumuskan	 permasalahan	 sebagai	 berikut	 :“Apakah	 ada	
hubungan	pengetahuan	ibu	tentang	pengelolaan	makanan	
pendamping	ASI	dengan	kejadian	diare	pada	bayi	usia	6-
12	bulan	di	Polindes	Anggrek	Desa	Rengel?”

Tujuan	 penelitian	 ini	 untuk	 mengetahui	 hubungan	
pengetahuan	 ibu	 tentang	 pengelolaan	 makanan	
pendamping	ASI	dengan	kejadian	diare	pada	bayi	usia	6-
12	bulan	di	Polindes	Anggrek	Desa	Rengel

metodologi penelitian

Dalam	 penelitian	 ini	 yang	 menjadi	 variabel	
independen	dalam	penelitian	 ini	adalah	pengetahuan	 ibu	
tentang	pengelolaan	makanan	tambahan	bayi,	sedangkan	
yang	menjadi	variabel	dependen	dari	penelitian	ini	adalah	
kejadian	diare.

Penelitian	 ini	 menggunakan	 metode	 analitik	
dengan	 desain	 “Cross sectional”	 yaitu	 penelitian	 yang	
menekankan	pada	waktu	pengukuran	atau	observasi	data	
variabel	 independen	 dan	 dependen	 hanya	 satu	 kali	 pada	
satu	saat.7

Pada	 penelitian	 ini	 populasinya	 adalah	 seluruh	
ibu	 yang	 mempunyai	 bayi	 usia	 6-12	 bulan	 yang	
memeriksakan	 bayinya	 di	 Polindes	 Anggrek	 Desa	
Rengel	 pada	 bulan	 April	 sampai	 bulan	 Juni	 2011	 yaitu	
sebanyak	40	orang.	Sampel	yang	dipakai	adalah	sebagian	
ibu	 yang	 mempunyai	 bayi	 usia	 6-12	 bulan	 di	 Polindes	
Anggrek	 Desa	 Rengel	 pada	 bulan	 April	 s/d	 bulan	 Juni	
yang	memenuhi	kriteria	inklusi	yaitu	sebanyak	35	orang,	
dengan	 cara	 menggunakan	 teknik	 sampling	 “Consekutif 
Sampling”	 yaitu	 suatu	 teknik	 penetapan	 sampel	
dengan	 cara	 memilih	 sampel	 di	 antara	 populasi	 sesuai	
dengan	 yang	 dikehendaki	 peneliti	 (tujuan	 atau	 masalah	
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penelitian),	sehingga	sampel	tersebut	apa	dapat	mewakili	
karakteristik,	 populasi	 yang	 telah	 dikenal	 sebelumnya.8	
Analisa	 data	 menggunakan	 uji	 Teknik	 yang	 digunakan	
untuk	mengelola	data	adalah	Chi Square dengan	 tingkat	
kemaknaan	a	0,05	artinya	H0	ditolak	bila	c2	tabel.

hasil penelitian

Data Umum

1. Pendidikan

Berdasarkan	 Tabel	 1	 menunjukkan	 bahwa	 dari	 35	
responden	hampir	setengahnya	responden	berpendidikan	
SMP	yaitu	sebanyak	15	orang	(42,86%)	

2. Pekerjaan

Berdasarkan	 tabel	 2	 menunjukkan	 bahwa	 dari	 35	
responden	setengahnya	responden	bekerja	sebagai	petani	
yaitu	sebanyak	14	orang	(40%).

Data Khusus

1. Pengetahuan Ibu Tentang Pengelolaan Makanan 
Pendamping ASI

Berdasarkan	 Tabel	 3	 menunjukkan	 bahwa	 sebagian	
besar	 responden	 yang	 memiliki	 pengetahuan	 tentang	
pengelolaan	makanan	pendamping	ASI	bayi	yang	cukup	
sebanyak	20	orang	(57,14%).	

2. Kejadian Diare Pada Bayi Usia 6-12 Bulan

Berdasarkan	 tabel	4	menunjukkan	bahwa	didapatkan	
sebagian	 besar	 responden	 bayinya	 terkena	 diare	 yaitu	
sebanyak	23	bayi	(65,71%)

3. Hubungan Pengetahuan Ibu tentang Pengelolaan Makanan 
Pendamping ASI Bayi dengan Kejadian Diare pada Bayi Usia 
6-12 Bulan di Polindes Anggrek Desa Rengel Bulan April s/d 
Bulan Juni 2011

Berdasarkan	 tabel	 5	 menunjukkan	 bahwa	 ibu	 yang	
mempunyai	 pengetahuan	 baik	 bayinya	 terkena	 diare	
sebanyak	 2	 responden	 (28,57%)	 dan	 bayinya	 yang	
tidak	 terkena	 diare	 sebanyak	 5	 responden	 (71,43%),	
ibu	 yang	 mempunyai	 pengetahuan	 cukup	 bayinya	 yang	
terkena	diare	sebanyak	13	responden	(65%)	dan	bayinya	
yang	 tidak	 terkena	 diare	 sebanyak	 7	 responden	 (35%),	
sedangkan	 ibu	 yang	 mempunyai	 pengetahuan	 kurang	
bayinya	 yang	 terkena	 diare	 sebanyak	 8	 responden	 dan	
bayinya	 yang	 tidak	 terkena	 diare	 sebanyak	 0	 responden	
(0%).

Tabel 1.	Karakteristik	 Responden	 Berdasarkan	
Pendidikan	 di	 Polindes	 Anggrek	 Desa	 Rengel	
Bulan	April	s/d	Juni	2011

No Pendidikan Responden n Prosentase
1 SD 10 	 28,57

2 SMP 15 	 42,86	

3 SMA 	 6 	 17,14	

4 Perguruan	Tinggi 	 4 	 11,43	

Jumlah 35 100	%

Tabel 2.	Karakteristik	Responden	Berdasarkan	Pekerjaan	
di	 Polindes	 Anggrek	 Desa	 Rengel	 Bulan	 April	
s/d	Bulan	Juni	2011

No Pekerjaan Responden Frekuensi Prosentase
1 Tidak	bekerja 	 9 	 25,71

2 Petani 14 	 40,00

3 Swasta 	 4 	 11,43

4 Pegawai	Negeri 	 3 	 8,57

5 Wiraswasta 	 5 	 14,29

Jumlah 35 100%

Tabel 3.	Distribusi	Pengetahuan	Ibu	tentang	Pengelolaan	
Makanan	 Pendamping	 ASI	 Bayi	 di	 Polindes	
Anggrek	 Desa	 Rengel	 Bulan	 April	 s/d	 Bulan	
Juni	2011

No
Pengetahuan Ibu tentang 

Pengelolaan Makanan 
Pendamping ASI

N Prosentase

1 Baik 	 7 	 20

2 Cukup 20 	 57,14

3 Kurang 	 8 	 22,86

Jumlah 35 100%

Tabel 4.	Distribusi	 Kejadian	 Diare	 pada	 Bayi	 Usia		
6-12	 Bulan	 di	 Polindes	 Anggrek	 Desa	 Rengel	
Tuban	Bulan	April	s/d	Bulan	Juni	2011

No Kejadian Diare n Prosentase
1 Diare 23 	 65,71

2 Tidak	Diare 12 	 34,29

Jumlah 35 100%

Tabel 5.	Hubungan	Pengetahuan	Ibu	tentang	Pengelolaan	
Makanan	 Pendamping	 ASI	 dengan	 Kejadian	
Diare	 pada	 Bayi	 Usia	 6-12	 Bulan	 di	 Polindes	
Anggrek	 Desa	 Rengel	 Bulan	 April	 s/d	 Bulan	
Juni	2011

No

Pengetahuan 
Ibu tentang 
Pengelolaan 

Makanan 
Pendamping ASI

Kejadian
Jumlah

Diare
Tidak 
Diare

N % n % n %

1 Baik 	 2 	 28,57 	 5 71,43 	 7 100

2 Cukup 13 	 65 	 7 35 20 100

3 Kurang 	 8 100 	 0 	 0 	 8 100

Jumlah 23  62,86 12 37,14 35 100
	X2	hitung	=	8,464 	p=	<	0,05
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Analisa Hasil Penelitian

Berdasarkan	 hasil	 penelitian	 dan	 perhitungan	
menggunakan	 uj	 statistik	 chi square,	 setelah	 dilakukan	
uji	chi square	namun	tidak	memenuhi	syarat	didapatkan	
hasil	 tabel	 tidak	 layak	 ada	 3	 sel	 (50%)	 yang	 nilainya	
harapannya	 <	 5,	 sehingga	 dilanjutkan	 dengan	 uji	 excat 
fisher	didapatkan	p	=	0,0019	sehingga	p	=	<	0,05	maka	
H0	 ditolak	 artinya	 terdapat	 hubungan	 yang	 signifikan	
hubungan	pengetahuan	ibu	tentang	pengelolaan	makanan	
pendamping	ASI	dengan	kejadian	diare	pada	bayi	usia	6-
12	bulan	di	Polindes	Anggrek	Desa	Rengel.

pembahasan

1. Identifikasi Pengetahuan Ibu Tentang Pengelolaan 
Makanan Pendamping ASI Bayi

Dari	 tabel	 3	 dalam	 penelitian	 dapat	 diketahui	
bahwa	 dari	 35	 responden	 sebagian	 besar	 ibu	 memiliki	
pengetahuan	 yang	 cukup	 tentang	 pengelolaan	 makanan	
pendamping	ASI	sebanyak	20	orang	(57,14%).

Pengetahuan	 adalah	 hasil	 “tahu”,	 dan	 terjadi	 setelah	
orang	 melakukan	 penginderaan	 terhadap	 suatu	 objek	
tertentu.	Penginderaan	terjadi	melalui	panca	indera,	yakni	
indera	 penglihatan,	 pendengaran,	 penciuman,	 rasa,	 dan	
raba.	9

Faktor-faktor	yang	mempengaruhi	pengetahuan	yaitu	
umur,	 pendidikan	 dan	 pengalaman.	 Semakin	 cukup	
umur,	 tingkat	 pematangan	 dan	 kekuatan	 seseorang	
akan	 lebih	 matang	 dalam	 berfikir,	 belajar	 dan	 bekerja	
sehingga	 pengetahuan	 akan	 bertambah.	 Semakin	
tinggi	 tingkat	 pendidikan	 seseorang,	 semakin	 mudah	
menerima	 informasi,	 sehingga	banyak	pula	pengetahuan	
yang	 dimilikinya.	 Pengalaman	 merupakan	 sumber	
pengetahuan	 atau	 pengalaman	 merupakan	 suatu	 cara	
untuk	memperoleh	kebenaran	pengetahuan.

Menurut	 Y.B	 Mantra	 “Nurssalam	 dan	 Pariani”	
(2001:180)	pendidikan	dapat	mempengaruhi	pengetahuan	
dan	perilaku	seseorang	terutama	dalam	memotivasi	untuk	
sikap	berperan	sera	dalam	pembangunan	kesehatan.

Lebih	 besarnya	 jumlah	 ibu	 di	 Polindes	 Anggrek	
Desa	Rengel	yang	memiliki	bayi	usia	6-12	bulan	dengan	
pengetahuan	yang	cukup	 ini	disebabkan	oleh	kurangnya	
informasi	 yang	 diperoleh	 tentang	 cara	 pengelolaan	
makanan	pendamping	ASI	bayi.	Pengetahuan	ibu	tentang	
pengelolaan	 makanan	 pendamping	 ASI	 bayi	 yang	
dianggap	kurang	penting	ternyata	sangatlah	berperan	bagi	
kesehatan	 bayinya	 sehingga	 perlu	 diberikan	 informasi	
tentang	cara	pengelolaan	makanan	pendamping	ASI	bayi.

Informasi	 yang	diperoleh	dari	 beberapa	 sumber	 juga	
mempengaruhi	 tingkat	 pengetahuan	 seseorang.	 Jika	
ia	 mendapat	 banyak	 informasi	 maka	 akan	 cenderung	
memiliki	 pengetahuan	 yang	 luas	 sehingga	 mampu	
mempertimbangkan	 pilihan	 dalam	 bersikap	 dan	
bertindak	 tentang	 segala	 sesuatunya	 sehingga	 mampu	
mempertimbangkan	pilihan	dalam	bersikap	dan	bertindak	

tentang	 cara	 pengasuhan	 bayi	 yang	 baik,	 bagaimana	
menjaga	 kesehatan	 bayinya	 dan	 semakin	 bijak	 dalam	
mengambil	keputusan.

2. Kejadian Diare Pada Bayi Usia 6-12 Bulan

Berdasarkan	 tabel	 4	 dapat	 diketahui	 bahwa	 dari	
35	 bayi	 sebagian	 besar	 bayi	 yang	 terkena	 diare	 yaitu	
sebanyak	23	bayi	(62,86%),	

Menurut	 Soegijanto	 (2002:76)	 faktor	 yang	
mempengaruhi	 kejadian	 diare	 diantaranya	 adalah	 faktor	
lingkungan,	 gizi,	 kependudukan,	 pendidikan,	 keadaan	
sosial	 ekonomi	 (pekerjaan)	 dan	 pengetahuan.	 Faktor	
pengetahuan	yang	dimaksud	terutama	yaitu	pengetahuan	
ibu	 tentang	pengelolaan	makanan	pendamping	ASI	bayi	
misalnya	 cara	 penyiapan	 makanan	 tambahan,	 air	 yang	
digunakan	 untuk	 mengolah	 susu,	 makanan	 tambahan,	
cara	 membersihkan	 botol	 susu.1	 Sedangkan	 menurut	
Nursalam	 (2005	 :	 160)	 meliputi	 kebiasaan	 ibu	 yang	
tidak	mencuci	tangan,	kebiasaan	ibu	yang	tidak	menutup	
makanan	tambahan.

Pendidikan	 juga	 sangat	 berpengaruh	 terhadap	 cara	
berfikir	serta	dapat	mempengaruhi	terhadap	pengetahuan	
seseorang	khususnya	pengetahuan	 ibu	 tentang	kesehatan	
bayinya.	Seseorang	yang	berpendidikan	rendah	biasanya	
kurang	 bisa	 mengambil	 keputusan	 dalam	 kesehatan	
atau	 keluarga,	 sehingga	 akan	 mempengaruhi	 kesehatan	
bayinya.11

Pekerjaan	juga	merupakan	faktor	yang	mempengaruhi	
pengetahuan,	 terutama	 pengetahuan	 ibu	 tentang	
pengelolaan	 makanan	 pendamping	 ASI	 bayi.	 Ibu-ibu	
yang	 sibuk	 dengan	 kegiatan	 sehari-hari	 akan	 memiliki	
waktu	yang	lebih	sedikit	untuk	memperoleh	informasi.12	
Dengan	 adanya	 pekerjaan	 seseorang	 akan	 memerlukan	
banyak	 waktu	 dan	 memerlukan	 perhatian.	 Ibu-ibu	 yang	
sibuk	 hanya	 memiliki	 sedikit	 waktu	 untuk	 memperoleh	
informasi,	 sehingga	 pengetahuan	 yang	 mereka	 peroleh	
kemungkinan	 juga	 berkurang	 sehingga	 berpengaruh	
terhadap	kesehatan	bayinya.13

Berdasarkan	 hasil	 penelitian	 yang	 telah	 dilakukan	
di	 Polindes	 Anggrek	 Desa	 Rengel	 disimpulkan	 bahwa	
kejadian	 diare	 pada	 bayi	 usia	 6-12	 bulan	 tersebut	
disebabkan	karena	faktor	lingkungan,	gizi,	kependudukan,	
pendidikan,	 keadaan	 sosial	 ekonomi	 (pekerjaan)	 dan	
faktor	 pengetahuan,	 terutama	 pengetahuan	 ibu	 tentang	
pengelolaan	makanan	pendamping	ASI.

3. Hubungan Pengetahuan Ibu tentang Pengelolaan 
Makanan Pendamping ASI dengan Kejadian Diare pada 
Bayi Usia 6-12 Bulan.

Berdasarkan	 hasil	 penelitian	 dengan	 uji	 statistik	 chi 
square	 namun	 tidak	 memenuhi	 syarat	 didapatkan	 hasil	
tabel	 tidak	 layak	ada	3	sel	 (50%)	yang	nilai	harapannya	
<	 5,	 sehingga	 dilanjutkan	 dengan	 uji	 excat fisher 
didapatkan	p	=	0,0019	sehingga	p < 0,05	maka	H0	ditolak	
yang	berarti	 terdapat	hubungan	pengetahuan	 ibu	 tentang	
pengelolaan	makanan	pendamping	ASI	dengan	kejadian	
diare	pada	bayi	usia	6-12	bulan.
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Hal	 ini	 didukung	 oleh	 Soegijanto	 (2002:76)	 bahwa	
pengetahuan	 ibu	 terutama	 pengetahuan	 ibu	 tentang	
pengelolaan	makanan	pendamping	ASI	merupakan	faktor	
yang	 berpengaruh	 dalam	 penyebab	 diare	 karena	 dengan	
pengetahuan	 ibu	 yang	 kurang	 terutama	 pengetahuan	 ibu	
tentang	 pengelolaan	 makanan	 pendamping	 ASI	 bayi	
yang	 tidak	baik	dan	benar	menyebabkan	bakteri	dengan	
mudah	masuk	ke	dalam	tubuh	bayi	melalui	makanan	atau	
minuman	yang	tercemar	oleh	bakteri	 tersebut	yang	pada	
akhirnya	akan	menimbulkan	diare.

Pekerjaan	 adalah	 sesuatu	 yang	 dikerjakan	 untuk	
mendapatkan	 nafkah	 atau	 pencaharian.	 Pekerjaan	 juga	
merupakan	 faktor	 yang	 mempengaruhi	 pengetahuan	
karena	 dengan	 pekerjaan	 ibu-ibu	 akan	 sibuk	 dengan	
kegiatan	 sehari-hari	 akan	 memiliki	 waktu	 yang	 lebih	
sedikit	untuk	memperoleh	informasi.12	

Hal	 ini	 dibuktikan	 dari	 35	 responden,	 8	 responden	
(100%)	yang	memiliki	pengetahuan	tentang	pengelolaan	
makanan	pendamping	ASI	yang	kurang	ternyata	bayinya	
mengalami	 diare.	 Hal	 ini	 disebabkan	 oleh	 tingkat	
pengetahuan	 yang	 ibu	 yang	 kurang	 sehingga	 belum	
mampu	untuk	mengaplikasikan	apa	yang	mereka	ketahui	
dalam	kehidupan	nyata.

Dari	 uraian	 diatas	 maka	 semakin	 sering	 seseorang	
bersosialisasi	 semakin	 banyak	 pula	 informasi	
yang	 diperolehnya.	 Sehingga	 dapat	 meningkatkan	
pengetahuan	 dan	 perilaku	 seseorang	 terhadap	 suatu	
hal	 termasuk	 pengetahuan	 ibu	 tentang	 pengelolaan	
makanan	 pendamping	 ASI	 yang	 baik	 dan	 benar.	
Dengan	 pengetahuan	 ibu	 tentang	 pengelolaan	 makanan	
pendamping	 ASI	 bayi	 yang	 baik	 dan	 benar	 maka	 akan	
mengurangi	kejadian	diare	pada	bayinya.

Pengetahuan	 ibu	 tentang	 pengelolaan	 makanan	
pendamping	ASI	bayi	terutama	tentang	cara	membersihkan	
peralatan	makan	bayi,	cara	penyiapan	makanan	tambahan,	
air	 yang	 digunakan	 untuk	 mengolah	 makanan-makanan	
tambahan,	 kebiasaan	 tidak	 mencuci	 tangan	 serta	 tidak	
menutup	makanan	 tambahan	 ternyata	 sangatlah	berperan	
dalam	 proses	 pencegahan	 terjadinya	 diare.	 Untuk	 itu,	
seorang	 ibu	harus	mengerti	 tentang	pengelolaan	makanan	
pendamping	 ASI	 bayi	 yang	 benar	 sehingga	 dapat	
menurunkan	angka	kejadian	diare	pada	bayi.

kesimpulan dan saran

Kesimpulan

Berdasarkan	 hasil	 penelitian	 dan	 pembahasan	 serta	
tujuan	penelitian	dapat	disimpulkan	sebagai	berikut:
1.	 Sebagian	besar	ibu	di	Polindes	Anggrek	Desa	Rengel	

Tuban	 memiliki	 pengetahuan	 tentang	 pengelolaan	
makanan	pendamping	ASI	bayi	yang	cukup.

2.	 Sebagian	besar	Ibu	di	Polindes	Anggrek	Desa	Rengel	
Tuban	bayinya	terkena	diare.

3.	 Ada	 hubungan	 pengetahuan	 ibu	 tentang	 pengelolaan	
makanan	pendamping	ASI	dengan	kejadian	diare	pada	
bayi	usia	6-12	bulan	di	Polindes	Anggrek	Desa	Rengel.

Saran

Bagi Masyarakat

Agar	 masyarakat	 terutama	 ibu-ibu	 yang	 mempunyai	
bayi	usia	6-12	bulan	hendaknya	berusaha	meningkatkan	
pengetahuan	 tentang	 pengelolaan	 makanan	 pendamping	
ASI	 yang	 baik	 dan	 benar	 sehingga	 dapat	 menurunkan	
angka	kejadian	diare	pada	bayi.

Bagi Profesi

Hendaknya	 petugas	 kesehatan	 memberikan	
penyuluhan	 pada	 ibu-ibu	 yang	 memiliki	 bayi	 pada	
waktu	melakukan	pemeriksaan	atau	pada	waktu	kegiatan	
posyandu	serta	meningkatkan	peran	serta	kader	kesehatan	
di	desa.

Bagi Lahan Praktek

Hasil	dari	penelitian	diharapkan	bisa	digunakan	sebagai	
alat	 ukur	 untuk	 meningkatkan	 pelayanan	 kesehatan,	
sehingga	dapat	menurunkan	angka	kejadian	diare.
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abstrak

Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan, tenaga medis dan pasien masing-masing mempunyai hak dan kewajiban untuk 
melakukan informed consent. Informed consent merupakan standart dalam prosedur tindakan kepada pasien dan merupakan sarana 
legitimasi bagi kedua belah pihak di mana pasien berhak untuk mendapatkan informasi terkait dengan tindakan yang akan dilakukan 
kepada dirinya. Akan tetapi pelaksanaan informed consent yang dilakukan pada pasien dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah 
satunya yaitu apakah pasien dalam kondisi non gawat darurat atau pasien dalam kondisi gawat darurat. Dalam kondisi gawat darurat, 
pasien memerlukan tindakan dengan segera sehingga prioritas utama yaitu segera memberikan tindakan untuk mencegah terjadinya 
kecacatan serta mempertahankan keberlangsungan hidup pasien. Akan tetapi, pelaksanaan tindakan pada pasien gawat darurat 
tersebut memerlukan kekuatan hukum untuk melindungi petugas maupun pasien dari tanggung jawab dan tanggung gugat. Beberapa 
peraturan perundangan telah menetapkan bahwa dalam keadaan gawat darurat, untuk menyelamatkan jiwa pasien dan atau mencegah 
kecacatan, tidak diperlukan informed consent. Namun setelah pasien sadar atau dalam kondisi yang sudah memungkinkan, segera 
diberikan penjelasan dan diberikan persetujuan. 

Kata Kunci: Informed Consent, pasien, gawat darurat

abstract

In the implementation of health services, medical personnel and the patient respectively - each have the right and obligation to 
make an informed consent. Informed consent is the standard action procedure to the patient and is a means of legitimacy for both sides 
in which the patient is entitled to obtain information related to the action that will be done to him. However, the implementation of 
informed consent are performed on patients affected by several factors, one of which is whether patients in non-emergency conditions 
or patients in emergency conditions. In emergency conditions, the patient requires immediate action so that the first priority is provide 
immediate action to prevent the occurrence of defects and to maintain the survival of the patient. However, the implementation 
of measures in the emergency department patients requiring legal force to protect personnel and patients from responsibility and 
accountability. Some legislation has been established that in an emergency, to save lives or prevent disability and patient, informed 
consent is not required. But after the patient unconscious or in a state that already allows, immediately given an explanation and given 
approval. 
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pendahuluan

Kesehatan	adalah	 suatu	kondisi	di	mana	 tidak	hanya	
bebas	 dari	 penyakit.	 Pada	 tahun	 2000,	 World Health 
Organization	 (WHO)	 telah	 merumuskan	 kampanye	
kesehatan	 bagi	 semua,	 di	 mana	 menyatakan	 suatu	
tanggung	 jawab	 kolektif	 dari	 WHO	 untuk	 menyediakan	
akses	 pelayanan	 kesehatan	 kepada	 setiap	 orang	 di	
dunia.1	Menurut	WHO,	dalam	konsep	sehat	mempunyai	
karakteristik	 yang	 positif,	 antara	 lain	 memperhatikan	
individu	 sebagai	 suatu	 sistem	 yang	 menyeluruh,	
memandang	 sehat	 dengan	 mengidentifikasi	 lingkungan	
internal	 dan	 eksternal	 serta	 penghargaan	 terhadap	
pentingnya	 peran	 individu	 dalam	 hidup.2	 Selain	 itu,	
menurut	Undang-Undang	Dasar	1945	pasal	28	huruf	A,	
kesehatan	 merupakan	 hak	 asasi	 manusia,	 dan	 manusia	
selain	 mempunyai	 hak	 untuk	 mendapatkan	 kesehatan	

juga	 mempunyai	 hak	 untuk	 menentukan	 nasib	 sendiri.	
Masyarakat	 dalam	 hal	 ini	 pasien	 mempunyai	 kebebasan	
untuk	memutuskan	apa	saja	yang	harus	atau	 tidak	harus	
terjadi	pada	tubuhnya	serta	mempunyai	kebebasan	dalam	
mengumpulkan	 informasi	 sebelum	 menjalani	 tindakan	
pelayanan	 kesehatan.	 Orang	 lain	 tidak	 mempunyai	
hak	 untuk	 memaksa	 pasien	 bertindak	 terhadap	 dirinya	
dengan	 cara	 tertentu.	 Bahkan	 tenaga	 kesehatan	 hanya	
dapat	 bertindak	 sebagai	 fasilitator	 dalam	 pengambilan	
keputusan	pasien.3	

Dalam	 kondisi	 kesehatan	 yang	 baik,	 biasanya	
masyarakat	 hanya	 mempunyai	 interaksi	 yang	 sedikit	
atau	 bahkan	 tidak	 sama	 sekali	 dengan	 system	
pelayanan	 kesehatan.	 Akan	 tetapi,	 jika	 masyarakat	
mempunyai	 kesehatan	 yang	 kurang	 baik,	 menderita	
sakit	 ataupun	 merasa	 sakit,	 maka	 mereka	 akan	
datang	 ke	 sistem	 pelayanan	 kesehatan	 untuk	 mencari	
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bantuan.1	 Pengukuran	 kualitas	 system	 kesehatan	 dapat	
dilihat	 dari	 segi	 akses,	 ketepatan,	 kualitas	 pelayanan,	
ukuran	 penyaringan	 (skrining),	 hasil	 yang	 ditemukan,	
penatalaksanaan	 penyakit,	 tindakan	 pencegahan	 dan	
status	 kesehatan	 konsumen.	 Di	 Indonesia,	 untuk	
mencapai	 tingkat	 kesehatan	 yang	 optimal,	 kementerian	
kesehatan	 Republik	 Indonesia	 (2013)	 berusaha	 untuk	
memberikan	pelayanan	kesehatan	yang	maksimal	kepada	
masyarakat	 melalui	 pencapaian	 salah	 satu	 misi	 yaitu	
melindungi	 kesehatan	 masyarakat	 dengan	 menjamin	
tersedianya	 upaya	 kesehatan	 yang	 paripurna,	 merata,	
bermutu	 dan	 berkeadilan.	 Hal	 tersebut	 dicapai	 melalui	
strategi	meningkatkan	pelayanan	kesehatan	yang	merata,	
terjangkau,	bermutu	dan	berkeadilan,	serta	berbasis	bukti	
dengan	pengutamaan	pada	upaya	promotif	dan	preventif.4

Dalam	 pelaksanaan	 pelayanan	 kesehatan,	 petugas	
medis	 dan	 pasien	 masing-masing	 mempunyai	 hak	
dan	 kewajiban	 untuk	 melakukan	 persetujuan	 tindakan	
medis	 (informed consent).	 Informed consent	 merupakan	
standart	dalam	prosedur	tindakan	kepada	pasien	di	mana	
pasien	 berhak	 untuk	 mendapatkan	 informasi	 terkait	
tindakan	 yang	 akan	 dilakukan	 kepada	 dirinya.5	 Akan	
tetapi,	 pelaksanaan	 informed consent	 ini	 dipengaruhi	
oleh	 kondisi	 yang	 dialami	 oleh	 pasien,	 apakah	 pasien	
dalam	 kondisi	 non	 gawat	 darurat	 atau	 kondisi	 gawat	
darurat.	Dalam	kondisi	non	gawat	darurat,	pasien	berhak	
untuk	 melakukan	 informed	 consent	 untuk	 mendapatkan	
persetujuan	 terhadap	 apa	 yang	 akan	 dilakukan	 terhadap	
dirinya.	 Akan	 tetapi,	 sering	 kali	 ditemui	 di	 lapangan,	
pasien	 dalam	 kondisi	 gawat	 darurat	 dan	 mengalami	
penurunan	 kesadaran	 sehingga	 sangat	 tidak	 mungkin	
untuk	dilakukan	informed consent.	

Berdasarkan	pada	latar	belakang	di	atas,	permasalahan	
yang	 muncul	 yaitu	 bagaimanakah	 pelaksanaan	 informed 
consent	 pada	 pasien	 dengan	 kondisi	 gawat	 darurat?	
Sehingga	 tujuan	 dari	 penulisan	 artikel	 ini	 adalah	 untuk	
mengetahui	 pelaksanaan	 informed consent	 pada	 pasien	
dengan	kondisi	gawat	darurat.

analisis

Dalam	banyak	kejadian,	pasien	datang	ke	rumah	sakit	
dalam	 kondisi	 yang	 pasrah	 menyerahkan	 sepenuhnya	
pengobatan	dirinya	kepada	rumah	sakit	yang	merawatnya.	
Akan	 tetapi,	 dengan	 semakin	 berkembangnya	 kesadaran	
masyarakat	 untuk	 terpenuhinya	 hak-hak	 mereka	 dalam	
mendapatkan	perawatan,	menyadari	bahwa	mereka	harus	
tahu	tentang	kondisi	penyakitnya,	maka	hubungan	antara	
pasien-tenaga	 kesehatan-rumah	 sakit	 menjadi	 hubungan	
yang	 bersifat	 “partnership”	 atau	 kemitraan.6	 Dalam	
memberikan	pelayanan	kesehatan,	baik	tenaga	kesehatan	
maupun	 pasien,	 masing-masing	 mempunyai	 hak	 dan	
kewajiban	yang	harus	dilakukan	oleh	kedua	belah	pihak.	
Salah	satu	hak	pasien	terkait	dengan	tindakan	yang	akan	
dilakukan	oleh	tenaga	kesehatan,	pasien	mempunyai	hak	
untuk	 mendapatkan	 penjelasan	 lengkap	 tentang	 rencana	

tindakan	 medis	 yang	 akan	 dilakukan	 serta	 menolak	
tindakan	 medis	 yang	 akan	 dilakukan	 bila	 ada	 keraguan.	
Hal	ini	telah	diatur	dalam	Undang-Undang	No.	29	Tahun	
2004	 tentang	 Praktik	 Kedokteran.	 Dalam	 melakukan	
tindakan	 medis,	 harus	 meminta	 persetujuan	 dari	 pasien	
atau	keluarganya.7	Menurut	Peraturan	Menteri	Kesehatan	
RI	 Nomor	 290/MENKES/PER/III/2008	 Tentang	
Persetujuan	Tindakan	Kedokteran,	yang	dimaksud	dengan	
persetujuan	tindakan	kedokteran	adalah	persetujuan	yang	
diberikan	 oleh	 pasien	 atau	 keluarga	 terdekat	 setelah	
mendapat	 penjelasan	 secara	 lengkap	 mengenai	 tindakan	
kedokteran	 atau	 kedokteran	 gigi	 yang	 akan	 dilakukan	
terhadap	 pasien.	 Sedangkan	 yang	 dimaksud	 keluarga	
terdekat	 adalah	 suami	atau	 istri,	 ayah	atau	 ibu	kandung,	
anak-anak	 kandung,	 saudara-saudara	 kandung	 atau	
pengampunya.	 Pada	 pasal	 2	 disebutkan	 bahwa	 semua	
tindakan	kedokteran	yang	akan	dilakukan	terhadap	pasien	
harus	 mendapat	 persetujuan	 setelah	 pasien	 mendapat	
penjelasan	yang	diperlukan	 tentang	 tindakan	kedokteran	
yang	 akan	 dilakukan,	 dan	 persetujuan	 tersebut	 dapat	
diberikan	 secara	 tertulis	 ataupun	 lisan.	 Penjelasan	
tentang	 tindakan	 kedokteran	 harus	 diberikan	 langsung	
kepada	 pasien	 dan/atau	 keluarga	 terdekat	 baik	 diminta	
maupun	 tidak	 diminta	 (sesuai	 pasal	 7).	 Dan	 dalam	
kondisi	 pasien	 adalah	 anak-anak	 dan	 orang	 yang	 tidak	
sadar,	maka	penjelasan	diberikan	pada	keluarganya	 atau	
yang	mengantar.	Apabila	 tidak	 ada	yang	mengantar	dan	
tidak	 ada	 keluarganya	 sedangkan	 tindakan	 medis	 harus	
dilakukan	 maka	 penjelasan	 diberikan	 kepada	 anak	 yang	
bersangkutan	atau	pada	kesempatan	pertama	pasien	sudah	
sadar	(Pasal	45	UU	RI	No.	29	tahun	2004).

Keberhasilan	 tindakan	 dalam	 pelayanan	 kesehatan	
ditentukan	 oleh	 banyak	 faktor	 yang	 berbeda-beda	 dari	
satu	 kasus	 ke	 kasus	 lainnya.	 Di	 sini	 peran	 dari	 tugas	
kesehatan	 sangat	 penting	 sekali.	 Dalam	 pasal	 1	 butir	
3	 Undang-Undang	 No.	 23/1992	 tentang	 Kesehatan 
disebutkan	bahwa	“tenaga	kesehatan	adalah	setiap	orang	
yang	 mengabdikan	 diri	 dalam	 bidang	 kesehatan	 serta	
memiliki	 pengetahuan	 dan	 atau	 keterampilan	 melalui	
pendidikan	di	bidang	kesehatan	yang	untuk	jenis	tertentu	
memerlukan	 kewenangan	 untuk	 melakukan	 upaya	
kesehatan”.	 Melihat	 ketentuan	 tersebut	 nampak	 bahwa	
profesi	 kesehatan	 memerlukan	 kompetensi	 tertentu	 dan	
kewenangan	 khusus	 karena	 tindakan	 yang	 dilakukan	
mengandung	risiko	yang	tidak	kecil.	Pengaturan	tindakan	
medis	secara	umum	dalam	Undang-Undang	No.	23/1992	
tentang	 Kesehatan	 dapat	 dilihat	 dalam	 pasal	 32	 ayat	
(4)	 yang	 menyatakan	 bahwa	 “pelaksanaan	 pengobatan	
dan	 atau	 perawatan	 berdasarkan	 ilmu	 kedokteran	 dan	
ilmu	 keperawatan	 hanya	 dapat	 dilakukan	 oleh	 tenaga	
kesehatan	 yang	 mempunyai	 keahlian	 dan	 kewenangan	
untuk	 itu”.	 Ketentuan	 tersebut	 dimaksudkan	 untuk	
melindungi	 masyarakat	 dari	 tindakan	 seseorang	 yang	
tidak	 mempunyai	 keahlian	 dan	 kewenangan	 untuk	
melakukan	 pengobatan/perawatan,	 sehingga	 akibat	
yang	 dapat	 merugikan	 atau	 membahayakan	 terhadap	
kesehatan	 pasien	 dapat	 dihindari,	 khususnya	 tindakan	
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medis	yang	mengandung	risiko.	Pengaturan	kewenangan	
tenaga	 kesehatan	 dalam	 melakukan	 tindakan	 medik	
diatur	 dalam	 pasal	 50	 Undang-Undang	 No.	 23/1992	
tentang	 Kesehatan	 yang	 merumuskan	 bahwa	 “tenaga	
kesehatan	 bertugas	 menyelenggarakan	 atau	 melakukan	
kegiatan	 kesehatan	 sesuai	 dengan	 bidang	 keahlian	 dan	
atau	 kewenangan	 tenaga	 kesehatan	 yang	 bersangkutan”.	
Pengaturan	tersebut	menyangkut	pelayanan	gawat	darurat	
pada	 fase	 di	 rumah	 sakit,	 di	 mana	 pada	 dasarnya	 setiap	
dokter	memiliki	 kewenangan	untuk	melakukan	berbagai	
tindakan	 medik	 termasuk	 tindakan	 spesifik	 dalam	
keadaan	 gawat	 darurat.	 Dalam	 hal	 pertolongan	 tersebut	
dilakukan	oleh	tenaga	kesehatan	maka	yang	bersangkutan	
harus	 menerapkan	 standar	 profesi	 sesuai	 dengan	 situasi	
(gawat	darurat)	saat	itu.

Dewasa	 ini,	 pengetahuan	 dan	 kesadaran	 masyarakat	
semakin	 luas	 tentang	bidang	kesehatan	 serta	 lebih	 ingin	
berperan	 dalam	 pengambilan	 keputusan	 perawatan	
terhadap	 diri	 mereka	 sendiri.8	 Budaya	 di	 masa	 lampau,	
tenaga	 kesehatan	 dianggap	 mempunyai	 otoritas	 penuh	
untuk	mengambil	keputusan	terhadap	perawatan	pasien.9	
Akan	 tetapi,	 sesuai	 perkembangan	 jaman,	 kondisi	
tersebut	 saat	 ini	 telah	 terkikis,	 di	 mana	 pasien	 menjadi	
lebih	mengerti	tentang	kesehatan.10	Sehingga	pendekatan	
partisipasi	 pasien	 dalam	 pengambilan	 keputusan	 perlu	
dilakukan.	Hal	inilah	yang	menyebabkan	perlu	penegakan	
dari	 prinsip	 hukum	 dan	 etika	 bahwa	 sebelum	 dilakukan	
perawatan	 medis,	 pemeriksaan	 fisik,	 atau	 tindakan	
personal care,	pasien	harus	memberikan	persetujuan.11	Di	
Inggris,	terdapat	Undang-Undang	yang	mengatur	masalah	
persetujuan	tindakan,	di	mana	orang	dewasa	mempunyai	
kebebasan	penuh	untuk	menentukan	perawatan	kesehatan	
terhadap	 diri	 mereka	 sendiri,	 sehingga	 tenaga	 kesehatan	
harus	memberikan	informasi	secara	penuh	kepada	pasien	
dan	 memberikan	 dukungan	 kepada	 mereka.	 Hal	 ini	
sebagai	 bentuk	 penghormatan	 tenaga	 kesehatan	 kepada	
pasien	 tentang	 pemenuhan	 haknya	 untuk	 dihormati.	
Akan	 tetapi,	 dalam	 kondisi	 pasien	 belum	 atau	 tidak	
mampu	 melakukan	 pengambilan	 keputusan,	 dalam	
hal	 ini	 pasien	 anak	 dan	 lansia,	 maka	 persetujuan	 dapat	
diambil	 alih	 oleh	 yang	 lainnya	 kecuali	 dalam	 kondisi	
gawat	darurat.12	Karena	alasan	tersebut,	persetujuan	yang	
diperoleh	 dengan	 baik	 dapat	 memfasilitasi	 keinginan	
pasien	 tersebut,	 serta	 menjamin	 bahwa	 hubungan	
antara	 kedua	 belah	 pihak	 adalah	 berdasarkan	 keyakinan	
dan	 kepercayaan.	 Jadi,	 proses	 persetujuan	 tindakan	
merupakan	 manifestasi	 dari	 terpeliharanya	 hubungan	
saling	menghormati	dan	komunikatif	antara	kedua	belah	
pihak,	 yang	bersama-sama	menentukan	pilihan	 tindakan	
yang	terbaik	bagi	pasien	demi	mencapai	tujuan	pelayanan	
kesehatan	yang	disepakati.8

Persetujuan	 tindakan	 medik	 dapat	 dilakukan	
secara	 lisan	 dan	 dapat	 dilakukan	 secara	 tertulis	 yang	
dituangkan	 dalam	 formulir	 persetujuan	 tindakan	
medik.	 Informasi	 yang	 diberikan	 dalam	 Persetujuan	
Tindakan	 Medik	 harus	 informasi	 yang	 selengkap-

lengkapnya	 yaitu	 informasi	 yang	 kuat	 tentang	 perlunya	
tindakan	 medik	 yang	 bersangkutan	 dan	 risiko	 medik	
yang	 ditimbulkannya.	 Informasi	 yang	 harus	 diberikan	
adalah	 tentang	 keuntungan	 dan	 kerugian	 dari	 tindakan	
medik	 yang	 akan	 dilaksanakan,	 baik	 diagnostik	
maupun	 terapeutik.	 Adanya	 persetujuan	 tindakan	 medik	
diberikan	 secara	 tertulis	 sangatlah	 penting	 baik	 bagi	
pasien	 maupun	 tenaga	 kesehatan.	 Apabila	 terjadi	 risiko	
medik	 maka	 timbul	 konflik	 hukum,	 tenaga	 kesehatan	
dapat	 mengatakan	 bahwa	 hal	 ini	 sudah	 dituangkan	
dalam	 informed consent. Informed consent merupakan	
sarana	 legitimasi	 bagi	 tenaga	 medik	 untuk	 melakukan	
intervensi	 medik	 yang	 mengandung	 risiko	 medic	 serta	
akibat	 yang	 tak	 menyenangkan.	 Oleh	 karenanya	 hanya	
dapat	 membebaskan	 tenaga	 medik	 dari	 tanggung	
jawab	 hukum	 atas	 risiko	 medik	 serta	 akibat	 yang	 tidak	
menyenangkan	 saja.7	 Informed consent tidak	 hanya	
berguna	bagi	 tenaga	kesehatan	saja	namun	juga	berguna	
bagi	 pasien.	 Bagi	 pasien,	 informed consent merupakan	
penghargaan	 terhadap	 hak-haknya	 dan	 dapat	 digunakan	
sebagai	alasan	gugatan	terhadap	tenaga	kesehatan	apabila	
terjadi	 penyimpangan	 praktik	 dari	 maksud	 diberikannya	
persetujuan	 tindakan	 medik	 (informed consent).13	
Informed consent	 merupakan	 tanggung	 jawab	 petugas	
kesehatan	 kepada	 pasien	 di	 mana	 di	 dalam	 informed 
consent,	 petugas	 kesehatan	 memberikan	 informasi	
diagnostik	 dan	 prosedur	 perawatan,	 risiko,	 komplikasi	
dan	alternative	pilihan	pengobatan	dalam	kasus-kasus	non	
gawat	 darurat	 sehingga	 akan	 meningkatkan	 komunikasi	
antara	 petugas	 kesehatan	 dengan	 pasien.	 Akan	 tetapi	
prosedur	 informed consent	 dapat	 berbeda	 untuk	 tiap-
tiap	 Negara	 karena	 mereka	 belum	 menganggap	 bahwa	
pelaksanaan	informed consent	merupakan	kewajiban	bagi	
tenaga	kesehatan.14	

Menurut	Peraturan	Menteri	Kesehatan	No.	290	Tahun	
2008	 pasal	 7,	 penjelasan	 tindakan	 mencakup	 diagnose	
dan	 tata	 cara	 tindakan,	 tujuan	 tindakan	 yang	 dilakukan,	
alternative	 tindakan	 lain	 dan	 risikonya,	 risiko	 dan	
komplikasi	 yang	 mungkin	 terjadi,	 prognosis	 terhadap	
tindakan	 yang	 dilakukan	 dan	 perkiraan	 pembiayaan.	
Hasil	 penelitian	 yang	 telah	 dilakukan	 oleh	 Redley,	 M.,	
H.	 Keeley,	 et	 al.	 pada	 tahun	 2011,	 didapatkan	 empat	
pendekatan	 yang	 digunakan	 oleh	 staf	 rumah	 sakit	
sebelum	 mereka	 melakukan	 tindakan	 ke	 pasien	 antara	
lain	 yang	 pertama	 staf	 rumah	 sakit	 menanyakan	 kepada	
pasien	apakah	pasien	menginginkan	untuk	mendapatkan	
informasi	 terkait	 tindakan	 yang	 akan	 dilakukan	 dengan	
memberikan	 dua	 atau	 lebih	 pilihan	 tindakan	 yang	 dapat	
dilakukan	oleh	pasien.	Yang	kedua	staf	menjelaskan	apa	
yang	akan	mereka	lakukan	terhadap	pasien	dan	meminta/
tidak	 meminta	 persetujuan	 kepada	 pasien.	 Yang	 ketiga	
staf	 langsung	 melakukan	 tindakan	 kepada	 pasien	 tanpa	
meminta	 persetujuan	 dari	 pasien.	 Dan	 yang	 keempat,	
staf	langsung	meminta	pasien	untuk	melakukan	tindakan	
sesuai	 instruksi	 dari	 staf	 tanpa	 menjelaskan	 maksud	
tindakan	dan	tanpa	meminta	persetujuan	kepada	pasien.12	
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Sedangkan	 berdasar	 hasil	 penelitian	 Jukic,	 M.,	 Slavica,	
et	 al.	 pada	 tahun	 2009,	 didapatkan	 bahwa	 sebagian	
besar	 tenaga	 kesehatan	 di	 Kroasia	 menganggap	 bahwa	
informed consent	hanyalah	sebatas	pada	prosedur	formal	
dan	 tidak	 benar-benar	 mendalami	 bahwa	 ini	 merupakan	
suatu	 bentuk	 tanggung	 jawab	 yang	 memang	 harus	
dilaksanakan	 antara	 tenaga	 kesehatan	 dengan	 pasien.	
Selain	itu	juga	didapatkan	tentang	lemahnya	perlindungan	
hukum	 terhadap	 hak	 pasien	 atas	 informed consent	 ini.	
Sehingga	 berdasarkan	 kenyataan	 tersebut,	 perlu	 disusun	
pedoman	 informed consent	 yang	 harus	 dilakukan	 oleh	
tenaga	 kesehatan,	 di	 mana	 informed consent	 bukan	
hanya	menekankan	pada	pengisian	 formulir,	 tetapi	 lebih	
ke	 arah	 komunikasi	 yang	 baik	 antara	 tenaga	 kesehatan	
dengan	pasien	dalam	menerapkan	nilai-nilai,	prinsip	dan	
standart.14

Dalam	 pelaksanaan	 persetujuan	 tindakan	 medik	 /	
informed consent	yang	dilakukan	oleh	petugas	kesehatan	
dengan	 pasien	 dipengaruhi	 oleh	 beberapa	 faktor.	 Salah	
satunya	adalah	terkait	kondisi	pasien	apakah	pasien	dalam	
keadaan	non	gawat	darurat	ataukah	pasien	dalam	kondisi	
kegawatdaruratan.	 Menurut	 The American Hospital 
Association (AHA),	an emergency is any condition that 
in the opinion of the patient, his family, or whoever 
assumes the responsibility of bringing the patient to 
the hospital-requires immediate medical attention. This 
condition continues until a determination has been 
made by a health care professional that the patient’s life 
or well-being is not threatened.15	 Gawat	 darurat	 adalah	
kondisi	 klinik	 yang	 memerlukan	 pelayanan	 ekstensif	
segera	dengan	rawat	inap	di	rumah	sakit	dan	memerlukan	
pemeriksaan	 diagnostik	 atau	 observasi,	 yang	 setelahnya	
mungkin	 memerlukan	 atau	 mungkin	 tidak	 memerlukan	
rawat	 inap	 (The American Hospital Association).	
Keadaan	ini	dapat	timbul	pada	siapa	saja,	kapan	saja	dan	
di	 mana	 saja	 yang	 disebabkan	 oleh	 penyakit	 mendadak	
atau	 kecelakaan,	 bencana	 alam	 atau	 karena	 peperangan.	
Sehingga	 membutuhkan	 penanganan	 segera	 yang	 cepat,	
tepat,	bermutu	dan	terjangkau.16	Pelayanan	gawat	darurat	
mempunyai	 aspek	 khusus	 karena	 mempertaruhkan	
kelangsungan	hidup	seseorang.17	Dalam	Undang-Undang	
No.	 23/1992	 tentang	 Kesehatan	 terlihat	 bahwa	 upaya	
penyelenggaraan	 pelayanan	 sebenarnya	 merupakan	 hak	
setiap	 orang	 untuk	 memperoleh	 derajat	 kesehatan	 yang	
optimal	 (pasal	 4).	 Selanjutnya	 pada	 pasal	 7	 mengatur	
bahwa	 “Pemerintah	 bertugas	 menyelenggarakan	 upaya	
kesehatan	yang	merata	dan	 terjangkau	oleh	masyarakat”	
termasuk	 fakir	 miskin,	 orang	 terlantar	 dan	 kurang	
mampu.	Tentunya	upaya	ini	menyangkut	pula	pelayanan	
gawat	darurat,	baik	yang	diselenggarakan	oleh	pemerintah	
maupun	masyarakat	(swasta).	

Dalam	 situasi	 gawat	 darurat,	 tantangan	 informed 
consent	 lebih	 mungkin	 terjadi.	 Intervensi	 seringkali	
dibenarkan	 menjadi	 lebih	 utama	 karena	 bertujuan	 untuk	
mempertahankan	 kelangsungan	 hidup	 pasien	 sehingga	
persetujuan	tindakan	kepada	pasien	hanya	bersifat	tersirat.	

Akan	 tetapi,	 untuk	 melaksanakan	 informed consent	
yang	 tepat	 membutuhkan	 waktu	 karena	 bertujuan	 untuk	
mendapatkan	pengungkapan	dan	pemahaman	pasien	dari	
semua	informasi	yang	telah	ia	dapatkan	dalam	mengambil	
keputusan.	 Namun,	 di	 unit	 gawat	 darurat,	 waktu	 sering	
dianggap	sebagai	suatu	yang	sangat	penting	dan	berharga.	
Menurut	 hasil	 penelitian	 didapatkan	 bahwa	 49%	 pasien	
yang	 datang	 ke	 unit	 gawat	 darurat	 bukan	 dalam	 kondisi	
yang	 membutuhkan	 penanganan	 segera	 dan	 51%	 pasien	
yang	datang	merupakan	pasien	yang	dalam	kondisi	gawat	
darurat	dan	membutuhkan	penanganan	dengan	segera.18

Oleh	 karena	 itu	 dari	 segi	 yuridis	 khususnya	
hukum	 kesehatan	 terdapat	 beberapa	 pengecualian	
yang	 berbeda	 dengan	 keadaan	 biasa.	 Dipandang	
dari	 segi	 hukum	 dan	 medikolegal,	 pelayanan	 gawat	
darurat	 berbeda	 dengan	 pelayanan	 non-gawat	 darurat	
karena	 memiliki	 karakteristik	 khusus.	 Beberapa	 isu	
khusus	 dalam	 pelayanan	 gawat	 darurat	 membutuhkan	
pengaturan	 hukum	 yang	 khusus	 dan	 akan	 menimbulkan	
hubungan	 hukum	 yang	 berbeda	 dengan	 keadaan	 bukan	
gawat	 darurat.17	 Pada	 keadaan	 gawat	 darurat	 medik	
didapati	 beberapa	 masalah	 utama	 yaitu	 periode	 waktu	
pengamatan/pelayanan	 relatif	 singkat,	 perubahan	 klinis	
yang	 mendadak	 dan	 mobilitas	 petugas	 yang	 tinggi.15	
Informed consent	 pada	 pasien	 dengan	 kondisi	 gawat	
darurat	 merupakan	 hal	 yang	 sulit	 dalam	 memberikan	
informasi	 terkait	 tindakan	 dan	 pemeriksaan	 medis	 yang	
dibutuhkan	 pasien	 karena	 kondisi	 pasien	 yang	 tidak	
memungkinkan19.	

Berdasarkan	 pada	 Peraturan	 Menteri	 Kesehatan	 RI	
Nomor	290/MENKES/PER/III/2008	Tentang	Persetujuan	
Tindakan	Kedokteran	pasal	3,	menyebutkan	bahwa	setiap	
tindakan	kedokteran	yang	mengandung	risiko	tinggi	harus	
memperoleh	 persetujuan	 tertulis	 yang	 ditandatangani	
oleh	yang	berhak	memberikan	persetujuan.	Yang	berhak	
menandatangani	 persetujuan	 di	 sini	 adalah	 pasien	 atau	
keluarga	 terdekat	 setelah	 mendapat	 penjelasan	 secara	
lengkap	mengenai	tindakan	yang	akan	dilakukan	terhadap	
pasien.	 Tindakan	 kedokteran	 yang	 mengandung	 risiko	
tinggi	 adalah	 tindakan	 medis	 yang	 berdasarkan	 tingkat	
probabilitas	 tertentu,	 dapat	 mengakibatkan	 kematian	
atau	 kecacatan.	 Pada	 kondisi	 kegawatdaruratan	 di	 mana	
kondisi	 tersebut	 merupakan	 kondisi	 yang	 berisiko	
untuk	 mengalami	 kematian	 atau	 kecacatan	 fisik,	 tidak	
diperlukan	persetujuan	dari	pasien	atau	keluarga	terdekat.	
Hal	 ini	 sesuai	 dengan	 pasal	 4	 yang	 menyatakan	 bahwa	
dalam	keadaan	gawat	darurat,	untuk	menyelamatkan	jiwa	
pasien	 dan	 atau	 mencegah	 kecacatan	 tidak	 diperlukan	
persetujuan	 tindakan	kedokteran.	Namun,	 setelah	pasien	
sadar	 atau	 dalam	 kondisi	 yang	 sudah	 memungkinkan,	
segera	diberikan	penjelasan	dan	dibuat	persetujuan	(Pasal	
45	UU	RI	No.	29	tahun	2004).

Persetujuan	 tindakan	 medik	 dalam	 kasus	 emergency	
termasuk	 dalam	 Implied Emergency Consent,	 di	 mana	
bila	 pasien	 dalam	 kondisi	 gawat	 darurat	 yang	 dapat	
mengancam	jiwanya,	tindakan	menyelamatkan	kehidupan	
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(life saving)	 tidak	 memerlukan	 persetujuan	 tindakan	
medik.	 Dalam	 hal	 ini	 perlu	 dilakukan	 tindakan	 segera	
untuk	menyelamatkan	 jiwa	pasien	 sementara	pasien	dan	
keluarganya	 tidak	 bisa	 membuat	 persetujuan	 dengan	
segera.	Seperti	 kasus	 sesak	nafas,	 henti	 nafas	 atau	henti	
jantung	 maupun	 akibat	 kecelakaan.20	 Easton	 et	 all	
(2007),	menyatakan	bahwa	informed consent	merupakan	
hal	 yang	 harus	 dilakukan	 oleh	 tenaga	 kesehatan	 di	
mana	mereka	berhak	mendapatkan	 informasi	 terkait	 apa	
yang	 akan	 dilakukan	 serta	 berhak	 untuk	 menerima	 dan	
menolak	 tindakan.	 Akan	 tetapi,	 ini	 merupakan	 hal	 yang	
sulit	 untuk	 dicapai	 dalam	 kondisi	 pasien	 gawat	 darurat	
di	 mana	 pelaksanaan	 informed consent	 membutuhkan	
waktu.	Menurut	 hasil	 penelitiannya,	 bukan	hanya	waktu	
akan	 habis	 untuk	 menjelaskan	 dari	 satu	 prosedur	 ke	
prosedur	 yang	 lain	 untuk	 mendapatkan	 persetujuan,	
tetapi	 juga	dalam	melakukan	 tindakan	kegawatdaruratan	
juga	 membutuhkan	 waktu	 untuk	 melaksanakannya.	
Dilain	 pihak	 waktu	 yang	 dibutuhkan	 untuk	 penanganan	
pasien	 gawat	 darurat	 adalah	 sangat	 penting	 untuk	
mempertahankan	 kelangsungan	 hidup	 pasien.	 Sehingga	
persetujuan	/	informed consent	pada	pasien	gawat	darurat	
tidak	 diperlukan.21	 Hal	 ini	 sejalan	 dengan	 Veatch,	
Robert	 M.	 pada	 tahun	 2007,	 yang	 menyatakan	 bahwa	
informed consent	 tidak	 diperlukan	 pada	 pasien	 dengan	
kondisi	gawat	darurat	dan	pasien	yang	tidak	mempunyai	
kemampuan	dalam	pengambilan	keputusan.22	

kesimpulan

Informed consent	merupakan	hal	yang	harus	dilakukan	
oleh	 tenaga	 kesehatan	 untuk	 memberikan	 informasi	
dan	 meminta	 persetujuan	 terkait	 dengan	 tindakan	 yang	
akan	 dilakukan	 kepada	 pasien.	 Akan	 tetapi,	 dalam	
kondisi	 pasien	 yang	 gawat	 darurat,	 maka	 yang	 perlu	
diprioritaskan	 adalah	 segera	 memberikan	 pertolongan	
dan	 penanganan	 kepada	 pasien	 untuk	 mempertahankan	
kelangsungan	 hidup	 dan	 mencegah	 kecacatan,	 sehingga	
informed consent	tidak	diperlukan.	Namun	setelah	pasien	
sadar	 atau	 dalam	 kondisi	 yang	 sudah	 memungkinkan,	
segera	diberikan	penjelasan	dan	diberikan	persetujuan.
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abstrak

Pijat bayi adalah pemijatan yang dilakukan dengan usapan-usapan halus pada permukaan kulit bayi, yang bertujuan untuk 
menghasilkan efek terhadap syaraf, otot, sistem pernafasan serta sirkulasi darah dan limpha. Pada waktu melakukan penelitian di 
Posyandu Jalak desa Adan-adan Gurah, masih banyak orang tua bayi yang belum mengetahui manfaat dari pijat bayi dan belum 
memahami bagaimana memijat bayi yang benar sehingga tidak bisa melakukan pemijatan secara mandiri. Penelitian ini untuk 
mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan tentang pijat bayi terhadap praktik pijat bayi di Posyandu Jalak desa adan-adan Gurah. 
Menggunakan Quasi Eksperiment dengan rancangan One Group Pretest-Postest. Teknik sampling yang digunakan adalah dengan 
menggunakan “Purposive Sampling” dengan jumlah sampel 32. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi dengan alat 
bantu berupa cheklist. Uji analisis pada penelitian ini adalah paired t-test dengan menggunakan SPSS. Berdasarkan analisis secara 
keseluruhan didapatkan nilai thitung > ttabel (29,231 > 2,040) atau p-value < a (0,000 < 0,05). Ini berarti terdapat perbedaan bermakna 
antara praktik ibu dalam melakukan pijat bayi sebelum diberi pendidikan kesehatan dan sesudah diberi pendidikan kesehatan. 
Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa kemampuan praktik pijat bayi seorang ibu sesudah diberi pendidikan kesehatan 
tentang pijat bayi lebih baik dibandingkan dengan kemampuan praktik pijat bayi sebelum diberi pendidikan kesehatan tentang pijat 
bayi, dengan demikian disimpulkan bahwa ada pengaruh pendidikan kesehatan tentang pijat bayi terhadap praktik pijat bayi.

Kata Kunci: Pendidikan Kesehatan, Pijat Bayi, Praktik

abstract

Baby massage is a massage by smooth sweep on baby skins, the objective is generate effect to nerves, muscles, breathing system, 
blood circulation and lymph. When research started at “Posyandu Jalak” at Village Adan-adan Gurah, almost parents did not well 
informed regarding on how the correct method of massage their baby. So, they are not competent to do this massage by self. This 
research to recover the effect of Health Education of baby massage on practical of baby massage at “Posyandu Jalak” at Village 
Adan-adan, Gurah. Research this method using Quasy Experiment with One Group Pretest – Posttest. Purposive Sampling is used as 
sampling technic with 32 samples. Data collecting technic is using observation method with checklist as a tool. Analysis test for this 
research is paired t-test with SPSS. Result of research based on whole analysis data, value tcount > ttable (29,231 > 2,040) atau p-value 
< a (0,000 < 0,05). This value indicated a significant different value between Practical a Mother on massage their baby before and 
after the Health Education conducted. This research discover that the ability on practical baby massage of a mother after given health 
education on how to massage baby is better than before the education conducted. So, the research concluded there was an effect on 
Health Education of how to massage baby on practical of baby massage.

Key Words: Health Education, Baby Massage, Practical

pendahuluan

Seorang	anak	memiliki	nilai	yang	sangat	tinggi	untuk	
keluarga	 dan	 bangsa.	 Setiap	 orang	 tua	 mengharapkan	
anaknya	 dapat	 tumbuh	 dan	 berkembang	 secara	 optimal	
sehingga	 dapat	 menjadi	 sumber	 daya	 manusia	 yang	
berkualitas	 dan	 tangguh.	 Tercapainya	 pertumbuhan	 dan	
perkembangan	 yang	 optimal	 merupakan	 hasil	 interaksi	
berbagai	 faktor	 yang	 saling	 berkaitan,	 yaitu	 faktor	
genetik,	 lingkungan,	 perilaku,	 dan	 rangsangan	 atau	
stimulasi	yang	berguna	(Dasuki,	2003).	

Ikatan	 batin	 yang	 sehat	 sangat	 penting	 bagi	 anak	
terutama	 dalam	 usia	 2	 tahun	 pertama	 yang	 akan	
menentukan	perkembangan	kepribadian	anak	selanjutnya.	
Selain	 faktor	 bawaan	 yang	 dianugerahkan	 Tuhan	 sejak	

lahir,	stimulus	dari	 luar	juga	berperan	bagi	pertumbuhan	
fisik	dan	perkembangan	emosional	anak	(Wibowo,	2008).

Peraturan	 Menteri	 Kesehatan	 Republik	 Indonesia	
Nomor	369/MENKES/SK/III/2007	tentang	Standar	Profesi	
Bidan	menyebutkan	bahwa	bidan	mempunyai	kewenangan	
untuk	 melaksanakan	 pemantauan	 dan	 menstimulasi	
tumbuh	 kembang	 bayi	 dan	 anak.	 Salah	 satu	 bentuk	
stimulasi	tumbuh	kembang	yang	selama	ini	dilakukan	oleh	
masyarakat	adalah	dengan	melakukan	pijat	bayi.

Pijat	 bayi	 adalah	 pemijatan	 yang	 dilakukan	 dengan	
usapan-usapan	 halus	 pada	 permukaan	 kulit	 bayi,	
dilakukan	 dengan	 menggunakan	 tangan	 yang	 bertujuan	
untuk	 menghasilkan	 efek	 terhadap	 syaraf,	 otot,	 sistem	
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pernafasan	serta	sirkulasi	darah	dan	limpha	(Subakti	dan	
Rizky,	2008).

Sentuhan	dan	pijat	pada	bayi	setelah	kelahiran	dapat	
memberikan	jaminan	adanya	kontak	tubuh	berkelanjutan	
yang	 dapat	 mempertahankan	 perasaan	 aman	 pada	 bayi.	
Laporan	 tertua	 tentang	 seni	 pijat	 untuk	 pengobatan	
tercatat	di	Papyrus	Ebers,	yaitu	catatan	kedokteran	zaman	
Mesir	Kuno.	Ayur-Veda	buku	kedokteran	 tertua	di	 India	
(sekitar	 1800	 SM)	 yang	 menuliskan	 tentang	 pijat,	 diet,	
dan	 olah	 raga	 sebagai	 cara	 penyembuhan	 utama	 masa	
itu.	Sekitar	5000	tahun	yang	lalu	para	dokter	di	Cina	dari	
Dinasti	Tang	juga	meyakini	bahwa	pijat	adalah	salah	satu	
dari	4	teknik	pengobatan	penting	(Roesli,	2009).

Setelah	 melakukan	 studi	 pendahuluan	 pada	 5	
responden	 di	 Posyandu	 jalak,	 masih	 banyak	 orang	 tua	
bayi	 yang	 belum	 mengetahui	 manfaat	 lebih	 jauh	 dari	
pijat	bayi	dan	belum	memahami	bagaimana	memijat	bayi	
yang	 benar	 sehingga	 tidak	 bisa	 melakukan	 pemijatan	
secara	 mandiri.	 Alasan	 orang	 tua	 memijatkan	 bayinya	
karena	 bayi	 sedang	 sakit,	 batuk,	 rewel	 dan	 terjatuh.	
Maka	dari	 latar	belakang	 tersebut	penulis	 ingin	meneliti	
tentang	pengaruh	pendidikan	kesehatan	tentang	pijat	bayi	
terhadap	praktik	pijat	bayi	di	Posyandu	Jalak	desa	Adan-
adan	Gurah.

jenis dan rancangan penelitian

Penelitian	 ini	 menggunakan	 Quasi Eksperiment	
dengan	 rancangan	 One Group Pretest-Postest	 dengan	
pola:

O1	 	X	 	O2

Gambar 3.	 Rancangan	Penelitian

Keterangan:

O1	 :	 Pretest
O2	 :	 Postest
	X	 :	 Perlakuan
(Taufiqurrohman,	2008)

Populasi	adalah	keseluruhan	dari	objek	penelitian	atau	
objek	yang	akan	diteliti	(Notoatmodjo,	2005).
1.	 Populasi	target
	 Populasi	 target	 adalah	 populasi	 yang	 memenuhi	

sampling	kriteria	dan	menjadi	sasaran	akhir	penelitian	
dan	masih	bersifat	umum	(Nursalam,	2003).	Populasi	
target	dalam	penelitian	ini	adalah	orang	tua	bayi	yang	
mempunyai	bayi	usia	1-12	bulan.

2.	 Populasi	aktual
	 Populasi	 aktual	 adalah	 populasi	 yang	 memenuhi	

kriteria	dalam	penelitian	dan	biasanya	dapat	dijangkau	
oleh	 peneliti	 dari	 kelompoknya	 (Nursalam,	 2003).	
Populasi	 aktual	 dalam	 penelitian	 ini	 adalah	 orang	
tua	bayi	yang	mempunyai	bayi	usia	1-12	bulan	yang	
melakukan	 kunjungan	 imunisasi	 di	 Posyandu	 Jalak	

Desa	 Adan-adan	 Gurah	 pada	 bulan	 Mei-Juni	 2011,	
yaitu	sebanyak	35	responden.

Teknik	 sampling	 yang	 digunakan	 adalah	 “Purposive 
Sampling” yaitu pengambilan	 sampel	 dilakukan	 atas	
dasar	 pertimbangan	 penelitinya	 saja	 yang	 menganggap	
unsur-unsur	 yang	 dikehendaki	 telah	 ada	 dalam	 anggota	
sampel	yang	diambil	atau	sesuai	kriterian	inklusi,	sampel	
dalam	penelitian	ini	berjumlah	32	orang	(Cahyono,	2010).	
Pertimbangan	 peneliti	 yaitu	 karena	 keterbatasan	 waktu	
penelitian,	 biaya,	 dan	 sumber	 daya	 manusia,	 bahkan	
kadang	 penelitian	 yang	 dilakukan	 terhadap	 sampel	 bisa	
lebih	reliabel	dari	pada	terhadap	populasi.

hasil penelitian

Perbandingan	skor	pretest	dan	post-test	secara	statistik	
dapat	dilihat	berdasarkan	ukuran-ukuran	pada	tabel	7.

Berdasarkan	 tabel	 7	 secara	 umum	 skor	 hasil	 postes	
lebih	baik	dibandingkan	skor	hasil	pretes.	Hal	ini	terlihat	
dari	rata-rata	skor	hasil	postes	sebesar	26,34	dan	rata-rata	
skor	hasil	pretes	sebesar	12,47.

Untuk	 membuktikan	 kebenaran	 hipotesis	 tentang	
perbedaan	 skor	 hasil	 postes	 dan	 pretes,	 dilakukan	
pengujian	seperti	pada	tabel	8.

Perhitungan	uji	 statistik	menghasilkan	nilai	 t	 sebesar	
29,231	 dengan	 p-value	 (signifikansi)	 sebesar	 0,000.	
Adapun	nilai	 ttabel	untuk	pengujian	dengan	a	=	0,05	dan	
derajat	 kebebasan	 df	 =	 31	 adalah	 sebesar	 2,040.	 Oleh	
karena	 thitung	 >	 ttabel	 (29,231	 >	 2,040)	 atau	 p-value	 <	 a 
(0,000	<	0,05)	maka	Ha	diterima	dan	H0	ditolak.	Dengan	
demikian	dapat	diketahui	bahwa	terdapat	perbedaan	skor	
yang	 signifikan	 antara	 hasil	 postes	 dengan	 hasil	 pretes,	
maka	dapat	disimpulkan	bahwa	ada	pengaruh	pendidikan	
kesehatan	tentang	pijat	bayi	terhadap	praktik	pijat	bayi.

Rata-rata	 selisih	 skor	 postes	 dikurangi	 pretes	 adalah	
13,875	 (positif)	 menunjukkan	 bahwa	 skor	 hasil	 postes	

Tabel 7.	Nilai-nilai	Statistik	Deskriptif	Skor	Kemampuan	
Praktik	Pijat	Bayi

Tes Mean Standar	Deviasi

Postes
Pretes

26,34
12,47

2,925
3,724

Sumber:	data	primer,	2011

Tabel 8.	Rekap	Hasil	Uji	t

Perbandingan 
Kemampuan 

Praktik Pijat Bayi

Rata-rata 
Selisih Skor

Nilai t df P-value

Skor	Postes	–	Skor	
Pretes

13,875 29,231 31 0,000

Sumber:	data	primer,	2011
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lebih	 tinggi	 dibandingkan	 skor	 hasil	 pretes.	 Dengan	
demikian	 dapat	 disimpulkan	 bahwa	 kemampuan	
praktik	pijat	bayi	seorang	 ibu	sesudah	diberi	pendidikan	
kesehatan	 tentang	 pijat	 bayi	 lebih	 baik	 dibandingkan	
dengan	 kemampuan	 praktik	 pijat	 bayi	 sebelum	 diberi	
pendidikan	kesehatan	tentang	pijat	bayi.

pembahasan

Berdasarkan	 hasil	 perhitungan	 uji	 statistik	
menghasilkan	 nilai	 t	 sebesar	 29,231	 dengan	 p-value	
(signifikansi)	 sebesar	 0,000.	 Adapun	 nilai	 ttabel	 untuk	
pengujian	dengan	a	=	0,05	dan	derajat	kebebasan	df	=	31	
adalah	sebesar	2,040.	Oleh	karena	thitung	>	ttabel	(29,231	>	
2,040)	atau	p-value	<	a	(0,000	<	0,05)	maka	Ha	diterima	
dan	H0	ditolak.	Dengan	demikian	dapat	diketahui	bahwa	
terdapat	 perbedaan	 skor	 yang	 signifikan	 antara	 hasil	
postes	 dengan	 hasil	 pretes,	 maka	 dapat	 disimpulkan	
bahwa	 ada	 pengaruh	 pendidikan	 kesehatan	 tentang	 pijat	
bayi	terhadap	praktik	pijat	bayi.	

Hasil	 dari	 penelitian	 didapatkan	 hasil	 postes	 lebih	
baik	 daripada	 hasil	 pretes	 hal	 ini	 disebabkan	 karena	
adanya	suatu	perlakuan	yaitu	sebelum	postes	para	orang	
tua	diberikan	pendidikan	kesehatan.	Hal	ini	sesuai	dengan	
teori	 bahwa	 setelah	 seseorang	 mengalami	 stimulus	 atau	
objek	 kesehatan,	 kemudian	 mengadakan	 penilaian	 atau	
pendapat	terhadap	apa	yang	diketahui,	proses	selanjutnya	
diharapkan	dapat	melaksanakan	atau	mempraktikkan	apa	
yang	 diketahui	 dan	 disikapinya	 (Notoatmodjo,	 2003).	
Sedangkan	 menurut	 Machfoed	 (2005),	 pendidikan	
kesehatan	 merupakan	 proses	 perubahan,	 yang	 bertujuan	
untuk	 mengubah	 individu,	 kelompok	 dan	 masyarakat	
menuju	 hal-hal	 yang	 positif	 secara	 terencana	 melalui	
proses	 belajar.	 Perubahan	 tersebut	 mencangkup	
pengetahuan,	 sikap	 dan	 keterampilan	 melalui	 proses	
pendidikan	 kesehatan.	 Pada	 hakikatnya	 dapat	 berupa	
emosi,	 pengetahuan,	 pikiran,	 keinginan,	 tindakan	 nyata	
dari	 individu,	 kelompok	 dan	 masyarakat.	 Pendidikan	
kesehatan	 tentang	 pijat	 bayi	 merupakan	 aspek	 penting	
dalam	 meningkatkan	 keterampilan	 masyarakat	
karena	 dengan	 melakukan	 pijat	 bayi	 secara	 rutin	 akan	
mendapatkan	 manfaat	 yang	 cukup	 besar	 terutama	 dapat	
mengoptimalkan	 tumbuh	 kembang	 anak	 sehingga	 dapat	
menjadi	sumber	daya	manusia	yang	berkualitas.

Berdasarkan	 hasil	 analisis	 di	 atas	 dapat	 diketahui	
bahwa	kemampuan	praktik	pijat	bayi	seorang	ibu	sesudah	
diberi	pendidikan	kesehatan	tentang	pijat	bayi	lebih	baik	
dibandingkan	 dengan	 kemampuan	 praktik	 pijat	 bayi	
sebelum	 diberi	 pendidikan	 kesehatan	 tentang	 pijat	 bayi.	
Hal	 ini	 sesuai	 dengan	 teori	 bahwa	 praktik	 mempunyai	
beberapa	 tingkatan:	 1)	 Persepsi	 yaitu	 mengenal	 dan	
memilih	 berbagai	 objek	 sehubungan	 dengan	 tindakan	
yang	 akan	 diambil,	 2)	 Respons	 terpimpin	 yaitu	 dapat	
melakukan	 sesuatu	 sesuai	 dengan	 urutan	 yang	 benar	
dan	 sesuai	 dengan	 contoh	 adalah	 merupakan	 indikator	

praktek	 tingkat	 dua,	 3)	 Mekanisme	 yaitu	 apabila	
seseorang	 telah	 dapat	 melakukan	 sesuatu	 dengan	 benar	
secara	otomatis	 sesuatu	 itu	 sudah	merupakan	kebiasaan,	
maka	 ia	sudah	mencapai	praktek	 tingkat	 tiga,	4)	Adopsi	
yaitu	suatu	praktik	yang	sudah	berkembang	dengan	baik,	
artinya	tindakan	itu	sudah	dimodifikasi	tanpa	mengurangi	
kebenaran	tindakan	tersebut	(Notoatmodjo,	2003).	

Pada	 penelitian	 ini	 didapatkan	 hasil	 bahwa	
kemampuan	praktik	pijat	bayi	seorang	ibu	sesudah	diberi	
pendidikan	kesehatan	tentang	pijat	bayi	lebih	baik,	hal	ini	
di	dukung	oleh	metode	yang	dipakai	dalam	memberikan	
pendidikan	kesehatan	 ini	menggunakan	metode	ceramah	
dan	 mendemonstrasikan	 atau	 mempraktikkan	 secara	
langsung	 langkah	 memijat	 bayi	 yang	 baik	 dan	 benar.	
Materi	 yang	 disampaikan	 sesuai	 dengan	 kebutuhan	
responden	dan	dalam	penyampaian	pendidikan	kesehatan	
menggunakan	alat	bantu	berupa	 leaflet	dan	audio visual 
berupa	rekaman	video	dalam	bentuk	compact disc	tentang	
cara	memijat	bayi	yang	baik	dan	benar.

kesimpulan

1.	 Berdasarkan	 karakteristik	 responden	 menurut	
distribusi	 umur	 responden	 yang	 memiliki	 umur	
termuda	yaitu	21	tahun	dan	tertua	30	tahun,	menurut	
distribusi	 umur	 bayi	 yang	 memiliki	 umur	 terkecil	
yaitu	 1	 bulan	 dan	 yang	 terbesar	 berumur	 11	 bulan,	
menurut	distribusi	pekerjaan	sebagian	besar	responden	
berstatus	sebagai	ibu	rumah	tangga.	

2.	 Sebagian	 besar	 kemampuan	 praktik	 pijat	 bayi	
responden	 sebelum	 diberi	 pendidikan	 kesehatan	
tentang	pijat	bayi	kurang	yaitu	sebanyak	30	orang.

3.	 Sebagian	 besar	 kemampuan	 praktik	 pijat	 bayi	
responden	 sesudah	 diberi	 pendidikan	 kesehatan	
tentang	pijat	bayi	baik	yaitu	sebanyak	23	orang.

4.	 Berdasarkan	 hasil	 analisis	 diketahui	 bahwa	 t	 thitung	
>	 ttabel	 (29,231	 >	 2,040)	 atau	 p-value	 <	 a	 (0,000	 <	
0,05)	 maka	 Ha	 diterima	 dan	 H0	 ditolak.	 Dengan	
demikian	 dapat	 diketahui	 bahwa	 terdapat	 perbedaan	
skor	yang	signifikan	antara	hasil	postes	dengan	hasil	
pretes,	maka	dapat	disimpulkan	bahwa	ada	pengaruh	
pendidikan	 kesehatan	 tentang	 pijat	 bayi	 terhadap	
praktik	pijat	bayi.	
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abstrak

Kesehatan ibu dan anak merupakan salah satu wujud hak asasi perempuan dan anak, akan tetapi pada saat ini kesehatan ibu dan 
anak di Indonesia masih belum menggembirakan dikarenakan banyak faktor salah satunya adalah sosial budaya dan kepercayaan 
tradisional masih tinggi kepada dukun bayi. Tujuan penelitian Membuktikan Perbedaan Persepsi Masyarakat tentang Kesehatan Ibu 
dan Anak yang dilaksanakan oleh Dukun Bayi dan Bidan. Jenis penelitian analitik dengan pendekatan observasional dan rancangan 
komparasi, Pendekatan waktu cross sectional, Teknik sampling purposive random sampling, dan didapatkan jumlah sampel 144 
responden. Analisis menggunakan uji statistik uji T test, didapatkan (p>0,605) maka tidak ada perbedaan persepsi tentang kesehatan 
ibu dan anak antara Kelompok pengguna jasa dukun bayi dan kelompok pengguna jasa bidan. Persepsi dipengaruhi oleh banyak 
faktor salah satunya adalah pengalaman, tetapi persepsi sendiri mempunyai faktor lain yang memengaruhi yaitu perhatian terhadap 
sesuatu, jika seseorang tidak ada perhatian terhadap sesuatu maka sama saja persepsinya tidak berpengaruh, di samping itu untuk 
mempersepsikan segala sesuatu diperlukan daya dukung pengetahuan, kemampuan dan didukung oleh kemauan. Responden yang 
pernah ke dukun bayi ataupun responden yang pernah ke bidan untuk memperoleh informasi memiliki peluang yang sama untuk 
mendapatkan informasi sehingga dengan keadaan tersebut memudahkan responden untuk mempersepsikan tentang kesehatan ibu dan 
anak.

Kata Kunci: Persepsi masyarakat, dan kesehatan ibu dan anak.

abstract

The health of mother and child is one of the rights women and children, but in this time the health of mother and child in Indonesia 
are still not enjoying, because many factors of society. One of the factors is social cultural and traditional beliefs are still high of 
medicine women. Perception research goal proved the difference perceive of society about health of the mother and child was did by 
medicine women and midwaife. Type of observational analytic study approach and design comparison. Time approach used cross 
sectional, Technique Sampling used was purposive random sampling, and obtained 144 total sample of respondents. Analysis using 
statistical test T test, it was found (p > 0.605) then there is no difference in perceptions of maternal and child health between groups 
of service users and user groups midwives. Perception basically influenced by many factors, one of which was an experience, but 
the perception it self have other factors that influence the attention to something, if someone not attention to anything the same 
perception was not affected. Besides that everything needed to perceive the carrying capacity of knowledge, skills and backed by the 
will. Respondents who have been to traditional birth attendants or midwives person ever to have the opportunity to obtain the same 
information to obtain information, so that with the situation it, the society easier thoo perceive about the health of mother and child.

Key Word: the perception people about maternal and child health.

pendahuluan

Kesehatan	ibu	dan	anak	merupakan	salah	satu	wujud	
hak	 asasi	 perempuan	 dan	 anak.	 Akan	 tetapi	 pada	 saat	
ini	kesehatan	ibu	dan	anak,	khususnya	bayi	baru	lahir	di	
Indonesia	 masih	 belum	 menggembirakan.	 Hal	 tersebut	
terlihat	 dari	 masih	 tingginya	 angka	 kematian	 ibu	 (AKI)	
yaitu	 334	 per	 seratus	 ribu	 kelahiran	 hidup	 dan	 angka	
kematian	bayi	baru	lahir	21,8	per	seribu	kelahiran	hidup	
(SDKI	 1977).	 Angka	 kematian	 ibu	 (AKI)	 sebagai	 salah	
satu	 indikator	 kesehatan	 ibu	 yang	 sampai	 sekarang	
ini	 masih	 tinggi	 dibandingkan	 dengan	 AKI	 di	 negara	
ASEAN	lainnya.	(Maryam	Siti.	2012;	1-4)

Menurut	 Poedji	 2003	 menjelaskan	 bahwa	 faktor-
faktor	 yang	 mempunyai	 pengaruh	 terhadap	 kelambanan	
penurunan	 AKI	 di	 Indonesia	 adalah	 1)	 letak	 geografis	
Negara	 Indonesia	 merupakan	 kepulauan,	 pegunungan,	
daratan	 rendah	dengan	 sungai	 serta	bahaya	banjir	besar,	
mempunyai	 banyak	 desa-desa	 terpencil	 yang	 jauh	 dari	
pelayanan	 kesehatan;	 2)	 persalinan	 rumah	 masih	 tinggi	
70%	karena	masih	banyak	memilih	melahirkan	di	rumah	
di	 antara	 keluarga	 dalam	 lingkungan	 dalam	 suasana	
yang	akrab	dan	familiar	dan	kelahiran	masih	merupakan	
fenomena	 sosial;	 3)	 sosial	 budaya	 dan	 kepercayaan	
tradisional	 masih	 tinggi	 antara	 lain	 kepada	 dukun;	
4)	 sosial	 ekonomi	 rendah	 dengan	 kemampuan	 biaya	
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terbatas.	Berdasarkan	hasil	Assessment safe motherhood	
di	 Indonesia	 pada	 tahun	 1990/1991	 menjelaskan	 bahwa	
kualitas	 pelayanan	 antenatal	 yang	 diperoleh,	 dukun	
belum	sepenuhnya	mampu	melaksanakan	deteksi	dini	ibu	
risiko	tinggi.	(Poedji.	2003;	1-3)

Dukun	bayi	adalah	orang	yang	dianggap	trampil	dan	
dipercaya	 oleh	 masyarakat	 untuk	 menolong	 persalinan	
dan	perawatan	ibu	dan	anak	sesuai	kebutuhan	masyarakat.	
Keterampilan	dukun	bayi	pada	umumnya	didapat	melalui	
system	magang.	Anggapan	dan	kepercayaan	masyarakat	
terhadap	 keterampilan	 dukun	 bayi	 berkait	 pula	 dengan	
system	 nilai	 budaya	 masyarakat,	 sehingga	 dukun	 bayi	
pada	 umumnya	 diperlakukan	 sebagai	 tokoh	 masyarakat	
setempat.	 Secara	 tradisional	 dukun	 bayi	 trampil	 dalam	
hal	 pertolongan	 persalinan	 dan	 perawatan	 kesehatan	 ibu	
dan	anak.	Namun	demikian	keterampilan	 tersebut	bukan	
didasarkan	pada	 ilmu	pengetahuan	yang	didapatkan	dari	
pendidikan	akan	tetapi	dari	kebiasaan.	(Depkes	RI.	1993:	
3-5)

Berdasarkan	 hasil	 analisis	 RISKESDAS,	 2010	
menunjukkan	 proporsi	 kelahiran	 atau	 persalinan	 yang	
terjadi	pada	5	tahun	sebelum	survey,	didapatkan	proporsi	
persalinan	yang	ditolong	tenaga	kesehatan	adalah	80,2%	
dan	 19,7	 %	 persalinan	 ditolong	 oleh	 bukan	 tenaga	
kesehatan,	 dan	 tercatat	 0,1	 %	 tidak	 bertanggung	 jawab.	
Dan	 juga	 didapatkan	 bahwa	 masih	 adanya	 ibu	 hamil	
memeriksakan	 kehamilannya	 ke	 dukun	 yaitu	 3,2%,	
dan	 tidak	 melakukan	 pemeriksaan.	 Hal	 tersebut	 dapat	
disimpulkan	 bahwa	 pemanfaatan	 pelayanan	 kesehatan	
oleh	masyarakat	masih	belum	optimal.	(Riskesdas.	2010:	
40-47)

Persamaan	 persepsi	 dan	 kesatuan	 strategi	 sangat	
diperlukan	tenaga	kesehatan	sejak	dari	masyarakat,	dukun	
bayi,	 pemerintah	 dan	 instansi	 yang	 berkaitan	 dengan	
pelayanan	 kesehatan,	 agar	 tercapai	 derajat	 kesehatan	
ibu	 dan	 anak	 secara	 optimal	 dengan	 menurunnya	 angka	
kematian	 ibu	 dan	 anak	 di	 Indonesia.	 (Poedji	 Rochjati.	
2003	:86)

Berdasarkan	 fenomena	di	 atas,	maka	penulis	 tertarik	
untuk	 meneliti	 permasalahan	 tersebut	 dengan	 judul,”	
Perbedaan	 Persepsi	 Masyarakat	 tentang	 Kesehatan	 Ibu	
dan	 Anak	 yang	 dilakasanakan	 oleh	 Dukun	 Bayi	 dan	
Bidan”.

tujuan penelitian

Membuktikan	Perbedaan	Persepsi	Masyarakat	tentang	
Kesehatan	Ibu	dan	Anak	yang	dilaksanakan	oleh	Dukun	
Bayi	dan	Bidan.

tinjauan pustaka

Persepsi	 dalam	 arti	 umum	 adalah	 pandangan	
seseorang	 terhadap	 sesuatu	 yang	 akan	 membuat	 respon	
bagaimana	 dan	 dengan	 apa	 seseorang	 akan	 bertindak.	

Persepsi	adalah	suatu	proses	pengenalan	atau	identifikasi	
sesuatu	 dengan	 menggunakan	 panca	 indera	 (Drever,	
dalam	 Susanti,	 2003).	 Kesan	 yang	 diterima	 individu	
sangat	 tergantung	 pada	 seluruh	 pengalaman	 yang	 telah	
diperoleh	 melalui	 proses	 berpikir	 dan	 belajar,	 serta	
dipengaruhi	 oleh	 faktor	 yang	 berasal	 dari	 dalam	 diri	
individu.	 Persepsi	 juga	 merupakan	 suatu	 proses	 yang	
dimulai	 dari	 penglihatan	 hingga	 terbentuk	 tanggapan	
yang	 terjadi	dalam	diri	 individu	sehingga	 individu	sadar	
akan	segala	sesuatu	dalam	lingkungannya	melalui	indera-
indera	yang	dimilikinya.	(Susanti,	2003:	40-45)

Dukun	bayi	adalah	orang	yang	dianggap	trampil	dan	
dipercaya	 oleh	 masyarakat	 untuk	 menolong	 persalinan	
dan	perawatan	ibu	dan	anak	sesuai	kebutuhan	masyarakat.	
Keterampilan	dukun	bayi	pada	umumnya	didapat	melalui	
system	magang.	Anggapan	dan	kepercayaan	masyarakat	
terhadap	 keterampilan	 dukun	 bayi	 berkait	 pula	 dengan	
system	 nilai	 budaya	 masyarakat,	 sehingga	 dukun	 bayi	
pada	 umumnya	 diperlakukan	 sebagai	 tokoh	 masyarakat	
setempat.	 Secara	 tradisional	 dukun	 bayi	 trampil	 dalam	
hal	 pertolongan	 persalinan	 dan	 perawatan	 kesehatan	 ibu	
dan	anak.	(Depkes	RI.	1993;	4–5)

Sedangkan	 tugas	 bidan	 desa	 secara	 khusus	 adalah	
bertanggung	 jawab	 terhadap	 program	 Kesehatan	 Ibu	
Dan	 Anak	 (KIA)	 termasuk	 keluarga	 berencana.	 Tujuan	
pemanfaatan	 bidan	 adalah	 untuk	 meningkatkan	 mutu	
dan	 pemerataan	 pelayanan	 kesehatan	 KIA	 (Kesehatan	
Ibu	Dan	Anak)	yang	meliputi:	peningkatan	khususnya	5	
program	 prioritas	 di	 desa	 yang	 meliputi	 Kesehatan	 Ibu	
Dan	Anak,	keluarga	berencana,	imunisasi,	perbaikan	gizi	
dan	 penanggulangan	 diare.	 (Depkes,	 R.I.	 2001:	 20-23),	
Bidan	 juga	 mempunyai	 tugas	 melaksanakan	 supervisi	
atau	bimbingan	dan	pembinaan	kepada	dukun	bayi	yang	
berada	 di	 wilayah	 kerjanya	 serta	 menjalin	 kerjasama	
dalam	 pelayanan	 kesehatan	 ibu	 dan	 anak.	 (Depkes	 RI.	
1998:	5-8)

Kesehatan	 ibu	 dan	 anak	 merupakan	 kesehatan	 yang	
mencakup	kesehatan	 ibu	hamil,	 ibu	bersalin	 ,	menyusui,	
ibu	 nifas,	 bayi	 dan	 anak	 balita	 serta	 anak	 prasekolah.	
(Dinkes	Jatim.	2002:	2-9)

metode penelitian

Model	 penelitian	 yang	 digunakan	 adalah	 metode	
survey	 analitik	 yang	 dilakukan	 pada	 tanggal	 1	 Agustus	
samapi	dengan	20	Oktober	2013	dengan	tempat	penelitian	
di	desa	Sambijajar	Kecamatan	Sumbergempol	Kabupaten	
Tulungagung,	 Jenisnya	 analitik	 dengan	 pendekatan	
observasional	 yang	 bertujuan	 menggambarkan	 keadaan	
serta	 menggali	 secara	 luas	 hal-hal	 yang	 mempengaruhi	
terjadimya	 sesuatu,	 dan	 juga	 digunakan	 untuk	
menggambarkan	 dan	 menggali	 secara	 luas	 persepsi	
masyarakat	pengguna	jasa	dukun	bayi	dan	bidan	tentang	
kesehatan	ibu	dan	anak.	Sedangkan	rancangan	penelitian	
ini	adalah	rancangan	komparasi	yaitu	membedakan	antara	
variabel	1	dan	variabel	2	tentang	kesehatan	ibu	dan	anak.	
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Pendekatan	 waktu	 yang	 digunakan	 dalam	 penelitian	
ini	 adalah	 belah	 lintang	 atau	 cross sectional,	 Populasi	
penelitian	ini	adalah	seluruh	masyarakat	sambijajar	yang	
berjumlah	 1437.	 Dan	 teknik	 sampling	 yang	 di	 gunakan	
adalah	 porposive random sampling	 yang	 sesuai	 dengan	
kriteria	inklusi	dengan	jumlah	responden	144	responden.	
Pengumpulan	 data	 dengan	 menggunakan	 kuesioner	
tertutup	yang	berjumlah	15	dengan	pilihan	jawaban	setuju	
dan	tidak	setuju.

hasil penelitian

Pada	 penelitian	 ini	 responden	 yang	 terpilih	 sebagai	
sampel	 penelitian	 ibu	 yang	 sudah	 memiliki	 anak	 di	
desa	 Sambijajar	 Kecamatan	 Sumbergempol	 Kabupaten	
Tulungagung.	 Sebanyak	 144	 ibu	 yang	 diambil	 secara	

purposive random sampling,	 yang	 dilaksanakan	 pada	
tanggal	1	Agustus	s/d	20	Oktober	2013

Berdasarkan	 tabel	 1	 diketahui	 rata-rata	 umur	
responden	 pada	 kelompok	 pengguna	 jasa	 dukun	 bayi	
berbeda	 dengan	 kelompok	 pengguna	 jasa	 bidan	 yaitu	
49,4	 tahun	dan	28,9	 tahun.	Sedangkan	berdasarkan	 latar	
belakang	 pendidikan	 responden	 pada	 tabel	 1	 diketahui	
hampir	 seluruhnya	 responden	 (61)	 berpendidikan	 SD	
pada	Pengguna	Jasa	Dukun	dan	sebagian	kecil	(15)	pada	
Pengguna	jasa	Bidan.

Hasil	analisis	pengetahuan	tentang	kesehatan	ibu	dan	
anak	 antara	 kelompok	 pengguna	 jasa	 dukun	 bayi	 dan	
kelompok	 pengguna	 jasa	 bidan	 dapat	 disajikan	 dalam	
grafik	boxplot	di	bawah	ini:

Berdasarkan	 gambar	 1	 diketahui	 pada	 kelompok	
pengguna	 jasa	dukun	bayi	memiliki	skor	persepsi	hampir	
sama	dengan	kelompok	pengguna	jasa	bidan.	

Tabel 1.	Distribusi	Frekuensi	Umur	dan	pendidikan	Responden

No. Kelompok	Umur
Umur	(Tahun) Rata-Rata	

(Mean)
Pendidikan

JumlahTermuda Tertua SD SMP SMA PT
1 Pengguna	Jasa	Dukun	 39 58 49,4 61 11 0 0 72
2 Pengguna	jasa	Bidan	 22 35 28,	9 15 47 12 2 72

Sumber:	data	hasil	penelitian	2013
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Gambar 1.	 Perbedaan	persepsi	tentang	kesehatan	ibu	dan	anak	antara	kelompok	pengguna	jasa	dukun	bayi	dan	kelompok	pengguna	
jasa	bidan	

Tabel 2.	Hasil	Analisis	Uji	T Tets	Perbedaan	persepsi	tentang	kesehatan	ibu	dan	anak	antara	Kelompok	pengguna	jasa	
dukun	bayi	dan	kelompok	pengguna	jasa	bidan

Independent Samples Test

1,471 ,227 ,518 142 ,605 ,269 ,520 -,758 1,297

,512 122,831 ,610 ,269 ,527 -,773 1,312

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Persepsi F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means
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Berdasarkan	 tabel	 2	 diketahui	 tidak	 ada	 perbedaan	
persepsi	tentang	kesehatan	ibu	dan	anak	antara	Kelompok	
pengguna	 jasa	dukun	bayi	dan	kelompok	pengguna	 jasa	
bidan	(p	>0,605).

pembahasan

Kesehatan	 ibu	 dan	 anak	 merupakan	 kesehatan	 yang	
mencakup	kesehatan	 ibu	hamil,	 ibu	bersalin	 ,	menyusui,	
ibu	 nifas,	 bayi	 dan	 anak	 balita	 serta	 anak	 prasekolah.	
Kesehatan	 pada	 masa	 tersebut	 sangat	 perlu	 mendapat	
pemantauan	 karena	 jika	 terdapat	 penyimpangan	 dan	
ketidaknormalan	 agar	 segera	 dapat	 ditanggulangi	
atau	 dicari	 penatalaksanaan	 yang	 tepat.	 Peningkatan	
kesejahteraan	 masyarakat	 termasuk	 didalamnya	
penurunan	 kematian	 ibu	 dan	 anak,	 akan	 berhasil	 bila	
mengikutsertakan	 masyarakat.	 Dukun	 bayi	 adalah	 salah	
satu	 warga	 masyarakat	 yang	 sangat	 berpotensi	 dalam	
upaya	 peningkatan	 kesehatan	 tersebut,	 karena	 dukun	
adalah	 orang	 yang	 terdekat	 dengan	 masyarakat.	 Selaras	
dengan	 keterampilannya	 dukun	 bayi	 memiliki	 fungsi	
dalam	 perawatan	 kesehatan	 ibu	 dan	 anak	 diantaranya	
yaitu	 memberi	 perawatan	 ibu	 hamil	 normal,	 pengenalan	
dan	 rujukan	 ibu	 hamil	 risiko	 tinggi	 dan	 penyulit	 dalam	
kehamilan,	 perawatan	 ibu	 nifas,	 perawatan	 bayi	 baru	
lahir,	 dan	 pengenalan	 dan	 rujukan	 masa	 nifas	 dan	 bayi	
untuk	 imunisasi.	 Agar	 dukun	 dapat	 melaksanakan	
fungsinya	dengan	baik	maka	perlu	adanya	pembinaan	dan	
pemantauan	secara	terus	menerus	dan	berkesinambungan	
dari	 petugas	 kesehatan	 khususnya	 bidan.	 Sedangkan	
Tugas	 pokok	 bidan	 adalah	 memelihara	 dan	 melindungi	
masyarakat	 di	 wilayah	 kerjanya	 berdasarkan	 prioritas	
masalah	 yang	 dihadapi	 dan	 yang	 sesuai	 dengan	
kewenangan	 yang	 diberikan.	 Sedangkan	 tugas	 bidan	
secara	 khusus	 adalah	 bertanggung	 jawab	 terhadap	
program	 Kesehatan	 Ibu	 Dan	 Anak	 (KIA)	 termasuk	
keluarga	 berencana.	 Tujuan	 pemanfaatan	 bidan	 adalah	
untuk	 meningkatkan	 mutu	 dan	 pemerataan	 pelayanan	
kesehatan	KIA	(Kesehatan	Ibu	Dan	Anak)	yang	meliputi:	
peningkatan	khususnya	5	program	prioritas	di	desa	yang	
meliputi	 Kesehatan	 Ibu	 Dan	 Anak,	 keluarga	 berencana,	
imunisasi,	perbaikan	gizi	dan	penanggulangan	diare.

Persepsi	 adalah	 pandangan	 seseorang	 terhadap	
sesuatu	 yang	 akan	 membuat	 respons	 bagaimana	 dan	
dengan	 apa	 seseorang	 akan	 bertindak.	 Persepsi	 juga	
merupakan	 suatu	 proses	 pengenalan	 atau	 identifikasi	
sesuatu	 dengan	 menggunakan	 panca	 indera	 (Drever,	
dalam	 Susanti,	 2003).	 Kesan	 yang	 diterima	 individu	
sangat	 tergantung	 pada	 seluruh	 pengalaman	 yang	 telah	
diperoleh	 melalui	 proses	 berpikir	 dan	 belajar,	 serta	
dipengaruhi	 oleh	 faktor	 yang	 berasal	 dari	 dalam	 diri	
individu.	 Persepsi	 juga	 merupakan	 suatu	 proses	 yang	
dimulai	 dari	 penglihatan	 hingga	 terbentuk	 tanggapan	
yang	 terjadi	 dalam	 diri	 individu	 sehingga	 individu	
sadar	 akan	 segala	 sesuatu	 dalam	 lingkungannya	 melalui	
indera-indera	 yang	 dimilikinya.	 Dipertegas	 dengan	 teori	

yang	 menjelaskan	 bahwa	 Thoha	 berpendapat	 bahwa	
faktor	 yang	 mempengaruhi	 persepsi	 pada	 umumnya	
terjadi	karena	dua	faktor,	yaitu	faktor	internal	dan	faktor	
eksternal.	Faktor	internal	berasal	dari	dalam	diri	individu,	
misalnya	 sikap,	 kebiasaan,	 dan	 kemauan.	 Sedangkan	
faktor	 eksternal	 adalah	 faktor-faktor	 yang	 berasal	 dari	
luar	 individu	 yang	 meliputi	 stimulus	 itu	 sendiri,	 baik	
sosial	 maupun	 fisik.	 Dijelaskan	 oleh	 Robbins	 (2003)	
bahwa	 meskipun	 individu-individu	 memandang	 pada	
satu	benda	yang	sama,	mereka	dapat	mempersepsikannya	
berbeda-beda	(James	L	Gibson.	2004)

Berdasarkan	 hasil	 penelitian	 didapatkan	 tidak	 ada	
perbedaan	persepsi	tentang	kesehatan	ibu	dan	anak	antara	
Kelompok	 pengguna	 jasa	 dukun	 bayi	 dan	 kelompok	
pengguna	jasa	bidan	(p	>0,605),	hal	ini	disebabkan	karena	
pada	 dasarnya	 persepsi	 dipengaruhi	 oleh	 banyak	 faktor	
salah	 satunya	 adalah	pengalaman	berdasarkan	data	yang	
didapatkan	 sebagian	 besar	 responden	 berpendidikan	 SD	
pada	 pengguna	 jasa	 dukun	 bayi	 namun	 tidak	 menutup	
kemungkinan	 responden	 mendapatkan	 pengalaman	 dari	
lingkungan	yang	ada	di	sekitarnya	didukung	dengan	umur	
responden	 yang	 tergolong	 sudah	 tidak	 muda	 lagi	 dalam	
arti	 semakin	 bertambah	 umur	 maka	 proses	 berfikir	 pun	
akan	semakin	matang	dan	juga	akan	lebih	bisa	menerima	
informasi	yang	diterimanya,	diperkuat	lagi	bahwa	persepsi	
sendiri	mempunyai	 faktor	 lain	yang	mempengaruhi	yaitu	
perhatian	 terhadap	 sesuatu,	 jika	 seseorang	 tidak	 ada	
perhatian	 terhadap	 sesuatu	 maka	 sama	 saja	 persepsinya	
tidak	berpengaruh.	Disamping	 itu	untuk	mempersepsikan	
segala	 sesuatu	 diperlukan	 daya	 dukung	 pengetahuan,	
kemampuan	dan	didukung	oleh	kemauan.	Responden	yang	
pernah	ke	dukun	bayi	ataupun	responden	yang	pernah	ke	
bidan	untuk	memperoleh	informasi	memiliki	peluang	yang	
sama	untuk	mendapatkan	informasi	tentang	kesehatan	ibu	
dan	 anak,	 misalkan	 responden	 yang	 dulunya	 pada	 saat	
persalinan	 datang	 ke	 dukun	 untuk	 proses	 persalinannya	
namun	pada	 saat	 ada	penimbangan	bayi	 responden	 juga	
datang	ke	Posyandu	atau	ketika	responden	sakit	responden	
akan	 datang	 ke	 tenaga	 kesehatan	 yaitu	 bidan,	 dan	 juga	
sebaliknya	 responden	 yang	 persalinannya	 di	 tolong	
oleh	 bidan	 tidak	 menutup	 kemungkinan	 akan	 datang	 ke	
dukun	 bayi	 untuk	 memandikan	 bayi	 sampai	 usia	 bayi	
36	 hari,	 memijat	 bayinya	 ataupun	 memijat	 perutnya	
pada	 saat	 hamil,	 artinya	 selama	 proses	 tersebut	 sama-
sama	 memperoleh	 informasi	 tentang	 kesehatan	 ibu	 dan	
anak	 sebagai	 modal	 untuk	 meningkatkan	 pengetahuan	
dan	 kemampuan	 sehingga	 dengan	 keadaan	 tersebut	
memudahkan	 responden	 untuk	 mempersepsikan	 tentang	
kesehatan	ibu	dan	anak.	

kesimpulan

Kesimpulan	 dalam	 penelitian	 ini	 adalah	 tidak	 ada	
perbedaan	persepsi	tentang	kesehatan	ibu	dan	anak	antara	
Kelompok	 pengguna	 jasa	 dukun	 bayi	 dan	 kelompok	
pengguna	jasa	bidan	(p	>0,605).
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saran

1.	 Dukun	 bayi	 hendaknya	 menjalin	 kemitraan	 dengan	
bidan	 dalam	 memberikan	 pelayanan	 kesehatan	
pada	 masyarakat	 khususnya	 kesehatan	 ibu	 dan	 anak	
sehingga	 dukun	 bayi	 mengetahui	 dan	 paham	 batas	
kewenangannya.

2.	 Bidan	 Hendaknya	 lebih	 dekat	 dengan	 masyarakat	
dalam	 pemberian	 pelayanan	 kesehatan	 terutama	
dalam	Kesehatan	Ibu	dan	Anak	sehingga	masyarakat	
akan	 lebih	 percaya	 dan	 mau	 memanfaatkan	 fasilitas	
kesehatan,	 dan	 menjalin	 kemitraan	 dengan	 dukun	
setempat	 dalam	 pemberian	 pelayanan	 kesehatan	 ibu	
dan	anak.

3.	 Masyarakat	 diharapkan	 Lebih	 meningkatkan	
pengetahuan	 dan	 kepercayaan	 kepada	 tenaga	
kesehatan	 dalam	 pemanfaatan	 pelayanan	 kesehatan	
terutama	 kesehatan	 ibu	 dan	 anak	 sehingga	 akan	
meningkatkan	 persepsi	 masyarakat	 pada	 tenaga	

kesehatan	dan	berdampak	pada	perilaku	yang	positif	
untuk	selalu	memanfaatkan	pelayanan	kesehatan	yang	
diberikan	tenaga	kesehatan.

daftar pustaka

1.	 Depkes	RI.	Pedoman Supervisi Dukun Bayi.	Jakarta.	Derektorat	
bina	kesehatan	keluarga.	1993.	50:	3–5	

2.	 Depkes,	R.I,	Penyelenggaraan Puskesmas Di Era Desentralisasi.,	
Jakarta.	2001:	40;	20–23

3.	 Dinkes	Jatim.	Buku Kesehatan Ibu dan Anak.	Jakarta.	JICA.	2002.	
52:	2–9

4.	 Istiarti,	 T.,	 Pemanfaatan Tenaga Bidan Desa di Kabupaten 
Semarang.	Yogyakarta.	1998.	45:	5–8

5.	 Maryam	Siti.	Peran Bidan dalam Menyukseskan MDGS.	Jakarta.	
2012.	48:	1–4

6.	 Poedji	 Rochjati.	 Rujukan Terencana Dalam Sistem Rujukan 
Paripurna Kabupaten/ Kota.	Surabaya.	UNAIR.	2003.	136:	1–3	
dan	86

7.	 Riskesdas.	Laporan Nasional Riset Kesehatan Dasar.	Jakarta,	2010.	
109:	40–47

8.	 Sugiono,	Statistik Untuk Penelitian,	Bandung.	2009.	390:	61–68
9.	 Susanti.	 Skala Psikologis.	 Yogyakarta.	 Pustaka	 Pelajar.	 2003:	

40–45



20

Pelaksanaan Kegiatan Integrasi Program PMTCT ibu Hamil Risiko 
Tinggi HIV oleh Bidan di Puskesmas Wilayah Kota

(Implementation of Integrated Activities of PMTCT Programs for HIV High Risk 
Pregnant Women by The Midwives at Health Centers in Surabaya City)

Eny Widiyasari
STIKES	Artha	Bodhi	Iswara

abstrak

Di Kota Surabaya program PMTCT dijalankan di 14 Puskesmas yang dekat dengan lokalisasi. Tingkat keberhasilan integrasi 
program PMTCT dengan layanan Antenatal tertinggi di Puskesmas Putat Jaya, Banyu Urip dan Sidotopo. Tujuan penelitian ini adalah 
menggambarkan kegiatan integrasi program PMTCT dengan layanan Antenatal di Puskesmas wilayah Kota Surabaya. Jenis penelitian 
eksploratif yang dilakukan secara kualitatif. Informan utama adalah 4 bidan dari puskesmas terpilih. Informan triangulasi adalah 2 
Kepala Puskesmas, 1 orang dari Sie Kesehatan Dasar dan 12 ibu hamil. Pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan FGD 
(Focus Group Discussion) pada ibu hamil yang dibagi menjadi 2 kelompok. Analisis data menggunakan analisis isi. Hasil penelitian 
menunjukkan pengetahuan bidan tentang pelaksanaan, tujuan dan pilar integrasi program PMTCT baik. Sikap bidan dalam kegiatan 
sosialisasi, penjaringan dan rujukan belum baik. Sosialisasi atau pelatihan masih kurang, belum semua bidan mendapatkan pelatihan 
VCT dan PMTCT. Disarankan kepada Dinas Kesehatan Kota Surabaya untuk meningkatkan kesempatan pelatihan VCT dan PMTCT 
bagi bidan, melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan kegiatan integrasi program PMTCT dengan layanan ANC.

Kata kunci: Bidan, Puskesmas, kegiatan integrasi PMTCT.

abstract

In Surabaya PMTCT programs were run in 14 health centers close to the localizations. The highest success rate of integrated 
activities of PMTCT programs with the highest antenatal services were at the health centers in Putat Jaya, Banyu Urip and Sidotopo. 
The purpose of this study was to describe the integrated activities of PMTCT programs with antenatal services at the health centers 
area of   Surabaya City. The exploratory research type was conducted qualitatively. Key informants were 4 midwives of selected health 
centers. Informant triangulation was 2 Heads of Health Center, 1 person of the Basic Health Department and 12 pregnant women. 
Data collection was with in-depth interviews and FGD (Focus Group Discussion) in pregnant women who were divided into 2 groups. 
Analysis of the data used content analysis. The results showed midwives’ knowledge about the implementation, objectives and pillars 
of good integrated PMTCT programs. The attitude of midwives in socialization, networking and referrals had not been good. There 
was still lack of socialization or training, not all midwives were trained in VCT and PMTCT. It is suggested to Surabaya City Health 
Department to improve VCT and PMTCT training opportunities, supervision and monitoring of the implementation of the integrated 
PMTCT programs with ANC services for midwifes.

Key words: Midwives, health centers, the integrated activities of PMTCT programs.

pendahuluan

Menurut	UNAIDS/WHO	pada	Desember	2002,	jumlah	
ODHA	 mencapai	 42	 juta	 jiwa	 19,2	 juta	 diantaranya	
adalah	perempuan.	Kematian	dalam	tahun	2002	mencapai	
3,1	 juta	 jiwa	 1,2	 juta	 diantaranya	 perempuan,	 meskipun	
telah	 dilakukan	 berbagai	 upaya	 pencegahan	 primer	
maupun	sekunder	transmisi	HIV	masih	tetap	berlangsung.	
Dalam	 tahun	 2002	 tersebut	 5	 juta	 jiwa	 terinfeksi	 baru	
HIV,	 2	 juta	 jiwa	 yang	 tertular	 adalah	 perempuan.	 Salah	
satu	 transmisi	 HIV	 terjadi	 secara	 vertikal	 dari	 ibu	 ke	
anak,	transmisi	dari	ibu	ke	anak	15-45	%	terjadi	pada	saat	
kehamilan,	intrapartum,	pasca	persalinan.	

Risiko	penularan	HIV	 tidak	hanya	 terbatas	pada	 sub	
populasi	yang	berperilaku	risiko	tinggi,	tetapi	juga	dapat	
menular	 pada	 pasangan	 atau	 istrinya	 bahkan	 anaknya.	

Berdasarkan	 modelling	 matematika,	 diperkirakan	 dalam	
rentang	 waktu	 tahun	 2008-2015,	 secara	 kumulatif	 akan	
terdapat	44.180	anak	yang	dilahirkan	dari	ibu	positif	HIV.	

Data	 PKBI	 Jatim	 menunjukkan	 kasus	 HIV	 dan	
AIDS	 di	 Propinsi	 Jawa	 Timur	 menunjukkan	 urutan	
kedua	 se	 Indonesia,	 diperkirakan	 bila	 tidak	 ada	 upaya	
penanggulangan	 kasus	 HIV	 dan	 AIDS	 pada	 tahun	 2010	
jumlah	kasus	AIDS	akan	menjadi	400.000	orang	dengan	
kematian	 100.000	 orang	 dan	 pada	 tahun	 2015	 menjadi	
1.000.000	orang	dengan	kematian	350.000	orang.	

Surabaya	 merupakan	 kota	 dengan	 kasus	 AIDS	
tertinggi	 di	 propinsi	 Jawa	 Timur	 yaitu	 809	 kasus.	 Data	
HIV	 dan	 AIDS	 kota	 Surabaya	 cenderung	 meningkat	
berdasarkan	 temuan	kasus	yang	ditemukan	menyebar	di	
31	 kecamatan	 di	 Surabaya.	 Tahun	 2007	 ditemukan	 639	
kasus,	 tahun	 2008	 ditemukan	 362	 kasus,	 tahun	 2009	
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Tabel 1.1	 Data	kegiatan	integrasi	PMTCT	dengan	layanan	ANC	

PKM

2010 2011

K1
Penjaringan/	

konseling	
HIV

%	
Keberhasilan

Bumil	
dirujuk	

ke	
klinik	
VCT

Bumil	
yang	

tes	HIV
K1

Penjaringan/	
konseling	

HIV

%	
Keberhasilan

Bumil	
dirujuk	

ke	
klinik	
VCT

Bumil	
yang	

tes	HIV

Jagir 	 830 432 0,27 	 0 	 0 781 381 	 0.23 	 0 	 0

Banyu	Urip 	 956 856 0.80 	 0 	 0 768 768 100 	 1 	 0

Putat	Jaya 	 631 558 0.78 98 	 98 603 603 100 	 61 	 57

Sememi 	 485 467 0.93 	 0 	 0 602 589 	 0.93 	 2 	 2

Dupak 1074 271 0.06 48 48 947 500 	 0.27 304 304

Tambakrejo 	 772 124 0.025 	 0 	 0 673 337 	 0.25 	 0 	 0

Perak	Timur 	 900 143 0.03 	 0 	 0 908 103 	 0.01 	 20 	 0

Pegirian 	 875 168 0.03 	 0 	 0 850 196 	 0.05 	 0 	 0

Sidotopo 	 657 	 27 0.01 	 0 	 0 557 557 100 	 4 	 0

Wonokusumo 	 716 284 0.15 	 0 	 0 764 524 	 0.47 	 0 	 0

Krembangan	
Selatan

	 361 	 32 0.01 	 0 	 0 566 143 	 0.06 	 6 	 0

Tanah	Kali	
kedinding

	 563 171 0.09 15 15 785 494 	 0.39 	 1 	 1

Pakis 	 496 435 0.76 	 0 	 0 421 349 	 0.68 	 0 	 0

Simolawang 	 469 201 0.18 	 0 	 0 472 272 	 0.33 	 0 	 0
Sumber:	Dinas	Kesehatan	kota	Surabaya	2012

ditemukan	776	kasus,	 tahun	2010	ditemukan	705	kasus.	
Sebanyak	 70	 ibu	 rumah	 tangga	 di	 Surabaya	 tercatat	
positif	menderita	HIV	dan	AIDS	selama	sembilan	bulan	
terakhir	 pada	 tahun	 2010	 ini.	 Koordinator	 UPIPI	 RSU	
dr	 Soetomo	 dr	 Erwin	 Astha	 Triyono	 mengatakan,	 bulan	
Oktober	2011	lalu	jumlah	pasien	sebanyak	47	orang	12	di	
antaranya	adalah	pasien	perempuan	dan	dua	di	antaranya	
wanita	sedang	hamil.	

Berdasarkan	 SK	 Walikota	 Surabaya	 nomor:	
188.45/57/436.1.2/2011	 tentang	Komisi	Penanggulangan	
AIDS	Kota	Surabaya	didalamnya	terdapat	Pokja	PMTCT.	
Uji	coba	pelaksanaan	program	dilakukan	di	5	Puskesmas	
wilayah	 lokalisasi,	 karena	 trend	 HIV	 yang	 meningkat	
pada	 tahun	 2010	 pelaksanaan	 program	 PMTCT	
ditingkatkan	 dari	 5	 Puskesmas	 menjadi	 14	 Puskesmas	
dari	53	Puskesmas	yang	ada	di	Surabaya.	

Bidan	 sebagai	pemberi	 layanan	di	Puskesmas	 sangat	
berperan	 dalam	 pelaksanaan	 program	 integrasi	 PMTCT	
di	 layanan	 ANC,	 dalam	 program	 tersebut	 tujuan	 pokok	
dan	 fungsi	bidan	yaitu	menjalankan	prong	PMTCT	atau	
strategi	 pencegahan	 penularan	 HIV	 dari	 ibu	 ke	 bayi.	
Bidan	 yang	 mendapatkan	 pelatihan	 PMTCT	 sejumlah	
23	 orang	 dari	 116	 bidan	 yang	 ada	 di	 14	 Puskesmas	
yang	 menjalankan	 Integrasi	 program	 PMTCT,	 menurut	
pemegang	 program	 PMTCT	 Dinas	 Kesehatan	 Kota	
Surabaya	 hal	 tersebut	 dikarenakan	 dana	 yang	 ada	
sehingga	 belum	 semua	 bidan	 mendapatkan	 pelatihan.	
Pengawasan	 Kepala	 Puskesmas	 selain	 melalui	 rapat	
bulanan	 juga	 melalui	 laporan	 LBD	 KIA,	 dari	 rapat	
bulanan	apabila	ditemukan	masalah	diselesaikan	dengan	

cara	 musyawarah	 dan	 mencari	 solusi	 terbaik	 dari	
permasalahan	yang	ada.	

Gambaran	kegiatan	integrasi	PMTCT	dengan	layanan	
ANC	kota	Surabaya	di	14	Puskesmas	dapat	digambarkan	
dalam	Tabel	1.1.

Pelaksanaan	 Integrasi	PMTCT	dengan	 layanan	ANC	
di	 wilayah	 Kota	 Surabaya	 tahun	 2010	 dimulai	 di	 14	
Puskesmas	 wilayah	 dekat	 lokalisasi	 dari	 53	 Puskesmas	
yang	 ada,	 target	 pelaksanaan	 integrasi	 PMTCT	 dengan	
ibu	hamil	 adalah	100%	 ibu	hamil	yang	dikonseling	dari	
ibu	 hamil	 yang	 datang	 pertama	 kali	 (K1).	 Tabel	 1.1	
menunjukkan	 bahwa	 berdasarkan	 data	 yang	 dipaparkan,	
dari	 14	 Puskesmas	 yang	 menjalankan	 integrasi	 program	
PMTCT	 pada	 tahun	 2011	 menunjukkan	 layanan	 ANC	
di	 Puskesmas	 wilayah	 kota	 Surabaya	 Puskesmas	 Banyu	
Urip,	 Puskesmas	 Putat	 Jaya	 dan	 Puskesmas	 Sidotopo	
yang	 baik	 pelaksanaannya	 ditinjau	 dari	 cakupan	 ibu	
hamil	baru	(K1)	datang	periksa	dengan	yang	dikonseling	
mencapai	100%.

Berdasarkan	wawancara	dengan	3	bidan	pelaksana	di	
layanan	 KIA,	 mereka	 mengatakan	 bahwa	 banyak	 bidan	
Puskesmas	yang	belum	mendapatkan	pelatihan	PMTCT,	
namun	mereka	mengetahui	HIV	dan	AIDS	pada	 saat	 di	
bangku	sekolah	dan	melalui	sosialisasi	dan	seminar	yang	
dilakukan	 di	 wilayah	 Dinas	 Kesehatan	 Kota	 Surabaya	
dan	IBI.	

Bidan	 juga	 menginformasikan	 adanya	 kartu	 ibu	
hamil	baru	yang	sudah	dimodifikasi	untuk	memudahkan	
bidan	 melakukan	 penjaringan	 Ibu	 hamil	 berisiko	 HIV	
dan	 AIDS,	 menurut	 bidan	 ada	 pertanyaan	 yang	 sifatnya	
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pribadi	dan	tidak	mudah	untuk	ibu	hamil	menjawab	yang	
sebenarnya	 misalkan	 pertanyaan	 kawin	 keberapa,	 sebab	
meninggal	 bila	 suami	 dahulu	 meninggal,	 dan	 pasangan	
seks	lain,	sehingga	tidak	cukup	satu	kali	kunjungan	bidan	
dapat	mengisi	semua	pertanyaan	di	form	kartu	ibu	hamil.

Bidan	beranggapan	sosialisasi	dan	pelatihan	PMTCT	
sangat	 penting	 untuk	 pelaksanaan	 program	 integrasi	
PMTCT	 dengan	 layanan	 ANC,	 demikian	 juga	 dengan	
adanya	 sarana	 dan	 prasarana	 yang	 menunjang	 kegiatan.	
Sarana	 yang	 digunakan	 dalam	 kegiatan	 sosialisasi	
bisanya	 menggunakan	 leaflet	 dan	 lembar	 balik	 namun	
belum	semua	puskesmas	memiliki	sarana	tersebut,	selain	
itu	konseling	pada	ibu	tidak	dapat	dilakukan	satu	persatu	
karena	keterbatasan	tenaga	bidan	di	KIA.

Kegiatan	 dalam	 integrasi	 program	 PMTCT	 dengan	
layanan	 ANC	 oleh	 bidan	 antara	 lain	 adalah	 sosialisasi	
pada	 kader,	 WUS	 dan	 ibu	 hamil,	 penjaringan	 ibu	
hamil	 risiko	 tinggi	 melalui	 kartu	 ibu	 hamil,	 konseling	
menggunakan	 buku	 KIA	 dan	 lembar	 balik	 juga	 rujukan	
ke	 VCT.	 Hal	 tersebut	 sesuai	 dengan	 Standar	 Profesi	
Kebidanan	 di	 mana	 bidan	 berfungsi	 sebagai	 pelaksana,	
pengelola,	 pendidik	 dan	 peneliti.	 Gambaran	 diatas	
menunjukkan	perilaku	bidan	dalam	pelaksanaan	integrasi	
program	 PMTCT	 dengan	 layanan	 antenatal.	 Perilaku	
adalah	 suatu	 tindakan	 atau	 aktivitas	 manusia	 baik	
yang	 dapat	 diamati	 maupun	 yang	 tidak	 diamati	 yang	
merupakan	suatu	reaksi	atau	jawaban	dari	tubuh.	Perilaku	
merupakan	 suatu	 tindakan	 yang	 mempunyai	 frekuensi,	
lama	dan	tujuan	khusus	baik	yang	dilakukan	secara	sadar	
maupun	tak	sadar.

Teori	 Lawrence Green	 merupakan	 salah	 satu	 teori	
modifikasi	 perubahan	 perilaku	 yang	 dapat	 digunakan	
dalam	mendiagnosis	masalah	kesehatan	ataupun	sebagai	
alat	 untuk	 merencanakan	 suatu	 kegiatan	 perencanaan	
kesehatan	atau	mengembangkan	suatu	model	pendekatan	
yang	 dapat	 digunakan	 untuk	 membuat	 perencanaan	
kesehatan	 yang	 dikenal	 dengan	 kerangka	 kerja	 Precede 
dan Proceed.

Berdasarkan	latar	belakang	yang	telah	penulis	uraikan	
di	atas	maka	penulis	tertarik	untuk	melakukan	penelitian	
tentang	pelaksanaan	kegiatan	program	integrasi	PMTCT	
di	 layanan	 antenatal	 oleh	 bidan	 dengan	 melihat	 aspek	
dari	 pengetahuan	 Bidan,	 sikap	 Bidan,	 persepsi	 tentang	
sosialisasi	 atau	 pelatihan	 PMTCT,	 ketersediaan	 petugas	
kesehatan	dan	dukungan	pimpinan.

metode penelitian

Jenis	 penelitian eksploratif	 yang	 dilakukan	 secara	
kualitatif.	Informan	utama	adalah	4	bidan	dari	puskesmas	
terpilih.	Informan	triangulasi	adalah	2	Kepala	Puskesmas,	
1	 orang	 dari	 Sie	 Kesehatan	 Dasar	 dan	 12	 ibu	 hamil.	
Pengumpulan	 data	 dengan	 wawancara	 mendalam	 dan	

FGD	 (Focus Group Discussion)	 pada	 ibu	 hamil	 yang	
dibagi	menjadi	2	kelompok.	Analisis	data	menggunakan	
analisis	isi.	

hasil dan pembahasan

Hasil	 analisis	 dari	 wawancara	 mendalam	 dan	 Focus 
Goup Discussion	 selanjutnya	 terangkum	 dalam	 hasil	
penelitian	berikut:

Pengetahuan bidan tentang kegiatan program integrasi 
PMTCT dengan layanan antenatal

Dalam	pelaksanaan	program	integrasi	PMTCT	semua	
bidan	 sudah	 mengerti	 tentang	 pentingnya	 sosialisasi	
program	 integrasi	 PMTCT	 dengan	 layanan	 ANC.	 Ini	
terlihat	 dari	 wawancara	 mendalam	 kepada	 informan	
utama	 yang	 menyatakan	 bahwa	 program	 integrasi	
PMTCT	merupakan	program	pemerintah	yang	ditujukan	
untuk	 mencegah	 penularan	 HIV	 dan	 AIDS	 dari	 ibu	 ke	
bayi	 dengan	 cara	 melakukan	 sosialisasi	 tentang	 HIV	
dan	 AIDS	 juga	 tentang	 PMTCT	 pada	 setiap	 ibu	 hamil	
yang	 datang	 pertama	 kali	 agar	 mau	 dilakukan	 tes	 HIV	
dan	AIDS.	Adapun	hasil	dari	wawancara	mendalam	yang	
dilakukan	kepada	bidan	tentang	pengetahuan	bidan	dalam	
pelaksanaan	 program	 integrasi	 PMTCT	 dengan	 layanan	
ANC	sebagai	berikut:

Kotak	1

PMTCT	 itu	 pemeriksaan	 untuk	 ibu	 hamil	 untuk	
mengetahui	positif	tidaknya	agar	bayi	tidak	tertular	HIV	
dan	AIDS

IU	BU2

secara	 umum	 PMTCT	 yaitu	 kita	 harus	 menyampaikan	
ke	ibu	hamil	untuk	melakukan	tes	HIV	dan	AIDS

IU	PJ1

Bidan	 tahu	 tentang	 sosialisasi	 HIV	 dan	 AIDS	 pada	
ibu	hamil	dari	pelatihan	dan	sosialisasi	yang	telah	diikuti.	
Bidan	 yang	 sudah	 mendapatkan	 pelatihan	 PMTCT	
wajib	 melakukan	 sosialisasi	 kepada	 bidan	 yang	 belum	
mendapatkan	 kesempatan	 untuk	 pelatihan,	 hal	 itu	 agar	
semua	 bidan	 terpapar	 pengetahuan	 dan	 semua	 dapat	
melakukan	 sosialisasi	 HIV	 dan	 AIDS	 juga	 PMTCT	
ke	 setiap	 ibu	 hamil	 yang	 datang.	 Adapun	 wawancara	
mendalam	yang	dilakukan	kepada	bidan	sebagai	berikut:
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Kotak	2

Dari	 pelatihan	 yang	 saya	 ikuti	 mbak,	 tahu	 bahwa	 kita	
harus	 melaksanakan	 sosialisasi	 pada	 ibu	 hamil	 yang	
datang	 pertama	 kali	 agar	 ibu	 segera	 diketahui	 status	
HIV	nya.	

IU	PJ1

“...kita	dilatih	PMTCT,	dengan	adanya	pelatihan	tersebut	
bidan	 tidak	 boleh	 takut	 memberikan	 layanan	 pada	 ibu	
dengan	 HIV..asalkan	 bidan	 benar-benar	 mematuhi	
APD...itu	 tetep	 alur-alur	 yg	 harus	 di	 lakukan...ujung-
ujungnya	 ayo	 learning	 by	 doing...yg	 belum	 mendapat	
pelatihan	 sama-sama	 tau..toh	 ujung-ujung	 nya	 cuman	
mengajak	ibu	untuk	mau	melakukan	tes	lab

IT	PJ

Tujuan	program	PMTCT	adalah	mencegah	penularan	
HIV	 dari	 ibu	 ke	 bayi	 dan	 mengurangi	 dampak	 epidemi	
terhadap	 ibu	 dan	 bayi.	 Adapun	 hasil	 wawancara	
mendalam	dengan	bidan	tentang	tujuan	program	integrasi	
PMTCT	dengan	layanan	ANC	sebagai	berikut:

Kotak	3

“...ya..yang	 paling	 utama	 mungkin	 menurunkan	 angka	
kematian..	menurunkan	risiko	penularan	HIV	dan	AIDS	
dari	 ibu	 ke	 bayi...lalu	 mencegah	 kehamilan	 dari	 ibu	
dengan	HIV	dan	AIDS...”

IU	PJ	1,	IU	PJ2

“...ya	 itu	 mbak..	 menjaring	 pasien	 terutama	 ibu	 hamil	
yang	ada	indikasi	kesana	untuk	dilakukan	pemeriksaan	
dan	dirujuk	ke	klinik	VCT	agar	bayi	dalam	kandungan	
tidak	tertular	HIV...”

IU	BU1,	IU	BU2

Bidan	 dapat	 menyebutkan	 semua	 pertanyaan	 tentang	
pelaksanaan	 kegiatan	 PMTCT,	 tujuan,	 prong	 atau	
strategi	 dalam	 integrasi	 program	 PMTCT	 di	 layanan	
ANC.	 Bidan	 mengetahui	 apa	 saja	 bentuk	 kegiatan	 yang	
harus	 dilakukan	 dalam	 kegiatan	 sosialisasi,	 penjaringan	
dan	 rujukan.	Bidan	mengetahui	bahwa	 semua	 ibu	hamil	
yang	datang	pertama	kali	 harus	mendapatkan	 sosialisasi	
HIV	dan	AIDS	namun	bidan	tidak	melakukan	sosialisasi	
tersebut,	 ibu	 hamil	 harus	 diketahui	 faktor	 risiko	 tertular	
HIV	melalui	penjaringan	dengan	kartu	 ibu	namun	bidan	
tidak	 melakukan	 penjaringan	 secara	 keseluruhan,	 dan	
bidan	harus	melakukan	rujukan	ke	VCT	apabila	ibu	hamil	
tersebut	 berisiko	 namun	 rujukan	 yang	 dilakukan	 belum	
dilakukan	 dengan	 baik,	 tidak	 ada	 komunikasi	 secara	
langsung	dengan	klinik	VCT.

Sikap bidan tentang sosialisasi program integrasi PMTCT 
dengan layanan antenatal

Berdasarkan	 hasil	 wawancara	 kepada	 bidan	
didapatkan	 informasi	 bahwa	 semua	 bidan	 menerima	
program	dan	melaksanakan	 sosialisasi	 dengan	baik.	Hal	
ini	sesuai	dengan	wawancara	mendalam	sebagai	berikut:

Kotak	4

“...ya	seneng	banget..	maksude	ya	 ini	kan	menyangkut	
kesehatan	 ibu	hamil	ya	apalagi	kalau	misalnya	dengan	
PMTCT	kan	kita	mengharapkan	ee	generasi	penerusnya	
tidak	 terkena	 HIV	 dan	 AIDS...	 kalo	 tdk	 ada	 PMTCT	
kan	gak	ngerti...”

IU	BU	2

Sikap	yang	lain	dalam	pelaksanaan	program	integrasi	
PMTCT	 dengan	 layanan	 ANC	 adalah	 tanggung	 jawab	
petugas	 dalam	 melaksanakan.	 Ini	 terlihat	 dari	 hasil	
wawancara	 mendalam	 kepada	 bidan	 yang	 menyebutkan	
bahwa	 untuk	 melaksanakan	 program	 tersebut	 sudah	
menjadi	 tugas	 bidan	 untuk	 memberikan	 konseling	 atau	
sosialisasi	 kepada	 setiap	 ibu	 hamil	 yang	 datang.	 Ini	
terlihat	dari	hasil	wawancara	mendalam	sebagai	berikut:

Kotak	5

Ya..kalo	 kita	 mikirnya	 pekerjaan	 pastinya	 berat	
bebannya	 banyak..	 termasuk	 tanggung	 jawab	 kita	
menurunkan	 AKI	 dan	 AKB...sembari	 kita	 meriksa	
pasien	 kita	 bisa	 sekalian	 konseling	 tidak	 perlu	 waktu	
khusus	untuk	melakukannya...”

IU	BU2

Tanggung	jawab	bidan	ya	memberikan	konseling	untuk	
apa	 dilakukan	 tes	 ini	 kemudian	 bidan	 juga	 melakukan	
rujukan	ke	laboratorium	memberikan	konseling	pos	tes	
yang	dibuka	dan	dibacakan	seketika	itu...”

IU	PJ2

Persepsi tentang sosialisasi atau pelatihan PMTCT oleh 
bidan dalam integrasi program PMTCT dengan layanan 
antenatal

Semua	bidan	mengatakan	senang	sudah	mendapatkan	
pelatihan	 dan	 langsung	 dapat	 dipraktikan,	 pelatihan	
tentang	 PMTCT	 didapat	 selama	 seminggu	 dan	 bahkan	
ada	yang	praktek	melakukan	konseling	langsung	dengan	
ODHA,	 selain	 dari	 pelatihan	 mereka	 juga	 mendapatkan	
informasi	 tentang	 HIV	 dan	 AIDS	 juga	 PMTCT	 dari	
refreshment	 yang	 diadakan	 di	 lingkup	 Dinas	 kesehatan	
Kota	 dan	 IBI	 Surabaya.	 Adapun	 kutipan	 wawancara	
dengan	bidan	tentang	sebagai	berikut:

Kotak	6

Seneng	 bisa	 pelatihan..jadwalnya	 satu	 minggu	 ..saya	
lupa.	ada	buku,	CD,	 teori	dan	praktek.	Prakteknya	asli	
dengan	ODHA	langsung

IU	PJ1

Kadang	juga	ada	refreshment	yang	diadakan	Dinas
IU	PJ2,IU	BU2

Menurut	teori	Lawrence Green	pelatihan	adalah	suatu	
kegiatan	 yang	 dilakukan	 dalam	 upaya	 meningkatkan	
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pengetahuan,	 keterampilan	 sehingga	 dapat	 terjadi	
peningkatan	kinerja.	Dengan	demikian	pelatihan	dipakai	
sebagai	 salah	 satu	 cara	 atau	 metode	 pendidikan	 khusus	
di	 dalam	 meningkatkan	 atau	 menambah	 pengetahuan	
atau	 keterampilan	 petugas,	 sehingga	 tujuan	 dalam	
pelaksanaan	 program	 integrasi	 PMTCT	 dengan	 layanan	
ANC	tentang	pencegahan	penularan	HIV	dari	ibu	ke	bayi	
dan	mengurangi	dampak	epidemi	HIV	 terhadap	 ibu	dan	
bayi	dapat	tercapai.	

Pengetahuan	 dan	 sikap	 yang	 dimiliki	 bidan	 dalam	
kegiatan	penjaringan	atau	deteksi	risiko	tinggi	didapat	dari	
hasil	pelatihan	yang	didapat	sebelumnya.	Menurut	Azrul	
Azwar,	 pelatihan	 dan	 pengembangan	 bertujuan	 untuk	
meningkatkan	 pengetahuan	 dan	 keterampilan	 karyawan	
sehingga	 lebih	 percaya	 diri	 dalam	 menyelenggarakan	
tugas	selanjutnya.

Ketersediaan fasilitas PMTCT dalam integrasi program 
PMTCT dengan layanan antenatal

Dalam	 melakukan	 kegiatan	 integrasi	 program	
PMTCT	 dengan	 layanan	 antenatal,	 fasilitas	 sarana	 dan	
prasarana	 dibutuhkan	 mulai	 dari	 kegiatan	 sosialisasi,	
penjaringan	 dan	 rujukan.	 Fasilitas	 untuk	 kegiatan	
sosialisasi	adalah	sarana	penyampaian	 informasi	melalui	
media	agar	penyampaian	pesan	mudah	dipahami	oleh	ibu	
dapat	berupa	leaflet,	lembar	balik,	banner,	poster	dan	lain	
sebagainya.	 Untuk	 kegiatan	 penjaringan	 membutuhkan	
kartu	 ibu	 yang	 terintegrasi	 PMTCT	 dan	 reagen	
untuk	 pemeriksaan	 HIV,	 sedangkan	 kegiatan	 rujukan	
membutuhkan	 komunikasi	 dua	 arah	 antara	 KIA	 dengan	
klinik	VCT.

Berdasarkan	 hasil	 penelitian	 didapatkan	 data	 bahwa	
ketersedian	 fasilitas	 masih	 kurang	 mendukung	 dalam	
kegiatan	 sosialisasi,	 penjaringan	 dan	 rujukan.	 Leaflet	
PMTCT	 dan	 lembar	 balik	 belum	 semua	 Puskesmas	
memiliki,	 ketersediaan	 reagen	 terbatas	 sehingga	 untuk	
saat	 ini	 tidak	semua	ibu	hamil	yang	baru	datang	periksa	
di	 lakukan	 tes	 HIV	 hanya	 pada	 ibu	 yang	 benar-benar	
berisiko	 saja.	 Hal	 tersebut	 tentu	 saja	 menyebabkan	
pelaksanaan	 program	 tidak	 berhasil	 karena	 tidak	 sesuai	
dengan	sasaran	atau	cakupan.

Ketersediaan petugas kesehatan dalam integrasi program 
PMTCT dengan layanan antenatal

Ketersediaan	 bidan	 belum	 memenuhi	 untuk	
terlaksananya	program	integrasi	PMTCT	dengan	layanan	
antenatal.	 Proporsi	 antara	 bidan	 yang	 bertugas	 di	 KIA	
dengan	 ibu	 hamil	 yang	 datang	 tidak	 sesuai,	 bidan	 yang	
bertugas	 2	 orang,	 kunjungan	 ibu	 hamil	 dalam	 satu	 kali	
jadwal	 pemeriksaan	 ±	 30–50	 ibu	 hamil	 di	 mana	 bila	
dilakukan	 sosialisasi	 dan	 konseling	 PMTCT	 satu	 kali	
tatap	 muka	 membutuhkan	 waktu	 20-30	 menit,	 belum	
lagi	 banyaknya	 kegiatan	 di	 Puskesmas.	 Seperti	 kutipan	
wawancara	berikut	ini:

Kotak	7

Tenaga	 kurang	 dibanding	 dengan	 jumlah	 pasien	 yang	
datang..	 hanya	 2	 bidan	 di	 KIA..	 pasien	 yang	 datang	
sekitar	30-50	ibu	hamil	baik	baru	maupun	ulangan...	ya	
kita	saling	membantu	saja..kalau	bersalin	lagi	tidak	ada	
partus	ya	semua	bidan	bantu	di	KIA,	 tapi	kalau	semua	
lagi	rame	ya	kita	tidak	bisa	melakukan	sosialisasi	mbak

IU	BU2

Hasil	 penelitian	 tersebut	 sesuai	 dengan	 teori	 Green,	
menyatakan	 bahwa	 faktor	 penguat	 (reinforcing)	
merupakan	faktor	yang	mendorong	terjadinya	perubahan	
tingkah	 laku	 yang	 berkaitan	 dengan	 kesehatan	 salah	
satunya	petugas	kesehatan.

Dukungan pimpinan dalam integrasi program PMTCT 
dengan layanan antenatal

Pimpinan	mendukung	terlaksananya	program	integrasi	
PMTCT	 dengan	 layanan	 antenatal,	 namun	 kegiatan	
supervisi,	monitoring	dan	evaluasi	harus	dilakukan	secara	
langsung	tidak	berdasarkan	laporan	bulanan	KIA	saja.

Kotak	8

Monitoring	 dan	 evaluasi	 dilakukan	 tiap	 bulan	 lewat	
laporan	 bulanan	 yang	 dikirim	 ke	 dinas.	 Ya	 disitu	 ada	
beberapa	 poin,	 jumlah	 ibu	 hamil,	 K1,	 berapa	 K1	yang	
dikonseling,	berapa	 ibu	hamil	yang	melakukan	 tes	dan	
berapa	ibu	hamil	yang	positif	HIV

IT	DK

Monitoring	dan	evaluasi	yang	baik	dilakukan	dengan	
terjun	 langsung	 dalam	 kegiatan	 dilapangan,	 sehingga	
dengan	turun	langsung	kita	dapat	mengetahui	fakta	yang	
sebenarnya	 terjadi	 di	 lapangan.	 Menurut	 Notoatmojo	
monitoring	 dan	 evaluasi	 ditujukan	 untuk	 meningkatkan	
hasil	 kegiatan,	 terpelihara	 kelancaran	 pelaksanaan	
dan	 dikenalnya	 masalah	 oleh	 petugas.	 Menurut	 Green	
supervisi	 dalam	 hal	 ini	 pelaksanaan	 monitoring	 dan	
evaluasi	 merupakan	 bagian	 dari	 manajemen	 yang	
memantau	kegiatan-kegiatan	untuk	memastikan	kegiatan	
itu	 sedang	 dicapai	 dengan	 yang	 direncanakan	 dan	
mengkoreksi	setiap	penyimpangan	yang	bermakna.

kesimpulan

Kegiatan	 sosialisasi	 belum	 berjalan	 dengan	 baik.	
Belum	 semua	 ibu	 hamil	 yang	 datang	 pertama	 kali	
mendapatkan	 sosialisasi	 PMTCT.	 Kegiatan	 penjaringan	
belum	 berjalan	 dengan	 baik.	 Bidan	 hanya	 menanyakan	
faktor	 risiko	 pekerjaan	 saja	 dari	 beberapa	 faktor	 risiko	
HIV	yang	ada	di	kartu	ibu	hamil.	Kegiatan	rujukan	belum	
berjalan	 dengan	 baik.	 Kendala	 rujukan	 pada	 biaya	 dan	
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tidak	 ada	 komunikasi	 dua	 arah	 dari	 bidan	 dengan	 VCT.	
Pengetahuan	 bidan	 tentang	 pelaksanaan,	 tujuan	 dan	
pilar	integrasi	program	PMTCT	baik.	Sikap	bidan	dalam	
kegiatan	sosialisasi,	penjaringan	dan	rujukan	belum	baik.	
Sosialisasi	 atau	 pelatihan	 masih	 kurang,	 belum	 semua	
bidan	mendapatkan	pelatihan	VCT	dan	PMTCT.	

daftar pustaka

	 1.	 DepKes	RI.	Pedoman Nasional Pencegahan Penularan HIV dari Ibu 
ke Bayi.	Jakarta;	2006.

	 2.	 Green L.	 Health Promotion Planning: An Educational and 
Environtmental Approach. London: Mayfield Publishing Company;	
2000

	3.	 Pedoman	 Nasional	 Pencegahan	 Penularan	 HIV	 dari	 Ibu	 ke	 Bayi.	
Jakarta:	DepKes	RI;	2006

	4.	 Panduan	Peserta	Pelatihan	Konseling	dan	Tes	Sukarela	HIV	(Voluntary 
Counseling and Testing = VCT).	Jakarta:	Kementerian	Kesehatan	RI;	
2011

	5.	 DinKes	Kota	Surabaya.	Data HIV dan AIDS Kota Surabaya 2007-
2010.	Surabaya;	2011.

	 6.	 Modul	Pelatihan	Pencegahan	Penularan	HIV	dari	Ibu	ke	Bayi.	Jakarta:	
DepKes	RI;	2008.

	 7.	 Tejo	A.	Hari AIDS Sedunia.	Okezone.	2011.
	 8.	 Notoatmodjo	PDS.	Kesehatan	Masyarakat	 Ilmu	dan	Seni.	 Jakarta:	

PT.	RINEKA	CIPTA;	2007.
	 9.	 IBI.	Standar Profesi Kebidanan.	Jakarta:	PP	IBI;	2006.
	10.	 Notoatmodjo.	 Kesehatan	 Masyarakat	 Ilmu	 dan	 Seni.	 Jakarta:	 PT.	

Rineka	Cipta;	2007.



26

Analisis Pengaruh Persepsi Kualitas Pelayanan Antenatal Care 
di Puskesmas terhadap Kepuasan Ibu Hamil (Studi Kasus di 
Puskesmas Tanjung Kabupaten Sampang)

Rikhly Faradisy Mursyida
Program	Studi	Diploma	III	Kebidanan
Akademi	Kebidanan	Graha	Husada
Sampang

abstrak

AKI di Puskesmas Tanjung tahun 2011 (559/100.000 KH) masih relatif jauh dari target RPJMN tahun 2014 (118/100.000 
KH) serta adanya trend penurunan cakupan K1 dan K4 selama 3 tahun terakhir. Pelayanan Antenatal Care belum sesuai harapan 
dikarenakan masih adanya pernyataan ketidakpuasan ibu hamil tentang kualitas pelayanan (reliability, responsiveness, assurance, 
empathy dan tangibles). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi kualitas pelayanan antenatal care terhadap 
kepuasan ibu hamil di Puskesmas Tanjung. Jenis penelitian adalah survai analitik dengan pendekatan cross sectional, pengumpulan 
data menggunakan wawancara terstruktur yang terdiri dari kuesioner persepsi kualitas pelayanan ANC dan persepsi kepuasan 
ibu hamil, jumlah sampel sebanyak 89 pengambilannya dengan teknik konsekutif sampling. Analisis data menggunakan chi-square 
untuk menguji hubungan dan regresi logistik untuk menguji pengaruh. Hasil penelitian menunjukkan persepsi kualitas pada dimensi 
reliability baik 56.2%, responsiveness baik 39.3%, assurance baik 48.3%, empathy baik 42.7% dan tangibles baik 56.2%. Persepsi 
kepuasan ibu hamil puas 50.6%. Hasil analisis hubungan menunjukkan ada hubungan antara persepsi reliability (p = 0.0001), persepsi 
responsiveness (p = 0.0001), persepsi assurance (p = 0.0001), persepsi empathy (p = 0.0001) dan persepsi tangibles (p = 0.0001) 
dengan kepuasan ibu hamil. Secara bersamaan variabel yang berpengaruh adalah empathy (p = 0.0001, OR=111.507), reliability (p 
= 0.008, OR=22.466) dan responsiveness (p = 0.008, OR=15.074). Dapat disimpulkan untuk meningkatkan kepuasan ibu hamil maka 
perlu perbaikan kualitas empathy, reliability dan responsiveness pada pelayanan ANC. Disarankan kepada Puskesmas Tanjung untuk 
meningkatkan kualitas kemampuan petugas perlu memperbaiki cara pemeriksaan Hb agar tidak sakit, ketanggapan petugas loket 
sebaiknya menyediakan kartu nomor urut (antrian), petugas sebaiknya memberikan pelayanan yang ramah dengan dengan komunikasi 
yang baik.

Kata Kunci: Pelayanan Antenatal Care (ANC), Kualitas, Kepuasan

latar belakang

Sasaran	 pembangunan	 kesehatan	 tahun	 2010-2014	
adalah	 meningkatkan	 derajat	 kesehatan	 masyarakat	
melalui	peningkatan	akses	terhadap	pelayanan	kesehatan	
yang	 mencakup:	 meningkatnya	 umur	 harapan	 hidup,	
menurunnya	 angka	 kematian	 bayi	 (AKB),	 menurunnya	
angka	kematian	ibu	(AKI)	dan	menurunnya	prevalensi	gizi	
kurang	pada	balita1.	Masalah	AKI	dan	AKB,	Departemen	
Kesehatan	 mengeluarkan	 kebijakan	 yang	 mengacu	
kepada	 intervensi	 strategi	 dalam	 Safe Motherhood yang	
dinyatakan	sebagai	empat	pilar	yaitu	Keluarga	Berencana,	
Pelayanan	 Antenatal,	 Persalinan	 Bersih	 dan	 Aman	 dan	
Pelayanan	 Obstetri	 Esensial2.	 Upaya	 menerapkan	 Safe 
Motherhood memerlukan	 pelayanan	 Antenatal	 Care	
(ANC)	yang	berkualitas	dan	sesuai	dengan	kuantitasnya.	
Menurut	 Parasuraman	 (dalam	 Tjiptono	 1999),	 penilaian	
pasien	 terhadap	 kualitas	 ditentukan	 oleh	 dua	 hal,	 yaitu	
:	 harapan	 pasien	 terhadap	 kualitas	 (expected	 quality)	
dan	 persepsi	 pasien	 atas	 kualitas	 (perceived	 quality)3.	
Kualitas	pelayanan	kesehatan	adalah	pelayanan	kesehatan	
yang	 dapat	 memuaskan	 setiap	 pemakai	 jasa	 pelayanan	
kesehatan	 yang	 sesuai	 dengan	 tingkat	 kepuasan	 rata-
rata	 penduduk	 serta	 penyelenggaraannya	 sesuai	 dengan	
standar	dan	kode	etika	profesi.4

Fasilitas	 yang	 ada	 di	 ruangan	 KIA	 Puskesmas	
Tanjung	terdiri	dari	satu	ruangan	periksa	yang	dilengkapi	
satu	 buah	 tempat	 tidur	 obsgyn,	 satu	 buah	 lemari	 berisi	
peralatan	 pelayanan	 antenatal care	 (timbang	 berat	
badan,	tinggi	badan,	tensi,	pengukur	lingkar	lengan	atas,	
funduscope,	 metline,	 dll)	 dan	 obat-obatan	 yang	 seperti	
tablet	 tambah	 darah,	 vitamin	 A,	 Imunisasi	 TT	 dan	 obat	
kalsium	 (Kalk)	 berada	 di	 tempat	 lain	 yaitu	 di	 ruang	
obat/kamar	 obat,	 serta	 tenaga	 bidan	 1	 orang	 dengan	
latar	 belakang	 pendidikan	 D.I	 Kebidanan.	 Tenaga	 bidan	
tersebut	mempunyai	masa	kerja	7	tahun,	yang	dikoordinir	
oleh	seorang	bidan	koordinator	yang	bertanggung	 jawab	
mengatur	 manajemen	 tugas	 bidan	 dalam	 pelayanan	
antenatal care.	

Upaya	 yang	 telah	 dilakukan	 oleh	 kepala	 Puskesmas	
Tanjung	 untuk	 meningkatkan	 kualitas	 pelayanan	 ANC	
adalah	 secara	 bertahap	 melakukan	 penambahan	 alat-
alat	 medis	 dan	 non	 medis	 seperti:	 tempat	 tidur	 dengan	
spesifikasi	 untuk	 kebidanan,	 alat	 tes	 urine,	 alat	 tes	 gula	
darah,	 alat	 pemeriksaan	 Hb,	 tensi	 dan	 stetoskope	 janin.	
Peningkatan	 kualitas	 Sumber	 Daya	 Manusia	 dengan	
upaya	 penambahan	 jumlah	 tenaga	 pelayanan	 1	 orang	
tenaga	 bidan	 pada	 tahun	 2005	 menjadi	 3	 orang	 tenaga	
bidan	 pada	 tahun	 2011	 dengan	 latar	 belakang	 program	
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pendidikan	 D.III	 Kebidanan	 serta	 mengubah	 jadwal	
kunjungan	 di	 ruang	 KIA	 yang	 biasanya	 dilakukan	
setiap	 hari	 Selasa	 diubah	 menjadi	 setiap	 hari.	 Namun	
demikian	 cakupan	 K1	 dan	 K4	 dari	 tahun	 2008-2010	
terus	 mengalami	 penurunan	 yaitu	 tahun	 2008	 cakupan	
K1	 sebanyak	 77,4%	 yang	 turun	 menjadi	 75,28%	 di	
tahun	 2009,	 tahun	 2010	 turun	 kembali	 sebesar	 74,08%.	
Demikian	 juga	 untuk	 cakupan	 K4	 pada	 tahun	 2008	
sebesar	 63,92%	 yang	 turun	 menjadi	 63,16%	 di	 tahun	
2009,	 kembali	 turun	 pada	 tahun	 2010	 sebesar	 58,41%	
dan	 pada	 tahun	 2011	 menjadi	 57,35%5.	 Penurunan	 juga	
terjadi	pada	sasaran	ibu	hamil	yaitu	tahun	2009	sebanyak	
809	 ibu	 hamil	 yang	 turun	 menjadi	 791	 kunjungan	 di	
tahun	 2010	 dan	 kembali	 turun	 pada	 tahun	 2011	 sebesar	
748	kunjungan5.

Hasil	 studi	pendahuluan	yang	dilakukan	 terhadap	22	
ibu	hamil	di	Puskesmas	Tanjung	yang	telah	mendapatkan	
pelayanan	antenatal care	bulan	Januari	2011	didapatkan:	
22	 orang	 (100%)	 menjawab	 bidan	 tidak	 menjelaskan	
pemeriksaan	yang	dilakukan,	19	orang	(86%)	menjawab	
bidan	 dalam	 kurang	 merespons	 keluhan	 ibu	 hamil,	
15	 orang	 (68%)	 menjawab	 bidan	 tergesa-gesa	 dalam	
memberi	 pelayanan	 antenatal care,	 15	 orang	 (68%)	
menjawab	 tidak	ramah	dalam	memberi	pelayanan	ANC,	
17	 orang	 (77%)	 menjawab	 ruangan	 pemeriksaan	 tidak	
nyaman.	 Kepuasan	 sesuai	 pernyataan	 Kotler	 merupakan	
tingkat	 perasaan	 seseorang	 (pelanggan)	 setelah	
membandingkan	antara	kinerja	atau	hasil	yang	dirasakan	
(pelayanan	 yang	 diterima	 dan	 dirasakan)	 dengan	
yang	 diharapkan6.	 Menurut	 Parasuraman,	 penilaian	
kualitas	 dapat	 diukur	 beberapa	 dimensi	 yaitu	 dimensi	
Reliability	 (keandalan),	 Responsiveness	 (ketanggapan),	
Assurance	 (jaminan),	 Empathy	 (empati)	 dan	 Tangibles	
(bukti	 langsung)7.	 Berdasarkan	 latar	 belakang	 tersebut	
diatas	 maka	 dilakukan	 penelitian	 yang	 bertujuan	 untuk	
menganalisis	 pengaruh	 persepsi	 kualitas	 pelayanan	
antenatal care	di	Puskesmas	Tanjung	terhadap	kepuasan	
ibu	hamil.

metode penelitian

Jenis	 penelitian	 adalah	 kuantitatif	 dan	 kualitatif	
dengan	 pendekatan	 waktu	 cross sectional	 dimana	
pengumpulan	 data	 semua	 variabel	 dilakukan	 pada	 satu	
saat.	 Variabel	 bebas	 terdiri	 dari	 persepsi	 reliability,	
persepsi	 responsiveness, persepsi	 assurance, persepsi 
empathy, persepsi	 tangibles	 sedangkan	 variabel	 terikat	
adalah	 Kepuasan	 ibu	 hamil	 pada	 pelayanan	 ANC.	
Sebagai	populasi	adalah	seluruh	ibu	hamil	yang	diberikan	
pelayanan	 ANC	 di	 Puskesmas	 Tanjung	 didasarkan	 pada	
sasaran	ibu	hamil	tahun	2011.	Sampel	sebesar	89	dipilih	
dengan	 menggunakan	 teknik	 consecutive sampling8. 
Analisis	 data	 dilakukan	 secara	 univariat,	 bivariat,	
multivariat	 dengan	 menggunakan	 Distribusi	 Frekuensi,	

Chi	 Square	 dan	 Regresi	 Logistik.	 Pengumpulan	 data	
dilakukan	 dengan	 cara	 wawancara	 terpimpin	 dan	
observasi	 peneliti	 menggunakan	 kuesioner	 yang	 telah	
diuji	validitas	dan	reliabilitas.	Pengukuran	variabel	bebas	
dilakukan	dengan	skoring	yang	terdiri	dari	Sangat	Setuju	
=	 4,	 Setuju=3,	 Tidak	 Setuju=2,	 Sangat	 Tidak	 Setuju=1.	
Pada	 variabel	 terikat	 jawaban	 dikatagorikan	 Sangat	
Sesuai	 =	 4,	 Sesuai=3,	 Tidak	 Sesuai=2,	 Sangat	 Tidak	
Sesuai=1.

hasil penelitian

Tabel	 1	 menunjukkan	 rata-rata	 usia	 responden	 25	
tahun	 responden	 yang	 termuda	 berusia	 17	 tahun	 dan	
yang	 tertua	 berusia	 40	 tahun.	 Pendidikan	 yang	 rendah	
yaitu	SD	sebesar	34.8%	dan	pendidikan	terbanyak	adalah	
SMP	 sebesar	 40.5%.	 Berdasarkan	 pekerjaan,	 responden	
umumnya	 tidak	 bekerja	 yaitu	 sebesar	 71.9%	 sedangkan	
status	 ekonomi,	 didapatkan	 bahwa	 responden	 dengan	
status	 ekonomi	 yang	 <	 UMR	 (Rp.800.000,-)	 terbesar	
dengan	jumlah	mencapai	92.1%.

Tabel	 2	 persentase	 responden	 yang	 menjawab	 tidak	
baik	 pada	 persepsi	 responsiveness, assurance dan	
empathy persentasenya	hampir	sama	yaitu	60,7%,	51,7%	
dan	 57,3%,	 demikian	 juga	 untuk	 persepsi	 reliability 
dan tangibles	 yang	 menjawab	 baik	 persentasenya	
sama	 yaitu	 56,2%.	 Hasil	 tersebut	 didukung	 adanya	
beberapa	 pertanyaan	 yang	 dijawab	 sangat	 tidak	 setuju	
oleh	 responden,	 yaitu	 untuk	 persepsi	 reliability	 47,2%	
dihasilkan	 pertanyaan	 “Petugas	 laboratorium	 melakukan	
pengambilan	 contoh	 darah	 di	 ujung	 jari	 ibu	 dengan	
tepat”,	 untuk	 persepsi	 responsiveness	 27,0%	 dihasilkan	
pertanyaan	 “Bidan	 segera	 melakukan	 pelayanan	 ketika	
ibu	 hamil	 tiba	 di	 ruang	 pemeriksaan”,	 untuk	 persepsi	
assurance 33,7%	 dihasilkan	 pertanyaan	 “Ibu	 yakin	
informasi	 yang	 diberikan	 bidan	 tentang	 kehamilan	
selalu	benar”,	 untuk	persepsi	empathy 43,8%	dihasilkan	
pertanyaan	 “Bidan	 memberikan	 kesempatan	 bagi	 ibu	
hamil	 ketika	 membutuhkan	 nasihat	 kehamilan	 dan	
pertolongan	 dengan	 jelas”,	 untuk	 persepsi	 tangibles 
43,8%	 dihasilkan	 pertanyaan	 “Bidan	 mencuci	 tangan	
sebelum	 melayani	 ibu	 hamil”.	 Untuk	 ibu	 hamil	 yang	
merasa	 puas	 terhadap	 pelayanan	 ANC	 (50,6%)	 lebih	
besar	 daripada	 yang	 tidak	 puas	 (49,4%),	 hasil	 tersebut	
didukung	adanya	pertanyaan	yang	dijawab	sangat	sesuai	
oleh	 responden	 (39,3%),	 yaitu	 “kemampuan	 bidan	
dalam	 memberikan	 pelayanan	 ANC”	 sedangkan	 pada	
persepsi	 dimensi	 reliability	 lebih	 banyak	 kategori	 tidak	
baik	 karena	 item	 pertanyaannya	 dibuat	 terpisah	 antara	
kuesioner	dimensi	reliability	dengan	kepuasan.

Hubungan	 antara	 persepsi	 responden	 mengenai	
beberapa	 aspek	 dimensi	 kualitas	 reliability, 
responsiveness, assurance, empathy, tangibles	 dengan	
kepuasan	ditunjukkan	pada	Tabel	3.
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1. Hubungan Persepsi Reliability Dengan Kepuasan

Persepsi	 reliability	 dapat	 ditinjau	 dari	 kemampuan	
petugas	 memberikan	 pelayanan	 ANC	 dengan	 benar,	
seperti	 kemampuan	 petugas	 dalam	 pemeriksaan	 fisik,	
obstetri,	 laboratorium,	 status	 gizi	 dan	 pemberian	 tablet	
tambah	 darah.	 Berdasarkan	 nilai	 p=	 0,0001	 (<0,05)	
terdapat	hubungan	yang	sangat	bermakna	antara	persepsi	
reliability	 dengan	 kepuasan	 ibu	 hamil.	 Pola	 hubungan	
yang	 terjadi	 adalah	 pada	 responden	 dengan	 persepsi	
reliability	 baik	 cenderung	 puas	 (82,2%)	 sebaliknya	
responden	 dengan	 persepsi	 reliability	 tidak	 baik	
cenderung	tidak	puas	(70,5%).

2. Hubungan Persepsi Responsiveness Dengan Kepuasan

Hubungan	 antara	 persepsi	 responsiveness	 dengan	
kepuasan	 memberikan	 hasil	 responden	 dengan	 persepsi	
responsiveness	 baik	 cenderung	 puas	 (66,7%)	 sebaliknya	
responden	 dengan	 persepsi	 responsiveness	 tidak	 baik	
cenderung	 tidak	 puas	 (88,6%).	 Berdasarkan	 nilai	
p=0,0001,	maka	ada	hubungan	tersebut	sangat	bermakna.

3. Hubungan Persepsi Assurance Dengan Kepuasan

Dalam	 pelayanan	 ANC	 jaminan	 merupakan	
kemampuan	 para	 petugas	 kesehatan	 dalam	 memberikan	
pelayanan	 ANC	 di	 Puskesmas	 Tanjung	 sehingga	 ibu	
hamil	 mempunyai	 keyakinan	 dalam	 pemeriksaan	
kehamilan.	 Berdasarkan	 nilai	 p=0,0001	 (<0,05),	 maka	
ada	 hubungan	 tersebut	 sangat	 bermakna	 antara	 persepsi	
assurance	 dengan	 kepuasan	 ibu	 hamil.	 Pola	 hubungan	
adalah	 pada	 responden	 dengan	 persepsi	 assurance	 baik	
cenderung	 puas	 (75,6%)	 sebaliknya	 responden	 dengan	
persepsi	 assurance	 tidak	 baik	 cenderung	 tidak	 puas	
(79,5%).	

Tabel 1.	Karakteristik	Responden	di	Puskesmas	Tanjung

Karakteristik Kategori f %
Umur

Jumlah

≥	27	tahun
<27	tahun

50
39
89

56.2
43.8
100.0

Pendidikan

Jumlah

SD
SMP
SMA
PT

31
36
18
4
89

34.8
40.5
20.2
4.5
100.0

Pekerjaan

Jumlah

Tidak	Bekerja
Petani
Pedagang
PNS

64
16
7
2
89

71.9
18.0
7.9
2.2
100.0

Penghasilan

Jumlah

<	Rp.	800.000,-
≥	Rp.	800.000,-

82
7
89

92.1
7.9
100.0

Tabel 2. Distribusi	 Responden	 Berdasarkan	 Variabel	
Penelitian

Variabel Penelitian Katagori n %
Persepsi Reliability Baik

Tidak	Baik
50
39

56.2
43.8

Persepsi Responsiveness Baik
Tidak	Baik

35
54

39.3
60.7

Persepsi Assurance Baik
Tidak	Baik

43
46

48.3
51.7

Persepsi Empathy Baik
Tidak	Baik

38
51

42.7
57.3

Persepsi Tangibles Baik
Tidak	Baik

50
39

56.2
43.8

Kepuasan Puas
Tidak	Puas

45
44

50.6
49.4

Tabel 3.	Hubungan	 Persepsi	 Dimensi	 Kualitas	 dengan	 Kepuasan	 Responden	 di	 Puskesmas	 Tanjung	 Kabupaten	
Sampang	Tahun	2012

Variabel Kategori
Kepuasan

p-value X2Puas Tidak	Puas
n % n %

Persepsi
Reliability	

Baik
Tidak	Baik

37	
	 8	

	 82.2
	 17.8

13	
31

	 29.5
	 70.5

0.0001 22.982

Total 45 100 44 100
Persepsi
Responsiveness	

Baik
Tidak	Baik

30
15

	 66.7
	 33.3

	 5
39

	 11.4
	 88.6

0.0001 26.246

Total 45 100 44 100

Persepsi
Assurance

Baik
Tidak	Baik

34
11

	 75.6
	 24.4

	 9	
35

	 20.5
	 79.5

0.0001 24.887

Total 45 100 44 100
Persepsi
Empathy

Baik
Tidak	Baik

37	
	 8

	 82.2
	 17.8

	 1	
43

	 2.3
	 97.7

0.0001 54.889

Total 45 100 44 100
Persepsi
Tangibles

Baik
Tidak	Baik

34	
11

	 75.6
	 24.4

16	
28

	 36.4
	 63.6

0.0001 12.334

Total 45 100 44 100
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4. Hubungan Persepsi Empathy Dengan Kepuasan

Empathy	 mempunyai	 hubungan	 yang	 sangat	
bermakna	 dengan	 kepuasan	 (p=0,0001).	 Pola	 hubungan	
yang	 terjadi	 adalah	 responden	 dengan	 persepsi	empathy	
baik	 cenderung	 puas	 (82,2%)	 sebaliknya	 responden	
dengan	persepsi	empathy	tidak	baik	cenderung	tidak	puas	
(97,7%).	

5. Hubungan Persepsi Tangibles Dengan Kepuasan

Berdasarkan	 nilai	 p=0,0001	 (<0,05),	 maka	 ada	
hubungan	 yang	 sangat	 bermakna	 antara	 persepsi	
tangibles	 dengan	 kepuasan	 ibu	 hamil.	 Pola	 hubungan	
yang	terjadi	adalah	responden	dengan	persepsi	 tangibles	
baik	 cenderung	 puas	 (75,6%)	 sebaliknya	 responden	
dengan	 persepsi	 tangibles	 tidak	 baik	 cenderung	 tidak	
puas	(63,6%).	

Pengaruh Dimensi Kualitas dengan Kepuasan

Uji	 Regresi	 Logistik	 dilakukan	 dengan	 tahapan	
uji	 bivariat	 dengan	 batasan	 p	 ≤	 0,25	 didapatkan	 semua	
variabel	dapat	dimasukkan	uji	multivariat.

Pada	 tabel	 4.	 diketahui	 hasil	 analisis	 multivariat	
diperoleh	 hasil	 analisis	 variabel	 bebas	 pada	 penelitian	
ini	 yang	 tidak	 mempunyai	 batas	 signifikansi	 p-value <	
0,05	yaitu	variabel	assurance (0.970	>	0,05)	dan	variabel	
tangibles (0.114	 >	 0,05).	 Sedangkan	 variabel	 reliability, 
responsiveness dan empathy	dapat	dimasukkan	ke	dalam	
analisis	 multivariat.	 Adapun	 hasil	 analisis	 multivariat	
tersebut	 setelah	 variabel	 assurance	 dan	 tangibles	
dikeluarkan	ditunjukkan	pada	tabel	5.

pembahasan

Responden	mempunyai	karakteristik	yang	bervariasi,	
yaitu	 meskipun	 banyak	 responden	 yang	 berumur	 ≥	
27	 tahun	 (56,2%),	 status	 ekonominya	 dibawah	 UMR	

(92,1%)	 dan	 tidak	 bekerja	 (71,9%),	 namun	 cukup	
banyak	 (40,5%)	 yang	 mempunyai	 pendidikan	 SMP	 ke	
atas.	 Sesuai	 yang	 disampaikan	 Kolter,	 sebuah	 transaksi	
antara	 penyedia	 produk	 dengan	 konsumen	 dapat	 terjadi	
karena	adanya	saling	percaya,	di	mana	rasa	kepercayaan	
konsumen	dapat	timbul	dalam	menilai	sebuah	produk.6

Pengamatan	 peneliti	 pada	 persepsi	 kualitas	
pelayanan	 ANC	 seperti	 pengukuran	 fundus	 uteri,	
tahapan	 pengukuran	 dimulai	 dari	 pemeriksaan	 leopold	
dan	 denyut	 jantung	 janin.	 Pemeriksaan	 Leopold:	 bidan	
tidak	 memberi	 tahu	 tujuan	 pemeriksaan	 leopold	 dan	
saat	 menggoyangkan	 perut	 ibu	 tanpa	 menanyakan	
apakah	 ibu	merasa	kesakitan	 atau	 tidak.	Periksa	Denyut	
Jantung	Janin	(DJJ):	pemeriksaan	DJJ,	perut	 ibu	ditekan	
dengan	 alat	 periksa	 (funanduscope)	 dan	 mungkin	 akan	
terasa	 tertekan.	 Bidan	 seharusnya	 bertanya	 apakah	 ibu	
merasa	 sakit,	 tetapi	 hal	 tersebut	 tidak	 mereka	 lakukan.	
Seharusnya	saat	mendengarkan	DJJ,	bidan	menghadap	ke	
arah	 wajah	 ibu	 dan	 funandoskop	 diletakkan	 tegak	 lurus	
pada	 dinding	 perut	 bagian	 punggung	 janin.	 Kenyataan	
yang	 terjadi	 adalah	 bidan	 menghadap	 ke	 arah	 bawah,	
sehingga	tidak	mengetahui	raut	muka	ibu	apakah	merasa	
kesakitan	 atau	 tidak.	 Bidan	 juga	 tidak	 menghitung	
frekuensi	DJJ.

Hasil	 pengamatan	 lain	 yaitu	 dimana	 ibu	 yang	
diperiksa	 jarang	 diberikan	 nasehat	 tentang	 menjaga	
kehamilannya,	 hanya	 melakukan	 pemeriksaan	 dan	
dianjurkan	 untuk	 membaca	 buku	 Kesehatan	 Ibu	 dan	
Anak	 (KIA).	 Bidan	 juga	 tidak	 mencuci	 tangan	 sebelum	
melayani	 ibu	 hamil	 padahal	 di	 ruang	 KIA	 tersedia	
wastafel	 tetapi	 hal	 tersebut	 tidak	 dilakukan	 oleh	 bidan	
sebelum	melayani	pemeriksaan	ibu	hamil	agar	pelayanan	
ANC	dilakukan	dengan	relatif	cepat.

Hubungan Dimensi Kualitas Pelayanan ANC dengan 
Kepuasan.

Berdasarkan	tabel	3	dilihat	bahwa	persepsi	reliability,	
persepsi	 responsiveness, persepsi	 assurance, persepsi	
empathy	 dan	 persepsi	 tangibles	 memiliki	 hubungan	
terhadap	kepuasan	ibu	hamil	di	Puskesmas	Tanjung.
a.	 Hubungan	 Persepsi	 Reliability	 dengan	 Kepuasan	 Ibu	

Hamil
	 Semakin	tinggi	 tingkat	pengetahuan	dan	kemampuan	

petugas	 makin	 tinggi	 pula	 kualitas	 pelayanan	
kesehatan.	 Dengan	 kualitas	 yang	 tinggi	 akan	
meningkatkan	 kepuasan	 pasien	 selanjutnya	 akan	
berkunjung	ulang	pada	pelayanan	yang	sama.9	

b.	 Hubungan	Persepsi	Responsiveness	dengan	Kepuasan	
Ibu	Hamil

	 Sejalan	 dengan	 gambaran	 kepuasan	 yang	 dijelaskan	
pada	 penelitian	 Adam,	 bahwa	 faktor	 dimensi	
responsiveness	oleh	sebagian	besar	masyarakat	menilai	
kepuasan	 terhadap	pelayanan	kesehatan	di	puskesmas	
yang	 disebabkan	 oleh	 faktor	 ketanggapan	 petugas	
memiliki	kontribusi	2,7	kali	terhadap	kunjungan	ulang	
sebagai	kompensasi	atas	kepuasannya.10

Tabel 4.	Analisis	 Multivariat	 Regresi	 Logistik	 Metode	
Enter	Variabel	Bebas

Variabel B SE Wald df p-value Exp. B
Reliability 3.328 1.308 6.475 1 0.011 27.882

Responsiveness 2.589 1.315 3.877 1 0.049 13.315

Assurance -.040.040040 1.058.058058588 .001001 1 0.970970 .961961

Empathy 4.462 1.512 8.732 1 0.003 87.145

Tangibles 1.425 .902 2.497 1 0.114 4.159

Tabel 5.	Analisis	 Multivariat	 Regresi	 Logistik	 Metode	
Enter	Variabel	Bebas

Variabel B SE Wald df p-value Exp. B

Reliability 3.112 1.173 7.036 1 0.008 22.46646666

Responsiveness 2.713 1.2744 4.538.538 1 0.033 15.0744

Empathy 4.714.7144 1.3244 12.675 1 0.000 111.507

Constant -	6.563 2.027 10.48148181 1 .001 .001
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c.	 Hubungan	 Persepsi	 Assurance	 dengan	 Kepuasan	 Ibu	
Hamil

	 Menurut	 Parasuraman	 et al,	 dalam	 Tjiptono	
menyatakan	bahwa	jaminan	kepastian	yang	merupakan	
bagian	 dari	 dimensi	 kualitas	 pelayanan	 berpengaruh	
terhadap	harapan	pelanggan	 atas	 jasa	yang	diberikan	
oleh	suatu	pelayanan	kesehatan.3	Hal	ini	sesuai	dengan	
hasil	 penelitian	 Adam,	 yang	 menunjukkan	 bahwa	
jika	 pelayanan	 kesehatan	 di	 puskesmas	 tidak	 dapat	
memberikan	jaminan	mutu	yang	sesuai	dengan	harapan	
ibu	hamil	maka	akan	menurunkan	pernyataan	kepuasan	
masyarakat	hingga	2,56	kali.10

d.	 Hubungan	 Persepsi	 Empathy	 dengan	 Kepuasan	 Ibu	
Hamil

	 Menurut	 Yamit,	 bahwa	 sikap	 loyalitas	 pelanggan	
selalu	 berbanding	 lurus	 dengan	 kepuasan	 yang	
didapatkan	 dari	 adanya	 rasa	 perhatian	 yang	 baik	
dari	pemberi	 jasa,	yang	menunjukkan	bahwa	dengan	
adanya	 rasa	 kepuasan	 yang	 baik	 pada	 pelanggan	
maka	 pelanggan	 akan	 memutuskan	 untuk	 kembali	
atau	membeli	jasa	yang	pernah	didapatkan.11	Dengan	
demikian	adanya	empati	 (perhatian)	yang	baik	maka	
akan	memberi	kepuasan	kepada	pelanggan.

e.	 Hubungan	 Persepsi	 Tangibles	 dengan	 Kepuasan	 Ibu	
Hamil

	 Menurut	Yamit,	bahwa	kepuasan	konsumen	terhadap	
suatu	 produk	 tergantung	 dengan	 bukti	 langsung	
yang	 didapatkan	 seperti	 kelengkapan	 alat,	 kapasitas	
kualitas	produk	dan	dukungan	peralatan	yang	baik11.	
Kenyamanan	 fasilitas	 berkaitan	 dengan	 pelayanan	
kesehatan	 yang	 tidak	 berhubungan	 langsung	 dengan	
efektivitas	 klinis,	 tetapi	 dapat	 mempengaruhi	
kepuasan	 pasien	 dan	 bersedia	 untuk	 kembali	 ke	
fasilitas	 pelayanan	 kesehatan	 untuk	 memperoleh	
pelayanan	berikutnya.12

Pengaruh Persepsi Dimensi Kualitas Pelayanan ANC 
Terhadap Kepuasan

Berpengaruhnya	 ketiga	 variabel	 tersebut	 disebabkan	
tingkat	 pendidikan	 dan	 pengetahuan	 ibu	 hamil	 yang	
banyak	 menempuh	 pendidikan	 SMP	 ke	 atas	 yang	 dapat	
mempengaruhi	 kepuasan	 terhadap	 pelayanan	 ANC,	
meskipun	 sebagian	 besar	 ibu	 hamil	 berpendidikan	 SMP	
tetapi	mereka	terpapar	informasi	dari	kegiatan	tambahan	
di	posyandu	seperti	kelas	ibu	hamil	yang	dapat	menambah	
pengetahuan	 ibu	 hamil,	 di	 mana	 sebagian	 besar	 ibu	
hamil	 tidak	 bekerja	 sehingga	 memiliki	 waktu	 yang	
cukup.	 Hal	 ini	 berkaitan	 dengan	 semakin	 meningkatnya	
pengetahuan	 dan	 kesadaran	 mereka	 terhadap	 masalah	
kesehatan,	pengetahuan	 tentang	pemeriksaan	kehamilan,	
ketanggapan,	keramahan	dan	sarana	yang	menunjang.

Sejalan	 dengan	 diungkapkan	 oleh	 Klien	 et	 al	 dalam	
buku	 Wijono	 (2000)	 tentang	 faktor	 keterampilan	 tenaga	
medis,	ketanggapan	petugas	kesehatan	dalam	memenuhi	
kebutuhan	 pasien,	 faktor	 empati,	 respek,	 dan	 keramah-

tamahan	 dalam	 melayani	 pasien	 dapat	 mempengaruhi	
kualitas	 pelayanan	 kesehatan.12	 Kualitas	 pelayanan	
kesehatan	 itu	 sendiri	 sangat	 berhubungan	 erat	 dengan	
kepuasan,	 di	 mana	 menurut	 Tjiptono	 kepuasan	 mampu	
memberikan	 dasar	 yang	 baik	 bagi	 pembelian	 ulang	
dan	 terciptanya	 kunjungan	 ulang	 pelanggan,	 serta	
membentuk	 satu	 rekomendasi	dari	mulut	ke	mulut	yang	
menguntungkan.3

kesimpulan dan saran

Kesimpulan

1.	 Hasil	 analisis	 hubungan	 menunjukkan	 ada	 hubungan	
antara	 persepsi	 reliability	 (p	 =	 0.0001),	 persepsi	
responsiveness	(p	=	0.0001),	persepsi	assurance	(p	=	
0.0001),	persepsi	empathy	 (p	=	0.0001)	dan	persepsi	
tangibles	(p	=	0.0001)	dengan	kepuasan	ibu	hamil.	

2.	 Secara	 bersamaan	 variabel	 yang	 berpengaruh	 adalah	
empathy	 (p	 =	 0.0001,	 OR=111.507),	 reliability	 (p	 =	
0.008,	 OR=22.466)	 dan	 responsiveness	 (p	 =	 0.008,	
OR=15.074).

Saran

Disarankan	 kepada	 Puskesmas	 Tanjung	 untuk	
meningkatkan	 kualitas	 kemampuan	 petugas	 perlu	
memperbaiki	 cara	 pemeriksaan	 Hb	 agar	 tidak	 sakit,	
ketanggapan	petugas	loket	sebaiknya	menyediakan	kartu	
nomor	 urut	 (antrian),	 petugas	 sebaiknya	 memberikan	
pelayanan	yang	ramah	dengan	komunikasi	yang	baik.

daftar pustaka

	 1.	 Departemen	 Kesehatan	 RI.	 2010.Rencana	 Strategis	 Departemen	
Kesehatan	Tahun	2010–2014.	Jakarta.

	 2.	 Departemen	 Kesehatan	 RI.	 2009.	 Pedoman	 Pemantauan	 Wilayah	
Setempat	 Kesehatan	 Ibu	 dan	 Anak	 (PWS-KIA).	 Jakarta	 :	 Dirjen	
Binkesmas.

	 3.	 Tjiptono,	 Fandy.	 1999.	 Prinsip-prinsip	 Total	 Quality	 Service.	
Yogyakarta:	Andi.

	 4.	 Satrianegara	 MF.	 2009.	 Buku	 Ajar	 Organisasi	 dan	 Manajemen	
Pelayanan	Kesehatan	Serta	Kebidanan.	Jakarta:	Salemba	Medika.

	 5.	 Dinas	 Kesehatan	 Kabupaten	 Sampang.	 2008-2010.	 Profil	 Dinas	
Kesehatan	Kabupaten	Sampang.	Sampang.	

	 6.	 Rangkuti	 F.	 2009.	 Measuring	 Customer	 Satisfaction.	 Jakarta:	 PT.	
Gramedia	Pustaka.	

	 7.	 Parasuraman	 et	 al.	 1990.	 SERVQUAL:	 review,	 critique	 research	
agenda.	European	Journal	of	Marketing,	30	(January),	pp.	1-36.

	 8.	 Burhan	Bungin.	2008.	Metode	Penelitian	Kuantitatif.	Jakarta:	Kencana	
Prenada	Media	Group.

	 9.	 Azwar,	Azrul.	1996.	Program	Menjaga	Mutu	Pelayanan	Kesehatan,	
Aplikasi	Prinsip	Lingkaran	Pemecahan	Masalah.	 Jakarta:	Yayasan	
Penerbit	IDI.

	10.	 Adam,	Arlin.	2006.	Survey	Kepuasan	Masyarakat	Terhadap	Pelayanan	
Puskesmas	di	Wilayah	Timur	Indonesia,	Direktur	Upaya	Kesehatan	
Dasar	Dirjen,	Binkesmas:	Departemen	Kesehatan	RI.

	11.	 Yamit,	 Zulian.	 2001.	 Manajemen	 Kualitas	 Produk	 dan	 Jasa.	
Yogyakarta:	Ekonisia.	

	12.	 Wijono,	Djoko.	2000.	Manajemen	Mutu	Pelayanan	Kesehatan	Teori,	
Strategis	dan	Aplikasi.	Surabaya:	Universitas	Airlangga	Press.



��

Pengaruh Pemberian Penyuluhan Cara Memandikan Neonatus 
Dini terhadap Sikap Ibu Nifas Fase Taking Hold di BPS ASRI 
Tuban Kabupaten Tuban

(The Influence of Giving Counseling on the Way to Bath an Early Neonatus 
and the Behavior of Taking-hold Phase Post-partum Mothers at ASRI Delivery 
Clinic (BPS ASRI), In Tuban District )

Eva Silviana Rahmawati
STIKES	NU	Tuban	Prodi	D	III	Kebidanan

abstrak

Latar Belakang: Standar Pelayanan Kebidanan ke 15 menyatakan bahwa Bidan memberikan pelayanan masa nifas melalui 
kunjungan rumah. Kebanyakan bidan di BPS wilayah Tuban sudah melakukan kunjungan rumah minimal 3 kali. Dalam perawatan 
bayi baru lahir (BBL) hampir 80% ibu nifas tidak memandikan bayinya sendiri tetapi dikerjakan bidan. Banyak bidan mengatakan ibu 
nifas menyerahkan kepadanya sampai tali pusat lepas dengan alasan belum berani memandikan bayinya karena takut tali pusat belum 
lepas, bayi terlalu kecil, kurangnya pengetahuan memandikan bayi. Peran bidan dibutuhkan dalam pemberian penyuluhan kepada 
ibu nifas tentang perawatan bayi baru lahir (BBL) terutama cara memandikan bayi beserta perawatan tali pusatnya. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh pemberian penyuluhan cara memandikan neonatus dini terhadap sikap ibu nifas fase taking 
hold. Metode: Penelitian ini menggunakan jenis eksperimen dengan pra-eksperimen (Static-group comparison design). Populasinya 
seluruh ibu nifas sebanyak 33 orang. Pengambilan sampel secara consecutive sampling. Besar sampel sebanyak 24 orang yaitu 12 
wanita kelompok perlakuan dan 12 wanita kelompok kontrol. Uji yang digunakan adalah Test MC Nemar berdistribusi Chi Kuadrat 
( χ2 ). Hasil: Hasil penelitian diperoleh perubahan yang signifikan antara sebelum dan setelah diberikan penyuluhan pada kelompok 
perlakuan yaitu χ2 hitung (4,50) lebih besar dari χ2 tabel (3,481) maka HI ditolak, yang menunjukkan adanya pengaruh antara 
pemberian penyuluhan cara memandikan neonatus dini dengan sikap ibu nifas fase taking hold. Kesimpulan : Sikap ibu nifas dalam 
memandikan neonatus dini dapat dipengaruhi oleh penyuluhan. Saran bagi Bidan diharapkan dalam kunjungan nifas juga mengajarkan 
pada ibu nifas tentang cara memandikan neonatus dini.

Kata kunci: masa nifas, penyuluhan, memandikan neonatus dini

abstract

The 15th Midwifery Service Standard declared that a midwife give service during Post-Partum period by visiting home. Most of 
the midwives in Tuban has done the home-visit service at least three times. During early neonatus treatment period, almost 80% of 
Post-Partum mothers do not bath their newly born babies by themselves, but the midwife does it instead. Many midwives say that Post-
Partum mothers usually leave their newly born babies up to them until the placenta gets off because the mothers are not tough enough to 
do so. Post-Partum mothers have various reason for not bathing their babies. They say because the placenta still fits tightly, the baby is 
too small, also they don’t have enough knowledge of bathing the baby is not enough. In this case, the role of a midwife is really needed 
especially in giving education to Post-Partum mothers about early neonates treatment, mainly the way of bathing, as well as taking care 
of placenta. This study is aims to identify the influence of giving counseling on the way to bath an early neonatus and the behavior of 
taking-hold phase Post-Partum mothers.This study is using an experimental research type with Quasy – experiment. The population 
is all Post-Partum mothers, precisely 33 people. The Sampling Taking Mothers is consecutive sampling. The number of samples is 24 
people, divided into two group. 12 people function as treatment group and the other 12 function as control group. The test being applied 
ic MC Test Nemar with the distribution of Chi Square (χ2). The research findings show a significant change between the behavior before 
and after being given the counseling. In treatment group, χ2 calculation (4.50) greater than χ2 table (3.481), therefore H1 was rejected 
which means that there is a significant influence between giving counseling on the way of bathing an early neonatus and the behavior of 
taking-hold phase Post-Partum mothers. In other words, the behavior of taking-hold phase Post-Partum mothers in bathing their early 
neonatus can be influenced by counseling. That way, midwives are hoped to teach the Post-Partum mothers the method of bathing their 
early neonatus during their Post-Partum home-visit periods.

Key words: peuperial periode, edication, bathing on early neonatus

pendahuluan

Pelayanan	 kebidanan	 merupakan	 bagian	 integral	
dari	 pelayanan	 kesehatan	 berfokus	 pada	 pelayanan	

kesehatan	 perempuan,	 bayi	 baru	 lahir,	 dan	 anak	 dalam	
mewujudkan	 keluarga	 berkualitas.	 Upaya	 peningkatan	
kualitas	asuhan	kebidanan	merupakan	salah	 satu	upaya	
untuk	 menurunkan	 angka	 kematian	 ibu	 (AKI)	 dan	
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angka	kematian	bayi	(AKB),	dimana	upaya	pemerintah	
pada	 tahun	 2015	 menurunkan	 AKI	 menjadi	 102	 per	
100.000	 KH,	 AKB	 menjadi	 23	 per	 1000	 KH,	 dan	
AKBAL	menjadi	32	per	1000	KH	(Komitmen	Indonesia	
berdasarkan	 kesepakatan	 global	 MDGs,	 2000).	 Untuk	
mendapatkan	 asuhan	 kebidanan	 yang	 berkualitas	 perlu	
didukung	dengan	tersedianya	standar	asuhan	kebidanan	
dan	 standar	 pelayanan	 kebidanan,	 tenaga	 bidan	 yang	
professional,	 sarana	 dan	 fasilitas	 yang	 sesuai	 dengan	
kebutuhan.1

Di	 dalam	 Standar	 Pelayanan	 Kebidanan	 terdapat	
ruang	 lingkup	 pelayanan	 kebidanan	 yang	 meliputi	 dua	
puluh	 empat	 standar.	 Terkait	 dalam	 hal	 itu,	 terdapat	
dalam	Standar	15	yaitu	pelayanan	bagi	ibu	dan	bayi	pada	
masa	nifas,	yang	menyatakan	bahwa	Bidan	memberikan	
pelayanan	 selama	 masa	 nifas	 melalui	 kunjungan	 rumah	
pada	 hari	 ketiga,	 minggu	 kedua,	 dan	 minggu	 keenam	
setelah	 persalinan,	 untuk	 membantu	 proses	 pemulihan	
ibu	 dan	 bayi	 melalui	 penanganan	 tali	 pusat	 yang	 benar;	
penemuan	 dini;	 penanganan	 atau	 rujukan	 komplikasi	
yang	mungkin	terjadi	pada	masa	nifas;	serta	memberikan	
penjelasan	 tentang	 kesehatan	 secara	 umum,	 kebersihan	
perorangan,	 makan	 bergizi,	 perawatan	 bayi	 baru	 lahir,	
pemberian	ASI,	Imunisasi	dan	KB.2

Berdasarkan	 survey	 pendahuluan	 hasil	 wawancara	
pada	 10	 ibu	 nifas	 di	 BPS	 ASRI	 Tuban	 bulan	 Januari	
2011,	bahwa	semua	ibu	nifas	belum	berani	memandikan	
bayinya	 dengan	 alasan	 antara	 lain:	 tali	 pusatnya	
belum	 lepas,	 bayi	 masih	 sangat	 kecil,	 belum	 tahu	 cara	
memandikan	 bayi	 yang	 belum	 lepas	 tali	 pusatnya	
dan	 belum	 pernah	 mendapat	 penyuluhan	 tentang	 cara	
memandikan	neonatus	dini.

Bayi	 baru	 lahir	 normal	 yaitu	 bayi	 yang	 lahir	 dari	
kehamilan	 37–42	 minggu	 &	 berat	 lahir	 berkisar	 antara	
2500–4000	 gram	 yang	 merupakan	 masa	 neonatal	
dini	 dimana	 tali	 pusat	 belum	 lepas.	 Dari	 penjelasan	
tersebut	 dapat	 diketahui	 bahwa	 keadaan	 bayi	 yang	
masih	 kecil	 dan	 adanya	 tali	 pusat	 yang	 belum	 lepas,	
banyak	dijadikan	 alasan	bagi	 para	 ibu	nifas	yang	 tidak	
berani	 untuk	 memandikan	 bayinya.	 Memandikan	 bayi	
merupakan	 satu	 proses	 Bounding	 Attachment yang	
erat	 hubungannya	 dengan	 proses	 tumbuh	 kembang	
bayi	 karena	 bayi	 dan	 ibu	 membentuk	 ikatan	 batin	 satu	
dengan	yang	lain.3

Peran	 bidan	 atau	 tenaga	 kesehatan	 lainnya	 secara	
nyata	 sangat	 dibutuhkan	 khususnya	 dalam	 bidang	
pemberian	 penyuluhan	 kepada	 ibu	 nifas	 tentang	
perawatan	 bayi	 baru	 lahir,	 terutama	 mengenai	 cara	
memandikan	 bayi	 dengan	 benar	 beserta	 perawatan	 tali	
pusatnya.	Adapun	faktor	yang	mempengaruhi	kurangnya	
penyuluhan	 terhadap	 ibu	 nifas,	 yaitu	 faktor	 dari	 ibu	
sendiri	 yang	 memiliki	 sikap	 acuh	 atau	 ketidakmampuan	
dan	kurang	rasa	 tanggung	jawab	terhadap	kesehatan	diri	
dan	 bayinya	 akibat	 kelelahan	 setelah	 proses	 persalinan.	
Oleh	sebab	itu	sebaiknya	penyuluhan	diberikan	pada	hari	
ke	 3–10	 yaitu	 pada	 fase	 taking	 hold	 karena	 pada	 fase	

ini	 ibu	 merasa	 khawatir	 akan	 ketidakmampuan	 dan	 rasa	
tanggung	jawab	dalam	merawat	bayi.	Fase	Taking	Hold	

Pada	 Fase	 Taking	 Hold	 perlu	 adanya	 dukungan	 dari	
Bidan	 maupun	 tenaga	 kesehatan	 lainnya	 karena	 saat	
ini	 merupakan	 kesempatan	 yang	 baik	 untuk	 menerima	
berbagai	 penyuluhan	 dalam	 merawat	 diri	 dan	 bayinya	
sehingga	 tumbuh	 rasa	 percaya	 diri.	 Dengan	 demikian	
akan	menambah	pengetahuan	ibu	nifas	dalam	melakukan	
perawatan	bayi	baru	lahir	usia	0	–	7	hari	dimana	tali	pusat	
belum	lepas	/	masih	basah.4

Berdasarkan	 permasalahan	 tersebut	 maka	 peneliti	
tertarik	 untuk	 melakukan	 penelitian	 tentang	 pengaruh	
pemberian	 penyuluhan	 cara	 memandikan	 neonatus	 dini	
terhadap	 sikap	 ibu	 nifas	 fase	 taking	 hold	 di	 BPS	 ASRI	
Kabupaten	Tuban.

Dari	 latar	 belakang	 di	 atas	 maka	 dirumuskan	
permasalahan	 penelitian	 sebagai	 berikut	 :	 “Adakah	
pengaruh	 pemberian	 penyuluhan	 tentang	 cara	
memandikan	neonatus	dini	 terhadap	sikap	 ibu	nifas	 fase	
taking	hold	di	BPS	ASRI	Tuban	?”

Tujuan	 penelitian	 ini untuk mengetahui	 pengaruh	
pemberian	 penyuluhan	 tentang	 cara	 memandikan	
neonatus	dini	terhadap	sikap	ibu	nifas	fase	taking	hold	di	
BPS	ASRI	Tuban.

metodologi penelitian

Variabel	 penelitian	 ini	 terdiri	 dari:	 Variabel	
Independen:	 Penyuluhan	 tentang	 cara	 memandikan	
neonatus	 dini,	 dan	 Variabel	 Dependen:	 Sikap	 ibu	 nifas	
sebelum	 &	 sesudah	 diberikan	 penyuluhan	 tentang	 cara	
memandikan	neonatus	dini.	

Penelitian	 ini	 menggunakan	 jenis	 penelitian	
eksperimen	 dengan	 Quasy-Experiment.	 Rancangan	 ini	
berupaya	 untuk	 mengungkapkan	 hubungan	 sebab	 akibat	
dengan	 cara	 melibatkan	 kelompok	 kontrol	 disamping	
kelompok	eksperimental.5

Populasi	 dalam	 penelitian	 ini	 adalah	 seluruh	 ibu	
nifas	 yang	 telah	 bersalin	 pada	 bulan	 Mei-Juli	 di	 BPS	
ASRI	Tuban	berjumlah	33	orang	ibu	nifas.	Besar	sampel	
sebanyak	 24	 ibu	 dengan	 ketentuan	 yaitu	 ibu	 nifas	 yang	
telah	 memenuhi	 kriteria	 inklusi	 sebesar	 12	 ibu	 pada	
kelompok	perlakuan	dan	12	 ibu	pada	kelompok	kontrol,	
dengan	 metode	 pengambilan	 sampel	 consecutive	
sampling.	 Instrumen	 yang	 digunakan	 adalah	 kuesioner	
yang	 dibuat	 oleh	 peneliti	 sendiri	 dengan	 mengacu	 pada	
teori	dan	konsep.	Teknik	yang	digunakan	untuk	mengolah	
data	adalah	menggunakan	sikap	menurut	Linkert,	dengan	
menggunakan	 kalimat	 pernyataan	 favoreble	 merupakan	
kalimat	 sikap	 positif	 sedangkan	 un	 favorable	 kalimat	
sikap	 negative.6	 Analisa	 data	 dengan	 tehnik	 analisis	
univariate	 untuk	 memperoleh	 gambaran	 dari	 masing-
masing	 variabel	 dan	 distribusi	 frekuensi,	 sedangkan	
analisis	 bivariat	 menggunakan	 Uji	 MC	 Nemar	 Test	
berdistribusi	Chi	Kuadrat	(χ2).
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hasil penelitian

Dari	 tabel	 1	 didapatkan	 responden	 sejumlah	 12	
responden	 yang	 diteliti	 terhadap	 cara	 memandikan	
neonatus	 dini	 memiliki	 sikap	 diantaranya	 unfavorabel	
sebanyak	9	orang	(75%),	favorabel	sebanyak	3	responden	
(25%).

Dari	 tabel	 2	 didapatkan	 responden	 sejumlah	 12	
responden	 yang	 diteliti	 terhadap	 cara	 memandikan	
neonatus	 dini	 memiliki	 sikap	 diantaranya	 favorabel	
sebanyak	 9	 orang	 (75%),	 unfavorabel	 sebanyak	 3	
responden	(25%).

Dari	 tabel	 3	 menunjukkan	 bahwa	 dari	 12	 responden	
sebelum	 penyuluhan	 yang	 memiliki	 sikap	 unfavorabel	
sebanyak	 9	 orang	 (75%)	 sedangkan	 setelah	 diberikan	
penyuluhan	 pada	 responden	 yang	 sama	 tentang	 cara	
memandikan	neonatus	dini	yaitu	sebanyak	9	orang	(75%)	
bersikap	favorabel.

Dari	 tabel	 4	 menunjukkan	 bahwa	 dari	 12	 responden	
pada	pre	 test	yang	memiliki	sikap	unfavorabel	sebanyak	

10	 orang	 (83,3%)	 sedangkan	 pada	 post	 test	 sebanyak	 9	
orang	(25%).	

Hasil Analisa Data

Berdasarkan	 hasil	 penyajian	 data	 di	 atas	 terdapat	
dua	 kelompok	 yaitu	 kelompok	 kontrol	 dan	 kelompok	
perlakuan.

Dari	 data	 pada	 tabel	 5	 terdapat	 perbedaan	 antara	
kelompok	 kontrol	 dan	 kelompok	 perlakuan.	 Pada	
kelompok	kontrol	perubahan	yang	terjadi	tidak	signifikan	
sedangkan	pada	kelompok	perlakuan	sebelum	dan	setelah	
diberikan	 penyuluhan	 mengalami	 perubahan	 sikap	 yang	
signifikan.

Dari	data	di	atas	diperoleh	hasil	dengan	menggunakan	
Skor	 T	 kemudian	 untuk	 menguji	 signifikasi	 setiap	
perubahan	 digunakan	 uji	 MC	 Nemar	 Test	 berdistribusi	
Chi	Kuadrat	(χ2)	yaitu	χ2	hitung	(4,50)	lebih	besar	dari	χ2	

tabel	(3,481)	maka	HI	ditolak,	yang	menunjukkan	adanya	
pengaruh	antara	pemberian	penyuluhan	cara	memandikan	
neonatus	dini	dengan	sikap	ibu	nifas	fase	taking	hold.

Tabel 1. Distribusi	 Sikap	 Ibu	 Nifas	 Fase	 Taking	 Hold	
Pada	 Kelompok	 Perlakuan	 Sebelum	 Diberi	
Penyuluhan	 Tentang	 Cara	 Memandikan	
Neonatus	Dini	Di	BPS	ASRI	Tuban	Bulan	Mei	
–	Juli	2011

No. Sikap Responden Jumlah %
1
2

Favorable
Un	favorable

	 3
	 9

	 25
	 75

Jumlah 12 100

Tabel 2. Distribusi	 Sikap	 Ibu	 Nifas	 Fase	 Taking	 Hold	
pada	 Kelompok	 Perlakuan	 Setelah	 Diberi	
Penyuluhan	 tentang	 Cara	 Memandikan	
Neonatus	Dini	Di	BPS	ASRI	Tuban	Bulan	Mei	
–	Juli	2011

No. Sikap Responden Jumlah %
1
2

Favorable
Un	favorable

	 9
	 3

	 75
	 25

Jumlah 12 100

Tabel 3. Distribusi	 Silang	 Pengaruh	 Pemberian	
Penyuluhan	 Cara	 Memandikan	 Neonatus	 Dini	
terhadap	Sikap	Ibu	Nifas	Fase	Taking	Hold	pada	
Kelompok	Perlakuan	di	BPS ASRI	Tuban	Mei	
–	Juli	2011

No. Penyuluhan
Sikap

Jumlah
Favorable Un favorable
N % N % N %

1 Sebelum 3 25 9 75 12 100

2 Sesudah 9 75 3 25 12 100

Tabel 4. Distribusi	 Sikap	 Ibu	 Nifas	 Fase	 Taking	 Hold	
terhadap	Cara	Memandikan	Neonatus	Dini	pada	
Kelompok	 Kontrol	 (Pre	 dan	 Post	 Test)	 di	 BPS	
ASRI	Tuban	Bulan	Mei	–	Juli	2011	

No.
Sikap Responden 

(Pre Test)
Jumlah %

1
2

Favorable
Un	favorable

	 2
10

	 16,7
	 83,3

Jumlah 12 100

No.
Sikap Responden  

(Post Test )
Jumlah %

1
2

Favorable
Un	favorable

	 3
	 9

	 25
	 75

Jumlah 12 100

Tabel 5.	Distribusi	 Sikap	 Ibu	 Nifas	 Fase	 Taking	 Hold	
Terhadap	Cara	Memandikan	Neonatus	Dini	pada	
Kelompok	Kontrol	dan	Kelompok	Perlakuan	di	
BPS	ASRI	Tuban	Bulan	Mei	–	Juli	2011

Keterangan:
+	 :	Favorable
−	 :	Un	favorable
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Berdasarkan	 hasil	 penelitian	 pada	 tabel	 1	 dan	 2	
didapat	 perubahan	 sikap	 yang	 signifikan	 yaitu	 sebelum	
diberikan	penyuluhan	hanya	terdapat	3	orang	(25%)	yang	
memiliki	sikap	favorabel,	 sedangkan	setelahnya	menjadi	
9	orang	(75%).

Menurut	 Azwar	 Saifuddin	 bahwa	 perubahan	 pada	
sikap	 seseorang,	 sangatlah	 dipengaruhi	 oleh	 sebuah	
stimuli	 seperti	 individu,	 situasi,	 isyu	 sosial,	 kelompok	
sosial,	dan	obyek	lainnya.5

Sikap	 ibu	 nifas	 dalam	 memandikan	 neonatus	 dini	
akan	 cenderung	 favorabel	 setelah	 diberikan	 stimulasi	
seperti	 situasi,	 isyu	 sosial,	 kelompok	 social,	 ataupun	
suatu	 penyuluhan.	 Dimana	 suatu	 perubahan	 sikap	 ibu	
tersebut	akan	terdapat	aplikatif	jika	ibu	mengerti	manfaat	
&	tujuan	dari	memandikan	neonatus	dini.

Berdasarkan	 hasil	 penelitian	 pada	 tabel	 4	 terdapat	
perubahan	sikap	yang	tidak	signifikan	antara	pre	dan	post	
test	 atau	 sebelum	 dan	 sesudah	 dilakukan	 penyuluhan.	
Dimana	 pada	 pre-test	 didapatkan	 2	 orang	 (16,7%)	
memiliki	sikap	yang	favorabel,	sedangkan	yang	bersikap	
unfavorabel	 sebanyak	 10	 orang	 (83,3%)	 dan	 pada	 post-
test	 yaitu	 sebanyak	 3	 orang	 (25%)	 dengan	 sikap	 yang	
bersikap	favorabel	sedangkan	yang	bersikap	unfavorable	
sebanyak	9	orang	(75%).

Sesuai	 teori	 Notoatmodjo	 (2005),	 yang	 menyatakan	
bahwa	 pengetahuan	 tersebut	 dapat	 diperoleh	 baik	 dari	
pengalaman	langsung	maupun	melalui	pengalaman	orang	
lain.	 Beberapa	 faktor	 yang	 dapat	 mempengaruhi	 tingkat	
pengetahuan	 diantaranya	 adalah	 faktor	 internal	 seperti	
pendidikan,	umur,	pekerjaan,	dan	faktor	eksternal	seperti	
lingkungan	 /	 tempat	 tinggal,	 sumber	 informasi,	 media	
massa,	sosial	budaya.7

Pada	 kelompok	 yang	 tidak	 diberi	 penyuluhan	
banyak	 yang	 bersikap	 unfavorabel	 terhadap	 cara	
memandikan	 neonatus	 dini,	 akan	 tetapi	 ada	 juga	 yang	
bersikap	 favorabel.	 Hal	 tersebut	 kemungkinan	 dapat	
pula	 dipengaruhi	 oleh	 pengetahuan	 yang	 mereka	 miliki	
ataupun	 dari	 lingkungan	 sekitarnya	 seperti	 orang	 tua,	
tetangga,	dll.

Dari	 tabel	 5	 diperoleh	 hasil	 yang	 signifikan	 pada	
kelompok	 perlakuan	 sebelum	 dan	 setelah	 diberikan	
penyuluhan.	 Dalam	 pengolahan	 data	 menggunakan	 uji	
MC	 Nemar	 Test	 berdistribusi	 Chi	 Kuadrat	 (χ2)	 yaitu	
χ2	hitung	 (4,50)	 lebih	besar	dari	χ2	 tabel	 (3,481)	maka	
HI	ditolak,	 yang	 menunjukkan	 adanya	 pengaruh	 antara	
pemberian	 penyuluhan	 cara	 memandikan	 neonatus	 dini	
dengan	sikap	ibu	nifas	fase	taking	hold.

Sesuai	 dengan	 tujuan	 penyuluhan	 yaitu	 tercapainya	
perubahan	 perilaku	 individu,	 keluarga	 dan	 masyarakat	
dalam	 membina,	 memelihara	 perilaku	 dan	 lingkungan	
sehat,	 serta	 berperan	 aktif	 dalam	 upaya	 mewujudkan	
derajat	 kesehatan	 yang	 optimal.	 Penyuluhan	 dikatakan	
berhasil	 bila	 terjadi	 perubahan	 pengertian,	 sikap	 dan	
perilaku	 masyarakat	 yang	 dikaitkan	 dengan	 sasaran	
program	kesehatan.8

Penyuluhan	 akan	 lebih	 mudah	 penerimaannya	
jika	 sesuai	 dengan	 situasi	 dan	 kondisi.	 Pada	 adaptasi	
psikologis	 masa	 nifas	 dibagi	 menjadi	 tiga	 periode	 yaitu	
fase	 taking	 in,	 fase	 taking	 hold,	 serta	 latting	 go.	 Fase	
taking	hold	 ini	merupakan	fase	yang	berlangsung	antara	
3	–	10	hari	setelah	melahirkan.	Pada	fase	ini	ibu	merasa	
khawatir	akan	ketidakmampuan	dan	rasa	tanggung	jawab	
dalam	 merawat	 bayi.	 Selain	 itu	 perasaannya	 sangat	
sensitiv	sehingga	mudah	tersinggung	jika	komunikasinya	
kurang	 hati-hati,	 sehingga	 perlu	 adanya	 dukungan	
karena	 saat	 ini	 merupakan	 kesempatan	 yang	 baik	 untuk	
menerima	 berbagai	 penyuluhan	 dalam	 merawat	 diri	 dan	
bayinya	sehingga	tumbuh	rasa	percaya	diri.4

Terdapat	 perbedaan	 antara	 kelompok	 kontrol	 dan	
kelompok	 perlakuan.	 Pada	 kelompok	 kontrol	 perubahan	
yang	 terjadi	 tidak	 signifikan	 sedangkan	 pada	 kelompok	
perlakuan	 sebelum	 dan	 setelah	 diberikan	 penyuluhan	
mengalami	perubahan	sikap	yang	signifikan.

Pemberian	 penyuluhan	 dapat	 mempengaruhi	
pengetahuan	 ibu	 nifas,	 di	 mana	 pada	 pelaksanaan	
penyuluhan	 sebaiknya	 juga	 memperhatikan	 situasi	 dan	
kondisi	 karena	 hal	 tersebut	 dapat	 mempengaruhi	 respon	
penerimaan	 ibu	 nifas.	 Situasi	 yang	 dimaksud	 adalah	
ibu	 dalam	 kondisi	 sudah	 mulai	 merasa	 khawatir	 akan	
ketidakmampuan	dan	rasa	tanggung	jawab	dalam	merawat	
bayi,	 sehingga	 dalam	 hal	 ini	 merasa	 membutuhkan	
adanya	 dukungan	 dan	 bimbingan	 mengenai	 perawatan	
bayi	sehari–hari.

kesimpulan

Sesuai	 dengan	 tujuan,	 maka	 dalam	 penelitian	
ini	 secara	 umum	 dapat	 disimpulkan	 bahwa:	 1)	 Ibu	
nifas	 sebelum	 atau	 yang	 tidak	 diberi	 penyuluhan	 cara	
memandikan	 neonatus	 dini	 yaitu	 sebanyak	 9	 responden	
(75%)	 mempunyai	 sikap	 yang	 negative	 (unfavorable)	
terhadap	 cara	 memandikan	 neonatus	 dini.	 2)	 Ibu	 nifas	
setelah	diberi	penyuluhan	cara	memandikan	neonatus	dini	
yaitu	sebanyak	9	responden	(75%)	mempunyai	sikap	yang	
positif	 (favorable)	 terhadap	 cara	 memandikan	 neonatus	
dini.	3)	Ada	pengaruh	dalam	pemberian	penyuluhan	cara	
memandikan	neonatus	dini	 terhadap	sikap	 ibu	nifas	 fase	
taking	hold	dengan	nilai	χ2	hitung	(4,50)	lebih	besar	dari	
χ2	tabel	(3,481).

Dari	 hasil	 penelitian,	 saran	 yang	 dapat	 diberikan	
peneliti	antara	lain:	Bagi	Ibu	mampu	mempraktikkan	dan	
menyampaikan	kepada	orang	lain	tentang	ilmu	yang	telah	
diterima	 yakni	 cara	 memandikan	 neonatus	 dini,	 secara	
mandiri	dan	berani	dikarenakan	sangat	erat	hubungannya	
dengan	ikatan	batin	antara	orang	tua	dan	anak	(Bounding	
Attachment)

Bagi	Dinas	Kesehatan	memberi	motivasi	kepada	bidan	
untuk	 selalu	 memberikan	 penyuluhan	 kesehatan	 pada	
masyarakat	khususnya	ibu	nifas	dalam	cara	memandikan	
neonatus	dini.
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Untuk	Bidan	memberi	penyuluhan	sepintas	mengenai	
perawatan	 bayi	 sehari-hari	 kepada	 ibu	 nifas	 yang	 akan	
diperbolehkan	 pulang,	 kemudian	 dilanjutkan	 pada	
kunjungan	nifas.
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