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Peran Petugas TB dalam Penemuan Suspek TB Paru di Kabupaten 
Probolinggo

Ro’isah, Nur Hamim, Achmad Kusyairi
Correspondence: Ro’isah. Jl. Area Pendidikan Pesantren Zainul Hasan Genggong. Probolinggo Indonesia

abstrak

Pulmonary tuberculosis is still a public health problem in developing countries, which until now has coverage for the 
discovery of pulmonary tuberculosis suspects in Indonesia is still below the national target of 70% yaiti CDR. The purpose of this 
study wanted to know after the discovery of pulmonary tuberculosis suspects in the given training on TB officer in Probolinggo. 
The research method is experimental, pretest-posttest design with one group design. Officers pulmonary tuberculosis before given 
training in doing pre-test related knowledge about TB and after the training given post-test performed on pulmonary tuberculosis 
with pulmonary tuberculosis after officials hope to get training to find suspected pulmonary tuberculosis. The sample in this study 
were all TB officer in Probolinggo that 33 respondents with a total sampling technique sampling. Data collection on respondents using 
questionnaire then the data in the tabulation and tested with paired samples test test statistic significant level α: 0.05, results in getting 
the average discovery of pulmonary tuberculosis suspects before the training is given, 21:27 SD, 1500 and the highest value of 
70, while the average of the training after the discovery of pulmonary tuberculosis is suspected, 28.45, SD, 2000, and the highest 
value of 119, and there are differences in the discovery of suspected pulmonary tuberculosis before and after the training given in 
Probolinggo district TB officer (p: 0.011 < α: 0.05). In pulmonary tuberculosis officers expect to keep improving discovery pulmonary 
tuberculosis suspects in addition to passive case finding also using active methods of case findining to improve health status in the 
community.

Key words: Tuberculosis Fungsionary, Invention Tuberculosis suspec

pendahuluan

tB paru adalah suatu penyakit menular yang 
disebabkan oleh kuman Myiobakterium tuberculosis yang 
sampai saat ini masih merupakan masalah kesehatan 
masyarakat di negara berkembang. Di Indonesia 
menduduki peringkat keempat setelah India, China, dan 
Afrika Selatan dengan jumlah kasus TB yang ditemukan 
sebanyak 302.861 orang (WHO,

2011). Hasil analisis situasi kabupaten Probolinggo 
tahun 2011, ada beberapa wilayah yang penemuan 
suspeknya masih di bawah target dan CDR belum 
memenuhi target nasional yaitu CDR 70% sehingga 
salah satu tantangan program TB adalah meningkatkan 
cakupan penemuan suspek dan BTA positif per desa 
yang di hitung sesuai dengan jumlah penduduk (Laporan 
Dinkes Kabupaten Probolinggo).

Sampai saat ini program penanggulangan TB Paru 
dengan Strategi DOTS belum dapat menjangkau seluruh 
Rumah Sakit Pemerintah, Swasta dan Sarana Pelayanan 
Kesehatan Lain. Tujuan jangka Panjang Penanggulangan 
TB paru adalah menurunkan angka kesakitan dan 
penularan TB paru.

Untuk itu peneliti ingin melibatkan kader desa yang 
nantinya akan terjun langsung ke masyarakat untuk 
menemukan suspek TB karena penderita TB paru dapat 
menularkan kepada 10–15 orang di sekelilingnya dalam 
waktu satu tahun.

Pemberdayaan adalah menempatkan pekerja untuk 
bertanggung jawab atas apa yang mereka kerjakan, 

Memberdayakan orang berarti mendorong mereka 
menjadi lebih terlibat dalam keputusan dan aktivitas yang 
memengaruhi pekerjaan mereka. Dalam hal ini peneliti 
memberdayakan petugas TB paru dalam penemuan 
suspek TB paru di Kabupaten Probolinggo.

Tujuan dalam penelitian ini adalah Menganalisis 
Penemuan suspek TB paru pada petugas TB paru di 
Kabupaten Probolinggo.

metode penelitian

jenis penelitian yang digunakan adalah jenis 
penelitian eksperimen, Rancang bangun yang digunakan 
pada penelitian ini adalah Rancang kuasi eksperimen 
(Pretest-posttest one Group Design). Penelitian quasi 
eksperimen merupakan penelitian yang dimaksudkan 
untuk mengetahui ada tidaknya akibat dari “sesuatu” 
yang dikenakan pada subjek selidik. Jack R. Fraenkel 
dan Norman E. Wallen (:271) dan John W. Creswell 
(2008:313). Populasi dan sampel penelitian ini adalah 
semua petugas TB paru Di

Wilayah kabupaten Probolinggo dengan teknik 
sampling total sampling yaitu 33 petugas TB paru, Waktu 
penelitian dilaksanakan pada tanggal 02 Mei–31 Juli 2014 

di Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo.
Sebelumnya peneliti memohon ijin ke Dinas 

Kesehatan, Pengumpulan data pada responden dengan 
menggunakan kuesioner. Peneliti mengundang 
responden untuk di berikan pelatihan, kemudian data 
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yang di dapat data diolah secara kuantitatif dengan 
menggunakan komputer diuji statistik.

Untuk mengetahui perbedaan penemuan suspek TB 
paru sebelum dan sesudah di berikan pelatihan dengan 
menggunakan uji paired samples test tingkat signifikan 
α: 0,05

hasil dan pembahasan

Analisis Penemuan Suspek TB Paru di Kabupaten 
Probolinggo

Berdasarkan tabel 1 didapatkan rerata penemuan 
suspek TB paru sebelum di berikan pelatihan adalah, 
21.27 SD, 1500 dan Nilai tertinggi 70, sedangkan 
sesudah pelatihan Rerata penemuan suspek TB paru 
adalah, 28.45, SD, 2000 dan Nilai tertinggi 119. Hasil 
uji statistik uji paired samples test didapatkan (P: 0,011 
< α: 0,05) sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan 
penemuan suspek TB Paru pada petugas TB sebelum dan 
sesudah mendapatkan pelatihan.

Penemuan Suspek TB Paru sebelum di berikan Pelatihan

Penemuan suspek TB paru oleh petugas TB dari 33 
petugas TB, rerata penemuan suspek TB paru adalah 
21.27, SD, 1500 dan Nilai tertinggi 70. Meskipun 
Petugas TB paru belum di berikan pelatihan tetap 
menemukan suspek TB paru hal ini dikarenakan 
sebagian besar karakteristik responden mempunyai usia 
> 35 tahun (60,6%) dan pendidikan (72,7%) pendidikan 
tinggi diploma. Menurut Notoadmojo 2005 semakin 
cukup Umur dan pendidikan seseorang maka semakin 
kuat pengetahuan dan berpikir dalam bekerja sehingga 
meskipun belum mendapatkan pelatihan petugas TB 
mempunyai kesadaran akan tanggung jawab yang 
diamanahkan kepadanya.

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Penemuan 
Suspek TB Paru Sebelum dan Sesudah di 
Berikan Pelatihan Responden di Kabupaten 
Probolinggo Bulan Juni Tahun 2014

No.
Penemuan suspek 

TB paru

Petugas 
TB

Sebelum Sesudah

1 Rerata 21,27 28.45

2 SD 1500 2000

3 Nilai maksimum 3 4

4 Nilai Minimum 70 119

N 33 33

P 0,011

Penemuan Suspek TB Paru sesudah di berikan Pelatihan

Penemuan suspek TB paru oleh petugas TB dari 
33 petugas TB, rerata penemuan suspek TB paru 
adalah 28.45, SD, 2000 dan Nilai tertinggi 119. Hal 
ini dikarenakan selain petugas sadar akan tanggung 
jawabnya, petugas juga termotivasi untuk menemukan 
TB paru, berdasarkan kuesioner yang diberikan kepada 
petugas TB ada peningkatan rerata pengetahuan, adalah, 
86.7, SD, 8.2 dan Nilai tertinggi 100, Rerata sikap 
adalah, 37.8, SD, 2.4 dan nilai tertinggi 40, dan Rerata 
motivasi adalah, 81.8, SD, 7.7 dan Nilai tertinggi 90.

Analisis Perbedaan sebelum dan sesudah di berikan 
Pelatihan

Terdapat perbedaan sebelum dan sesudah di berikan 
pelatihan pada petugas TB paru (P: 0.011 < α: 0,05). Hal 
ini karena petugas TB paru sebagian besar menemukan 
suspek TB paru dan Petugas TB paru merupakan petugas 
kesehatan yang sebagian besar bekerja di puskesmas dan 
wilayah kerja puskesmas yang memiliki potensi besar 
dalam penemuan suspek TB paru, selain itu petugas 
mendapatkan pelatihan tentang TB paru, sehingga 
pengetahuan tentang Tb semakin meningkat. Hasil dari 
Kuesioner didapatkan Rerata pengetahuan adalah, 86.7, 
SD, 8.2 dan Nilai tertinggi 100.

Menurut Depkes 2011, pelatihan merupakan 
salah satu upaya peningkatan pengetahuan, sikap dan 
keterampilan petugas dalam rangka meningkatkan mutu 
dan kinerja petugas. Dari hasil observasi 1.5 bulan setelah 
pelatihan didapatkan peningkatan peran petugas Tb dalam 
penemuan suspek TB paru yaitu Rerata penemuan suspek 
TB paru adalah, 28.45, SD, 2000 dan Nilai tertinggi 119

simpulan

penemuan suspek TB paru sebelum di berikan 
pelatihan didapatkan rerata penemuan suspek TB paru 
sebelum di berikan pelatihan adalah, 21.27 SD, 1500 dan 
Nilai tertinggi 70.

Penemuan suspek TB paru sesudah di berikan 
pelatihan didapatkan rerata penemuan suspek TB paru 
sesudah di berikan pelatihan adalah, 28.45, SD, 200 dan 
Nilai tertinggi 119.

Terdapat perbedaan sebelum dan sesudah di berikan 
pelatihan pada petugas TB paru (P: 0.011 < α: 0,05).

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen 
pada petugas TB paru, di harapkan penelitian TB paru 
di lanjutkan dengan variabel dan metode yang berbeda 
untuk meningkatkan derajat kesehatan di masyarakat. 
Diharapkan petugas TB paru tetap meningkatkan 
Penemuan suspek TB paru selain pasif case finding juga 
menggunakan metode aktif case finding. Sebagai penentu 
kebijakan untuk meningkatkan penemuan suspek TB 
paru dengan meningkatkan pendidikan kesehatan kepada 
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masyarakat tentang TB paru selain pasif case finding juga 
dengan metode aktif case finding.
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Riwayat Pendidikan dengan Perilaku Menyusui Bayi pada Ibu Nifas 
di BPM Ny “S” Wilayah Kerja Puskesmas Jabon Jombang

(History of Education with Behavioral Feeding the Baby in The Mother’s 
Postpartum at BPM Ny “S” Working Area Health Centers Jabon Jombang)

Siti Mudrikatin
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Jombang  
Program Studi D-III Kebidanan 2015

abstrak

Pemberian makanan pada bayi merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam rangka pertumbuhan dan 
perkembangan bayi. Permasalahan utama dalam pemberian ASI eksklusif adalah sosial budaya antara lain kurangnya kesadaran akan 
pentingnya ASI, rendahnya pendidikan. Langkah yang perlu dilaksanakan untuk membantu ibu agar berhasil menyusui bayinya yaitu 
memberikan informasi yang benar mengenai ASI, tata laksana di tempat bersalin yang mendukung ASI, mengusahakan keberhasilan 
menyusui bagi ibu yang bekerja dan menyediakan fasilitas menyusui di tempat umum. Penelitian ini adalah penelitian analitik desain 
crosssectional populasi seluruh ibu-ibu menyusui di BPM NY “S” Wilayah Kerja Puskesmas Jabon Jombang sebanyak 51, sampel 45 
responden, teknik pengambilan sampel mengguNakan simple random sampling. Pengumpulan data menggunakan kuesioner, disajikan 
dalam tabel di analisis menggunakan sperman rank. Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil uji statistik SPSS versi 16 for windows 
dengan menggunakan uji spearman’s Rank didapatkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,844 dengan signifikansi 0,000 < 0,05 (ρ < α), 
sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya ada hubungan antara riwayat pendidikan dengan perilaku menyusui bayi pada ibu nifas. 
Ada Hubungan Antara Riwayat Pendidikan dengan Perilaku Menyusui Bayi pada Ibu Nifas di BPM NY “S” Wilayah Kerja Puskesmas 
Jabon Jombang. Hal ini menunjukkan bahwa ibu-ibu yang berpendidikan SD umumnya lebih mampu memberikan ASI eksklusif secara 
baik dibandingkan dengan ibu-ibu yang berpendidikan tinggi.

Kata kunci: Pendidikan, perilaku, menyusui, nifas

abstract

Infant feeding is very important thing to note in the context of the growth and development of infants. The main pproblem in 
excusive breastfeeding is the social, cultural, among others, lack of awareness of the importance of breastfeeding, lack of education. 
Steps that need to be implemented to help the mother to successfully breastfeed is to give correct information about breastfeeding, in the 
management of maternity support breastfeeding, seeking the success of breastfeeding for working mothers and provide breastfeeding 
facilities in public places. This study a cross sectional analytic study population of all breastfeeding mothers in BPM Ny “S” working 
area health centers Jombang Jabon 51, the sample 45 respondents, the sampling technique using simple random sampling. Data 
collection using questionnaires, presented in the table analysis using the Spearman rank. Based on the calculations, statistical test 
result SPSS version 16 windows using spearman’s rank test in getting the correlation coefficient of 0,844 with a significance of 0,000 
< 0,05 (ρ < α), so H0 rejected and H1 accepted, meaning that there is a relationship between education history with the behavior of a 
baby breastfeeding on postpartum mothers. There is a relationship between education history with the behavior of a baby brestfeeding 
on postpartum mother in BPM Ny “S” working area of Puskesmas Jombang Jabon. This suggests that mothers who had elementary 
education generally better able to breastfeed exclusively compared with mothers are highly educated.

Key words: education, behavior, breastfeeding, chidbirth

pendahuluan

Pemberian makanan pada bayi merupakan hal 
yang sangat penting untuk diperhatikan dalam rangka 
pertumbuhan dan perkembangan bayi. Kejadian anak 
mengalami gizi kurang disebabkan makanan yang di 
konsumsi tidak dapat mencukupi kebutuhan atau adanya 
gangguan kesehatan. ASI merupakan makanan yang 
terbaik bagi bayi karena ada kandungannya sangat 
bermanfaat bagi bayi antara lain zat protektif  yang 
berguna untuk menghambat pertumbuhan kuman dan 

antibody terhadap penyakit, sehingga bayi yang diberi 
ASI eksklusif selama 6 bulan pertama akan lebih kebal 
terhadap kuman penyebab penyakit (Rulina, 2012). 

Data WHO pada tahun 2014 pemberian ASI eksklusif 
pada bayi usia 0–6 bulan di seluruh dunia baru mencapai 
54%. Survei demografi dan kesehatan Indonesia angka 
pemberian ASI turun pada tahun 2013 mencapai 49% dan 
menurun pada tahun 2014 yaitu 39%, penggunaan susu 
formula meningkat tiga kali lipat. Pemberian ASI saja 
(ASI eksklusif) di Indonesia sekitar 52% ibu memberikan 
ASI eksklusif. Cakupan pemberian ASI eksklusif di 
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Propinsi Jawa Timur adalah 34,53% dari 57.208 (Laporan 
Tahunan Promkes tahun 2014). Pencapaian ASI eksklusif 
di Kabupaten Jombang tahun 2014 dari 19.241 bayi yang 
mendapat ASI eksklusif sebanyak 9.094 bayi atau 47,26% 
(Dinkes Kabupaten Jombang, 2014). Jumlah ibu nifas di 
BPM Ny. ”S” wilayah kerja Puskesmas Jabon Jombang 
tahun 2014 sebanyak 75 ibu nifas, dengan pencapaian 
ASI eksklusif sebesar 35% (BPM Ny. “S” wilayah kerja 
Puskesmas Jabon Jombang, 2014).

Permasalahan utama dalam pemberian ASI eksklusif 
adalah sosial budaya antara lain kurangnya kesadaran 
akan pentingnya ASI, rendahnya pendidikan. Kebiasaan 
ibu yang tidak mendukung pemberian ASI (Air Susu 
Ibu) adalah memberi makanan/minuman setelah bayi 
lahir seperti madu, air kelapa, nasi papah, pisang dan 
memberi susu formula sejak dini, orang tua dan keluarga 
juga masih dapat menyediakan dan menganjurkan pada  
pemberian susu formula dan kepercayaan seperti adanya 
kepercayaan kalau menyusui dapat merusak payudara 
dan adanya kepercayaan memberikan madu/air manis 
merupakan suatu ajaran di dalam agama. Faktor-faktor 
yang dapat memengaruhi penggunaan ASI (Air Susu 
Ibu) antara lain, rendahnya pendidikan, perubahan sosial 
budaya, faktor psikologis, faktor kurangnya penerangan 
tentang manfaat ASI oleh petugas kesehatan sehingga 
masyarakat kurang mendapat penerangan atau dorongan 
tentang manfaat pemberian ASI, Minimnya pengetahuan 
masyarakat tentang ASI (Air Susu Ibu) karena rendahnya 
pendidikan. Dampak yang ditimbulkan yaitu dengan ASI, 
anak tidak saja menjadi lebih pandai dan lebih sehat, tapi 
juga kemampuan spiritualnya lebih bagus. Anak-anak 
yang diberi ASI akan merasakan 20 kali lebih jarang 
mencret, 7 kali lebih jarang mengidap radang paru-paru, 
4 kali lebih jarang radang otak, bahkan kemungkinan 
untuk kanker getah bening menurun 6-8 kali. Belum lagi 
dengan alergi atau infeksi telinga, IQ lebih bagus, anak 
susu formula 16 kali lebih banyak dan sering dirawat 
dibandingkan dengan anak yang diberi ASI (Rahmani, 
2010).

Langkah-langkah yang perlu dilaksanakan untuk 
membantu ibu agar berhasil menyusui bayinya yaitu 
memberikan informasi yang benar mengenai ASI, tata 
laksana di tempat bersalin yang mendukung ASI (Air 
Susu Ibu), dalam mengusahakan keberhasilan menyusui 
bagi ibu yang bekerja dan menyediakan fasilitas 
menyusui di tempat umum. Dari kenyataan yang ada 
diharapkan semua bayi diberikan ASI eksklusif sampai 
usia 6 bulan dan diharapkan dapat memberi masukan 
dalam meningkatkan penyuluhan mengenai pemberian 
ASI eksklusif di samping itu diadakannya rawat gabung, 
penempatan bidan yang dirasa sangat kekurangan sekali, 
pada larangan penayangan iklan-iklan susu formula di 
stasiun televisi, meningkatkan kesadaran masyarakat, 
mulai dari ibu, suami, serta keluarganya akan pentingnya 
ASI (Suradi R, 2009). Pemberian ASI secara eksklusif 
pada ibu yang bekerja dapat dilakukan dengan memerah 

ASI dan disimpan dalam suhu ruangan agar ASI tidak 
menjadi rusak, diberikan pada bayi ketika bayi merasa 
haus.

metode penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
analitik design crossectional. teknik pengambilan sampel 
menggunakan simple random sampling. Pengumpulan 
data menggunakan kuesioner, disajikan dalam tabel 
di analisis menggunakan sperman rank. Penelitian ini 
dilakukan di BPM Ny “S” Wilayah Kerja Puskesmas 
Jabon Jombang pada tanggal 15 sampai 26 Mei 2015. 
Populasi yang diteliti adalah ibu-ibu nifas di BPM Ny 
“S” di Wilayah Kerja menggunakan simple random 
sampling diperoleh 45 responden.

Variabel yang digunakan antara lain variabel 
independen (bebas) yaitu riwayat pendidikan dan variabel 
dependen (terikat) yaitu perilaku menyusui bayi pada ibu 
nifas.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 
kuesioner untuk mengukur riwayat pendidikan 
menggunakan kuesioner, dan perilaku menyusui bayi 
pada ibu nifas menggunakan kuesioner. Kuesioner 
merupakan daftar pertanyaan yang diberikan kepada 
orang lain bersedia memberikan respons sesuai dengan 
permintaan pengguna. Penyebaran kuesioner bertujuan 
untuk mencari informasi yang lengkap mengenai 
suatu masalah dan responden tidak merasa khawatir 
bila responden memberikan jawaban yang tidak sesuai 
dengan kenyataan dalam pengisian kuesioner pada daftar 
pertanyaan.

Dalam pengolahan data terdiri dari 5 langkah, yaitu 
Editing, Coding, Scoring, Transfering dan tabulating. 
Pengujian Hipotesis pada penelitian yang dilakukan untuk 
mengetahui adanya hubungan riwayat pendidikan dengan 
perilaku menyusui bayi pada ibu nifas menggunakan 
spermanrank.

hasil 

Umur Responden

Umur responden dibagi menjadi dua bagian kriteria 
seperti pada gambar 1.

Berdasarkan gambar 1 dari responden, distribusi 
frekuensi berdasarkan umur di BPM Ny “S” Wilayah 
Kerja puskesmas Jabon Jombang dapat diketahui 
bahwa sebagian besar ibu-ibu yang berusia 21–40 tahun 
sebanyak 30 (66%) dan sebagian kecil ibu-ibu yang 
berusia > 40 sebanyak 15 (33%).

Karakteristik Pada Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan responden dibagi menjadi lima bagian 
kriteria seperti pada gambar 2.
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Berdasarkan gambar 2 menunjukkan dari responden, 
distribusi frekuensi berdasarkan Pekerjaan di BPM  
Ny “S” Wilayah Kerja Puskesmas Jabon Jombang 
dapat diketahui bahwa sebagian besar ibu-ibu yang 
tidak bekerja 22 responden 48,9%, ibu-ibu yang bekerja 
sebagai petani 8 responden 17,8%, ibu-ibu yang bekerja 
sebagai wiraswasta 9 responden 20,0%, ibu-ibu yang 
bekerja sebagai swasta 2 responden 4,4%, ibu-ibu yang 
bekerja sebagai PNS 3 responden 6,7%.

Karakteristik pada Responden Berdasarkan Jumlah Anak

Jumlah anak responden dibagi menjadi tiga bagian 
kriteria seperti pada gambar 3.

Berdasarkan gambar 3 dari responden, distribusi 
frekuensi berdasarkan jumlah anak di BPM Ny “S” 
Wilayah Kerja Puskesmas Jabon Jombang dapat diketahui 
bahwa sebagian besar ibu-ibu yang mempunyai 1 anak 
8 responden (17%), 2–3 anak 29 responden (64%), > 3 
anak responden (17%).

5

 Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan riwayat 
pendidikan dengan perilaku menyusui bayi pada ibu nifas menggunakan 
spermanrank. 

HASIL  
Umur Responden 

Umur  responden dibagi menjadi dua bagian kriteria seperti pada gambar 
5.1 sebagai berikut: 

Sumber: Data Kuesioner Mei 2010 

Gambar 5.1 Distribusi Responden Berdasarkan Umur Di BPM Ny. “S” 
Wilayah Kerja Puskesmas Jabon Jombang Tahun 2015. 

Berdasarkan gambar 5.1 dari responden, distribusi frekuensi berdasarkan 
umur di BPM Ny “S” Wilayah Kerja puskesmas Jabon Jombang dapat diketahui 
bahwa sebagian besar ibu-ibu yang berusia 21-40 tahun sebanyak 30 (66 %) dan 
sebagian kecil ibu-ibu yang berusia >40 sebanyak 15 (33%). 

Karakteristik Pada Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Pekerjaan responden dibagi menjadi lima bagian kriteria seperti pada gambar 5.2 
sebagai berikut: 

Sumber: Data Kuesioner Mei 2010

Gambar 1. Distribusi Responden Berdasarkan Umur di BPM 
Ny. “S” Wilayah Kerja Puskesmas Jabon Jombang 
Tahun 2015.
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 Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan riwayat 
pendidikan dengan perilaku menyusui bayi pada ibu nifas menggunakan 
spermanrank. 

HASIL  
Umur Responden 

Umur  responden dibagi menjadi dua bagian kriteria seperti pada gambar 
5.1 sebagai berikut: 

Sumber: Data Kuesioner Mei 2010 

Gambar 5.1 Distribusi Responden Berdasarkan Umur Di BPM Ny. “S” 
Wilayah Kerja Puskesmas Jabon Jombang Tahun 2015. 

Berdasarkan gambar 5.1 dari responden, distribusi frekuensi berdasarkan 
umur di BPM Ny “S” Wilayah Kerja puskesmas Jabon Jombang dapat diketahui 
bahwa sebagian besar ibu-ibu yang berusia 21-40 tahun sebanyak 30 (66 %) dan 
sebagian kecil ibu-ibu yang berusia >40 sebanyak 15 (33%). 

Karakteristik Pada Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Pekerjaan responden dibagi menjadi lima bagian kriteria seperti pada gambar 5.2 
sebagai berikut: 

Sumber: Data Kuesioner Mei 2015

Gambar 2. Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan di 
BPM Ny “S” Wilayah Kerja Puskesmas Jabon 
Jombang Tahun 2015.

6

Sumber: Data Kuesioner Mei 2015

Gambar 5.2 Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan Di BPM Ny “S” 
Wilayah Kerja Puskesmas Jabon Jombang Tahun 2015. 

Berdasarkan gambar 5.2 menunjukan dari responden, distribusi frekuensi 
berdasarkan Pekerjaan di BPM Ny “S” Wilayah Kerja Puskesmas Jabon Jombang 
dapat diketahui bahwa sebagian besar ibu-ibu yang tidak bekerja 22 responden 
48,9 %, ibu – ibu yang bekerja sebagai petani 8 responden 17,8 %, ibu-ibu yang 
bekerja sebagai wiraswasta 9 responden 20,0 %, ibu-ibu yang bekerja sebagai 
swasta 2 responden 4,4 %, ibu-ibu yang bekerja sebagai PNS 3 responden 6,7 %. 

Karakteristik Pada Responden Berdasarkan jumlah anak 

Jumlah anak  responden dibagi menjadi tiga bagian kriteria seperti pada gambar 
5.3 sebagai berikut: 

Sumber: Data Kuesioner Mei 2015 

Gambar 5.3 Distribusi Responden Berdasarkan Jumlah anak Di BPM Ny. 
“S” Wilayah Kerja Puskesmas Jabon Jombang Tahun 2015. 

Berdasarkan gambar 5.3 dari responden, distribusi frekuensi berdasarkan 
jumlah anak di BPM Ny “S” Wilayah Kerja Puskesmas Jabon Jombang dapat 
diketahui bahwa sebagian besar ibu-ibu yang mempunyai 1 anak 8 responden 
(17%), 2-3 anak 29 responden (64%),  >3 anak responden ( 17%). 

Karakteristik Pada Responden Berdasarkan informasi 

Informasi responden dibagi menjadi empat bagian kriteria seperti pada gambar 5.4 
sebagai berikut:  

Sumber: Data Kuesioner Mei 2015

Gambar 3. Distribusi Responden Berdasarkan Jumlah Anak 
di BPM Ny. “S” Wilayah Kerja Puskesmas Jabon 
Jombang Tahun 2015.
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Sumber: Data Kuesioner Mei 2015

Gambar 5.4 Distribusi Responden Berdasarkan informasi Di BPM Ny. “S” 
Wilayah Kerja Puskesmas Jabon Jombang 2015. 

 Berdasarkan gambar 5.4 dari responden, distribusi frekuensi bedasarkan 
informasi dapat diketahui bahwa sebagian besar ibu-ibu yang mendapatkan 
informasi dari tenaga kesehatan 20 responden (44%). Media cetak 10 responden 
(22%), media elektronik 7 responden (15%), saudara 8 responden (17%). 

Tabulasi silang Hubungan Riwayat Pendidikan Terhadap Perilaku 
Menyusui Bayi Pada Ibu Nifas Di BPM NY “S” Wilayah Kerja Puskesmas  
Jabon Jombang.
Tabel  5.1   Riwayat Pendidikan dengan Perilaku Menyusui Bayi Pada Ibu 
Nifas Di BPM NY “S” Wilayah Kerja Puskesmas  Jabon Jombang Tahun 2015. 

PERILAKU MENYUSUI 

POSITIF NEGATIF 

TOTAL 

F % F % F % 

SD 16 36,6 0 0 16   35,6 

SMP 13 28,9 1 1 14   31,1 

SMA 0 0 10 22,2 10   22,2 

RIWAYAT 
PENDIDIKAN 

PT 0 0 5 11,1 5   11,1 

TOTAL 29 64,4 16 35,6 45 100 

Berdasarkan tabel 5.1 diketahui bahwa Hubungan Riwayat Pendidikan 
Terhadap Perilaku Menyusui Bayi Pada Ibu Nifas Di BPM NY “S” Wilayah Kerja 
Puskesmas Jabon Jombang diperoleh sebagian besar responden yang 
berpendidikan SD yang positif atau selalu menyusui  16 responden (35,6%), 
berpendidikan SMP yang positif atau selalu, sering menyusui 13 responden 
(28,9%). Sebagian kecil berpendidikan SMA yang negatif atau kadang-kadang 
menyusui 10 responden (22,2%), berpendidikan PT yang tidak pernah menyusui 5 
responden (11,1%).  

     Analisa Data

            Hasil uji statistik SPSS versi 16 for windows dengan menggunakan uji 
spearman’s Rank didapatkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,844 dengan 

Sumber: Data Kuesioner Mei 2015

Gambar 4. Distribusi Responden Berdasarkan informasi di BPM 
Ny. “S” Wilayah Kerja Puskesmas Jabon Jombang 
2015.

Karakteristik pada Responden Berdasarkan Informasi

Informasi responden dibagi menjadi empat bagian 
kriteria seperti pada gambar 4.

Berdasarkan gambar 4 dari responden, distribusi 
frekuensi berdasarkan informasi dapat diketahui bahwa 
sebagian besar ibu-ibu yang mendapatkan informasi dari 
tenaga kesehatan 20 responden (44%). Media cetak 10 
responden (22%), media elektronik 7 responden (15%), 
saudara 8 responden (17%).

Tabulasi Silang Hubungan Riwayat Pendidikan terhadap 
Perilaku Menyusui Bayi pada Ibu Nifas di BPM NY “S” 
Wilayah Kerja Puskesmas Jabon Jombang

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa Hubungan 
Riwayat Pendidikan terhadap Perilaku Menyusui Bayi 
pada Ibu Nifas di BPM NY “S” Wilayah Kerja Puskesmas 
Jabon Jombang diperoleh sebagian besar responden yang 
berpendidikan SD yang positif atau selalu menyusui 16 
responden (35,6%), berpendidikan SMP yang positif atau 
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Jombang sebagian besar ibu nifas yang berpendidikan 
SD 16 responden (35,6), sebagian kecil berpendidikan 
PT 5 responden (11,1%). Hal ini menunjukkan bahwa 
ibu-ibu yang berpendidikan SD umumnya lebih 
cenderung mampu memberikan ASI eksklusif secara 
baik dibandingkan dengan ibu-ibu yang berpendidikan 
tinggi meskipun wawasan dan pengetahuan lebih luas 
untuk mendapatkan informasi. Ini menunjukkan semakin 
rendah pendidikan semakin rendah kemampuan dasar 
seseorang dalam berpikir untuk pengambilan keputusan 
khususnya dalam pemberian susu formula pada bayi usia 
0-6 bulan. Menurut Thomson (2009) mengungkapkan 
bahwa pendidikan memengaruhi lingkungan terhadap 
individu untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang 
tetap dalam kebiasaan perilaku, pikiran dan sikapnya. 
Hal ini di tunjang dengan pendapat Azwar (2010) tingkat 
pendidikan ibu yang rendah mengakibatkan kurangnya 
pengetahuan ibu dalam menyusui bayi. Karena ibu 
yang berpendidikan rendah mendapatkan informasi 
dari saudaranya tentang pemberian ASI dan biasanya 
ibu disarankan oleh bidan atau petugas kesehatan 
lainnya untuk mempraktikkan pemberian ASI eksklusif. 
Sedangkan ibu yang mempunyai tingkat pendidikan 
tinggi, umumnya ibu sibuk dengan bekerja dan cenderung 
menitipkan bayinya pada baby sitter. Sehingga jarang 
melakukan pemberian ASI. Melihat begitu banyaknya 
masalah pendidikan di indonesia maka dibutuhkan 
solusi yang tepat untuk mengatasinya. Untuk membantu 
mengatasi masalah pendidikan dibutuhkan adanya 
lembaga yang membantu pemerintah untuk meningkatkan 
mutu pendidikan yang baik dan sesuai dengan undang-
undang.

Perilaku Menyusui

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa Hubungan 
Riwayat Pendidikan terhadap Perilaku Menyusui 
Bayi pada Ibu Nifas di BPM NY “S” Wilayah Kerja 
Puskesmas Jabon Jombang diperoleh sebagian besar 
responden yang berpendidikan SD yang positif atau 
selalu menyusui 16 responden (35,6%), berpendidikan 
SMP yang positif atau selalu, sering menyusui 13 
responden (28,9%). Sebagian kecil berpendidikan SMA 
yang negatif atau kadang-kadang menyusui 10 responden 
(22,2%), berpendidikan PT yang tidak pernah menyusui 
5 responden (11,1%). Perilaku manusia merupakan 
hasil daripada segala macam pengalaman serta interaksi 
manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam 
bentuk pengetahuan, sikap dan tindakan. Dengan kata 
lain, perilaku merupakan respons/reaksi seorang individu 
terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari 
dalam dirinya. Respons ini dapat bersifat pasif (tanpa 
tindakan: berpikir, berpendapat, bersikap) maupun aktif 
(melakukan tindakan). Sesuai dengan batasan ini, perilaku 
kesehatan dapat dirumuskan sebagai bentuk pengalaman 
dan interaksi individu dengan lingkungannya, khususnya 

Tabel 1.  Riwayat Pendidikan dengan Perilaku Menyusui 
Bayi pada Ibu Nifas di BPM NY “S” Wilayah 
Kerja Puskesmas Jabon Jombang Tahun 2015

Perilaku Menyusui
Total

Positif Negatif
F % F % F %

Riwayat 
Pendidikan

SD 16 36,6 0 0 16 35,6

SMP 13 28,9 1 1 14 31,1

SMA 0 0 10 22,2 10 22,2

PT 0 0 5 11,1 5 11,1

Total 29 64,4 16 35,6 45 100

selalu, sering menyusui 13 responden (28,9%). Sebagian 
kecil berpendidikan SMA yang negatif atau kadang-
kadang menyusui 10 responden (22,2%), berpendidikan 
PT yang tidak pernah menyusui 5 responden (11,1%). 

Analisa Data

Hasil uji statistik SPSS versi 16 for windows dengan 
menggunakan uji spearman’s Rank didapatkan nilai 
koefisien korelasi sebesar 0,844 dengan signifikansi 
0,000. Nilai koefisien lebih mendekati 1, maka dapat 
disimpulkan bahwa hubungan antara riwayat pendidikan 
terhadap perilaku menyusui bayi pada ibu nifas adalah 
kuat. Nilai signifikansi 0,000 < 0,05 (ρ < α), sehingga 
Hο ditolak dan Hι diterima dapat disimpulkan terjadi 
hubungan antara riwayat pendidikan dengan perilaku 
menyusui bayi pada ibu nifas.

pembahasan

Riwayat Pendidikan terhadap Perilaku Menyusui Bayi pada 
Ibu Nifas di BPM Ny “S” Wilayah Kerja Puskesmas Jabon 
Jombang

Riwayat Pendidikan

Berdasarkan gambar 5.1 Diketahui bahwa ibu yang 
mempunyai riwayat pendidikan diperoleh sebagian besar 
yaitu berpendidikan SD 16 responden (35,6%).Pendidikan 
adalah usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan 
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 
akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya 
dan masyarakat. Pendidikan meliputi pengajaran keahlian 
khusus, dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat 
tetapi lebih mendalam yaitu pemberian pengetahuan, 
pertimbangan dan kebijaksanaan. Salah satu dasar 
utama pendidikan adalah untuk mengajar kebudayaan 
melewati generasi (Notoatmodjo Soekidjo, 2012).Dari 
faktor pendidikan berdasarkan karakteristik pendidikan 
di BPM NY “S” Wilayah Kerja Puskesmas Jabon 
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yang menyangkut pengetahuan dan sikap tentang 
kesehatan. Perilaku aktif dapat dilihat, sedangkan perilaku 
pasif tidak tampak, seperti pengetahuan, persepsi, atau 
motivasi. Beberapa ahli membedakan bentuk-bentuk 
perilaku ke dalam tiga domain yaitu pengetahuan, sikap, 
dan tindakan atau sering kita dengar dengan istilah 
knowledge, attitude, practice (Notoatmodjo Soekidjo, 
2010). Perilaku adalah bentuk respons atau reaksi 
terhadap stimulus atau rangsangan dari luar organisme 
(orang), namun dalam memberikan respons sangat 
tergantung pada karakteristik atau faktor lain dari orang 
yang bersangkutan (Azwar Saifudin, 2007). Berdasarkan 
data di atas dapat diartikan bahwa 29 responden (64,4%), 
telah mempraktikkan pemberian ASI eksklusif dan cara 
menyusui yang benar, dan mereka memahami informasi 
yang telah di berikan oleh tenaga kesehatan. Pada ibu 
menyusui menunjukkan Perilaku positif dapat dilihat 
dari sikap yang tinggi dan mempraktikkannya dengan 
benar, sedangkan perilaku negatif tidak tampak, seperti 
pengetahuan, persepsi, atau motivasi. Beberapa ahli 
membedakan bentuk-bentuk perilaku ke dalam tiga 
domain yaitu pengetahuan, sikap, dan tindakan atau 
sering kita dengar dengan istilah knowledge, attitude, 
practice (Notoatmodjo Soekidjo, 2010). Pemberian 
ASI tak lepas dari tatanan budaya. Perilaku di bentuk 
oleh kebiasaan, yang bisa diwarnai oleh adat (budaya), 
tatanan norma yang berlaku di masyarakat (sosial), dan 
kepercayaan (agama). Perilaku umumnya tidak terjadi 
secara tiba-tiba, namun dari proses yang berlangsung 
selama masa perkembangan. Setiap orang selalu 
terpapar dan tersentuh oleh kebiasaan di lingkungannya 
serta mendapat pengaruh dari masyarakat, baik secara 
langsung maupun tidak langsung. Pemahaman terhadap 
latar belakang sosial, budaya, agama, dan pendidikan 
seseorang akan lebih memudahkan upaya mengenal 
perilaku dan alasan yang mendasarinya. Langkah yang 
perlu dilaksanakan untuk membantu ibu agar berhasil 
menyusui bayinya yaitu memberikan informasi yang 
benar mengenai ASI, tata laksana di tempat bersalin yang 
mendukung ASI, mengusahakan keberhasilan menyusui 
bagi ibu yang bekerja dan menyediakan fasilitas 
menyusui di tempat umum. Dari kenyataan yang ada 
diharapkan semua bayi diberikan ASI eksklusif sampai 
usia 6 bulan dan diharapkan dapat memberi masukan 
dalam meningkatkan penyuluhan mengenai pemberian 
ASI eksklusif di samping itu diadakannya rawat gabung, 
penempatan bidan yang dirasa sangat kekurangan sekali, 
larangan penayangan iklan-iklan susu formula di stasiun 
televisi, meningkatkan kesadaran masyarakat, mulai 
dari ibu, suami, serta keluarganya akan pentingnya ASI 
(Suradi R, 2009). Pemberian ASI secara eksklusif pada 
ibu yang bekerja dapat dilakukan dengan memerah ASI 

dan disimpan dalam suhu ruangan agar ASI tidak menjadi 
rusak, diberikan pada bayi ketika bayi merasa haus.

Riwayat Pendidikan dengan Perilaku Menyusui Bayi pada 
Ibu Nifas di BPM NY “S” Wilayah Kerja Puskesmas Jabon 
Jombang

Berdasarkan hasil pengujian dengan uji Rank 
Spearman Corelation menunjukkan bahwa antara riwayat 
pendidikan terhadap perilaku menyusui bayi pada ibu 
nifas mempunyai hubungan yang signifikan (bermakna). 
Selain itu diperkuat dengan korelasi spearman rank’s 
yang menunjukkan bahwa ada korelasi nilai sebesar 0,844 
dengan signifikansi sebesar 0.000 (p < 0,05) dengan arah 
korelasi yang positif atau kuat.

kesimpulan dan saran

Berdasarkan hasil penelitian di BPM NY “S” wilayah 
kerja Puskesmas Jabon Jombang diperoleh Jumlah dari 
45 responden sebagian besar 16 responden (35,6%) 
berpendidikan SD bulan Mei 2015 di BPM NY “S” 
Wilayah kerja Puskesmas Jabon Jombang.

Berdasarkan hasil penelitian di BPM NY “S” Wilayah 
kerja Puskesmas Jabon Jombang diperoleh Jumlah dari 
45 responden sebagian besar 29 responden (64,4%) 
yang positif berperilaku dan memenuhi pemberian Asi 
eksklusif kepada bayinya secara baik pada bulan Mei 
2015 di BPM NY “S” Wilayah kerja Puskesmas Jabon 
Jombang.

 Berdasarkan hasil penelitian di BPM NY “S” Wilayah 
kerja Puskesmas Jabon Jombang, dari perhitungan SPSS 
16 for windows diperoleh hasil sebesar 0,844 dengan 
signifikansi sebesar 0.000 (p < 0,05) dengan arah korelasi 
kuat yang artinya ada Riwayat Pendidikan dengan 
Perilaku Menyusui Bayi Pada Ibu Nifas di BPM NY “S” 
Wilayah kerja Puskesmas Jabon Jombang Tahun 2015. 

Saran

Bagi Klien:
Penelitian ini diharapkan dapat merubah cara pandang 

klien dalam menghadapi masalah-masalah pemberian ASI 
Eksklusif produksi Asi pada ibu-ibu nifas dengan cara 
mengikuti penyuluhan, membaca buku tentang kesehatan 
sehingga dapat mencegah masalah setelah masa nifas dan 
menyusui.

Bagi Puskesmas: 
Hendaknya lebih meningkatkan lagi dalam 

memberikan komunikasi, informasi, edukasi, dan 
motivasi (KIEM) pada ibu-ibu khususnya pada ibu nifas 
dengan pemberian ASI Eksklusif.
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Bagi Profesi: 
Di harapkan hasil penelitian ini dapat menambah 

kajian pustaka dan dapat memberikan suatu pemahaman 
atau ilmu yang baru tentang menyusui bayi.

Bagi Institusi Pendidikan:
Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi 

masukan dan kajian dalam pendidikan menyusun 
kebijaksanaan untuk proses penelitian lebih lanjut. 

Bagi Mahasiswa: 
Di harapkan penelitian ini menambah kajian pustaka 

untuk mahasiswa tentang riwayat pendidikan terhadap 
perilaku menyusui bayi pada ibu nifas.
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Gambaran Pemberian Obat antara Oral Golongan Biguanid 
dengan Kombinasi Golongan Biguanid dan Golongan Sulfonilurea 
pada Penderita Diabetes Melitus Tipe 2 Tahun 2013 di RSUD 
Sidoarjo

(Description of Oral Medicine Between Biguanid Groups with the Combintion 
of Biguanid Groups and Sulfonylurea from Patients Diabetes Mellitus Type 2 
at 2013 in Sidoarjo Government Hospital)

Kevin Reinaldo Sunjaya, Ernawati
Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya,  
Dosen Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

abstrak

Dalam beberapa tahun terakhir pemberian obat kombinasi dalam penanganan pasien Diabetes Melitus tipe 2 telah meluas. 
Kombinasi obat antidiabetik mungkin berguna dalam menangani keadaan hiperglikemia, atau bahkan malah menimbulkan suatu efek 
samping. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan efektivitas dari kombinasi obat antidiabetik yaitu antara golongan 
obat biguanid dan sulfonilurea dengan obat tunggal golongan biguanid saja yang berhubungan dengan kadar gula darah pasien. 
Dengan begitu kita dapat mengetahui sejauh mana efektivitas obat antara obat kombinasi atau obat tunggal yang diberikan pada 
pasien Diabetes Melitus tipe 2 terhadap kadar gula darah pasien. Penelitian ini menggunakan metode restrospektif. Data diambil dari 
200 rekam medis pasien Diabetes Melitus tipe 2 di RSUD Sidoarjo selama 2 bulan. Parameter yang digunakan adalah kadar gula 
darah pasien. Pasien dengan kadar gula darah puasa dibawah 140 mg/dl atau 2 jam setelah makan dibawah 200 mg/dl dikatakan 
dalam keadaan kadar gula darah terkontrol. Sedangkan kebalikannya, pasien dengan kadar gula darah puasa diatas 140 mg/dl atau 
2 jam setelah makan diatas 200 mg/dl dikatakan dalam keadaan kadar gula darah tidak terkontrol. Hasil menunjukkan pemakaian 
obat tunggal golongan biguanid saja didapatkan 67 orang kadar gula darah tidak terkontrol (67%), dan 33 orang dengan kadar gula 
darah terkontrol (33%). Dan penggunaan obat kombinasi golongan biguanid dan sulfonilurea didapatkan 54 orang dengan kadar gula 
darah tidak terkontrol (54%), dan 46 orang dengan kadar gula darah terkontrol (46%). Dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini 
didapatkan pemakaian oat kombinasi lebih terkontrol kadar gula darahnya daripada pemakaian tunggal golongan biguanid.

Kata kunci: biguanid, sulfonilurea, diabetes melitus tipe 2, kadar gula darah

abstract

In past few years has expanded the range of possible combination regimen for treating patient Diabetes Mellitus Type 2 (DM 
type 2). Combination of antidibetic drugs may be useful for controlling hyperglycemia, or even instead have some side effects. The 
aim from this study to compare the effectiveness of combination antidiabetic drugs, between biguanid-sulfonilurea groups with single 
biguanid (metformin) groups that respect to blood glucose level. Then,we should know about how far between the combination and 
single antidiabetic drugs effect to control blood glucose level on diabetes patient type 2. This research use a retrospective study 
methods. Data was collected from 200 medical record patients Diabetes Mellitus Type 2 from Sidoarjo Government Hospital, were 
investigated for 2 months The parameters that used is blood glucose level. Patients with fasting blood glucose level below 140 mg/dl 
or post prandial below 200 mg/dl we called controlled. And patients with the opposite conditions fasting glucose level above 140 mg/
dl or post prandial above 200 mg/dl we called uncontrolled. The result is single drugs biguanid groups (metformin) showed 67 people 
uncontrolled glucose level (67%), and 33 people controlled glucose level (33%). And combination drugs biguanid-sulfonilurea showed 
46 people uncontrolled glucose level (46%), and 54 people controlled glucose level (54%). Can be concluded that in this research found 
combination antidiabetic drugs more effective than single antidiabetic drug.

Key words: biguanid groups, sulfonilurea groups, DM type 2, blood glucose level

pendahuluan

Di jaman yang sekarang ini, teknologi berkembang 
sangat cepat. Perkembangan teknologi ini merambah 
ke berbagai sektor kehidupan manusia, salah satu 
diantaranya yaitu di sektor pangan. Saat ini, banyak 
sekali peralatan canggih yang digunakan untuk 

memasak makanan, hingga makanan tersebut dapat 
tersaji dengan cepat dan juga memiliki cita rasa yang 
enak. Pengomsumsian dari makanan- makanan tersebut 
ternyata menimbulkan berbagai macam jenis penyakit 
komplikasi yang sulit sekali disembuhkan, salah satunya 
yaitu diabetes melitus. Seiring dengan perkembangan 
jaman juga, para ilmuwan menemukan berbagai jenis 
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dari diabetes melitus. Selain itu, ilmuwan juga telah 
menemukan pengobatan sementara dengan penggunaan 
beberapa macam obat baik tunggal maupun kombinasi 
obat anti diabetes.

Diabetes melitus adalah gangguan metabolisme yang 
secara genetis dan klinis termasuk heterogen dengan 
manifestasi berupa hilangnya toleransi karbohidrat (Price 
dan Wilson, 2005). Diabetes melitus merupakan suatu 
sindrom dengan terganggunya metabolisme karbohidrat, 
lemak, dan protein yang disebabkan oleh berkurangnya 
sekresi insulin atau penurunan sensitivitas jaringan 
terhadap insulin (Guyton dan Hall, 2007). Diabetes 
melitus merupakan suatu sindroma klinik yang ditandai 
oleh poliuri, polidipsi, dan polifagi, disertai dengan 
peningkatan kadar glukosa darah atau hiperglikemia 
(Suherman dan Nafrialdi, 2011).

WHO memprediksi kenaikan jumlah penyandang 
DM di Indonesia dari 8,4 juta pada tahun 2000 menjadi 
sekitar 21,3 juta pada tahun 2030. Senada dengan WHO, 
International Diabetes Federation (IDF) pada tahun 2009, 
memprediksi kenaikan jumlah penyandang DM dari 7,0 
juta pada tahun 2009 menjadi 12,0 juta pada tahun 2030. 
Laporan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 
2007 oleh Departemen Kesehatan, menunjukkan bahwa 
prevalensi DM di daerah urban Indonesia untuk usia 
diatas 15 tahun sebesar 5,7%. Prevalensi terkecil terdapat 
di Propinsi Papua sebesar 1,7%, dan terbesar di Propinsi 
Maluku Utara dan Kalimantan Barat yang mencapai 
11,1%. Sedangkan prevalensi toleransi glukosa terganggu 
(TGT), berkisar antara 4,0% di Propinsi Jambi sampai 
21,8% di Propinsi Papua Barat (Perkeni, 2011).

Tingkat prevalensi diabetes melitus adalah tinggi. 
Diduga terdapat sekitar 16 juta kasus diabetes di amerika 
Serikat dan setiap tahunnya didiagnosis 600.000 kasus 
baru. Tujuh puluh lima persen penderita diabetes melitus 
akhirnya meninggal karena penyakit vaskuler. Serangan 
jantung, gagal ginjal, stroke, dan gangren adalah 
komplikasi yang utama. Diabetes melitus sebagian besar 
dipengaruhi oleh umur, obesitas, dan kebiasaan hidup 
yang kurang sehat (Price dan Wilson, 2005).

Komplikasi kronik DM berupa komplikasi mikro dan 
makroangiopati sudah bisa timbul sebelum DM manifest 
sehingga pengobatan tidak hanya regulasi glukosa darah 
saat pasien menderita DM akan tetapi pada saat pasien 
sudah menderita toleransi glukosa darah terganggu. 
Bukti-bukti klinis dari UKPDS menunjukkan bahwa 
dengan penurunan HbA1c ke level yang disepakati (ADA 
< 7% dan IDF < 6,5%), komplikasi kronik diabetes 
dan kematian akibat diabetes dapat diturunkan. Hasil 
uji klinis dari UKPDS menunjukkan bahwa penurunan 
HbA1c sebesar 1% akan menurunkan kematian akibat 
diabetes sebesar 21%, serangan jantung 14%, komplikasi 
mikrovaskuler sebesar 37% dan penyakit vaskuler perifer 
sebesar 43%. Penurunan komplikasi dan kematian ini 
sangat bermakna. Pemeriksaan HbA1c yang normal 
mencerminkan kadar glukosa darah puasa dan 2 jam 
postprandial dalam batas-batas normal. Berdasarkan 

hal tersebut dimana komplikasi kronik yaitu mikro dan 
makroangiopati sudah dimulai sebelum DM manifest dan 
pengendalian kadar glukosa darah yang ditandai dengan 

HbA1c yang normal maka perlu secepatnya meregulasi 
glukosa darah sedini mungkin (Harsinen Sanusi, 2011).

Pengobatan dapat dilakukan dengan monoterapi dan 
bagi yang memerlukan, dapat diberikan terapi kombinasi. 
Mengingat sifat penyakit diabetes yang progresif, pasien 
yang kadar gula darahnya sulit tercapai dengan terapi 
obat tunggal, kontrol gula darah dengan terapi kombinasi 
dapat tercapai dengan lebih cepat, terutama apabila 
menggunakan kombinasi OHO yang mempunyai target 
terapi yang berbeda. Kombinasi OHO yang biasanya 
digunakan adalah glibenclamide dengan metformin. 
Kombinasi ini dipilih karena:
•	 Kerja	dari	kedua	obat	ini	berbeda
•	 Dengan	 terapi	 kombinasi	 menurunkan	 dosis	

masing-masing obat, menurunkan angka kejadian 
kerusakan fungsi organ, memperbaiki efektivitas dan 
menurunkan angka kejadian efek samping.

•	 Kedua	 obat	 menurunkan	 angka	 kejadian	 komplikasi	
diabetes pada penelitian di Inggris, Prospective 
Diabetes Study.

•	 Secara	farmakokinetik,	kedua	obat	ini	dapat	diberikan	
dalam 1 sediaan.

•	 Pemberian	 kedua	 obat	 ini	 dengan	 bersamaan	 tidak	
mengganggu farmakokinetik masing-masing obat.

•	 Kedua	 obat	 ini	 sebagai	 monoterapi	 terbukti	 efektif	
dari pengalaman bertahun-tahun.

Obat monoterapi juga tidak kalah efektif. Sampai saat 
ini, obat monoterapi masih menjadi terapi lini pertama 
pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Oleh sebab itu, 
peneliti ingin mengetahui bagaimana perbandingan 
efektivitas antara obat oral golongan biguanid saja yang 
sampai saat ini masih menjadi obat lini pertama untuk 
penderita diabetes mellitus tipe 2 dengan kombinasi 
golongan biguanid dan golongan sulfoniluera pada 
penderita diabetes mellitus tipe 2.

metode penelitian

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini berada di instalasi 
rawat jalan RSUD Sidoarjo yang dilakukan pada bulan 
November 2013 hingga Januari 2014.

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain studi observasional 
secara retrospektif dan disajikan dengan metode 
deskriptif, yaitu untuk melihat bagaimana efektivitas 
antara pemberian obat golongan Biguanid sebagai 
tunggal Obat Anti Diabetes dengan Golongan Biguanid 
dan Golongan Sulfonilurea sebagai kombinasi Obat Anti 
Diabetes pada penderita Diabetes Melitus tipe 2 pada 
Bulan Oktober-november 2013 di Sidoarjo.
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Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pasien Diabetes 
Melitus tipe 2 yang berada di instalasi rawat jalan RSUD 
Sidoarjo bulan Oktober- November 2013. Sampel 
pada penelitian ini adalah populasi yang terpilih untuk 
dijadikan sampel. Sampel yang diambil yaitu pasien 
Diabetes Melitus tipe 2 di instalasi rawat jalan poli 
penyakit dalam pada periode bulan Oktober–November 
2013 di RSUD Sidoarjo yang disesuaikan dengan kriteria 
inklusi dan eksklusi.

Kriteria Inklusi dalam penelitian ini adalah:
1. Pasien RSUD Sidoarjo
2. Memiliki rekam medis di RSUD Sidoarjo
3. Pasien rawat jalan
4. Penderita diabetes melitus tipe 2.
5. Mengonsumsi obat golongan Biguanid saja atau 

kombinasi antara golongan biguanid dan golongan 
sulfonilurea.

Kriteria eksklusi dalam penelitian ini adalah:
1. Menggunakan obat anti diabetic selain golongan 

Biguanid saja atau kombinasi antara golongan 
biguanid dan golongan sulfonylurea.

Pemeriksaan kadar gula darah pasien kurang dari 2 kali.

Prosedur Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan secara observasional 
dan data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang 
diambil dari rekam medis yang disesuaikan dengan 
kriteria inklusi dan eksklusi.

Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang dilakukan melalui 4 
tahap yaitu:
1. Editing
 Kegiatannya adalah mengambil data dari Rekam 

Medik Pasien
2. Coding
 Kegiatan mengelompokkan data pasien yang sesuai 

dengan kriteria inklusi.
3. Entry
 Merupakan tahap memasukkan data yang telah di 

editing dan decoding kedalam program komputer.
4. Cleaning
 Pada tahap ini data yang sudah dimasukkan dalam 

program komputer diperiksa kembali agar dapat 
memperbaiki kesalahan-kesalahan pemasukan data 
sehingga meminimalkan kesalahan.

Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif 
dengan pengambilan data rekam medik pada sampel 

untuk memperoleh informasi tentang tanggal masuk 
dan keluar rumah sakit, nomor register, umur, jenis 
kelamin, diagnosa, GDP, GDS, HbA1c, serta dievaluasi 
penggunaan obat Oral Anti Diabetik (OAD) tunggal 
(golongan biguanid saja) dan obat oral anti diabetic 
kombinasi (Golongan Biguanid dan golongan 
sulfonylurea) yang digunakan di RSUD Sidoarjo pada 
tahun 2013. Pada studi deskriptif, Hasil pengukuran 
disajikan apa adanya, tidak dilakukan analisis mengapa 
fenomena terjadi. Pada studi ini juga tidak diperlukan 
hipotesis sehingga tidak dilakukan uji hipotesis seperti 
uji x2 atau uji-t maupun perhitungan risiko relative, rasio 
odds, dan sejenisnya (Sudigdo Sadtroasmoro dan Sofyan 
Ismael, 2011).

hasil penelitian dan pembahasan

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Perkembangan RSUD Sidoarjo sampai tahun 1972 
baik Rawat Jalan maupun Rawat Inap berlokasi di 
jalan dr. Soetomo Sidoarjo yang ada saat itu, sekarang 
menjadi gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo. Pelayanan 
Rawat Jalan sudah bisa dilaksanakan secara penuh di 
Rumah Sakit untuk pasien yang harus Rawat Inap secara 
definitif baru dapat ditampung tahun 1974. Luas lahan 
yang dimiliki RSUD Sidoarjo yakni seluas kurang lebih 
50.014 m yang meliputi: Luas Bangunan Gedung: 32.433 
M2, Luas Taman: 17.581 M2.

RSUD Sidoarjo memiliki produk pelayanan yang 
disediakan diantaranya: Unit Pelayanan Kedaruratan 
Medik, Unit Pelayanan Rawat Jalan terdiri dari 24 
Poliklinik (Penyakit Dalam, Bedah Umum, Neonatal 
(Tumbuh Kembang Anak), Kesehatan Anak, Hamil (KB), 
Kandungan, Bedah Syaraf, Syaraf, Psikiatri, Psikologi, 
THT, Mata, Kulit dan Kelamin, Gigi dan Mulut, Jantung, 
Bedah Ortopedi, Paru, Konsultasi Gizi, Andrologi dan 
Infertil, Bedah Urologi, Mawar Merah, Rehabilitasi 
Medik, General Check-Up, Bedah Plastik Rekonstruksi 
dan Estetika.

Instalasi Rawat Inap yang mempunyai 522 tempat 
tidur tersebar di Pavilyun, Kelas I,II,III dan Mawar 
Putih, IRD, Kamar Bersalin, ROI, ICU, ICCU dan 
Intensive Care. Kemudian Ruangan yang lain diantaranya 
Pelayanan Bedah Sentral, Pelayanan Laboratuarim, 
Pelayanan Farmasi, Pelayanan Perawatan Jenazah, 
Pelayanan Sterilisasi, Pelayanan Administrasi, Pelayanan 
Bank Darah, Pelayanan Radiologi, Unit Pengaduan 
Masyarakat, Pelayanan Hemodialisis, Instalasi Pelayanan 
Intensif Terpadu. Poliklinik Interna memiliki 9 tenaga 
dokter.
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Data Umum

Karakteristik Pasien Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari Tabel 1 yang menggambarkan jenis kelamin 
pasien DM tipe 2 di RSUD Sidoarjo Tahun 2013, 
didapatkan jumlah sampel pasien laki-laki sebesar 
67 orang (33,5%), sedangkan jumlah sampel pasien 
perempuan sebesar 133 orang (66,5%).

Tabel 1. Gambaran jenis kelamin pasien DM tipe II di 
RSUD Sidoarjo Tahun 2013

No Jenis Kelamin Jumlah

1. Laki-Laki 67 orang

2. Perempuan 133 orang

Total 200 orang

Sumber: Hasil Pengambilan Data

Karakteristik pasien berdasarkan umur

Pada Tabel 2 yang menggambarkan umur pasien DM 
tipe 2 di RSUD Sidoarjo Tahun 2013, didapatkan sampel 
yang berumur 31–40 tahun sebesar 1 orang (0,5%), 
sampel yang berumur 41–50 tahun sebesar 37 orang 
(18,5%), sampel yang berumur 51–60 tahun sebesar 98 
orang (49%).

Tabel 2. Gambaran umur pasien DM tipe II di RSUD 
Sidoarjo Tahun 2013

No Rentang Umur Jumlah
1. 31–40 tahun 1 orang
2. 51– 60 tahun 37 orang
3. 41–50 tahun 98 orang
4. 61–70 tahun 55 orang
5. 71–80 tahun 8 orang
6. 81–90 tahun 1 orang

Total 200 orang

Sumber: Hasil Pengambilan Data
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yang berumur 51-60 tahun sebesar 98 
orang (49%).

Gambar V. 1: Diagram Gambaran jenis 
kelamin pasien DM tipe II di RSUD 
Sidoarjo Tahun 2013
Sumber: Hasil Pengambilan Data

Gambar V. 2: Diagram Gambaran umur 
pasien DM tipe II di RSUD Sidoarjo Tahun
2013
Sumber: Hasil Pengambilan Data

C. Data Khusus
1. Gambaran Penggunaan Obat 
Antidiabetik Oral di RSUD Sidoarjo 

Tabel V. 3: Data penggunaan obat 
kombinasi pada pasien DM tipe II di RSUD 
Sidoarjo Tahun 2013

Sumber: Hasil Pengambilan Data

Pada Tabel V. 3 Data penggunaan obat 
kombinasi pada pasien DM tipe II di 
RSUD Sidoarjo Tahun 2013,
didapatkan total pengguna obat oral 
kombinasi golongan sulfonilurea 
dengan golongan biguanid adalah 
sebesar 100, dimana sebesar 32 orang 
menggunakan terapi kombinasi 
Glimepiride+metformin, sebesar 22 
orang menggunakan terapi kombinasi 
Glibenclamide+metformin, dan 
sebesar 46 orang menggunakan terapi 
kombinasi glikazid+metformin.

No
.

Kombinasi Obat oral Jumla
h

1 Glimepiride+metformin 32
orang

2 Glibenclamide+metformin 22
orang

3 Gliklazid 
(Glidabet,Glicab,Glucodex
)+ metformin

46
orang

Total              100 orang
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Gambar 1. Diagram Gambaran jenis kelamin pasien DM tipe 
II di RSUD Sidoarjo Tahun 2013

Sumber: Hasil Pengambilan Data
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RSUD Sidoarjo Tahun 2013,
didapatkan total pengguna obat oral 
kombinasi golongan sulfonilurea 
dengan golongan biguanid adalah 
sebesar 100, dimana sebesar 32 orang 
menggunakan terapi kombinasi 
Glimepiride+metformin, sebesar 22 
orang menggunakan terapi kombinasi 
Glibenclamide+metformin, dan 
sebesar 46 orang menggunakan terapi 
kombinasi glikazid+metformin.

No
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Kombinasi Obat oral Jumla
h
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orang
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3 Gliklazid 
(Glidabet,Glicab,Glucodex
)+ metformin
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Total              100 orang
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Gambar 2. Diagram Gambaran Umur Pasien DM Tipe II di 
RSUD Sidoarjo Tahun 2013.

Sumber: Hasil Pengambilan Data

Data Khusus

Gambaran Penggunaan Obat Antidiabetik Oral di RSUD 
Sidoarjo

Pada Tabel 3 Data penggunaan obat kombinasi 
pada pasien DM tipe II di RSUD Sidoarjo Tahun 
2013, didapatkan total pengguna obat oral kombinasi 
golongan sulfonilurea dengan golongan biguanid 
adalah sebesar 100, di mana sebesar 32 orang 
menggunakan terapi kombinasi Glimepiride+metformin, 
sebesar 22 orang menggunakan terapi kombinasi 
Glibenclamide+metformin, dan sebesar 46 orang 
menggunakan terapi kombinasi glikazid+metformin.

Dari Gambar 3 Diagram Penggunaan obat kombinasi 
pada pasien DM tipe II di RSUD Sidoarjo Tahun 2013, 
didapatkan sebesar 46% menggunakan obat kombinasi 
Gliklazid dengan metformin, sebesar 32% menggunakan 

Tabel 3. Data penggunaan obat kombinasi pada pasien 
DM tipe II di RSUD Sidoarjo Tahun 2013

No Kombinasi Obat Oral Jumlah
1 Glimepiride+metformin 32 orang

2 Glibenclamide+metformin 22 orang

3 Gliklazid (Glidabet, Glicab, 
Glucodex) + metformin

46 orang

Total 100 orang

Sumber: Hasil Pengambilan Data

obat kombinasi Glimepirid dengan metformin, sebesar 
22% menggunakan obat kombinasi Glibenclamide 
dengan metformin.

Gambaran Kadar Gula Darah Pasien di RSUD Sidoarjo

Dari Tabel 4 Gambaran kadar gula darah pasien DM 
tipe II di RSUD Sidoarjo Tahun 2013, didapatkan jumlah 
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pasien dengan kadar gula darah terkontrol sebesar 79 
orang (39%), sedangkan jumlah pasien dengan kadar gula 
darah tidak terkontrol sebesar 121 orang (61%). Penilaian 
yang digunakan untuk menentukan kadar gula terkontrol 
adalah kadar gula darah puasa ≤ 140, kadar gula 2 jam PP 
≤ 180 dan kadar gula acak ≤ 200; kadar gula darah tidak 
terkontrol jika kadar gula darah puasa > 140, kadar gula 

2 jam PP >180 dan kadar gula acak > 200.
Pada Tabel 5 Efektivitas obat oral antidiabetik pada 

Pasien DM tipe II di RSUD Sidoarjo Tahun 2013, 
dengan jumlah pengguna obat antidiabetik tunggal dan 

pengguna obat antidiabetik kombinasi yang disamakan, 
yaitu dengan masing-masing 100 orang, didapatkan 
33 orang (33%) terkontrol dan 67 orang (67%) tidak 
terkontrol gula darahnya dengan menggunakan obat 
antidiabetik tunggal sebesar 46 orang (46%) terkontrol 
dan 54 orang (54%) tidak terkontrol kadar gula darahnya 
dengan menggunakan obat antidiabetik kombinasi. 
Berdasarkan total keseluruhan pasien, yaitu 200 orang, 
maka didapatkan 16,5% yang kadar gula darahnya 
terkontrol dan sebesar 33,5% yang kadar gula darahnya 
tidak terkontrol dengan menggunakan obat anti diabetik 
tunggal, sebesar 23% yang kadar gula darahnya terkontrol 
dan sebesar 27% yang tidak terkontrol kadar gula 
darahnya pada pengguna obat antidiabetik kombinasi. Hal 
ini menunjukkan bahwa obat antidiabetik kombinasi lebih 
efektif dibandingkan dengan obat antidiabetik tunggal.
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Dari Gambar V. 3 Diagram 
Penggunaan obat kombinasi pada
pasien DM tipe II di RSUD Sidoarjo 
Tahun 2013, didapatkan sebesar 46% 
menggunakan obat kombinasi 
Gliklazid dengan metformin, sebesar 
32% menggunakan obat kombinasi 
Glimepirid dengan metformin, sebesar 
22% menggunakan obat kombinasi 
Glibenclamide dengan metformin.

2. Gambaran Kadar Gula darah 
pasien Di RSUD Sidoarjo

Tabel V. 4: Gambaran kadar Gula 
Darah Pasien DM Tipe II di RSUD  
Sidoarjo Tahun 2013

u
s

sumber: Hasil Pengambilan Data

Dari Tabel V. 4 Gambaran kadar gula 
darah pasien DM tipe II di RSUD  
Sidoarjo Tahun 2013, didapatkan 
jumlah pasien dengan kadar gula darah 
terkontrol sebesar 79 orang (39%), 
sedangkan jumlah pasien dengan kadar 
gula darah tidak terkontrol sebesar 121 
orang (61%). Penilaian yang 
digunakan untuk menentukan kadar 
gula terkontrol adalah kadar gula darah 
puasa ≤140, kadar gula 2 jam PP ≤180
dan kadar gula acak ≤200; kadar gula 
darah tidak terkontrol jika kadar gula 
darah puasa >140, kadar gula 2 jam PP 
>180 dan kadar gula acak >200.

No. Status Gula 
Darah Pasien

Jumlah

1 Terkontrol 79 orang 
(39%)

2 Tidak 
Terkontrol

121
orang 
(61%)

Total               200 orang

Gambar 3. Diagram Penggunaan obat kombinasi pada pasien 
DM tipe II di RSUD Sidoarjo Tahun 2013

Sumber: Hasil Pengambilan Data

Sumber: Hasil Pengambilan Data

Tabel 4. Gambaran Kadar Gula Darah Pasien DM Tipe II 
di RSUD Sidoarjo Tahun 2013

No Status Gula Darah Pasien Jumlah
1 Terkontrol 79 orang (39%)

2 Tidak Terkontrol 121 orang (61%)

Total 200 orang
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Gambar V. 4: Diagram Kadar Gula darah 
Pasien DM tipe II di RSUD  Sidoarjo 
Tahun 2013
Sumber: Hasil Pengambilan Data

Tabel V. 5: Perbandingan antara terkontrol 
dengan yang tidak terkontrol dengan 
penggunaan obat oral antidiabetik

Tungg
al

Kombin
asi

jumla
h

Terkontrol
*)

33
orang

46
orang

79
orang

Tidak
terkontrol

*)

67
Orang

54
orang

121
orang

jumlah 100
orang

100
orang

200
orang

Sumber: Hasil Pengambilan Data
*) terkontrol jika kadar gula darah puasa 

≤140, kadar gula 2 jam PP ≤180 dan 
kadar gula acak ≤200

Tidak terkontrol jika kadar gula darah 
puasa >140, kadar gula 2 jam PP >180 
dan kadar gula acak >200

Pada Tabel V. 5 Efektivitas obat oral 
antidiabetik pada Pasien DM tipe II di 
RSUD  Sidoarjo Tahun 2013, dengan 
jumlah pengguna obat anti diabetik 

tunggal dan pengguna obat anti 
diabetik kombinasi yang disamakan, 
yaitu dengan masing-masing 100 
orang, didapatkan 33 orang (33%) 
terkontrol dan  67 orang (67%) tidak 
terkontrol gula darahnya dengan 
menggunakan obat anti diabetik 
tunggal. sebesar 46 orang (46%) 
terkontrol dan 54 orang (54%) tidak 
terkontrol kadar gula darahnya dengan 
menggunakan obat anti diabetik 
kombinasi. Berdasarkan total 
keseluruhan pasien, yaitu 200 orang, 
maka didapatkan 16,5% yang kadar 
gula darahnya terkontrol dan sebesar 
33,5% yang kadar gula darahnya tidak 
terkontrol dengan menggunakan obat 
anti diabetik tunggal, sebesar 23% 
yang kadar gula darahnya terkontrol 
dan sebesar 27% yang tidak terkontrol 
kadar gula darahnya pada pengguna 
obat anti diabetik kombinasi. Hal ini 
menunjukkan bahwa obat anti diabetik 
kombinasi lebih efektif dibandingkan 
dengan obat anti diabetik tunggal.

Gambar 4. Diagram Kadar Gula darah Pasien DM tipe II di 
RSUD Sidoarjo Tahun 2013

Sumber: Hasil Pengambilan Data

Tabel 5. Perbandingan antara Terkontrol dengan yang 
tidak Terkontrol dengan Penggunaan Obat Oral 
Antidiabetik

Tunggal Kombinasi Jumlah
Terkontrol *) 33 orang 46 orang 79 orang

Tidak terkontrol 67 orang 54 orang 121 orang

Jumlah 100 orang 100 orang 200 orang

Sumber: Hasil Pengambilan Data

*) terkontrol jika kadar gula darah puasa ≤ 140, kadar gula 2 jam PP ≤ 
180 dan kadar gula acak ≤ 200

Tidak terkontrol jika kadar gula darah puasa >140, kadar gula 2 jam PP 
> 180 dan kadar gula acak > 200
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kesimpulan

Dari hasil analisa data dan pembahasan maka dapat 
disimpulkan sebagai:
1. Pasien DM tipe 2 yang berobat ke RSUD Sidoarjo 

terbanyak adalah pasien wanita, walaupun peluang 
terkenanya antara laki-laki dan wanita itu sama.

2. Pasien DM tipe 2 yang berobat ke RSUD Sidoarjo 
paling banyak berusia 51–60 tahun.

3. Pasien DM tipe 2 yang berobat ke RSUD Sidoarjo 
kebanyakan memperoleh obat kombinasi oral 
antidiabetik Gliklazid-metformin, karena keuntungan 
yang diberikannya banyak dibandingkan dengan obat 
yang lain.

4. Obat oral antidiabetik kombinasi lebih efektif 
daripada obat oral antidiabetik monoterapi dalam hal 
control glukosa puasa dan post-prandial, dan juga 
pada HbA1c.
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dengan obat yang lain.
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Pengaruh Pemberian Minuman Jahe terhadap Keluhan Mual 
Muntah pada Ibu Hamil Trimester Satu di BPS Siswa Nurhayati 
dan BPS Anis Wahidatul Hidayah Kecamatan Tuban 

(The Effect of Ginger Ale for Complaint of Nausea Vomiting in Pregnant Women 
at the First Trimester in BPS Siswa Nurhayati and BPS Anis Wahidatul Hidayah 
Tuban District)

Eva Silviana Rahmawati, Kurnia Puji Rahayu 
STIKES Nahdlatul Ulama Tuban

abstrak

Mual dan muntah merupakan keluhan normal yang sering dialami ibu hamil trimester pertama dan dapat menjadi hiperemesis 
gravidarum sehingga meningkatkan resiko terjadinya gangguan kehamilan. Jahe merupakan tanaman herbal yang sudah sejak lama 
dikenal untuk mencegah mual muntah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian minuman jahe terhadap 
keluhan mual muntah pada ibu hamil trimester satu di BPS Siswa Nurhayati dan BPS Anis Wahidatul Hidayah Kecamatan Tuban. 
Penelitian ini merupakan penelitian pre eksperimental dengan desain One Group Pra-Post test Design dan pendekatan waktu yang 
digunakan adalah kohort, populasi yang digunakan sebanyak 16 responden, dan didapatkan sampel 15 responden dengan teknik 
sampling purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan langsung melalui observasi. Analisis data menggunakan uji statistik Uji 
Paired T Test. Berdasarkan hasil penelitian sebagian kecil ibu hamil trimester satu mengalami mual ≥ 4 kali dalam sehari. Berdasarkan 
Uji Paired T Test menunjukkan bahwa nilai p = 0,000 (p < 0,005), artinya terdapat pengaruh pemberian minuman jahe terhadap 
keluhan mual muntah pada ibu hamil trimester satu di BPS Siswa Nurhayati dan BPS Anis Wahidatul Hidayah Kecamatan Tuban. Dari 
uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemberian minuman jahe dapat menurunkan frekuensi mual muntah, sehingga diharapkan 
sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat jahe. 

Kata kunci: Minuman Jahe, Mual Muntah 

abstract

Nausea and vomiting is a normal complaint that is often experienced by pregnant women the first trimester and can be hyperemesis 
gravidarum thus increasing the risk of interruption of pregnancy. Ginger is an herb that has long been known to prevent nausea and 
vomiting. The purpose of this study was to determine the effect of ginger ale to complaints of nausea and vomiting in pregnant women 
at the first trimester in BPS Siswa Nurhayati and BPS Anis Hidayah Wahidatul Tuban District. This study is a pre-experimental design 
with One Group Pre-Post Test Design and using cohort approach. The population used as many as 16 respondents and obtained a 
sample of 15 respondents with sampling purposive sampling technique. Data collection is done directly through observation. Statistical 
analysis of the data using statistical Paired T Test. Based on the results of the research fraction of the first trimester pregnant women 
experience nausea ≥ 4 times a day. Based Test Paired T Test showed that the value of p = 0.000 (p < 0.005), meaning that there is the 
effect of ginger ale to complaints of nausea and vomiting in pregnant women at the first trimester in BPS Siswa nurhayati and BPS 
Anis Hidayah Wahidatul Tuban District. From the description above can be concluded that the provision of ginger ale can reduce the 
frequency of nausea and vomiting, so expect dissemination to the public of the benefits of ginger.

Key words: Ginger Ale, Nausea Vomiting

pendahuluan

proses kehamilan akan menimbulkan berbagai 
perubahan pada seluruh sistem tubuh seperti sistem 
kardiovaskuler, sistem pernafasan maupun sistem 
gastrointestinal. Perubahan yang terjadi akan menunjang 
proses pertumbuhan dan perkembangan janin di dalam 
rahim. Setelah bayi lahir, perubahan-perubahan tersebut 
akan kembali seperti keadaan semula secara perlahan. 
Pada dasarnya, perubahan sistem tubuh wanita hamil 
terjadi karena pengaruh berbagai hormon kehamilan 

seperti HCG (Human Chorionic Gonadotropin) (Errol & 
John, 2006 dalam Saswita, dkk, 2011).

Perubahan karena hormon estrogen pada kehamilan 
akan mengakibatkan pengeluaran asam lambung yang 
berlebihan sehingga menimbulkan rasa mual dan muntah. 
Selain hormon estrogen diduga pengeluaran Human 
Chorionic Gonadotropine (HCG) dalam serum dari 
plasenta juga menyebabkan mual muntah (Wiknjosastro, 
2009 dalam Ummi Hanifah, dkk. 2014).

Mual (nausea) dan muntah (emesis gravidarum) 
adalah gejala yang wajar dan sering kedapatan pada 
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kehamilan trimester pertama. Mual biasanya terjadi pada 
pagi hari, tetapi dapat pula timbul setiap saat dan malam 
hari. Gejala-gejala ii kurang lebih terjadi 6 minggu 
setelah hari pertama haid terakhir dan berlangsung selama 
kurang lebih 10 minggu (Wiknjosastro, Hanifa, 2005).

Mual dan muntah terjadi pada 60–80% primigravida 
dan 40-60% multigravida. Seratus dari seribu kehamilan, 
gejala ini menjadi lebih berat. Perasaan mual ini 
disebabkan oleh karena meningkatnya kadar hormon 
estrogen dan HCG dalam serum. Pengaruh fisiologik 
kenaikan hormon ini belum jelas, mungkin karena sistem 
saraf pusat atau pengosongan lambung yang berkurang 
(Wiknjosastro, Hanifa, 2005).

Peningkatan kadar progesteron, estrogen, dan 
human chorionic gonadotopin (HCG) dapat menjadi 
faktor pencetus mual dan muntah. Peningkatan hormon 
progesteron menyebabkan otot polos pada sistem 
gastrointestinal mengalami relaksasi sehingga motilitas 
lambung menurun dan pengosongan lambung melambat. 
Refluks esofagus, penurunan motilitas lambung, dan 
penurunan sekresi asam hidroklorid juga berkontribusi 
terhadap terjadinya mual dan muntah (Nengah Runiari, 
2010).

Mual muntah dapat menjadi masalah yang serius jika 
tidak ditangani dengan serius. Muntah berat, lama, dan 
menetap membutuhkan perhatian medis (Bobak, 2004) 
karena sudah mengarah kepatogisnya yang biasanya 
disebut hiperemesis gravidarum. Data dari Dinas 
Kesehatan tentang rekapitulasi laporan bulanan data 
kesakitan se-Kabupaten Tuban data hiperemesis tahun 
2012 berjumlah 168 jiwa, tahun 2013 berjumlah 165 jiwa 
dan tahun 2014 sampai bulan Oktober berjumlah 114 
jiwa. Data dari RSUD Dr. R. Koesma Tuban menyebutkan 
bahwa terdapat ibu hamil yang dihospitalisasikan karena 
hiperemesis gravidarum. Pada tahun 2012 berjumlah 62 
ibu hamil, tahun 2013 berjumlah 27 ibu hamil, dan tahun 
2014 berjumlah 35 ibu hamil.

Data ibu hamil trimester satu di BPS Siswa Nurhayati 
Kecamatan Tuban tahun 2014 bulan November 
didapatkan 19 orang, dan bulan Desember didapatkan 
23 orang. Dari data tersebut ibu hamil yang melakukan 
pemeriksaan ANC di BPS Siswa Nurhayati Kecamatan 
Tuban semuanya mengalami keluhan mual muntah pada 
trimester satu.

Data ibu hamil trimester satu di BPS Anis Wahidatul 
Hidayah Kecamatan Tuban tahun 2015 bulan Januari 
didapatkan 12 orang, bulan Februari didapatkan 10 
orang. Dari data tersebut ibu hamil yang melakukan 
pemeriksaan ANC di BPS Anis Wahidatul Hidayah 
Kecamatan Tuban semuanya mengalami keluhan mual 
muntah pada trimester satu.

Penatalaksanaan mual dan muntah pada kehamilan 
tergantung dari beratnya gejala. Pengobatan terdiri atas 
terapi secara farmakologi dan nonfarmakologi. Terapi 
farmakologi dilakukan dengan pemberian antiemetik, 
antihistamin, antikolinergik, dan kortikosteroid. Terapi 
nonfarmakologi dilakukan dengan cara pengaturan diet, 

dukungan emosional, akupunktur, jahe dan aromaterapi 
(Nengah Runiari, 2010). 

Jahe merupakan salah satu cara untuk meredakan 
mual dan muntah selama kehamilan, setidaknya 
meminimalisasi gangguan ini. Menurut sebuah ulasan 
yang dipublikasikan oleh Jurnal Obstetrik & Ginekologi, 
jahe dapat membantu wanita hamil mengatasi derita 
morning sickness tanpa menimbulkan efek samping yang 
membahayakan janin di dalam kandungannya (Nengah 
Runiari, 2010).

Jahe banyak mengandung berbagai fitokimia dan 
fitonutrien. Beberapa zat yang terkandung dalam jahe 
adalah minyak atsiri, pati, oleoresin, damar, asam organik, 
asam malat, asam oksalat, gingerin, gingeron, minyak 
damar, flavonoid, polifenol, alkaloid, dan mucilage. 
Minyak atsiri yang terdapat pada jahe mengandung 
zingiberol, linalool, kavikol, dan geraniol (Bhaskara, 
Widi Ali, 2008). Kandungan di dalam jahe tersebut dapat 
memblok serotonin yaitu suatu neurotransmitter yang 
disintesiskan pada neuron-neuron serotonergis dalam 
sistem saraf pusat dan sel-sel enterokromafin dalam 
saluran pencernaan sehingga dipercaya dapat sebagai 
pemberi perasaan nyaman dalam perut sehingga dapat 
mengatasi mual muntah (Ahmad, 2013 dalam Chatur 
Dian Parwitasari, dkk).

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik 
untuk mengambil penelitian yang berjudul “pengaruh 
pemberian minuman jahe terhadap keluhan mual muntah 
pada ibu hamil trimester satu di BPS Siswa Nurhayati 
dan BPS Anis Wahidatul Hidayah Kecamatan Tuban”.

metode dan bahan

Desain penelitian merupakan suatu strategi penelitian 
dalam mengidentifikasi permasalahan sebelum 
perencanaan pengumpulan data dan mengidentifikasi 
struktur di mana penelitian dilaksanakan (Nursalam, 
2008).

Dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian pra 
eksperimen yang bersifat analitik serta menggunakan 
metode penelitian “One-Group Pra-post Test Design”. 
Jenis penelitian ini dilakukan dengan mengungkapkan 
hubungan sebab akibat dengan cara melibatkan satu 
kelompok subjek. Kelompok subjek diobservasi sebelum 
dilakukan intervensi, kemudian diobservasi lagi setelah 
intervensi (Nursalam, 2008).

Populasi penelitian ini adalah ibu hamil trimester 
satu di BPS Siswa Nurhayati dan BPS Anis Wahidatul 
Hidayah Kecamatan Tuban yang berjumlah 16 dan 
sampel penelitian ini adalah sebagian dari populasi yang 
berjumlah 15 dan memenuhi kriteria inklusi, dengan 
teknik sampling Purposive Sampling.

Kriteria yang dijadikan penelitian terdiri dari dua 
kriteria, yaitu kriteria inklusi dan kriteria eksklusi.
1) Kriteria Inklusi
 Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subjek 
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penelitian dari suatu populasi target yang terjangkau 
dan akan diteliti (Nursalam, 2008).
– Ibu hamil trimester satu yang bersedia menjadi 

responden.
– Ibu hamil yang bersedia meminum minuman jahe.
– Responden tidak menggunakan farmakologi untuk 

menurunkan rasa mual.
– Responden tidak menggunakan akupresur dan 

akupunktur untuk menurunkan rasa mual.
2) Kriteria Eksklusi
 Kriteria Eksklusi adalah menghilangkan/

mengeluarkan subjek yang memenuhi kriteria inklusi 
dari studi karena berbagai sebab (Nursalam, 2008).
– Ibu hamil yang tidak bersedia meminum minuman 

jahe yang diberikan
– Ibu hamil yang tidak menghabiskan minuman jahe
– Ibu hamil trimester dua dan tiga
– Alergi terhadap minuman jahe
– Mempunyai penyakit lain yang menyebabkan 

mual muntah seperti kelainan ginjal, kelainan hati, 
diabetes mellitus

– Tidak bersedia menjadi responden.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah 
pemberian minuman jahe, dan variabel dependen dalam 
penelitian ini adalah mual muntah..

Setelah menyerahkan surat izin penelitian dan 
mendapat izin dari pihak BPS Siswa Nurhayati dan 
BPS Anis Wahidatul Hidayah Kecamatan Tuban, 
peneliti meminta data ibu hamil trimester satu yang 
mengalami keluhan mual muntah, kemudian peneliti 
mendatangi rumah calon responden untuk mendapatkan 
persetujuan menjadi responden dan melakukan informed 
consent, kemudian meminta calon responden untuk 
menandatangani surat pernyataan persetujuan menjadi 
responden. Setelah responden menyetujui selanjutnya 
peneliti mengobservasi keluhan mual muntah kemudian 
ditulis pada lembar observasi. Peneliti memberikan 
intervensi kepada responden yang terdiri dari 15 
responden. Pada hari pertama responden diberikan 
minuman jahe. Jenis jahe yang digunakan yaitu jahe 
putih/kuning kecil/jahe emprit sebanyak 2,5 gram di iris 
dan diseduh air panas 250 ml ditambah gula 1 sendok 
makan (10 gram) diminum 2 × 1 sehari selama 4 hari. 
Pada hari ke empat responden diobservasi keluhan mual 
muntah kemudian hasil observasi keluhan mual muntah 
dibandingkan antara sebelum diberikan minuman jahe 
dan setelah diberikan minuman jahe. Responden adalah 
ibu hamil trimester satu yang memenuhi kriteria inklusi. 
Dalam pengumpulan data pada penelitian ini, instrumen 
yang digunakan untuk variabel independen adalah 
checklist sedangkan untuk variabel dependen adalah 
lembar observasi. Penelitian ini dilakukan mulai dari 9 
April 2015–17 April 2015.

Dalam penelitian ini setelah data ditabulasi, kemudian 
diolah yang meliputi masalah penelitian, kemudian 
diuji dengan “Paired T Test” dengan derajat kemaknaan  

(< α = 0,05), artinya bila uji statistik menunjukkan nilai 
(< α = 0,05) H1 diterima yang berarti ada pengaruh yang 
bermakna antara pemberian minuman jahe terhadap 
keluhan mual muntah.

Analisa data merupakan bagian terpenting untuk 
mencapai tujuan pokok penelitian yaitu menjawab 
pertanyaan-pertanyaan penelitian dalam mengungkapkan 
fenomena (Nursalam, 2011). Langkah-langkah analisa 
data dalam penelitian ini yaitu:
•	 Editing
 Hasil pengamatan dari lapangan harus dilakukan 

penyuntingan (editing) terlebih dahulu. Secara umum 
editing merupakan kegiatan untuk pengecekan dan 
perbaikan isian lembar observasi sudah terisi atau 
belum.

•	 Coding
 Coding yakni mengubah data berbentuk kalimat atau 

huruf menjadi angka atau bilangan. Pada penelitian 
ini yang perlu diberi kode yaitu:
Data Pemberian Minuman Jahe
– Sebelum dilakukan : 1
– Setelah dilakukan : 2

•	 Tabulating
 Teknik mentabulasi hasil data yang diperoleh sesuai 

dengan item observasi.
•	 Uji	Statistik
 Dalam penelitian ini setelah data ditabulasi, kemudian 

dilakukan uji dengan menggunakan uji Paired T test.
•	 Cara	Penarikan	Kesimpulan
 Dengan derajat kemaknaan atau tingkat signifikasi (< 

α = 0,05), artinya bila uji statistik menunjukkan nilai 
(< α = 0,05) Ho ditolak yang berarti ada pengaruh 
yang bermakna pemberian minuman jahe terhadap 
keluhan mual muntah pada ibu hamil trimester satu 
dan sebaliknya Ho diterima yang berarti tidak ada 
pengaruh pemberian minuman jahe terhadap keluhan 
mual muntah pada ibu hamil trimester satu serta 
menggunakan software SPSS versi 11.5 for windows.

•	 Perangkat	yang	Digunakan	
 Setelah data diproses, data akan dianalisis dengan 

analisa uji t sampel bebas yang digunakan untuk 
membandingkan nilai rata-rata data kelompok 
intervensi sebelum diberikan dan setelah diberikan. 
Alat yang digunakan untuk menganalisis data adalah 
program SPSS versi 11.5.

hasil

Gambaran Umum Asuhan Di BPS Siswa Nurhayati dan 
BPS Anis Wahidatul Hidayah Kecamatan Tuban 

Asuhan yang Diberikan BPS Siswa Nurhayati dan 
BPS Anis Wahidatul Hidayah Kecamatan Tuban untuk 
mengurangi mual muntah pada ibu hamil trimester satu 
adalah pemberian KIE tentang mual dan muntah pada 
kehamilan trimester satu, kemudian diberikan asam 
folat, antalgin, vitamin B1, vitamin B6 dan vitamin 
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B12. Apabila setelah diberikan obat ibu hamil masih 
mengalami mual muntah atau tidak ada perubahan maka 
dilihat keadaan umumnya terlebih dahulu, jika keadaan 
umum lemah sampai dehidrasi maka ibu hamil dirujuk ke 
rumah sakit

Gambaran Umum Responden

Responden dalam penelitian ini adalah ibu hamil 
trimester satu yang mengalami keluhan mual muntah di 
BPS Siswa Nurhayati dan BPS Anis Wahidatul Hidayah 
Kecamatan Tuban Bulan Februari sampai April Tahun 
2015.

Dari tabel 3 diperoleh data bahwa sebelum diberikan 
minuman jahe sebagian besar responden mengalami mual 
³ 4 kali dalam sehari sebanyak 10 (66,67%) responden 
dan hampir setengahnya mengalami mual < 4 kali dalam 
sehari sebanyak 5 (33,33%) responden.

Tabel 1. Distribusi frekuensi Ibu hamil Trimester Satu 
Responden Berdasarkan Gravida di BPS Siswa 
Nurhayati dan BPS Anis Wahidatul Hidayah 
Kecamatan Tuban Bulan Februari–April Tahun 
2015

No Gravida f Prosentase
1 Primigravida 10 66,67%

2 Multigravida 5 33,33%

Jumlah 15 100%

Dari tabel 1 dapat diketahui responden sebagian besar 
adalah primigravida yaitu 10 orang (66,67%).

Tabel 2. Distribusi frekuensi Ibu hamil Trimester Satu 
Responden Berdasarkan Umur di BPS Siswa 
Nurhayati dan BPS Anis Wahidatul Hidayah 
Kecamatan Tuban Bulan Februari Sampai April 
Tahun 2015

No
Umur Ibu Hamil 
Trimester Satu

f Prosentase

1 15–20 Tahun 2 13,33%

2 21–25 Tahun 3 20%

3 26–30 Tahun 7 46,67%

4 > 30 Tahun 3 20%

Jumlah 15 100%

Dari tabel 2 dapat diketahui bahwa hampir 
setengahnya responden dengan umur 26–30 tahun 
sebanyak 7 (46,67%) responden, dan sebagian kecil 
responden dengan umur 15–20 tahun sebanyak 2 
(13,33%) responden.

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Keluhan Mual Muntah 
Sebelum Diberikan Minuman Jahe di BPS Siswa 
Nurhayati dan BPS Anis Wahidatul Hidayah 
Kecamatan Tuban Bulan Februari Sampai April 
Tahun 2015

No. Frekuensi Mual f Prosentase
1 < 4 kali dalam sehari 5 33,33%

2 ³ 4 kali dalam sehari 10 66,67%

Jumlah 15 100%

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Keluhan Mual Muntah 
Sesudah Diberikan Minuman Jahe di BPS Siswa 
Nurhayati dan BPS Anis Wahidatul Hidayah 
Kecamatan Tuban Bulan Februari Sampai April 
Tahun 2015

No. Frekuensi Mual f Prosentase
1 < 4 kali dalam sehari 13 86,67%

2 ³ 4 kali dalam sehari 2 13,33%

Jumlah 15 100%

Dari tabel 4 diperoleh data bahwa sesudah diberikan 
minuman jahe hampir seluruhnya responden mengalami 
mual < 4 kali dalam sehari sebanyak 13 (86,67%) 
responden dan sebagian kecil mengalami mual ³ 4 kali 
dalam sehari sebanyak 2 (13,33%) responden.

Tabel 5. Tabel Pengaruh Pemberian Minuman Jahe 
terhadap Keluhan Mual di BPS Siswa Nurhayati 
dan BPS Anis Wahidatul Hidayah Kecamatan 
Tuban Bulan Februari Sampai April Tahun 2015

No
Keluhan Mual Ibu 

Hamil Trimester Satu
f Prosentase

1 Tetap 2 13,33%

2 Menurun 13 86,67%

Jumlah 15 100%

Dari tabel 5 diperoleh data bahwa sesudah diberikan 
perlakuan sebagian besar responden mengalami 
penurunan mual sebanyak 13 (86,67%) responden dan 
sebagian kecil responden tetap mengalami mual sebanyak 
2 (13,33%) responden.

Dari hail uji statistik menggunakan SPSS dengan 
menggunakan uji Paired T Test menunjukkan hasil yaitu 
ρ = 0,000 dengan tingkat kemaknaan ρ £ 0,005, artinya 
mempunyai pengaruh yang signifikan antara pemberian 
minuman jahe terhadap keluhan mual muntah pada ibu 
hamil trimester satu.

pembahasan

Dari pembahasan ini akan diuraikan tentang hasil 
penelitian tentang pengaruh pemberian minuman jahe 
terhadap keluhan mual muntah pada ibu hamil trimester 
satu di BPS Siswa Nurhayati dan BPS Anis Wahidatul 
Hidayah Kecamatan Tuban dengan uji Paired T Test dan 
dianalisis dengan aplikasi SPSS 11.5 dengan mengacu 
pada tinjauan pustaka yang terdapat pada bab 2.
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Identifikasi Keluhan Mual Muntah pada Ibu Hamil 
Trimester Satu Sebelum Diberikan Minuman Jahe di 
BPS Siswa Nurhayati dan BPS Anis Wahidatul Hidayah 
Kecamatan Tuban Tahun 2015

Sebelum pelaksanaan perlakuan dengan pemberian 
minuman jahe, untuk melihat pengaruhnya dilakukan 
pengukuran frekuensi mual muntah pada ibu hamil 
trimester satu yang mengalami mual muntah.

Seperti diketahui pada tabel 3 diperoleh data bahwa 
sebelum diberikan minuman jahe sebagian besar 
responden mengalami mual ³ 4 kali dalam sehari 
sebanyak 10 (66,67%) responden dan hampir setengahnya 
mengalami mual < 4 kali dalam sehari sebanyak 5 
(33,33%) responden. Dari 15 responden yang mengalami 
mual, terdapat 7 responden disertai muntah. Rata-rata 
dari 7 responden tersebut 5 responden mengalami muntah 
sebanyak 3 kali dalam sehari dan 2 responden mengalami 
muntah sebanyak 2 kali dalam sehari.

Banyak dari perubahan fisik terjadi karena perubahan 
dalam produksi hormon. Sumber dari hormon-hormon ini 
adalah plasenta, sebuah organ yang terbentuk (bersama 
dengan bayi yang belum lahir) dalam rahim dari sel telur 
yang terbuahi (Simkin, Penny, dkk, 2007).

Selama trimester pertama, keluhan yang paling 
banyak dijumpai adalah rasa pusing, rasa lelah, mual, 
dan muntah (Ana, Soumy, 2010). Mual adalah gejala 
yang wajar dan sering terdapat pada kehamilan trimester 
pertama. Mual kehamilan dialami oleh lebih dari 75% 
wanita. Mual biasanya terjadi pada pagi hari, tetapi dapat 
pula timbul setiap saat dan malam hari. Gejala-gejala ini 
kurang lebih terjadi 6 minggu setelah hari pertama haid 
terakhir dan berlangsung selama kurang lebih 10 minggu 
(Wiknjosastro, Hanifa, 2005).

Sekitar 50% sampai 80% wanita hamil mual dan 
muntah dengan derajat berbeda-beda. Gangguan ini 
biasanya hilang pada awal trimester kedua, tetapi sekitar 
20% mereka yang terkena terus mengalami masalah ini 
sepanjang masa hamil (Bobak, 2004). 

Dari 15 ibu hamil trimester satu yang mengalami 
keluhan mual muntah dapat diketahui bahwa lebih banyak 
pada primigravida dari pada multigravida. Hal ini sesuai 
dengn teori yang ada bahwa mual dan muntah terjadi 
pada 60-80% primigravida dan 40–60% multigravida 
(Wiknjosastro, Hanifa, 2005). 

Selama ini ibu hamil trimester satu di BPS Siswa 
Nuhayati dan BPS Anis Wahidatul Hidayah Kecamatan 
Tuban sebagian besar mengalami keluhan mual dan 
muntah. Meski demikian ada beberapa ibu hamil yang 
menganggap keluhan mual muntah yang dialaminya 
sebagai masalah yang biasa pada awal kehamilannya. 
Oleh karena itu diperlukan pengetahuan cara-cara 
mengkaji keluhan mual muntah sehingga dapat 
mempermudah dalam pemberian tindakan yang tepat 
terhadap penurunan frekuensi keluhan mual muntah yang 
dialami ibu hamil sehingga kecukupan gizi dapat tetap 
seimbang bagi sang ibu dan janinnya.

Identifikasi Keluhan Mual Muntah pada Ibu Hamil 
Trimester Satu Sesudah Diberikan Minuman Jahe di 
BPS Siswa Nurhayati dan BPS Anis Wahidatul Hidayah 
Kecamatan Tuban Tahun 2015

Sesudah diberikan minuman jahe untuk melihat 
pengaruhnya terhadap keluhan mual muntah dilakukan 
pengukuran frekuensi mual muntah. Berdasarkan hasil 
pengukuran pada tabel 5.4 diperoleh data bahwa sesudah 
diberikan minuman jahe hampir seluruhnya responden 
mengalami mual < 4 kali dalam sehari sebanyak 13 
(86,67%) responden dan sebagian kecil mengalami mual 
³ 4 kali dalam sehari sebanyak 2 (13,33%) responden. 
Dari 7 responden yang mengalami muntah juga terjadi 
penurunan rata-rata 5 responden mengalami muntah 
sebanyak 1 kali dalam sehari dan 2 responden mengalami 
muntah sebanyak 2 kali dalam sehari.

Keluhan mual muntah pada ibu hamil dapat diatasi 
dengan dua cara yaitu dengan cara farmakologi dan 
nonfarmakologi. Cara farmakologi dengan menggunakan 
obat-obatan antara lain: piridoksin (vitamin B6), 
antihistamin, fenotiazin, metoklopramid, ondansentron, 
dan kortikosteroid (Elfas, Sindy, 2012). Terapi 
nonfarmakologi yang direkomendasikan untuk keluhan 
mual dan muntah pada kehamilan meliputi: perubahan 
gaya hidup dan pola makan teratur, akupuntur dan 
akupresur, menghindari atau mengurangi kemungkinan 
yang dapat menimbulkan rasa mual (Elfas, Sindy, 2012), 
jahe dan aromaterapi (Runiari, Nengah, 2010).

Selama ini ibu hamil trimester satu di BPS Siswa 
Nurhayati dan BPS Anis Wahidatul Hidayah Kecamatan 
Tuban sebelum mengetahui tentang cara penanganan 
keluhan mual muntah dengan metode nonfarmakologi 
(salah satunya adalah jahe), ibu hamil tersebut mencoba 
mengatasi keluhan mual muntahnya dengan cara makan 
makanan asam, minum obat dari bidan (vitamin B6), 
makan permen, dan minum air putih. 

Salah satu cara penanganan keluhan mual muntah 
dengan cara nonfarmakologi yaitu dengan jahe. jahe 
merupakan salah satu cara untuk meredakan mual dan 
muntah selama kehamilan, setidaknya meminimalisasi 
gangguan ini. Jahe sebagai salah satu jenis tanaman 
herbal mempunyai banyak keunggulan dibandingkan 
dengan tanaman herbal lainnya, khususnya bagi ibu 
hamil yang sedang mengalami mual muntah. Keunggulan 
pertama jahe adalah kandungan minyak terbang (minyak 
atsiri) yang menyegarkan dan memblokir reflek muntah 
sedang gingerol dapat melancarkan peredaran darah dan 
saraf-saraf bekerja dengan baik. Hasilnya ketegangan 
bisa dicairkan, kepala jadi segar, mual muntah pun bisa 
ditekan. Aroma harum jahe disebabkan oleh minyak 
atsiri, sedang oleoresinnya menyebabkan rasa pedas 
yang menghangatkan tubuh dan mengeluarkan keringat 
(Nikita, 2011).

Kandungan di dalam jahe terdapat minyak Atsiri 
Zingiberena (Gingirona), zingiberol, bisabilena, 
kurkumen, gingerol, flandrena, vit A dan resin pahit yang 
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dapat memblok serotonin yaitu suatu neurotransmitter 
yang disintesiskan pada neuron-neuron serotonergis 
dalam sistem saraf pusat dan sel-sel enterokromafin 
dalam saluran pencernaan sehingga dipercaya dapat 
sebagai pemberi rasa nyaman dalam perut sehingga dapat 
mengatasi mual muntah (Ahmad, 2013).

Jahe sangat efektif pada penggunaan antiemetik 
untuk mencegah emesis gravidarum pada kehamilan, 
keracunan makanan, kemoterapi, pembedahan pada 
saluran reproduksi (ginekologi) dan pada keadaan Motion 
Sickness yaitu serangan emesis gravidarum saat tubuh 
berputar, bergetar, atau saat orang berpergian dengan 
kendaraan bermotor karena perubahan keseimbangan 
(Runiari, Nengah, 2010).

Metode pemberian minuman jahe ini menggunakan 
jenis jahe putih/kuning kecil/jahe emprit sebanyak 2,5 
gram di iris dan diseduh air panas 250 ml ditambah gula 1 
sendok makan (10 gram) diminum 2 × 1 sehari selama 4 
hari yang terbukti untuk mengatasi rasa mual dan muntah 
pada ibu hamil trimester satu. Hal ini terbukti dalam 
hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa sesudah 
diberikan minuman jahe hampir seluruhnya responden 
mengalami mual < 4 kali dalam sehari dan sebagian kecil 
mengalami mual ³ 4 kali dalam sehari. Dari responden 
yang mengalami muntah, rata-rata responden mengalami 
muntah sebanyak 1 kali dalam sehari.

Pengaruh Pemberian Minuman Jahe terhadap Keluhan 
Mual Muntah pada Ibu Hamil Trimester Satu di BPS Siswa 
Nurhayati dan BPS Anis Wahidatul Hidayah Kecamatan 
Tuban Tahun 2015

Dalam penelitian ini, sesudah diberikan minuman jahe 
keluhan mual muntah pada ibu hamil trimester satu, hasil 
penelitian menunjukkan pengaruh yang signifikan antara 
pemberian minuman jahe terhadap keluhan mual muntah. 
Hal ini sesuai yang ada pada teori Runiari, Nengah, 2010 
yaitu jahe dapat membantu wanita hamil mengatasi derita 
morning sickness tanpa menimbulkan efek samping yang 
membahayakan janin di dalam kandungannya.

Berdasarkan uji Paired T Test menunjukkan hasil 
yaitu ρ = 0,000 dengan tingkat kemaknaan ρ £ 0,005, 
artinya mempunyai pengaruh yang signifikan antara 
pemberian minuman jahe terhadap keluhan mual muntah 
pada ibu hamil trimester satu.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian 
sebelumnya yang telah dilakukan oleh Kikak, Zumrotul 
Choiriyah, Anggun Trisnasari tahun 2013 dengan judul 
penelitian “Efektivitas Konsumsi Ekstrak Jahe dengan 
Frekuensi Mual Muntah pada Ibu Hamil di Wilayah 
Kerja Puskesmas Ungaran Tahun 2013”, didapatkan hasil 
menunjukkan bahwa ada efektivitas konsumsi ekstrak 
jahe dengan frekuensi mual muntah pada ibu hamil di 
wilayah kerja Puskesmas Ungaran.

Penelitian di Australia menyatakan bahwa jahe 
dapat memblok serotonin yakni senyawa kimia yang 

menyebabkan perut berkontraksi sehingga menimbulkan 
perasaan mual muntah yang dialami ibu hamil muda 
(Maulana, 2008). Menurut laporan penelitian di journal 
of Obstetri and Ginaecology. Maret 2005, Prof. Caroline 
Smith mengatakan bahwa jahe berkhasiat mengendurkan 
dan melemahkan otot-otot pada saluran pencernaan 
sehingga mual muntah banyak berkurang. Hal ini juga 
didukung oleh Universitas Chiang Mai di Thailand juga 
membuktikan keefektifitasan khasiat jahe pada ibu hamil 
dalam mengatasi mual muntah. 

Menurut sebuah ulasan yang dipublikasikan oleh 
Obstetrik dan Ginekologi, jahe (ginger) dapat membantu 
para wanita hamil mengatasi derita morning sickness 
tanpa menimbulkan efek samping yang membahayakan 
janin di dalam kandungannya (Runiari, Nengah, 2010).

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa setelah 
dilakukan pemberian minuman jahe hampir seluruhnya 
responden mengalami mual < 4 kali dalam sehari 
dan sebagian kecil mengalami mual ³ 4 kali dalam 
sehari. jahe sangat efektif pada penggunaan antiemetik 
untuk mencegah emesis gravidarum pada kehamilan, 
keracunan makanan, kemoterapi, pembedahan pada 
saluran reproduksi (ginekologi) dan pada keadaan motion 
sickness yaitu serangan emesis gravidarum saat tubuh 
berputar, bergetar, atau saat orang berpergian dengan 
kendaraan bermotor karena perubahan keseimbangan.

Saat ini penggunaan minuman jahe oleh ibu hamil 
trimester satu di BPS Siswa Nurhayati dan BPS Anis 
Wahidatul Hidayah Kecamatan Tuban adalah salah satu 
cara alternatif untuk menurunkan frekuensi mual muntah 
karena terbukti penggunaannya mudah, sederhana, 
efektif, murah, dan tanpa efek samping serta tidak 
merugikan kondisi ibu dan calon bayi.

simpulan dan saran

Simpulan

Berdasarkan data yang didapatkan oleh peneliti dari 
15 responden dapat diketahui bahwa Sebagian besar ibu 
hamil trimester satu di BPS Siswa Nurhayati dan BPS 
Anis Wahidatul Hidayah Kecamatan Tuban mengalami 
mual ³ 4 kali dalam sehari sebelum diberikan minuman 
jahe. Sebagian kecil ibu hamil trimester satu di BPS 
Siswa Nurhayati dan BPS Anis Wahidatul Hidayah 
Kecamatan Tuban mengalami mual ³ 4 kali dalam sehari 
sesudah diberikan minuman jahe.

Saran

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, untuk ke 
depannya metode penanganan keluhan mual muntah 
secara sederhana ini dapat selalu diaplikasikan baik untuk 
diri sendiri maupun orang lain yang membutuhkan.
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Hubungan antara Self Efficacy dengan Self Management Behavior 
Penyandang Peripheral Artery Disease dalam Konteks Teori 
Individual and Family Self Management

(Relationship Between Self Efficacy with Self Management Behavior of Patient 
with Peripheral Artery Disease in the Context of Individual Theory and Family 
Self Management)

Yohanes Andy Rias
Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri

abstrak

Peripheral Artery Disease (PAD) merupakan salah satu bentuk gangguan vaskuler pada ulkus kaki diabetikum yang berakibat 
pada self efficacy dan self management behavior. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara self efficacy 
dengan self management behavior penyandang peripheral artery disease dalam konteks teori individual and family self management 
dengan menggunakan desain cross sectional. sampel yang digunakan sebesar 30 responden dari jumlah populasi wilayah puskesmas 
X Kediri dengan teknik sampling purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian adanya hubungan antara self efficacy dengan 
self management behavior adalah hasil uji statistik menggunakan spearmen rho dengan nilai signifikansi p = 0,018 lebih kecil dari p 
yang ditetapkan yaitu < 0,05 maka hipotesis diterima. Dari hasil diatas diharapkan dilakukan uji faktor-faktor yang memengaruhi self 
management behavior.

Kata kunci: PAD, self efficacy, self management behavior

abstract

Peripheral Artery Disease (PAD) is a form of vascular disorders in diabetic foot ulcer that resulted in self-efficacy and self-
management behavior. The purpose of this study was to analyze the relationship between self-efficacy with self-management behavior of 
people with peripheral artery disease in the context of the theory of individual and family self-management using cross sectional design. 
samples were used by 30 respondents from a population health center X Kediri region with sampling purposive sampling technique. 
Based on the results of the study of the relationship between self-efficacy with self-management behavior is the result of a statistical test 
using spearmen rho with a significance value of p = 0.018 is smaller than the specified namely p < 0.05 then the hypothesis is accepted. 
From the above results are expected to test the factors that affect the self-management behavior.

Key words: PAD, self-efficacy, self-management behavior

pendahuluan

peripheral Artery Disease (PAD) merupakan 
salah satu bentuk gangguan vaskuler pada ulkus kaki 
diabetikum. PAD sebagai sumber penyebab hipoksia 
jaringan, karena kebanyakan ulkus kaki diabetik 
berlokasi pada bagian kaki yang mengalami iskemia 
akibat komplikasi vaskuler dari DM kronis.1 Kejadian 
PAD pada ulkus kaki diabetikum bervariasi antara  
10–60%, dan merupakan prediktor kuat untuk ulkus 
kaki kronis yang sulit sembuh, amputasi ektremitas 
bawah, morbiditas dan mortalitas.2 Restorasi perfusi 
kulit karena hipoksia jaringan akibat adanya PAD, sesuai 
dengan pedoman pengobatan PAD yang telah disepakati 
oleh ACC/AHA guideline for PAD, (2006) meliputi 
program latihan, farmakologi, dan revaskularisasi baik 
endovaskuler atau operasi bypass.3 Hal tersebut akan 
mengakibatkan penyandang mengalami penurunan 
kualitas hidup, gangguan pada self management behavior 
termasuk self efficacy.4

Self efficacy merupakan proses individu dalam 
mencapai perubahan perilaku kesehatan dengan 
keterampilan dan kemampuan yang dimiliki antara 
lain penetapan tujuan, fleksibelitas diri, autonomi, 
salutogenese, dan kontrol pikiran.4 Terdapat 23 
partisipan DFU sebanyak 15 partisipan (65,22%) dalam 
kategori pengetahuan kurang.5 Partisipan DFU memiliki 
keterbatasan aktivitas dan kemauan yang rendah dalam 
melakukan kegiatan sehari-hari. Pengetahuan dan 
kemauan yang rendah dapat digunakan sebagai tolak ukur 
dalam menilai self behavior.6

Berdasarkan penelitian Costa (2011) 10 partisipan 
DFU merasa kurang mendapatkan pendidikan tentang 
pengelolaan penyakitnya, presepsi negatif terhadap 
status kesehatan dan kesejahteraannya sehingga QoL 
dalam kategori rendah. Hasil penilaian QoL partisipan 
DFU dari kategori dimensi fisik sebesar 50%, dimensi 
sosial sebesar 25%, dimensi lingkungan sebesar 24%, 
dan dimensi psikologis sebesar 65% masing-masing 
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dalam kategori rendah yang dapat dipengaruhi oleh 
self efficacy.4,7 Berdasarkan uraian diatas maka dapat 
dirumuskan permasalahan penelitian tentang hubungan 
antara self efficacy dengan self management behavior 
penyandang peripheral artery disease dalam konteks 
teori individual and family self management.

metode penilaian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah dengan menggunakan pendekatan Cross Sectional. 
sampel yang digunakan sebesar 30 responden dari jumlah 
populasi wilayah puskesmas X Kediri dengan teknik 
sampling purposive sampling. Alat ukur yang digunakan 
adalah kuisioner self efficacy and self management 
behavior yang telah dilakukan pengembangan oleh 
Gitawati (2014) dan Rias (2015).4,8 Analisa hubungan 
dengan statistik uji korelasi spearmen rho dengan tingkat 
kebermaknaan p < 0,05.

hasil

Distribusi responden berdasarkan hasil kuesioner 
dalam self efficacy dapat dilihat pada tabel berikut: 

Dari hasil diatas maka, adanya hubungan antara self 
efficacy dengan self management behavior adalah hasil 
uji statistik menggunakan spearmen rho dengan nilai 
signifikansi p = 0,018 lebih kecil dari p yang ditetapkan 
yaitu < 0,05 maka hipotesis diterima. 

pembahasan

Self efficacy menentukan bagaimana seseorang 
merasa, berpikir dan memotivasi dirinya sendiri untuk 

bertindak dan berperilaku. Outcome expectancy 
memberikan keyakinan bahwa keterlibatan dalam 
perilaku tertentu akan menghasilkan hasil yang 
diinginkan dan goal congruence membantu seseorang 
menyelesaikan kebingungan dan kecemasan terkait 

dengan tujuan kesehatan (Ryan & Sawin, 2009). Self 
efficacy yang tinggi mendorong pembentukan pola pikir 
untuk mencapai outcome expectancy dan pemikiran 
untuk mencapai outcome expectancy akan memunculkan 
outcome expectancy yang nyata, namun hal ini harus 
didukung dengan goal congruence yang baik.9 Self 
efficacy merupakan gagasan kunci dari teori sosial 
kognitif (social cognitive theory) yang memengaruhi 
bagaimana seseorang berpikir, merasa, memotivasi diri 
sendiri dan bertindak serta mendorong proses kontrol diri 
untuk mempertahankan perilaku yang dibutuhkan dalam 
mengelola perawatan diri pada pasien DM. Menurut 
International Council of Nurses (ICN, 2010), salah satu 
model perawatan penyakit kronis yang dikembangkan 
saat ini adalah The Chronic Care Model (CCM) yaitu 
model perawatan pasien yang menitikberatkan pada 
interaksi pasien yang terinformasi dan aktif dengan 
suatu tim kesehatan yang proaktif dan siap melayani. 
Hal ini berarti hubungan pasien yang termotivasi dan 
memiliki pengetahuan serta berkeyakinan untuk membuat 
keputusan mengenai kesehatan mereka dengan tim yang 
mampu memberikan informasi tentang perawatan kaki, 
motivasi dan sumber-sumber perawatan dengan kualitas 
yang baik sangat diperlukan.10

Penelitian Senecal et al., (2000 dalam Butler 2002) 
menyimpulkan bahwa self efficacy juga memengaruhi 
kepatuhan pasien DM dalam perawatan kaki yang 
berdampak pada peningkatan kualitas hidup pasien 
DM tipe 2. Williams et al., (1998 dalam Butler, 2002) 
menyatakan bahwa lingkungan sosial, keluarga dan 
tenaga kesehatan berpengaruh dalam meningkatkan 
motivasi dan perubahan perilaku pasien. Seseorang yang 
mendapat dukungan dari keluarga, dan sekitarnya

serta dukungan dari tenaga kesehatan yang sifatnya 
tidak menekan, mengontrol dengan ketat atau otoriter 
akan meningkatkan motivasi, self efficacy pasien dan 
merubah perilaku perawatan diri yang adaptif. Adanya 
orang terdekat atau keluarga yang memberikan dukungan 
pada pasien PAD akan meningkatkan motivasi dan efikasi 
diri karena adanya perhatian dari anggota keluarga untuk 
melakukan pengelolaan penyakit secara mandiri, seperti 

Tabel 1. Self Efficacy Responden

Kategori F Presentase (%)
Kurang 13 43

Cukup 16 54

Baik 1 3

Total 30 100

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan distribusi self 
efficacy responden paling dominan adalah kategori 
cukup sebanyak 16 orang (54%) dan paling rendah pada 
kategori baik sebanyak 1 orang (3%).

Distribusi responden berdasarkan hasil kuesioner 
dalam self management behavior dapat dilihat pada tabel 
berikut: 

Tabel 2. Self Management Behavior Responden

Kategori F Presentase (%)
Kurang 14 47

Cukup 15 50

Baik 1 3

Total 30 100

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan distribusi self 
management behavior paling dominan adalah kategori 
cukup sebanyak 15 orang (50%) dan paling rendah pada 
kategori baik sebanyak 1 orang (3%).
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terkait diet, aktivitas dan pengobatan. Adanya dukungan 
orang terdekat atau keluarga membuat pasien merasa 
lebih berarti untuk memiliki kepercayaan diri agar 
mampu beradaptasi dengan kondisinya.

simpulan dan saran

Simpulan

Terdapat hubungan antara self efficacy dengan self 
management behavior penyandang peripheral artery 
disease dalam konteks teori individual and family self 
management.

Saran

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 
sebagai hasil wacana pengetahuan dan pemahaman 
klinik dalam mempertimbangkan asuhan keperawatan 
serta peneliti selanjutnya dapat menilai pengetahuan 
dan regulasi diri dalam kiatnya dengan self management 
behavior penyandang peripheral artery disease.
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Pengaruh Pendidikan Gizi Menggunakan Media Puzzle Tumpeng 
Gizi Seimbang terhadap Pengetahuan Gizi Anak Taman Kanak 
Kanak

(The Influence of Nutrition Education Using Balanced Nutrition Tumpeng Puzzle 
Media Toward The Knowledge of Kindergarten Students)

Hariyanto, Sumini
Akademi Kebidanan Harapan Mulya Ponorogo

abstrak

Pendidikan Gizi selalu dimaksudkan agar para siswa merubah perilaku mengonsumsi makanan menjadi lebih baik. Karena itu 
diperlukan peningkatan pengetahuan tentang gizi pada anak-anak, membentuk sikap yang positif terhadap makanan bergizi agar 
memiliki kebiasaan dalam makan makanan yang baik. Pendidikan gizi seharusnya dimulai sejak dini. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh pendidikan gizi menggunakan media puzzle tumpeng gizi seimbang di TK Muslimat I Ponorogo. Sampel yang 
digunakan sebanyak 100 Siswa siswa siswi yang berikan kuesioner sebelum dan sesudah pendidikan kesehatan tentang gizi diberikan. 
Instrument penelitian berupa kuesioner terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum 
diberi pendidikan kesehatan, pengetahuan tentang gizi anak TK memiliki pengetahuan yang baik sebesar 54%, hampir setengah 
responden atau 40% memiliki pengetahuan kategori cukup, dan sebagian kecil responden 6% dalam kategori kurang. Setelah diberikan 
pendidikan kesehatan tentag gizi, responden yang berpengetahuan baik meningkat yaitu 90%, dalam kategori cukup sebesar 7%, dan 
memiliki pengetahuan kurang sebanyak 3%. Berdasarkan hasil uji statistic menggunakan paired T Test, munjukkan taraf sigifikasi 
adalah 0,000. Karena taraf signifikansi < 0,05, maka H0 ditolak. Artiya terdapat pengaruh yang signifikan antara pendidikan gizi 
menggunakan media Puzzle tumpeng gizi seimbang tearhadap peningkatan pengetahuan siswa tentang gizi.

Kata kunci: Gizi, pendidikan Gizi, media, puzzle tumpeng, gizi seimbang.

abstract

Nutrition education is always intended that students change their behavior of food consumption towards better behaviour. It is 
needed to improve the nutritional knowledge of pupils, forming a positive attitude toward nutritious food in order to establish good 
eating habits. The nutrition education should start from an early age. This study purposed to know the influence of nutrition education 
using balanced nutrition puzzle tumpeng media toward nutritional knowledge of students at TK Muslimat I Ponorogo. The sample size 
was 100 students who given questionnaires before and after nutrition education. The instruments was tested its validity and reliability 
before presenting to the students. The result showed that before nutritional education, most of students had good knowledge category 
(54%), nearly half of respondents (40%) had enough knowledge category, and 6% of respondents had lack of knowledge category. After 
giving nutritional education, almost of respondents (90%) had good knowledge category, 7% of respondents had enough knowledge 
category, and 3% of respondents had lack of knowledge category. The statistical test using paired t test showed that its significance level 
was 0.000. because its significance level 0.000 < 0.05, then H0 was rejected. It mean there was a significance influence of nutritional 
education using balanced nutrition puzzle Tumpeng media toward students’ knowledge about nutrition.

Key words: Knowledge, Nutrition education, Puzzle tumpeng, media, balanced nutrition

pendahuluan 

Kurang gizi pada anak TK umumnya disebabkan 
karena kebiasaan makan anak yang tidak teratur. Pada 
masa ini anak sudah mulai memilih sendiri makanan 
yang disenangi dan sudah mulai menyukai makanan di 
luar rumah dari pada makanan di rumah. 

Salah satu hal yang menyebabkan terjadinya masalah 
gizi adalah kurangnya informasi mengenai gizi dan 
kesehatan. Perlu adanya program pendidikan gizi untuk 
meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 
Indonesia. Pemberian pendidikan gizi merupakan langkah 
awal praktisi pendidikan dalam hal ini guru taman kanak-

kanak untuk menanamkan pendidikan gizi bagi kesehatan 
anak didiknya sehingga terpenuhinya gizi yang seimbang 
sejak usia dini. 

Di Indonesia, meskipun mengalami penurunan secara 
nasional, namun secara regional ada beberapa provinsi 
yang tercatat memiliki angka gizi buruk yang cukup 
tinggi. Jawa Tengah merupakan salah satunya. Bersama 
dengan Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur, provinsi 
Jawa Tengah selama 6 tahun berturut-turut (2005–2010) 
masuk ke dalam kategori 10 provinsi dengan kasus 
tertinggi (Gizinet, 2012). Walaupun begitu kejadian 
gizi buruk merupakan isu kesehatan yang harus terus 
diwaspadai dan ditangani secara maksimal. Untuk 
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memaksimalkan penanganan gizi buruk, perlu diketahui 
faktor-faktor yang memengaruhi gizi buruk. 

Pendidikan gizi ini, perlu segera dilakukan agar 
anak mempunyai pengetahuan gizi, kebiasaan makan dan 
status gizi yang baik. Media yang dipilih haruslah media 
yang menarik dan menyenangkan agar mudah untuk 
diserap oleh anak. Puzzle merupakan salah satu media 
pendidikan yang sudah dikenal oleh anak-anak. Puzzle 
adalah media pendidikan yang melibatkan penglihatan, 
sentuhan dan rasa sehingga mudah diingat oleh  
anak-anak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan 
pengaruh pendidikan gizi menggunakan media puzzle 
tumpeng gizi seimbang terhadap pengetahuan gizi anak 
TK. 

Pendidikan gizi sebagai pendidikan tentang gizi 
dalam makanan, bagaimana tubuh menggunakan gizi, 
dan berhubungan antara diet, kesehatan dan penyakit 
(Almatsier, 2009). Pendidikan gizi didefinisikan sebagai 
setiap set pengalaman belajar yang dirancang untuk 
memfasilitasi adopsi dari makan dan perilaku gizi 
lain yang terkait untuk meningkatkan kesehatan dan 
kesejahteraan (Shariff, 2008).

Tumpeng Gizi Seimbang (TGS) meragakan 4 prinsip 
GS: aneka ragam makanan sesuai kebutuhan, kebersihan, 
aktivitas fisik dan memantau berat badan ideal. TGS 
terdiri atas beberapa potongan tumpeng: satu potongan 
besar, dua potongan sedang, dua potongan kecil, dan 
di puncak terdapat potongan terkecil, karena prinsip 
gizi seimbang didasarkan pada kebutuhan zat gizi yang 
berbeda menurut kelompok umur, status kesehatan, 
dan jenis aktivitas, maka satu macam TGS tidak cukup. 
Diperlukan beberapa macam TGS untuk ibu hamil dan 
menyusui, bayi dan balita, remaja, dewasa, dan usia 
lanjut.

Dalam penelitian ini Tumpeng Gizi Seimbang yang 
digunakan adalah TGS untuk balita atau anak usia Taman 
Kanak-kanak. Dengan menggunakan media puzzle 
tumpeng yang sudah akrab dengan dunia anak, maka 
diharapkan pendidikan gizi yang diberikan akan mudah 
diserah atau diterima oleh anak yang pada akhirnya akan 
dapat merubah kebiasaan makan anak kearah yang lebih 
positif.

materi

Pendidikan Kesehatan Gizi

Pendidikan merupakan suatu proses komunikasi dari 
pendidik kepada peserta didik. Unsur- unsur yang terlibat 
di dalam proses tersebut adalah pendidik sebagai sumber 
informasi, media sebagai sarana penyajian ide dan 
gagasan, serta peserta didik sebagai sasaran atau target 
pembelajaran. Marmi (2013) mendefinisikan pendidikan 
Gizi adalah upaya untuk memengaruhi, dan atau 
memengaruhi orang lain, baik individu, kelompok atau 
masyarakat, agar melaksanakan pola hidup sehat tentang 

makanan yang dikonsumsi. Tujuan pendidikan gizi 
adalah: (1) Membantu individu, keluarga dan masyarakat 
agar dapat berperilaku positif sehubungan dengan pangan 
dan gizi. (2) Meningkatkan kesadaran gizi masyarakat 
melalui peningkatan peningkatan gizi dan makanan yang 
menyehatkan, (3) Merubah perilaku konsumsi makanan 
yang sesuai dengan tingkat kebutuhan gizi, guna 
mencapai status gizi yang baik, (4) Menyebarkan konsep-
konsep baru tentang informasi gizi kepada masyarakat.

Gizi Seimbang

Marmi (2013) mendefinisikan gizi seimbang adalah 
susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-
zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan 
kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keaneka 
ragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan 
dan berat badan ideal.

Almatsier (2001) berpendapat bahwa menu seimbang 
adalah menu yang terdiri dari beraneka ragam makanan 
dengan jumlah dan proporsi yang sesuai, sehingga 
memenuhi kebutuhan gizi seseorang guna pemeliharaan 
dan perkembangan. Dirjen BKM (2002) mendefinisikan 
bahwa gizi seimbang adalah makanan yang dikonsumsi 
oleh individu sehari-hari yang beraneka ragam dan 
memenuhi 5 kelompok zat gizi dalam jumlah yang cukup, 
tidak berlebihan dan tidak kekurangan.

Tumpeng Gizi Seimbang

Media visual merupakan media pendidikan gizi yang 
melibatkan indera penglihatan orang atau sekelompok 
orang yang menjadi sasaran pendidikan. Media visual 
terdiri atas buku cerita bergambar, leaflet, poster, booklet 
dan sebagainya. Salah satu media pendidikan yang dapat 
digunakan adalah puzzle Tumpeng Gizi Seimbang. 

Pemberian puzzle Tumpeng Gizi Seimbang 
sebagai media pendidikan gizi pada anak dapat 
meningkatkan motivasi anak untuk menerima pesan. 
Hal ini digambarkan dari tingkat penerimaan anak 
terhadap media. Peran media pendidikan dalam hal ini 
adalah membantu proses pengiriman informasi gizi dan 
kesehatan dari pendidik atau pemberi pesan ke sasaran. 
Artinya, pesan atau informasi dari materi pendidikan yang 
diberikan dapat diterima baik oleh sasaran pembelajaran. 

Untuk mengenalkan pada anak, PUGS disajikan 
dalam bentuk Puzzle Tumpeng Gizi Seimbang. Susunan 
Tumpeng Gizi Seimbang menjelaskan mengenai 
gizi seimbang sesuai kebutuhan gizi anak. Adapun 
susunannya adalah: 
a. Lantai TGS ke-1: Satu Potongan Besar
 Isinya berupa makanan sumber karbohidrat sebagai 

makanan pokok seperti nasi, jagung, mi, singkong, 
tepung-tepungan dan bihun. Kebutuhan sehari 3–8 
porsi, sesuai usia dan aktivitas anak. Karbohidrat 
diberikan dalam jumlah lebih banyak dibandingkan 
sumber lain karena berfungsi sebagai sumber 
energi untuk aktivitas anak. Satu gram karbohidrat 
menghasilkan 4 kalori.
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b. Lantai TGS ke-2: Dua Potongan Sedang
 Isinya berupa golongan buah dan sayur. Kebutuhan 

sehari 2–3 porsi sehari (buah) dan 3–5 porsi sehari 
(sayur). Buah dan sayur merupakan sumber vitamin 
dan mineral yang dibutuhkan anak dalam jumlah 
sangat kecil, namun karena tidak dapat dibentuk oleh 
tubuh, maka harus didapatkan dari makanan.

c. Lantai TGS ke-3: Dua Potongan Kecil
 Isinya berupa protein hewani (daging, telur, ayam, 

ikan dan susu) dipotongan sebelah kiri dan protein 
nabati (tempe, tahu, kacang-kacangan) diirisan kanan. 
Kebutuhan sehari masing-masing 2–3 porsi sehari.

d. Puncak TGS: Satu potongan Kecil
 Isinya berupa minyak, gula dan garam yang cukup 

dikonsumsi seperlunya. Meski berada di puncak 
piramida, bahan makanan ini tidak dibutuhkan dalam 
jumlah banyak. Kebutuhan sehari: anak usia 4–6 
tahun maksimal 38 gram atau 8 sendok teh.

e. Alas TGS
 Potongan-potongan Tumpeng Gizi Seimbang ini 

dialasi oleh air putih dan kebiasaan hidup sehat. 
Kebutuhan air putih pada anak sekitar 100–125 ml per 
kilogram berat badan sehari atau sekitar 1,5 sampai 
1,7 liter atau 7–8 gelas air putih sehari.

Faktor yang memengaruhi Gizi pada Anak Balita dan 
Prasekolah

Konsumsi gizi makanan berpengaruh terhadap status 
gizi seseorang. Status gizi baik atau gizi optimal terjadi 
apabila memperoleh cukup zat-zat gizi yang digunakan 
secara efisien, sehingga memungkinkan pertumbuhan 
fisik, perkembangan otak, kemampuan kerja dan 
kesehatan secara umum pada tingkat setinggi mungkin. 
Menurut Almatsier (2004) Gangguan gizi disebabkan 
olek faktor primer atau sekunder. Faktor primer adalah 
bila susunan makanan seseorang salah dalam kuantitas 
dan atau kualitas yang disebabkan oleh kurangnya 
penyediaan pangan, kurang baiknya distribusi pangan, 
kemiskinan, ketidaktahuan, dan kebiasaan makan yang 
salah. Sedangkan faktor sekunder meliputi semua faktor 
yang menyebabkan zat-zat gizi tidak sampai di sel-sel 
tubuh setelah makanan dikonsumsi.

Pada anak balita dan prasekolah faktor yang 
memengaruhi adalah: (1) Tingkat pendidikan orang tua, 
(2) Sosial budaya, (3) Serat makanan, (4) Kemudahan 
cerna, (5) Rasa kenyang, (6) Sumber makanan, (7) 
Autosintesis makanan, (8) Pengaruh obat, (9) Faktor 
endokrin, dan (10) Faktor emosional. (Marmi, 2013)

Pendidikan Kesehatan Gizi dan Peningkatan Pengetahuan 
Anak tentang Gizi

Rendahnya pengetahuan gizi akan menimbulkan sikap 
acuh terhadap bahan makanan tertentu. Pengetahuan 
mengenai jenis-jenis makanan yang akan dikonsumsi 
pada diri anak-anak, sangat erat hubungannya dengan 
nilai-nilai dan kepercayaan terhadap makanan yang 
diperolehnya melalui pendidikan baik di sekolah maupun 
di rumah. 

Suatu hal yang meyakinkan tentang pentingnya 
pengetahuan gizi didasarkan pada tiga kenyataan: 
a. Status gizi yang cukup adalah penting untuk kesehatan 

dan kesejahteraan. 
b. Setiap orang hanya akan cukup gizi jika makanan 

yang dimakannya mampu menyediakan zat gizi yang 
diperlukan untuk pertumbuhan tubuh yang optimal, 
pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan energi. 

c. Ilmu gizi memberikan fakta-fakta yang diperlukan 
sehingga masyarakat dapat belajar menggunakan 
pangan dengan baik bagi kesejahteraan.

Beberapa masalah gizi sampai saat ini terjadi 
pada anak usia sekolah. Sulistiyoningsih (2010) 
mengidentifikasi masalah gizi tersebut antara lain 
defisiensi zat besi, Gizi kurang, Gangguan Akibat 
Kekurangan Yudium, Kurang Vitamin A, Kegemukan, 
Karies Gigi, dan Anak sulit makan.

Beberapa penelitian tentang gizi anak juga sudah 
dilakukan antara lain penelitian yang dilakukan oleh 
Thamrin (2015) di Taman Kanak-Kanak Islam Bakti I 
Karanganyar tahun ajaran 2012/2013 dengan jumlah 
sampel 30 anak. Teknik pengumpulan data dengan 
kuesioner pengetahuan gizi dan formulir food recall 
pola makan. Data yang terkumpul dianalisis dengan 
One Way Anova dan dilanjutkan Regresi Linier. Hasil 
penelitian pola makan dengan analisis One Way Anova 
menunjukkan adanya peningkatan secara signifikan  
(p value energi, protein dan vitamin C = 0,000) dan 
hasil analisis Regresi pola makan (energi nilai p value = 
0,002, protein nilai p value = 0,044 dan vitamin C nilai  
p value = 0,010) atau nilai p value < 0,05. Sehingga ada 
pengaruh metode pendidikan gizi menggunakan media 
Puzzle Tumpeng Gizi Seimbang terhadap pengetahuan 
gizi dan pola makan anak TK. Kesimpulan penelitian ini 
adalah jika pendidikan gizi dilaksanakan secara kontinyu 
dan berulang-ulang maka pengetahuan gizi dan pola 
makan (kecukupan zat gizi; energi, protein, lemak dan 
vitamin C) anak TK akan semakin meningkat.

Fatmawati (2014) meneliti apakah terdapat pengaruh 
pemberian asupan gizi seimbang terhadap terhadap 
tumbuh dan perkembangan anak di pos PAUD Permata 
Jayengan Surakarta. hasil dari penelitian ini adalah 
adanya pengaruh yang positif dan signifikan Asupan 
Gizi pada 45 responden, bahwa t hitung (4,021)  
> t tabel (1,688), terhadap Tumbuh Kembang, adanya 
pengaruh signifikan tekanan kerja dan Asupan Gizi 
secara simultan terhadap Tumbuh Kembang di mana 
F hitung (31,858) > F tabel (2,87), dan Faktor yang 
paling dominan memengaruhi Tumbuh Kembang adalah 
Asupan Gizi yang dapat dilihat pada hasil hasil uji t yang 
memberikan nilai lebih tinggi terhadap Asupan Gizi (X2) 
4,021. Dari hasil uji determinasi (R2) diketahui bahwa 
variable-variabel bebas memberikan sumbangan positif 
yaitu sebesar 83,8% terhadap variable terikat. Dengan 
kata lain variable Asupan Gizi memberikan sumbangan 
positif terhadap Tumbuh Kembang sebesar 83,8% dan 
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selebihnya sebesar 16,2% dipengaruhi oleh variable-
variabel yang tidak diteliti yaitu lingkungan, komitmen, 
dan dukungan sosial.

metode penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan 
metode eksperimen. Desain yang digunakan adalah pre 
eksperimen (pre-eksperimental design) dengan bentuk 
one group pre test post test.

Populasi dan sampel penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah yang terdaftar 
di TK Muslimat Ponorogo pada tahun ajaran 2014/2015. 
Sampel penelitian sebanyak 100 anak TK.

Tempat dan Waktu

Tempat penelitian adalah di TK Muslimat Ponorogo. 
Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2015.

Instrumen Penelitian

Untuk mendapatkan data penelitian disusun sebuah 
instrument penelitian yang berbentuk kuesioner. Berisi 
tentang soal-soal yang terkait dengan kebutuhan nutrisi 
bagi anak. jumlah butir instrument sebanyak 4 butir 
instrument yang disesuaikan dengan usia dan kemampuan 
anak dalam menjawab. Instrument penelitian dibuat dalam 
bentuk pilihan ganda yang berupa gambar makanan dan 
minuman yang dapat dengan mudah dikenali oleh anak 
usia TK.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan terlebih dahulu 
memberikan kuesioner tentang gizi kepada anak. 
setelah selesai pengisian kuesioner/pre test, selanjutnya 
responden diberikan penyuluhan atau pendidikan gizi 
dengan menggunakan media puzzle tumpeng. Responden 
diminta untuk bongkar pasang puzzle sambil dijelaskan 
mengenai gizi seimbang dan manfaatnya bagi anak usia 
TK. Tahap berikutnya adalah pemberian post test yang 
harus diisi oleh responden. Selanjutnya seluruh data 
dikumpulkan untuk dilakukan penilaian dan analisis data.
3.6 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan uji analisis butir 
instrument, dengan mengkorelasikan butir instrument 
dengan skor total instrument. Uji korelasi menggunakan 
pearson Product moment.

Dalam penelitian dilakukan uji coba instrument pada 
17 anak TK terlebih dahulu. Pertanyaan dalam kuesioner 
penelitian dinyatakan valid, apabila memiliki nilai p < 
0,05 atau r hitung ≥ nilai r tabel. Hasil uji validitas adalah 
sebagai berikut:

Tabel 1. Uji Validitas Butir Instrumen

X1 X2 X3 X4 Y
X1 Pearson 

Correlation
1 .099 .099 .251 .620**

N 17 17 17 17 17

X2 Pearson 
Correlation

.099 1 .029 -.015 .528*

Sig. (2-tailed) .704 .913 .953 .029

N 17 17 17 17 17

X3 Pearson 
Correlation

.099 .029 1 -.015 .528*

Sig. (2-tailed) .704 .913 .953 .029

N 17 17 17 17 17

X4 Pearson 
Correlation

.251 -.015 -.015 1 .533*

Sig. (2-tailed) .332 .953 .953 .028

N 17 17 17 17 17

Y Pearson 
Correlation

.620** .528* .528* .533* 1

Sig. (2-tailed) .008 .029 .029

N 17 17 17 17 17

** Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed)
* Correlation is significant at the 0,05 level (2-tailed).

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa seluruh 
butir instrument dinyatakan valid.

Uji Reliabiliias

Uji reliabilitas dengan menggunakan metode 
Cronbach’s Alpha. Standar yang digunakan dalam 
menentukan reliabel atau tidaknya instrumen penelitian 
umumnya menggunakan suatu batasan nilai tertentu. 
Yaitu perbandingan antara r hitung mewakili dengan 
nilai Alpha dengan r tabel pada taraf kepercayaan 95% 
atau signifikan 5%. Pertanyaan dinyatakan reliabel jila 
nilai Alpha > 0,6 (Sopiyudin, 2008). Hasil uji reliabilitas 
adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Reliability Statistics

Cronbach’s Alpha

Cronbach’s 
Alpha Based on 

Standardized Items N of Items

.678 .644 5

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa nilai alpha 
0.678 > 0.6. dengan demikian instrument penelitian ini 
dinyatakan reliabel.

Teknik Analisis Data

Analisis univariat digunakan untuk mengetahui 
pengetahuan anak sebelum dan sesudah diberikan 
pendidikan kesehatan tentang gizi. Sedangkan Analisis 
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bivariat untuk melihat perbedaan pengetahuan anak 
tentang gizi sebelum dan sesudah diberikan pendidikan 
kesehatan tentang gizi seimbang menggunakan media 
puzzle tumpeng. Uji statistic menggunakan uji paired  
t test. Dengan bantuan software SPSS 18 for Windows.

hasil penelitian

1. Pengetahuan Sebelum Mendapatkan Pendidikan 
Gizi Menggunakan Media Puzzle Tumpeng Gizi 
Seimbang.

Berdasarkan tabel 4 didapatkan hasil pengetahuan 
sesudah dilakukan pendidikan gizi menggunakan 
puzzle tumpeng gizi seimbang hampir seluruhnya 
berpengetahuan baik 90 responden (90%), sebagian 
kecil berpengetahuan cukup 7 responden (7%) dan 
3 responden (3%) berpengetahuan kurang.

3  Tabulasi Silang
Berdasarkan hasil tabulasi silang sebelum dilakukan 

pendidikan gizi berpengetahuan baik dan sesudah 
pendidikan berpengetahuan baik 47 responden 
(87%), cukup 5 responden (9,3%) dan kurang 2 

Tabel 3. Pengetahuan Anak Sebelum Diberikan 
Pendidikan Gizi

Pengetahuan sebelum Pendidikan Kesehatan

Frquency Percent
Valid 

Percent
Cumulative 

Percent
Valid Kurang 6 6.0 6.0 6.0

Cukup 40 40.0 40.0 46.0

Baik 54 54.0 54.0 100.0

Total 100 100.0 100.0

Berdasarkan tabel 3 didapatkan hasil pengetahuan 
sebelum dilakukan pendidikan gizi menggunakan puzzle 
tumpeng gizi seimbang sebagian besar berpengetahuan 
baik 54 responden (54%), hampir setengahnya 
berpengetahuan cukup 40 responden (40%) dan sebagian 
kecil berpengetahuan kurang 6 responden (6%).

2. Pengetahuan Sesudah Mendapatkan Pendidikan Gizi 
Menggunakan Media Puzzle Tumpeng Seimbang.

Tabel 4. Pengetahuan Anak Sesudah Diberikan 
Pendidikan Gizi

Pengetahuan Sesudah Pendidikan Gizi

Frequency Percent
Valid 

Percent
Cumulative 

Percent
Valid Kurang 3 3.0 3.0 3.0

Cukup 7 7.0 7.0 10.0

Baik 90 90.0 90.0 100.0

Total 100 100.0 100.0

Tabel 5. Tabulasi Silang 

Pengetahuan Pengetahuan Sesudah Total

 Baik Cukup Kurang  
Sebelum Baik 47 5 2 54

  87,0% 9,3% 3,7% 100,0%

 Cukup 37 2 1 40

  92,5% 5,0% 2,5% 100,0%

 Kurang 6 0 0 6

  100,0% ,0% ,0% 100,0%

Total 90 7 3 100

 90,0% 7,0% 3,0% 100,0%

responden (3,7%). Sebelum dilakukan pendidikan 
gizi berpengetahuan cukup dan sesudah pendidikan 
berpengetahuan baik 37 responden (92,5%), cukup 2 
responden (5%) dan kurang 1 responden (2,5%). Sebelum 
dilakukan pendidikan gizi berpengetahuan kurang dan 
sesudah pendidikan berpengetahuan baik 6 responden 
(100%).

4. Hasil Uji Statistik
Berdasarkan tabel 6 didapatkan ada Perbedaan 

Pengetahuan Sebelum dan Sesudah dilakukan Pendidikan 
Gizi Menggunakan Media Puzzle Tumpeng Gizi 
Seimbang dengan taraf signifikansi 0,000 < 0,05.

pembahasan

Pendidikan merupakan suatu proses komunikasi dari 
pendidik kepada peserta didik. Unsur- unsur yang terlibat 

Tabel 6. Hasil Uji Statistik Perbedaan Pengetahuan Sebelum dan Sesudah dilakukan Pendidikan Gizi Menggunakan 
Media Puzzle Tumpeng Gizi Seimbang 

Paired Differences t df Sig. 2-tailed

 Mean Std. Deviation
Std. Error 

Mean
95% CI    

    Low Up    
Pengetahuan 
- Sebelum 
- Sesudah

,3900 ,77714 ,07771 ,2358 ,5442 5,018 99 ,000
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di dalam proses tersebut adalah pendidik sebagai sumber 
informasi, media sebagai sarana penyajian ide dan 
gagasan, serta peserta didik sebagai sasaran atau target 
pembelajaran. 

Dalam penelitian yang kami lakukan sebelum 
kami melakukan pendidikan kesehatan tentang gizi 
seimbang kami melakukan pre test di mana anak 
TK mengisi kuesioner tentang pengetahuan gizi dan 
hasilnya pengetahuan sebelum dilakukan pendidikan 
gizi menggunakan media puzzle tumpeng gizi seimbang 
sebagian besar berpengetahuan baik 54 responden (54%) 
dan pengetahuan sesudah dilakukan pendidikan gizi 
menggunakan puzzle tumpeng gizi seimbang hampir 
seluruhnya berpengetahuan baik 90 responden (90%).

Dari hasil uji statistik didapatkan ada Perbedaan 
Pengetahuan Sebelum dan Sesudah dilakukan Pendidikan 
Gizi Menggunakan Media Puzzle Tumpeng Gizi 
Seimbang dengan taraf signifikansi 0,000<0,05.

Pendidikan gizi pada anak TK kami mulai dengan 
pembuatan puzzle gizi seimbang sebagai media visual 
dalam pendidikan gizi. Media visual merupakan media 
pendidikan gizi yang melibatkan indera penglihatan orang 
atau sekelompok orang yang menjadi sasaran pendidikan. 
Penelitian-penelitian telah menunjukkan bahwa 
penggunaan alat peraga (media) dapat meningkatkan 
daya serap penerimanya. Media visual terdiri atas buku 
cerita bergambar, leaflet, poster, booklet dan sebagainya. 
Pemberian puzzle Tumpeng Gizi Seimbang kami 
gunakan sebagai media pendidikan gizi pada anak dapat 
meningkatkan motivasi anak untuk menerima pesan. Hal 
ini digambarkan dari hasil pendidikan gizi yang telah 
dilakukan dari tingkat penerimaan anak terhadap media. 
Peran media pendidikan dalam hal ini adalah membantu 
proses pengiriman informasi gizi dan kesehatan dari 
pendidik atau pemberi pesan ke sasaran. Artinya, pesan 
atau informasi dari materi pendidikan yang diberikan 
dapat diterima baik oleh anak TK. 

Dengan demikian diharapkan anak melakukan 
perubahan pada perilaku pola makan. Sulistyoningsih 
(2011) berpendapat bahwa pola makan anak juga 
dipengaruhi oleh media massa dan lingkungan (guru, 
teman sebaya). Anak-anak ingin mencoba makanan-
makanan yang diiklankan di media televise. Pengaruh 
teman sebaya juga menjadi lebih besar karena anak 
usia sekolah lebih banyak menghabiskan waktu dengan 
teman sebayanya dibandingkan dengan keluarganya. 
Peningkatan pengaruh teman sebaya berdampak kepada 
perilaku perihal pola dan jenis makanan pilihan mereka. 
Pengaruh guru juga besar terhadap sikap anak terhadap 
jenis dan pola makan. Apa yang dipelajari di dalam kelas 
tentang kesehatan dan makanan bergizi harus ditunjang 
dengan makanan yang tersedia di kantin sekolah. 

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Thamrin (2015) di Taman Kanak-
Kanak Islam Bakti I Karanganyar tahun ajaran 
2012/2013. bahwa ada pengaruh metode pendidikan gizi 
menggunakan media Puzzle Tumpeng Gizi Seimbang 

terhadap pengetahuan gizi dan pola makan anak TK. 
Kesimpulan penelitian ini adalah jika pendidikan gizi 
dilaksanakan secara kontinyu dan berulang-ulang maka 
pengetahuan gizi dan pola makan (kecukupan zat gizi; 
energi, protein, lemak dan vitamin C) anak TK akan 
semakin meningkat.

Kecukupan Gizi anak, kebiasaan atau pola makan 
anak juga dipengaruhi oleh lingkungan keluarga. Orang 
tua masih memegang peranan penting sebagai model atau 
contoh bagi anak-anaknya dalam hal perilaku makan 
yang sehat. Orang tua bertanggung jawab terhadap 
makanan di rumah, jenis makanan yang tersedia 
dan kapan makanan tersebut disajikan, juga harus 
memberitahukan kepada anak sehingga mereka 
mampu menentukan makanan yang sehat di saat 
mereka jauh dari keluarga.

kesimpulan

1. Pengetahuan anak TK Muslimat Ponorogo, sebelum 
diberikan pendidikan kesehatan dengan media puzzle 
tumpeng gizi seimbang adalah sebagian besar atau 54 
responden (54%) berpengetahuan baik.

2. Pengetahuan anak TK Muslimat Ponorogo, sesudah 
diberikan pendidikan kesehatan dengan media puzzle 
tumpeng gizi seimbang adalah hamper seluruhnya 
atau 90 responden (90%) berpengetahuan baik.

3. Terdapat pengaruh yang signifikan pendidikan gizi 
menggunakan media puzzle tumpeng seimbang 
terhadap pengetahuan gizi anak Taman Kanak-Kanak.
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Aplikasi Pelatihan Pemberian Makanan Pendamping ASI dengan 
Metode Baby Led Weaning Meningkatkan Berat Badan Bayi

(Applications Training Giving Complementary feeding by methods Baby Led 
Weaning Increase Weight in Infants)

Tri Sulistyarini, Dewi Ika Sari Hari Poernomo, Dian Prawesti
STIKES RS Baptis Kediri Jl. Mayjend. Panjaitan No. 3B Kediri 64102 
Tlp. (0354) 683470
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abstrak

Pemberian makanan yang optimal sangatlah penting untuk kelangsungan pertumbuhan dan perkembangan bayi. Setelah usia 
6 bulan bayi mulai membutuhkan makanan tambahan atau Makanan Pendamping ASI (MP-ASI). Teknik mengenalkan makanan 
menggunakan Baby Led Weaning supaya dapat bayi mengekplorasi rasa dan tekstur makanannya sendiri, bayi akan memutuskan kapan 
ia akan memulai dan berhenti makan. Tujuan adalah terjadi peningkatan berat badan bayi dengan pemberian makanan pendamping 
ASI metode Baby Led Weaning di Kelurahan Bangsal Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Metode yang akan dipakai dalam pencapaian 
tujuan tersebut adalah pemberian Pelatihan Baby Led Weaning di Kelurahan Bangsal Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Desain 
penelitian yang digunakan adalah Pre Experiment, One Group Pre-Post Test Design. Subjek dalam penelitian ini adalah bayi berusia 
diatas 6 bulan dengan jumlah 30 bayi. Pengumpulan data berat badan menggunakan timbangan. Analisis data menggunakan uji 
statistik Paired t-test. Hasil penelitian didapatkan p = 0,019, karena p < α ini membuktikan Pelatihan Pemberian MP-ASI menggunakan 
Metode Baby Led Weaning dapat meningkatkan berat badan bayi. Disimpulkan Pelatihan yang diberikan secara terus menerus akan 
merubah dari keadaan yang tidak baik menuju keadaan yang lebih baik.

Kata kunci: MP-ASI, Baby Led Weaning, Berat Badan bayi

abstract

Optimal feeding is essential for the continued growth and development of infants. After the age of 6 months babies begin to require 
additional food or Complementary feeding (MP-ASI). The method can be used is the Baby Led weaning infants because can explore the 
taste and texture of the food itself, the baby will decide when it will start and stop eating. The goal is an increase in infant weight with 
complementary feeding methods are Baby Led weaning in the Kelurahan Bangsal Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Methods to be 
used in achieving these objectives is to use the Baby Led Training weaning in the Kelurahan Bangsal Kecamatan Pesantren Kota Kediri. 
The study design used is Pre Experiment, One Group Pre-Post Test Design. Subjects in this study were infants aged above 6 months with 
the number of 30 babies. Collecting data using Weight Infants. Analysis of data using statistical test Paired t-test. The result showed p 
= 0.019, for p < α proving Training Provision weaning food using Baby Led weaning method can improve the baby's weight. Training 
concluded that given continuously will change from a state that is not good manuju better conditions.

Key words: MPASI, Baby Led weaning, baby Body Weight

pendahuluan

bayi merupakan makhluk yang sangat peka dan 
halus. Pertumbuhan dan perkembangan bayi menuju 
sehat, sangat bergantung pada proses kelahiran dan 
perawatannya. Tidak saja cara perawatannya, namun 
pola pemberian makan juga sangat memengaruhi 
perkembangan dan pertumbuhan bayi. Bayi adalah 
anak yang berusia 0-12 bulan menurut (Husaini, 
2002). Kebutuhan nutrisi merupakan kebutuhan yang 
sangat penting dalam membantu proses pertumbuhan 
dan perkembangan pada bayi dan anak, mengingat 
manfaat nutrisi dalam tubuh dapat membantu proses 
pertumbuhan dan perkembangan anak, serta mencegah 
terjadinya berbagai penyakit akibat kurang nutrisi dalam 

tubuh. Pemenuhan nutrisi adalah proses menggunakan 
makanan yang dikonsumsi secara normal. Selain itu 
kebutuhan nutrisi juga dapat membantu dalam aktivitas 
sehari-hari karena nutrisi juga sebagai sumber tenaga 
yang dibutuhkan berbagai organ dalam tubuh, dan juga 
sebagai sumber zat pembangun dan pengatur dalam 
tubuh menurut Hidayat (2005) dalam (MDGs, 2011). 
Faktor penting untuk memaksimalkan periode emas 
pertumbuhan otak adalah terpenuhinya nutrisi. Pemberian 
makanan yang tepat serta optimal sangatlah penting 
untuk kelangsungan hidup, tumbang (pertumbuhan 
& perkembangan) bayi dan anak sejak usia 0 hingga 2 
tahun. Menurut Global Strategy on Infant & Young Child 
Feeding, pemberian makanan yang tepat adalah menyusui 
bayi sesegera mungkin setelah lahir (IMD/Inisiasi 
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Menyusu Dini), memberikan ASI eksklusif sampai 
usia 6 bulan, dilanjutkan pemberian MPASI (Makanan 
Pendamping ASI) yang tepat & mencukupi sejak usia 
6 bulan, dan melanjutkan pemberian ASI sampai usia 
2 tahun/lebih. Makanan yang paling baik untuk bayi 
segera lahir adalah ASI. ASI mempunyai keunggulan 
baik ditinjau segi gizi, daya kekebalan tubuh, psikologi, 
ekonomi dan sebagainya. Setelah bayi berusia 6 bulan, 
maka sudah waktunya memperkenalkan makanan 
pendamping ASI pada bayi. Bayi membutuhkan zat-zat 
gizi tinggi untuk pertumbuhan dan perkembangannya. 
Seiring bertambahnya usia bayi, kebutuhan zat gizinya 
juga meningkat. Makanan pendamping ASI (MP-ASI) 
merupakan makanan tambahan bagi bayi. Makanan ini 
harus menjadi pelengkap dan dapat memenuhi kebutuhan 
bayi. (Sitompul, 2014).

Berdasarkan Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) 
tahun 2005, menyebutkan bahwa kurang lebih 40% 
bayi usia kurang dari dua bulan sudah diberi makanan 
pendamping ASI. Disebutkan juga bahwa bayi usia nol 
sampai dua bulan diberi makanan pendamping cair (21–
25%), makanan lunak/lembek (20,1%), dan makanan 
padat (13,7%). Pada bayi usia tiga pemberian sampai 
lima bulan yang mulai diberikan makanan pendamping 
cair (60,2%), lumat/lembek (66,25%) dan padat (45,5%). 
Dari beberapa penelitian diketahui bahwa keadaan kurang 
gizi pada bayi dan anak disebabkan makanan pendamping 
ASI yang tidak tepat dan ketidaktahuan ibu tentang 
manfaat dan cara pemberian makanan pendamping ASI. 
yang benar sehingga berpengaruh terhadap pemberian 
makanan pendamping ASI (Depkes RI, 2006). (Data 
dikutip dari Rohmantika, 2012). Sedangkan data yang 
didapat dari kegiatan komunitas dalam pengabdian 
kepada masyarakat yang dilakukan oleh STIKES  
RS. Baptis Kediri di RW 1 Kelurahan Bangsal Kecamatan 
Kota Kediri didapatkan Balita yang mendapat pemberian 
makanan tambahan pada usia 0–3 bulan sebanyak 15 
balita (30,6%), status gizi balita berdasarkan kartu KMS 
pada garis kuning yaitu sebesar 28 orang (50%). Ibu 
yang tidak pernah diberi penyuluhan oleh para kader 
balita tentang makanan pendamping ASI yaitu 37 orang 
(43%). Data kegiatan komunitas dalam pengabdian 
kepada masyarakat yang dilakukan oleh STIKES RS. 
Baptis Kediri di RW 3 Kelurahan Bangsal Kota Kediri 
didapatkan bahwa lama ibu meneteki bayi yaitu < 6 bulan 
sebanyak 9 ibu Balita (24%), ibu memberi makanan 
tambahan pada Balita terbanyak pada Balita usia  
< 6 bulan sebanyak 3 ibu Balita (8%). Dari data dapat 
disimpulkan bahwa perlunya peningkatan pemahaman 
dalam pentingnya MP-ASI pada saat yang tepat sehingga 
masalah sebagai Chain of Problem bisa diputuskan, 
dibuktikan dari data dengan ketidakmampuan Ibu Balita 
menerapkan MP-ASI dapat dimungkinkan status gizi 
Balita tidak sesuai standar sehat (di bawah garis hijau).

Gizi memegang peranan penting dalam siklus hidup 
manusia. Usia 0–2 tahun merupakan masa pertumbuhan 
dan perkembangan pesat, sehingga kerap diistilahkan 

sebagai periode emas sekaligus periode kritis (Depkes RI, 
2006). Wiryo (2002), menyatakan bahwa keadaan gizi 
kurang pada bayi 7–12 bulan disebabkan oleh pemberian 
MP-ASI yang tidak tepat. Ibu-ibu kurang menyadari 
bahwa setelah bayi berumur 6 bulan memerlukan 
makanan pendamping ASI dalam jumlah yang semakin 
bertambah sesuai dengan pertambahan umur bayi 
dan kemampuan alat cerna. Permasalahan pemberian 
makanan bayi diantaranya adalah pemberian MP-ASI 
terlalu dini, pemberian terlambat, frekuensi dan porsi 
yang tidak sesuai dengan umur. Menurut Pudjiadi (2005), 
pemberian MP-ASI terlalu dini dapat mengganggu 
pemberian ASI eksklusif serta meningkatkan angka 
kesakitan pada bayi. Selain itu, tidak ditemukan bukti 
yang menyokong bahwa pemberian MP-ASI sebelum 
waktunya lebih menguntungkan. Bahkan sebaliknya, 
akan memberikan dampak negatif terhadap kesehatan 
bayi dan tidak ada dampak positif untuk perkembangan 
dan pertumbuhan bayi. Sedangkan menurut Adisasmito 
(2008), bayi yang terlambat mendapatkan MP-ASI akan 
memicu terjadinya gizi kurang. MP-ASI yang tepat dan 
baik dapat disiapkan sendiri di rumah. Pada keluarga 
dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang 
rendah sering kali anaknya harus puas dengan makanan 
seadanya yang tidak memenuhi kebutuhan gizi karena 
ketidaktahuan sang ibu. Bayi yang mendapatkan MP-
ASI dini mempunyai osmolitas plasma yang lebih tinggi 
dari pada bayi yang 100% mendapatkan ASI. Menurut 
Pudjiadi (2005), pemberian MP-ASI dini dapat memicu 
timbulnya berbagai penyakit karena bayi belum siap 
mencerna makanan sebelum usia mencapai 6 bulan. 

Makanan pendamping ASI adalah makanan yang 
diberikan pada bayi yang telah berusia 6 bulan atau 
lebih karena ASI tidak lagi memenuhi kebutuhan gizi 
bayi. Pemberian makanan pendamping dilakukan secara 
berangsur untuk mengembangkan kemampuan bayi 
mengunyah dan menelan serta menerima bermacam-
macam makanan dengan berbagai tekstur dan rasa 
(Sulistijani, 2004). Tujuan pemberian MP-ASI untuk 
menambah energi dan zat-zat gizi yang diperlukan 
bayi karena ASI tidak dapat memenuhi kebutuhan bayi 
secara terus menerus. Sebagai komplemen dengan ASI 
agar anak memperoleh cukup energi, protein dan zat-zat 
gizi lainnya (vitamin dan mineral) (Krisnatuti, 2006). 
Manfaat pemberian MP-ASI adalah sebagai pelengkap 
ASI, membantu bayi dalam proses belajar makan, 
memberikan kesempatan untuk menanamkan kebiasaan 
makan yang baik, mengisi kesenjangan antara kebutuhan 
nutrisi total pada anak dengan jumlah yang diberikan dari 
ASI (Krisnatuti, 2006). Salah satu pemberian MP-ASI 
adalah dengan metode terbaru yaitu Baby-led weaning. 
Baby Led Weaning menurut bukunya Gill Rapley (2008) 
adalah metode pemberian makanan padat pada bayi, 
di mana bayi tidak makan bubur, puree, dan makanan 
halus lainnya melainkan langsung makanan padat seperti 
kukusan sayur, buah, dan finger foods. Melalui metode 
ini bayi diberi kesempatan dan kepercayaan untuk makan 
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sendiri. Jadi bayi akan belajar mengkoordinasikan 
gerakan tangan mulai dari mengambil makanan, 
mengarahkan ke mulut, mengukur besarnya makanan 
yang bisa dia makan, mengunyah dan mengenali ketika 
dia sudah kenyang. Bayi juga akan belajar berbagai 
tekstur makanan. Metode ini memang tidak terlalu 
familiar tapi sudah banyak yang mempraktikkan dan 
banyak keuntungan yang didapat dengan menerapkan 
metode ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pemberian makanan dengan metode baby led 
weaning dapat meningkatkan berat badan bayi.

metodologi penelitian

berdasarkan tujuan penelitian desain penelitian yang 
digunakan adalah Pre Experiment, One Group Pre-
Post Test Design. Populasi dalam kegiatan ini adalah 
Bayi usia 6 bulan ke atas di RW 1 dan RW 2 Kelurahan 
Bangsal Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Subjek 
dalam kegiatan ini 30 Bayi Variabel adalah sesuatu yang 
digunakan sebagai ciri, sifat, dan ukuran yang dimiliki 
atau didapatkan oleh satuan penelitian tentang sesuatu 
konsep pengertian tertentu (Notoatmodjo, 2005). Varibel 
yang diukur dalam kegiatan ini adalah Berat badan bayi 
tanpa adanya pelatihan tentang Pemberian Makanan 
Pendamping ASI dengan Metode Baby Led Weaning dan 
berat badan bayi setelah mendapatkan tindakan kesehatan 
yaitu berupa Aplikasi Latihan Pemberian Makanan 
Pendamping ASI dengan Metode Baby Led Weaning.

hasil dan pembahasan

Peningkatan Berat badan dan tinggi badan bayi 

Hasil IbM Pendidikan dan Pelatihan MP-ASI 
menggunakan Metode Baby Led Weaning terhadap 
peningkatan berat badan anak mengalami peningkatan 
sebesar 77% dibuktikan dengan nilai mean BB sebelum 
Pendidikan dan Pelatihan MP-ASI menggunakan 
Metode Baby Led Weaning adalah 8,4467 Kg dan 
setelah pelatihan IbM Pendidikan dan Pelatihan MP-ASI 
menggunakan Metode Baby Led Weaning didapatkan 
mean BB Bayi adalah 9,3067 Kg. Hasil uji statistic 
menggunakan Paired t-test (data berdistribusi normal) 
didapatkan hasil p = 0,019, karena p < a maka dapat 
dinyatakan terdapat pengaruh signifikan pelatihan IbM 
Pendidikan dan Pelatihan MP-ASI menggunakan Metode 
Baby Led Weaning terhadap kenaikan BB bayi. 

Menurut Husaini (2002) melalui makanan manusia 
mendapatkan zat gizi yang merupakan kebutuhan dasar 
manusia untuk tumbuh dan berkembang. Bayi setelah 
lahir sebaiknya diberikan ASI, namun seiring dengan 
tumbuh kembang diperlukan makanan pendamping ASI 
(Nugroho Taufan, 2011). Dalam pemberian makanan bayi 
perlu diperhatikan ketepatan waktu pemberian, frekuensi, 

jenis, jumlah bahan makanan, cara pemberiannya (Asdan, 
2008).

Hasil IbM pendidikan dan pelatihan tentang pemberian 
pendidikan dan pelatihan menggunakan metode Baby 
Led Weaning didapatkan bahwa terjadi peningkatan berat 
badan bayi dalam durasi 3 Bulan, yang selalu dilakukan 
monitoring dan evaluasi setiap bulannya (April, Mei, 
Juni 2015). Peran ibu bayi dalam menyiapkan dan 
memberikan MP-ASI dengan Metode Baby Led Weaning 
berdampak terhadap peningkatan berat badan bayi, hal 
ini sesuai dengan teori bahwa dengan makanan pengganti 
ASI melalui Metode Baby Led Weaning memungkinkan 
bayi mendapatkan variasi makanan yang tidak dihaluskan 
dan diawetkan, sehingga ibu dapat membatasi makanan 
adiktif dan makanan yang diawetkan untuk bayi yang 
biasanya ditemukan pada makanan instan, sehingga 
makanan yang diberikan kepada bayi akan terjaga 
kesehatan dan kualitasnya. Dan bayi akan termotivasi 
untuk makan karena bayi bisa dengan bebas memegang 
makanan yang disiapkan. Dengan kualitas makanan yang 
sehat maka bayi mendapatkan gizi dan perkembangan 
system pencernaan secara optimal sehingga hal ini 
berdampak terhadap peningkatan berat badan bayi.

kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan pelatihan Pemberian 
Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) dengan Metode 
Baby Led Weaning sangat efektif meningkatkan berat 
badan bayi. 

saran

Ibu diharapkan terus dapat mempraktikkan tentang 
metode pemberian makanan Pendamping ASI (MP-ASI) 
yaitu Baby Led Weaning. Karena Baby Led Weaning 
sangat bermanfaat selain melatih motorik halus dan 
kasar pada bayi, baby led weaning membantu bayi untuk 
mengenal semua jenis makanan dan bayi tidak akan pilih-
pilih terhadap makanan sehingga mencapai pertumbuhan 
sesuai dengan usia bayi

Tabel 1. Kenaikan Berat Badan Bayi setelah dilakukan 
Pelatihan Pemberian Makanan Pendamping ASI 
(MP-ASI) dengan Metode Baby Led Weaning 
pada Bayi RW 1 dan RW 2 Kelurahan Bangsal 
Kecamatan Pesantren Kota Kediri.

No. Berat Badan bayi Sesudah IbM
1 Naik 23

2 Turun 0

3 Tetap 7

Jumlah 30
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abstract 
Maternity injury pain labour which began in 2003 the uterus contract and dilatation uterine. To reduce pain with pharmacologic 

and nonphamakologi. Objective the study influence techniques of relaxation breathing to intensity pain of labour stage I. The kind 
of research this is pre experiment one-group pre test - post test design. sample 50 respondents, taken with technique simple random 
sampling. The independent variable techniques of relaxation breathing while variable dependennya intensity pain of labour%stage 
I. Analysis statistics test wilcoxon sign rank test with α = 0.05. The data collection was done directly through observation on the 
maternity when i in BPM ASRI tuban in april–july 2015. Data analysis using spss statistical v. 20. The results of the study before 
granting techniques of relaxation breathing the majority of respondents (70%) with intensity of pain childbirth kala i heavy namely 
35 respondents, while after these techniques of relaxation breathing the majority of respondents (66%) undergo pain was a total of 33 
of respondents.Statistical testing the value of p = 0,000; α = 0.05 it means techniques of breathing impact on intensity%pain of labour 
Stage I. in maternity mother in BPM ASRI tuban. The techniques of relaxation breathing could reduce pain of labour stage I, and 
hopefully health workers especially the preferred nonpharmakologi methods to overcome labour pain.

Key words: % Relaxation Breathing Techniques, First Stage Pain of Labor

pendahuluan 

Derajat kesehatan wanita di Indonesia masih san-
gat rendah karena kenyataannya angka kematian di 
Indonesia masih mencapai 307/100.000 dan angka 
kematian neonatal 20.000/100.000 kelahiran hidup. 
Hal ini diutarakan oleh menteri kesehatan Dr. dr. Siti 
Fadilah Suparni, SpJp(K) dalam sambutannya di Ja-
karta tanggal 14 Desember 2004 (BKKBN, 2005).

Persalinan dan kelahiran merupakan kejadian fisi-
ologis yang normal. Persalinan dan kelahiran normal 
adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada ke-
hamilan cukup bulan (37–42 minggu), lahir spontan 
dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung 
dalam 18 jam, tanpa komplikasi baik pada ibu mau-
pun pada janin. Persalinan adalah saat yang sangat 
dinanti-nantikan ibu hamil untuk dapat merasakan 
kebahagiaan melihat dan memeluk bayinya. Tetapi, 
persalinan juga disertai rasa nyeri yang membuat ke-
bahagiaan yang didambakan diliputi oleh rasa takut 
dan cemas. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa 
pada masyarakat primitif, persalinannya lebih lama 
dan nyeri, sedangkan masyarakat yang telah maju 
7–14% bersalin tanpa rasa nyeri dan sebagian besar 
90% persalinan disertai rasa nyeri. Nyeri dalam kebi-
danan adalah sesuatu yang dikatakan oleh pasien, ka-
pan saja adanya nyeri tersebut. Nyeri adalah masalah 
yang alamiah dalam menghadapi persalinan. Apabila 

tidak diatasi maka menimbulkan masalah lain yaitu 
meningkatkan rasa khawatir. (Wiknjosastro, 2002). 

Relaksasi adalah metode pengendalian nyeri non 
farmakologi yang paling sering digunakan di inggris. 
Teknik pengendalian nyeri yang termasuk relaksasi 
mengajarkan ibu untuk meminimalkan aktivitas sim-
patis dan sistem saraf otonom. Dengan menekan ak-
tivitas saraf simpatis, ibu mampu memecahkan siklus 
ketegangan. (Mander, 2003).

Nyeri bersalin dapat menimbulkan respons fisi-
ologis yaitu mengurangi kemampuan rahim untuk 
berkontraksi sehingga memperpanjang waktu per-
salinan. Di sini perawat persalinan harus memahami 
bahwa setiap wanita mengalami rasa nyeri dengan 
cara yang unik sebagaimana yang diungkapkannya. 
(Bobak, 2005)

Selain itu, saat melahirkan biasanya ibu meng-
hasilkan karbondioksida di dalam aliran darahnya, 
yang mengurangi pasokan oksigen untuk bayi. 
Sayangnya banyak ibu hamil yang berpikir bahwa 
proses kelahiran itu sekedar proses mengejan dan 
mendorong bayi keluar sehingga hanya dua hal ini-
lah yang terus menerus jadi pusat perhatian. Padahal, 
cara bernapas juga berpengaruh besar bagi lancarnya 
proses persalinan. (Andriana, Evariny: 2007)

Prosedur kebidanan yang dapat dilakukan yang 
berhubungan dengan kebutuhan rasa nyaman (ny-
eri) dapat berupa farmakologis maupun nonfarma-
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kologis. Penatalaksanaan nyeri secara farmakologis 
meliputi penggunaan sedative, anastesi dan analge-
sia, analgesia sistemik, senyawa analgesic narkotik, 
dan senyawa antagonis-agonis narkotik campuran 
(Bobak, 2005). Sedangkan penatalaksanaan nyeri se-
cara nonfarmakologis terdiri dari berbagai tindakan 
penanganan nyeri berdasarkan stimulasi fisik mau-
pun perilaku kognitif, yang meliputi teknik relaksasi 
pernapasan, akupressur, massage, perubahan dan 
pergerakan posisi, hypnobirthing, TENS, intrader-
mal water blocks. (Yuliatun Laily, 2004)

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti ter-
tarik untuk mengambil penelitian yang berjudul% 
“Pengaruh Teknik Relaksasi Pernapasan dengan 
Penurunan Intensitas Nyeri persalinan kala I di BPM 
ASRI Tuban”.

kajian literatur dan pegembangan 
hipotesis 

Relaksasi otot rangka dipercaya dapat menurunkan 
nyeri dengan merelaksasikan ketegangan otot yang 
mendukung rasa nyeri. Beberapa penelitian menunjukkan 
bahwa relaksasi efektif dalam menurunkan nyeri pasca 
operasi.Teknik relaksasi mungkin perlu diajarkan 
beberapa kali agar mencapai hasil optimal.Klien yang 
teah mengetahui teknik ini mungkin hanya perlu 
diinstruksikan menggunakan teknik relaksasi untuk 
menurunkan atau mencegah meningkatnya nyeri(Tamsuri, 
2007)

Teknik pernapasan sangat berkaitan dengan seberapa 
rileks tubuh kita dan seberapa besar tingkat ketegangan 
yang memengaruhi pikiran kita. Saat kita beristirahat 
atau tidur, biasanya napas kita lebih teratur, dalam, dan 
perlahan. Saat kita tegang dan panik, napas akan lebih 
pendek, cepat, dan tidak teratur, atau kita malah menahan 
napas tanpa disadari

The International Association for The Study of Pain 
mendefinisikan nyeri sebagai pengalaman sensori dan 
emosi yang tidak menyenangkan berhubungan dengan 
kerusakan jaringan yang bersifat aktual atau potensial. 
Nyeri merupakan peringatan bagi otak terhadap beberapa 
stimulus yang menyebabkan kerusakan jaringan 
(Yuliatun, 2008).

Penanganan oleh nyeri persalinan merupakan hal 
utama yang harus diperhatikan tenaga kesehatan saat 
memberikan pertolongan persalinan. Berbagai metode 
penanganan nyeri dapat dilakukan pada ibu bersalin, baik 
farmakologi maupun nonfarmakologi. Kedua metode 
tersebut bertujuan menurunkan atau menghilangkan rasa 
nyeri persalinan dengan cara memblok saraf nyeri, antara 
lain dengan relaksasi, teknik pernafasan, Akupresur, 
Massage, Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation 
(TENS) dan Intradermal Water Blocks (Yuliatun Laily, 

2008)
Tindakan mengatasi nyeri dapat dibedakan dalam 

dua kelompok utama, yaitu tindakan pengobatan 
(farmakologis) dan tindakan nonfarmakologig (tanpa 
pengobatan). Menurut stimulasi yang diberikan, 
nyeri dapat dikelompokkan dalam stimulasi tingkat 
tinggi (pada otak) dan stimulasi tingkat rendah (pada 
spinotalamikus). Stimulasi pada otak adalah tindakan 
yang memungkinkan otak bekerja untuk mengurangu 
nyeri, sedangkan stimulasi tingkat spinotalamikus adalah 
pemberian sejumlah rangsangan pada tubuh untuk 
memengaruhi sensasi nyeri sebelum sampai di otak. 
Tindakan rangsangan pada tingkat spinotalamikus sesuai 
dengan teori gerbang kendali nyeri (Tamsuri, 2006).

Penanganan oleh nyeri persalinan merupakan hal 
utama yang harus diperhatikan tenaga kesehatan saat 
memberikan pertolongan persalinan. Berbagai metode 
penanganan nyeri dapat dilakukan pada ibu bersalin, baik 
farmakologi maupun nonfarmakologi. Kedua metode 
tersebut bertujuan menurunkan atau menghilangkan rasa 
nyeri persalinan dengan cara memblok saraf nyeri.

Nyeri dapat di kurangi dengan metode nonfarmakologi 
yaitu:
1. Relaksasi
 Sebagian besar ibu hamil mengalami ketakutan 

terhadap nyeri persalinan yang akan mereka alami. 
Selama persalinan, ketakutan akan menyebabkan dan 
meningkatkan rasa nyeri persalinan. Sementara itu, 
relaksasi menyebabkan penurunan ketegangan yang 
dialami ibu bersalin maupun bayinya dan lebih efektif 
bila dilakukan sejak masa kehamilan.

2. Teknik Pernapasan
 Pada umumnya, metode relaksasi berfokus pada 

pengontrolan pernapasan dan memastikan proses 
pernapasan berfungsi dengan baik. Saat ibu bersalin 
mengalami rasa takut, pernapasan menjadi dangkal 
dan cepat, bahu tertarik ke depan atas mendekati 
telinga dan leher disertai rasa kaku dan kencang. 
Pernapasan yang teratur dan selalu konsentrasi dapat 
membantu ibu untuk mengatasi nyeri yang semakin 
meningkat seiring dengan kemajuan persalinan.

3. Akupresur
 Istilah dalam kedokteran cina, akupresur digunakan 

agar tubuh bekerja secara lebih efisien. Intensitas 
dilakukannya, akupuntur tergantung pada kebutuhan 
individu. Metode akupuntur merupakan tindakan yang 
mudah dilakukan, memberi kekuatan pada wanita 
saat melahirkan sekaligus mendorong keterlibatan 
pasangan lebih dekat dalam proses persalinan dan 
pendidikan antenatal.

4. Massage (pemijatan)
 Massage (pemijatan) selama persalinan akan 

membantu mengatasi kram otot, menurunkan nyeri 
dan kecemasan, serta mempercepat persalinan.

5. Pergerakan dan Perubahan Posisi
 Pergerakan dan perubahan posisi dapat meningkatkan 

kenyamanan ibu atau menurunkan nyeri persalinan, 
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distraksi dan peningkatan kemampuan mengontrol 
diri. Selain itu berpengaruh positif pada bayi dan 
mengefektivitaskan kemajuan persalinan.

6. Hypnobirthing
 Metode Hypnobirthing merupakan salah satu metode 

nonfarmakologi untuk nyeri% persalinan yang 
pertama kali dikembangkan di Amerika Serikat 
oleh Michelle Leclaire O’Neil, seorang praktisi 
kesehatan yang mendalami pengobatan mind and soul 
(hubungan antara pikiran dan kesehatan raga).

 Hypnobirthing merupakan penggunaan metode 
hipnotis untuk mencapai relaksasi maksimum dan rasa 
nyaman selama proses persalinan. Ibu bersalin yang 
menggunakan metode Hypnobirthing akan merasakan 
rileks, tenang, dan tetap dapat mengontrol dirinya.

7. Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS)
 Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation 

(TENS) membantu menurunkan nyeri dengan cara 
menstimulasi pelepasan endorphin. TENS sangat 
berguna selama persalinan untuk mengurangi rasa 
nyeri.

8. Intradermal Water Blocks
 Intradermal Water Blocks atau yang disebut injeksi 

intrakutan air steril menurunkan nyeri tulang belakang 
(low back pain) selama persalinan. (Yuliatun Laily, 
2008)

Intensitas nyeri adalah gambaran tentang seberapa 
parah nyeri dirasakan oleh individu, pengukuran 
intensitas nyeri sangat subjektif dan individual dan 
kemungkinan nyeri dalam intensitas yang sama dirasakan 
sangat berbeda oleh dua orang yang berbeda. Pengukuran 
nyeri dengan pendekatan objektif yang paling mungkin 
adalah menggunakan respons fisiologik tubuh terhadap 
nyeri itu sendiri. Namun, pengukuran dengan teknik ini 
juga tidak dapat memberikan gambaran pasti tentang 
nyeri itu sendiri (Tamsuri, 2006).

4–6 : (nyeri sedang) secara objektif klien mendesis, 
menyeringai, dapat menunjukkan lokasi nyeri, 
dapat mendeskripsikannya, dapat mengikuti 
perintah dengan baik.

7–9 : (nyeri berat) secara objektif klien 
terkadang tidak dapat mengikuti perintah 
tapi masih respons terhadap tindakan, 
dapat menunjukkan lokasi nyeri, tidak 
dapat mendeskripsikannya, tidak dapat 
diatasi dengan alih posisi nafas panjang 
dan distraksi.

10 : (nyeri sangat berat) pasien sudah tidak 
mampu lagi berkomunikasi, memukul 
(Long, 1996 dalam Evi Asmarawati, 
2009).

metode penelitian

Jenis penelitian digunakan eksperimental dengan 
desain pra-eksperimental dan rancangan penelitian 
yang digunakan adalah one group pre test – post test 
design dengan hipotesis “ada pengaruh teknik relaksasi 
pernapasan terhadap intensitas nyeri persalinan kala 1 
pada ibu bersalin”. 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah 
teknik relaksasi pernapasan. Variabel dependen dalam 
penelitian ini adalah intensitas nyeri pada ibu dengan 
inpartu kala I.

Populasi pada penelitian ini adalah Seluruh ibu 
bersalin pada bulan April–Juli%2015 di BPM ASRI 
Tuban berjumlah 50 orang. Adapun kriteria inklusinya 
adalah: 1) Ibu bersalin kala I yang tidak diberikan metode 
farmakologi untuk mengurangi nyeri. 2) Ibu bersalin kala 
I yang bersedia menjadi responden. Teknik sampling 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 
Simple Random Sampling dengan cara lotere.

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah 
lembar observasi (checklist) tingkat nyeri yang di buat 
sendiri oleh peneliti dengan mengadopsi respons relaksasi 
pernapasan terhadap tingkat nyeri kala 1 persalinan. 

Cara pengumpulan data yaitu dengan mengambil data 
primer dengan melakukan observasi secara langsung 
terhadap tingkat nyeri kala 1 pada ibu bersalin. Observasi 
dilakukan sebelum (pretest) dan sesudah (post test) teknik 
relaksasi pernapasan. Secara umum lembar observasi 
berisi tentang reaksi yang muncul oleh ibu saat diberikan 
teknik relaksasi bernapas (tingkat nyeri kala 1) pada ibu 
bersalin. Observasi dilakukan oleh peneliti sendiri dengan 
sebelumnya memberikan penjelasan kepada responden 
dan keluarga tentang maksud dan tujuan penelitian dan 
perlakuan apa yang akan diberikan lalu dilanjutkan 
dengan menandatangani lembar persetujuan menjadi 
responden. Penelitian ini dianalisis dengan teknik statistik 
yaitu dengan uji wilcoxon dengan % α = 0,05.

menghilangkan rasa nyeri persalinan dengan 
cara memblok saraf nyeri. 

Nyeri dapat di kurangi dengan metode 
nonfarmakologi yaitu : 
1. Relaksasi

Sebagian besar ibu hamil mengalami 
ketakutan terhadapo nyeri persalinan 
yang akan mereka alami. Selama 
persalinan, ketakutan akan 
menyebabkan dan meningkatkan rasa 
nyeri persalinan. Sementara itu, 
relaksasi menyebabkan penurunan 
ketegangan yang dialami ibu bersalin 
maupun bayinya dan lebih efektif bila 
dilakukan sejak masa kehamilan. 

2. Teknik Pernapasan 
Pada umumnya, metode relaksasi 
berfokus pada pengontrolan pernapasan 
dan memastikan proses pernapasan 
berfungsi dengan baik. Saat ibu bersalin 
mengalami rasa takut, pernapasan 
menjadi dangkal dan cepat, bahu tertarik 
ke depan atas mendekati telinga dan 
leher disertai rasa kaku dan kencang. 
Pernapasan yang teratur dan selalu 
konsentrasi dapat membantu ibu untuk 
mengatasi nyeri yang semakin 
meningkat seiring dengan kemajuan 
persalinan.

3. Akupresur 
Istilah dalam kedokteran cina, akupresur 
digunakan agar tubuh bekerja secara 
lebih efisien. Intensitas dilakukannya, 
akupuntur tergantung pada kebutuhan 
individu. Metode akupuntur merupakan 
tindakan yang mudah dilakukan, 
memberi kekuatan pada wanita saat 
melahirkan sekaligus mendorong 
keterlibatan pasangan lebih dekat dalam 
proses persalinan dan pendidikan 
antenatal. 

4. Massage (pemijatan) 
Massage (pemijatan) selama persalinan 
akan membantu mengatasi kram otot, 
menurunkn nyeri dan kecemasan, serta 
mempercepat persalinan. 

5. Pergerakan dan Perubahan Posisi 
Pergerakan dan perubahan posisi dapat 
meningkatkan kenyamanan ibu atau 
menurunkan nyeri persalinan, distraksi 
dan peningkatan kemampuan 
mengontrol diri. Selain itu berpengaruh 
positif pada bayi dan mengefektifitaskan 
kemajuan persalinan. 

6. Hypnobirthing 
Metode Hypnobirthing merupakan salah 
satu metode nonfarmakologi untuk nyeri  
persalinan yang pertama kali 
dikembangkan di Amerika Serikat oleh 
Michelle Leclaire O’Neil, seorang 
praktisi kesehatan yang mendalami 
pengobatan mind and soul (hubungan 
antara pikiran dan kesehatan raga). 
Hypnobirthing merupakan penggunaan 
metode hipnotis untuk mencapai 
relaksasi maksimum dan rasa nyaman 
selama proses persalinan. Ibu bersalin 
yang menggunakan metode 
Hypnobirthing akan merasakan rileks, 
tenang, dan tetap dapat mengontrol 
dirinya. 

7. Transcutaneous Electrical Nerve 
Stimulation (TENS) 
Transcutaneous Electrical Nerve 
Stimulation (TENS) membantu 
menurunkan nyeri dengan cara 
menstimulasi pelepasan endorphin.
TENS sangat berguna selama persalinan 
untuk mengurangu rasa nyeri. 

8. Intradermal Water Blocks 
Intradermal Water Blocks atau yang 
disebut injeksi intra kutan air steril 
menurunkan nyeri tulang belakang (low
back pain) selama persalinan. 

(Yuliatun Laily, 2008) 
Intensitas nyeri adalah gambaran tentang 

seberapa parah nyeri dirasakan oleh individu, 
pengukuran intensitas nyeri sangat subyektif 
dan individual dan kemungkinan nyeri dalam 
intensitas yang sama dirasakan sangat berbeda 
oleh dua orang yang berbeda. Pengukuran 
nyeri dengan pendekatan obyektif yang paling 
mungkin adalah menggunakan respon 
fisiologik tubuh terhadap nyeri itu sendiri. 
Namun, pengukuran dengan teknik ini juga 
tidak dapat memberikan gambaran pasti 
tentang nyeri itu sendiri (Tamsuri, 2006). 
Skala Bourbonais :  

Gambar 1. Skala Bourbonais 
(Sumber: Qittun Blog, 2008) 

0 : Tidak nyeri  

   0    1         2        3     4        5       6
       7       8        9      10 
Tidak nyeri        nyeri ringan         nyeri sedang              nyeri 
berat            nyeri sangat berat  

Gambar 1. Skala Bourbonais
(Sumber: Qittun Blog, 2008)

Skala Bourbonais: 
0 : Tidak nyeri 
1–3 : (nyeri ringan) secara objektif klien dapat 

berkomunikasi dengan baik
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hasil dan pembahasan

Data Umum Responden

Dari 50 responden sebagian besar berumur 20-30 
tahun berjumlah 29 responden (58%) dan sebagian 
kecil berumur < 20 tahun berjumlah 5 responden 
(10%).

Bahwa dari 50 responden sebagian besar adalah 
multigravida berjumlah 31 responden (62%) dan 
sebagian kecil adalah primigravida berjumlah% 19 
responden (38%).

Data Khusus

Bahwa dari 50 responden sebagian besar intensitas 
nyeri berat berjumlah% 35% responden (70%).

Intensitas nyeri merupakan gambaran tentang 
seberapa parah yang dirasakan oleh individu, pengukuran 
intensitas nyeri sangat subjektif dan individual dan 
kemungkinan nyeri dalam intensitas yang sama dirasakan 
sangat berbeda oleh dua orang yang berbeda

Dalam skala nyeri Bourbanis, nyeri dapat 
diklasifikasikan menjadi nyeri ringan, yaitu secara 
objektif klien dapat berkomunikasi dengan baik dan 
masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari, serta 
nyeri sedang yaitu secara objektif klien mendesis, 
menyeringai, dapat menunjukkan lokasi nyeri, dapat 
mendeskripsikannya, dapat mengikuti perintah dengan 
baik. (Long, 1996 dalam Evi Asmarawati, 2009).

Bahwa dari 50 responden sebagian besar adalah 
intensitas Nyeri sedang% 33% responden (66%)% 
dan sebagian kecil adalah intensitas nyeri sangat berat 
berjumlah% 2 responden (4%).

Relaksasi pernapasan adalah suatu metode yang 
sangat berkaitan dengan seberapa rileks tubuh kita dan 
seberapa besar tingkat ketegangan yang memengaruhi 
pikiran kita. Saat kita beristirahat atau tidur, biasanya 
napas kita lebih teratur, dalam dan perlahan. Saat 
kita tegang dan panik, napas akan lebih pendek, cepat 
dan tidak teratur, atau kita malah menahan napas tanpa 
disadari (Andriana Evariny, 2007).

Gambar 2. Kerangka Kerja Proses Pengaruh Teknik Relaksasi 
Pernafasan terhadap Intensitas Nyeri Persalinan  
Kala I

Kerangka Kerja

1 – 3     : (nyeri ringan) secara obyektif klien 
dapat berkomunikasi dengan baik 

             4 – 6     :(nyeri sedang) secara obyektif klien 
mendesis, menyeringai, dapat 
menunjukkan lokasi nyeri, dapat 
mendeskripsikannya, dapat 
mengikuti perintah dengan baik. 

7 – 9    : (nyeri berat) secara obyektif klien 
terkadang tidak dapat mengikuti 
perintah tapi masih respon terhadap 
tindakan, dapat menunjukkan 
lokasi nyeri, tidak dapat 
mendeskripsikannya, tidak dapat 
diatasi dengan alih posisi nafas 
panjang dan distraksi

10       : (nyeri sangat berat) pasien sudah 
tidak mampu lagi berkomunikasi, 
memukul (Long, 1996 dalam Evi 
Asmarawati, 2009). 

3. METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian digunakan eksperimental 

dengan desain pra-eksperimental dan 
rancangan penelitian yang digunakan adalah 
one group pre test – post test design dengan 
hipotesis “ada pengaruh teknik relaksasi 
pernapasan terhadap intensitas nyeri persalinan 
kala 1 pada ibu bersalin”.  
Variabel independen dalam penelitian ini 
adalah teknik relaksasi pernapasan.Variabel 
dependen dalam penelitian ini adalah 
intensitas nyeri pada ibu dengan inpartu kala I. 

Populasi pada penelitian ini adalah Seluruh 
ibu bersalin pada bulan April - Juli  2015 di 
BPM ASRI Tuban berjumlah 50 orang. 
Adapun kriteria inklusinya adalah : 1) Ibu 
bersalin kala I yang tidak diberikan metode 
farmakologi untuk mengurangi nyeri. 2) Ibu 
bersalin kala I yang bersedia menjadi 
responden. Teknik sampling yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah menggunakan 
Simple Random Sampling dengan cara lotere.
Instrumen yang digunakan pada penelitian ini 
adalah lembar observasi (checklist) tingkat 
nyeri yang di buat sendiri oleh peneliti dengan 
mengadopsi respon relaksasi pernapasan 
terhadap tingkat nyeri kala 1 persalinan.  

Cara pengumpulan data yaitu dengan 
mengambil data primer dengan melakukan 
observasi secara langsung terhadap tingkat 
nyeri kala 1 pada ibu bersalin. Observasi 
dilakukan sebelum (pretest) dan sesudah (post 
test) teknik relaksasi pernapasan. Secara 
umum lembar observasi berisi tentang reaksi 

yang muncul oleh ibu saat diberikan teknik 
relaksasi bernapas (tingkat nyeri kala 1) pada 
ibu bersalin. Observasi dilakukan oleh peneliti 
sendiri dengan sebelumnya memberikan 
penjelasan kepada responden dan keluarga 
tentang maksud dan tujuan penelitian dan 
perlakuan apa yang akan diberikan lalu 
dilanjutkan dengan menandatangani lembar 
persetujuan menjadi responden. Penelitian ini 
dianalisis dengan teknik statistik yaitu dengan 
uji wilcoxon dengan   = 0,05 .

Kerangka Kerja  

Populasi 
Seluruh ibu bersalin di BPM ASRI Tuban ± 60 ibu 

Sampel 
Sebagian ibu bersalin di BPM ASRI Tuban sebanyak 
50 ibu bersalin pada bulan Maret - Juli Tahun 2015

Sampling 
Simple random sampling

Instrumen penelitian 
Check List dan Lembar Observasi 

Desain Penelitian 
One Group Pre test Post test Designs

Pengumpulan data  
(Editing, Coding, Scoring, Tabulasi, 

Uji Statistika) 

Analisa data 
Menggunakan Uji Wilcoxon sign 

Hasil 
Penyajian data dan 

kesimpulan 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Umur

No. Umur (Th) Frekuensi Persentase (%)
1 < 20 5 10

2 20–30 29 58

3 > 30 16 32

Jumlah 50 100

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Paritas

No. Paritas Frekuensi Persentase (%)
1 Primigravida 19 38

2 Multigravida 31 62

Jumlah 50 100

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Intensitas Nyeri Sebelum 
diberikan perlakuan Teknik Relaksasi

No. Intensitas Nyeri Frekuensi Persentase (%)
1 Nyeri sangat berat 6 12

2 Nyeri berat 35 70

3 Nyeri sedang 8 16

4 Nyeri ringan 1 2

Jumlah 50 100

Tabel 4. Distribusi Distribusi Frekuensi Intensitas Nyeri 
Sesudah diberikan perlakuan Teknik Relaksasi

No. Intensitas Nyeri Frekuensi Persentase (%)
1 Nyeri sangat 

berat
2 4

2 Nyeri berat 12 24

3 Nyeri sedang 33 66

4 Nyeri ringan 3 6

Jumlah 50 100
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Nyeri kala 1 dapat diatasi dengan menggunakan 
metode nonfarmakologi. Teknik relaksasi dengan 
bernapas merupakan cara yang mudah dan efektif bila 
digunakan sebagai salah satu alternatif untuk menurunkan 
atau menghilangkan rasa nyeri persalinan dengan cara 
memblok syaraf nyeri dan juga tidak membutuhkan biaya 
yang besar untuk melakukan metode tersebut.

fungsi restortatif tubuh. Dengan demikian wanita dapat 
mengurangi nyerinya dengan cara mengurangi sensasi 
nyeri dan mengontrol tingkat reaksi terhadap nyeri 
(Mander Rosemary, 2003).

kesimpulan

Kesimpulan

Terdapat Pengaruh Teknik Relaksasi pernapasan 
terhadap Intensitas nyeri persalinan Kala I di BPM ASRI 
Tuban tahun 2015. Karena hasil uji statistik Wilcoxon 
Rank didapatkan p = 0,001, nilai p < α maka H0 ditolak. 
Kesimpulannya yaitu Semakin sering diberikan teknik 
relaksasi pernapasan maka semakin berkurang intensitas 
nyeri persalinan.

Saran 

Sebaiknya relaksasi pernapasan ini dapat dilakukan 
sejak dini, artinya sebelum memasuki persalinan sehingga 
ibu bersalin dapat mentolerir rasa sakit yang diakibatkan 
persalinan dan akan berjalan dengan lancar
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Tabel 5. Hubungan Frekuensi Pengaruh Teknik Relaksasi 
Pernafasan terhadap Intensitas Nyeri

Observasi 
Intensitas Nyeri

JumlahSangat 
Berat

Berat Sedang Ringan

Sebelum 6 (12%) 35 (70%) 8 (16%) 1 (2%) 50 
(100%)

Sesudah 2 (4%) 12(24%) 33 (66%) 3 (6%) 50 
(100%)

Jumlah 8 (8%) 47 (47%) 41 (41%) 4 (4%) 100 
(100%)

Hasil uji Wilcoxon Rank dengan menggunakan SPPS versi 20 
tingkat kemaknaan% α = 0,05 didapatkan nilai% Z = –5,578 
dan p = 0,001

Menunjukkan bahwa sesudah diberikan teknik 
relaksasi pernapasan intensitas nyeri sedang sebanyak 
33 (66%). Sedangkan sebelum diberikan teknik relaksasi 
pernapasan intensitas nyeri berat sebanyak 35 (70%).

Berdasarkan hasil uji Wilcoxon Rank dengan 
menggunakan SPPS versi 20 tingkat kemaknaan% α = 
0,05 didapatkan nilai Z = –5,578 dan p = 0,001. Sehingga 
nilai p < a, maka disimpulkan Ho ditolak yang artinya 
terdapat pengaruh teknik relaksasi pernafasan terhadap 
intensitas nyeri persalinan kala I di BPM ASRI Tuban 
Tahun 2015.

Dalam keadaan rileks segala kegiatan fisiologis 
dalam tubuh akan menurun, penggunaan oksigen 
akan berkurang, proses pembakaran dalam tubuh akan 
berkurang, dan ketegangan otot akan hilang. Hal ini tidak 
hanya memungkinkan tubuh untuk membangun serta 
memperbaiki bagian-bagiannya yang rusak, tetapi juga 
dapat mengurangi rasa nyeri yang dirasakan seseorang 
(Ester Monica, 2005).

Penggunaan teknik relaksasi terletak pada fisiologis 
sistem saraf otonom merupakan bagian dari sistem 
saraf perifer yang mempertahankan hemostatis dalam 
lingkungan internal individu sehingga fungsi ini jarang 
mencapai tingkat kesadaran dan bila pun ada hanya 
sedikit kontrol volunter. Dalam keadaan tertekan atau 
potensial menimbulkan stress komponen simpatis. Sistem 
saraf pusat bekerja dengan meningkatkan suplai darah 
dan karenanya oksigenasi dan fungsi pada organ tersebut 
mungkin diperlukan demikian juga peningkatan fungsi 
struktur penting lain. Organ yang relevan dipersarafi 
secara ganda dan dalam keadaan yang lebih vegetatif. 
Komponen parasimpatis bekerja untuk meningkatkan 
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Tingkat Stres dengan Nilai Gula Darah Acak pada Pasien Diabetes 
Mellitus di Ruang Dahlia 2 RSUD Jombang

(Relationship Stress Levels with a Value of Random Blood Sugar in Patients of 
Diabetes Mellitus in the Dahlia 2 RSUD Jombang)

Semi Naim
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Jombang
Program Studi D-IV Kebidanan

abstrak

Stres dan DM memiliki hubungan yang sangat erat terutama penduduk perkotaan. Tekanan kehidupan dan gaya hidup tidak sehat, 
ditambah dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat dan berbagai penyakit yang sedang diderita menyebabkan penurunan 
kondisi seseorang sehingga memicu terjadinya stres yang berakibat gula darah tidak terkontrol. Penelitian ini adalah penelitian 
analitik dengan pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien DM yang dirawat di ruang dahlia 2 
RSUD Jombang yang dilakukan pada tanggal 04–26 Mei 2015 dengan menggunakan NonProbability Sampling: Consecutive Sampling 
diperoleh 30 responden. Variabel yang digunakan antara lain variabel independen yaitu tingkat stres dan variabel dependen yaitu 
nilai gula darah acak. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat stres adalah pertanyaan tertutup menggunakan skala DASS 
dengan jumlah pertanyaan 42, sedangkan untuk mengukur nilai gula darah acak menggunakan glukometer, dan hasilnya dicantumkan 
pada lembar observasi, yang hasilnya dianalisis menggunakan uji Spearman’s Rank. Berdasarkan hasil penelitian tingkat stres 
menunjukkan setengahnya (15 responden) mengalami stres sedang, hampir setengahnya 33,3% mengalami stres berat, sebagian 
kecil 10% mengalami stres ringan, dan sebagian kecil 6,7% mengalami stres sangat berat. Sedangkan pada nilai gula darah acak 
menunjukkan sebagian besar 73,3% nilai gula darah acaknya tinggi, dan hampir setengahnya 26,7% nilai gula darah acaknya sedang. 
Hasil uji statistik Spearman’s Rank didapatkan hasil 0,000 < 0,05 (ρ < α) sehingga H0 ditolak H1 diterima yang artinya ada hubungan 
antara tingkat stres dengan nilai gula darah acak. Untuk itu perawat perlu memberikan pengetahuan pada pasien bahwa stres dapat 
mengakibatkan gula darah naik sehingga pasien dapat mengontrol stresnya.

Kata kunci: Tingkat Stres, Nilai Gula Darah Acak, Diabetes Mellitus

abstract

Stress and DM have a very close relationship, especially urban residents. The pressures of life and unhealthy lifestyle, coupled with 
the rapid technological advances and the various diseases that are suffered by causing a decrease in a person’s condition thus causing 
stress resulting uncontrolled blood sugar. This research is analytic research with cross sectional approach. The population in this study 
were all patients with DM treated in the Dahlia 2 RSUD Jombang which doing on date 04–26 May 2015 by using NonProbability 
Sampling: Sampling Consecutive obtained 30 respondents. Variables used include independent variable is the level of stress and the 
dependent variable is the value of the random blood sugar. Measuring instruments used to measure the level of stress is closed question 
using DASS scale with the number of the question 42, whereas to measure the value of a random blood sugar using a glucometer, 
and the results are listed on observation sheet, the results were analyzed using Spearman’s rank test. Based on the results of the study 
indicate stress levels by half (15 respondents) experienced moderate stress, almost half of 33.3% experienced severe stress, a fraction 
of 10% experienced mild stress, and a fraction of 6.7% experienced severe stress. While the value of the random blood sugar showed 
73.3% largely random blood sugar value is high, and almost half of 26.7% random blood sugar values   were. Statistical test results 
showed Spearman’s Rank 0.000 < 0.05 (ρ < α) so that H0 rejected H1 accepted which means that there is a relationship between stress 
levels with random blood sugar values. For that nurses need to provide knowledge to patients that stress can lead to high blood sugar so 
that patients can control stress.

Key words: Stress Levels, Random Blood Sugar Value, Diabetes Mellitus

pendahuluan

Stres dan DM memiliki hubungan yang sangat erat 
terutama pada penduduk perkotaan. Tekanan kehidupan 
dan gaya hidup tidak sehat sangat berpengaruh, ditambah 
dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat dan 
berbagai penyakit yang sedang di derita menyebabkan 
penurunan kondisi seseorang sehingga memicu terjadinya 

stres yang berakibat gangguan pada kadar gula darah 
tidak terkontrol.

Studi populasi DM di berbagai Negara oleh WHO 
menunjukkan jumlah penderita DM pada tahun 2013 di 
Indonesia menempati urutan ke-4 terbesar dengan 8,426 
juta orang dan diperkirakan akan menjadi sekitar 21,257 
juta pada tahun 2030 (WHO, 2013). Berdasarkan data 
Riskesdas 2007, prevalensi DM di provinsi Jawa Timur 
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sebesar 1,0%. Di RSUD Jombang kejadian DM tahun 
2013 adalah 387 kasus atau 19,12%, dan pada tahun 2014 
tercatat 530 kasus.

Stres dapat berdampak terhadap fisik dan psikologis. 
Stres juga dapat mengancam keseimbangan fisiologis 
yaitu dapat berakibat gangguan pada pengontrolan 
kadar gula darah karena pada keadaan stres cenderung 
membuat seseorang mencari makanan yang cepat saji 
yang kaya pengawet, lemak dan gula. Makanan ini 
berpengaruh besar terhadap kerja pankreas. Stres juga 
akan meningkatkan kerja metabolisme dan meningkatkan 
kebutuhan akan sumber energi yang berakibat pada 
kenaikan kerja pankreas. Beban yang tinggi membuat 
pankreas mudah rusak hingga berdampak pada penurunan 
insulin (Riyadi, Sujono, Sukarmin: 2008).

Sebagai langkah pencegahan dan penatalaksanaan 
dapat dilakukan dengan berbagai cara agar tidak terjadi 
komplikasi. Salah satu untuk mencegah komplikasi 
tersebut, tingkat stres harus selalu di kendalikan (Rasmun, 
2004). Dan dalam menangani kasus DM yaitu mengelola 
stres dengan baik dengan cara mengatur diet dan nutrisi, 
istirahat dan tidur, olah raga teratur, berhenti merokok, 
mengatur berat badan, dan mengatur waktu.

metode penelitian

Penelitian ini adalah penelitian analitik dengan 
pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian 
ini adalah seluruh pasien DM yang dirawat di ruang 
dahlia 2 RSUD Jombang. Sampel yang digunakan adalah 
30 pasien DM yang memenuhi kriteria yang dirawat di 
ruang dahlia 2 RSUD Jombang pada tanggal 4 – 26 Mei 
2015. Sampling yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah Non Probability Sampling: Consecutive Sampling. 
Variabel yang digunakan antara lain variabel independen 
yaitu tingkat stres dan variabel dependen yaitu nilai gula 
darah acak.

Pengumpulan data penelitian ini diawali dengan 
menentukan subjek penelitian serta meminta ijin 
kepada kepala ruangan atau penanggung jawab ruangan 
tersebut. Kemudian peneliti memberikan informed 
consent pada responden secara acak yang memenuhi 
kriteria inklusi. Setelah disetujui responden, peneliti 
kemudian memberikan angket dan mencatat hasil gula 
darah pada lembar observasi. Data yang diperoleh 
diolah melalui tahap editing, coding, dan processing. 
Kemudian pengujian hipotesis dianalisis menggunakan 
uji Spearman’s Rank untuk mengetahui adanya hubungan 
antara variabel.

hasil

Berdasarkan gambar 1 dapat diketahui bahwa dari 
30 responden, hampir seluruhnya berumur > 35 tahun 
sebanyak 76,7% (23 responden).

4

PENDAHULUAN 

Stres dan DM memiliki hubungan 
yang sangat erat terutama pada penduduk 
perkotaan. Tekanan kehidupan dan gaya hidup 
tidak sehat sangat berpengaruh, ditambah 
dengan kemajuan teknologi yang semakin 
pesat dan berbagai penyakit yang sedang di 
derita menyebabkan penurunan kondisi 
seseorang sehingga memicu terjadinya stres 
yang berakibat gangguan pada kadar gula 
darah tidak terkontrol. 

Studi populasi DM di berbagai Negara 
oleh WHO menunjukkan jumlah penderita DM 
pada tahun 2013 di Indonesia menempati 
urutan ke-4 terbesar dengan 8,426 juta orang 
dan diperkirakan akan menjadi sekitar 21,257 
juta pada tahun 2030 (WHO, 2013). 
Berdasarkan data Riskesdas 2007, prevalensi 
DM di provinsi Jawa Timur sebesar 1,0%. Di 
RSUD Jombang kejadian DM tahun 2013 
adalah 387 kasus atau 19,12%, dan pada tahun 
2014 tercatat 530 kasus. 

Stres dapat berdampak terhadap fisik 
dan psikologis. Stres juga dapat mengancam 
keseimbangan fisiologis yaitu dapat berakibat 
gangguan pada pengontrolan kadar gula darah 
karena pada keadaan stres cenderung membuat 
seseorang mencari makanan yang cepat saji 
yang kaya pengawet, lemak dan gula. Makanan 
ini berpengaruh besar terhadap kerja pankreas. 
Stres juga akan meningkatkan kerja 
metabolisme dan meningkatkan kebutuhan 
akan sumber energi yang berakibat pada 
kenaikan kerja pankreas. Beban yang tinggi 
membuat pankreas mudah rusak hingga 
berdampak pada penurunan insulin (Riyadi, 
Sujono, Sukarmin : 2008). 

Sebagai langkah pencegahan dan 
penatalaksanaan dapat dilakukan dengan 
berbagai cara agar tidak terjadi komplikasi. 
Salah satu untuk mencegah komplikasi 
tersebut, tingkat stres harus selalu di 
kendalikan (Rasmun, 2004). Dan dalam 
menangani kasus DM yaitu mengelola stres 
dengan baik dengan cara mengatur diet dan 
nutrisi, istirahat dan tidur, olah raga teratur, 
berhenti merokok, mengatur berat badan, dan 
mengatur waktu. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian analitik 
dengan pendekatan cross sectional. Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh pasien DM 
yang dirawat di ruang dahlia 2 RSUD 
Jombang. Sampel yang digunakan adalah 30 
pasien DM yang memenuhi kriteria yang 
dirawat di ruang dahlia 2 RSUD Jombang pada 
tanggal 4 – 26 Mei 2015. Sampling yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Non 
Probability Sampling : Consecutive Sampling. 
Variabel yang digunakan antara lain variabel 
independen yaitu tingkat stres dan variabel 
dependen yaitu nilai gula darah acak.

Pengumpulan data penelitian ini 
diawali dengan menentukan subjek penelitian 
serta meminta ijin kepada kepala ruangan atau 
penanggung jawab ruangan tersebut. 
Kemudian peneliti memberikan informed 
consent pada responden secara acak yang 
memenuhi kriteria inklusi. Setelah disetujui 
responden, peneliti kemudian memberikan 
angket dan mencatat hasil gula darah pada 
lembar observasi. Data yang diperoleh diolah 
melalui tahap editing, coding, dan processing.
Kemudian pengujian hipotesis dianalisis 
menggunakan uji Spearman’s Rank  untuk 
mengetahui adanya hubungan antara variabel. 
 

HASIL

Sumber : Data Kuesioner Mei 2015 

Gambar 5.1 Distribusi Frekuensi Dan 
Persentase Karakteristik Responden 
Berdasarkan Umur Di Ruang Dahlia 2 RSUD 
Jombang Mei 2015 

Berdasarkan gambar 5.1 dapat 
diketahui bahwa dari 30 responden, hampir 
seluruhnya berumur > 35 tahun sebanyak 
76,7%  (23 responden). 

Sumber: Data Kuesioner Mei 2015

Gambar 1. Distribusi Frekuensi dan Persentase Karakteristik 
Responden Berdasarkan Umur di Ruang Dahlia 2 
RSUD Jombang Mei 2015.

Berdasarkan gambar 2 dapat diketahui bahwa dari 30 
responden, sebagian besar berjenis kelamin perempuan 
sebanyak 56,7% (17 responden).

Berdasarkan gambar 3 dapat diketahui bahwa dari 30 
responden, hampir setengahnya tidak bekerja sebanyak 
26,7% (8 responden).

Berdasarkan gambar 4 dapat diketahui bahwa 
dari 30 responden, sebagian besar penghasilannya <  
Rp. 2.000.000 sebanyak 63,3% (19 responden).

2

Sumber : Data Kuesioner Mei 2015 

Gambar 5.2 Distribusi Frekuensi Dan 
Persentase Karakteristik Responden 
Berdasarkan Jenis Kelamin Di Ruang Dahlia 2 
RSUD Jombang Mei 2015 

Berdasarkan gambar 5.2 dapat 
diketahui bahwa dari 30 responden, sebagian 
besar berjenis kelamin perempuan sebanyak 
56,7%  (17 responden). 

Sumber : Data Kuesioner Mei 2015 

Gambar 5.3 Distribusi Frekuensi Dan 
Persentase Karakteristik Responden 
Berdasarkan Pekerjaan Di Ruang Dahlia 2 
RSUD Jombang Mei 2015 

Berdasarkan gambar 5.3 dapat 
diketahui bahwa dari 30 responden, hampir 
setengahnya tidak bekerja sebanyak 26,7%  (8 
responden). 

Sumber : Data Kuesioner Mei 2015 

Gambar 5.4 Distribusi Frekuensi Dan 
Persentase Karakteristik Responden 
Berdasarkan Penghasilan Di Ruang Dahlia 2 
RSUD Jombang Mei 2015 

Berdasarkan gambar 5.4 dapat 
diketahui bahwa dari 30 responden, sebagian 
besar penghasilannya < Rp. 2.000.000 
sebanyak 63,3%  (19 responden). 

Tingkat Stres Pasien Diabetes Mellitus di 
Ruang Dahlia 2 RSUD Jombang 

Sum
ber : Data Kuesioner Mei 2015

Gambar 5.5 Distribusi Frekuensi Dan 
Persentase Karakteristik Responden 
Berdasarkan Tingkat Stres Di Ruang Dahlia 2 
RSUD Jombang Mei 2015 

Berdasarkan gambar 5.5 dapat 
diketahui bahwa dari 30 responden, 
setengahnya tingkat stresnya sedang sebanyak 
15 responden. 

Nilai Gula Darah Acak Pasien Diabetes 
Mellitus di Ruang Dahlia 2 RSUD Jombang 

Sumber: Data Kuesioner Mei 2015

Gambar 2. Distribusi Frekuensi dan Persentase Karakteristik 
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin di Ruang 
Dahlia 2 RSUD Jombang Mei 2015.
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Sumber: Data Kuesioner Mei 2015

Gambar 3. Distribusi Frekuensi dan Persentase Karakteristik 
Responden Berdasarkan Pekerjaan di Ruang Dahlia 
2 RSUD Jombang Mei 2015.

2

Sumber : Data Kuesioner Mei 2015 

Gambar 5.2 Distribusi Frekuensi Dan 
Persentase Karakteristik Responden 
Berdasarkan Jenis Kelamin Di Ruang Dahlia 2 
RSUD Jombang Mei 2015 

Berdasarkan gambar 5.2 dapat 
diketahui bahwa dari 30 responden, sebagian 
besar berjenis kelamin perempuan sebanyak 
56,7%  (17 responden). 

Sumber : Data Kuesioner Mei 2015 

Gambar 5.3 Distribusi Frekuensi Dan 
Persentase Karakteristik Responden 
Berdasarkan Pekerjaan Di Ruang Dahlia 2 
RSUD Jombang Mei 2015 

Berdasarkan gambar 5.3 dapat 
diketahui bahwa dari 30 responden, hampir 
setengahnya tidak bekerja sebanyak 26,7%  (8 
responden). 

Sumber : Data Kuesioner Mei 2015 

Gambar 5.4 Distribusi Frekuensi Dan 
Persentase Karakteristik Responden 
Berdasarkan Penghasilan Di Ruang Dahlia 2 
RSUD Jombang Mei 2015 

Berdasarkan gambar 5.4 dapat 
diketahui bahwa dari 30 responden, sebagian 
besar penghasilannya < Rp. 2.000.000 
sebanyak 63,3%  (19 responden). 

Tingkat Stres Pasien Diabetes Mellitus di 
Ruang Dahlia 2 RSUD Jombang 

Sum
ber : Data Kuesioner Mei 2015

Gambar 5.5 Distribusi Frekuensi Dan 
Persentase Karakteristik Responden 
Berdasarkan Tingkat Stres Di Ruang Dahlia 2 
RSUD Jombang Mei 2015 

Berdasarkan gambar 5.5 dapat 
diketahui bahwa dari 30 responden, 
setengahnya tingkat stresnya sedang sebanyak 
15 responden. 

Nilai Gula Darah Acak Pasien Diabetes 
Mellitus di Ruang Dahlia 2 RSUD Jombang 

Sumber: Data Kuesioner Mei 2015

Gambar 4. Distribusi Frekuensi dan Persentase Karakteristik 
Responden Berdasarkan Penghasilan di Ruang 
Dahlia 2 RSUD Jombang Mei 2015.
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Sumber : Data Kuesioner Mei 2015 

Gambar 5.2 Distribusi Frekuensi Dan 
Persentase Karakteristik Responden 
Berdasarkan Jenis Kelamin Di Ruang Dahlia 2 
RSUD Jombang Mei 2015 

Berdasarkan gambar 5.2 dapat 
diketahui bahwa dari 30 responden, sebagian 
besar berjenis kelamin perempuan sebanyak 
56,7%  (17 responden). 

Sumber : Data Kuesioner Mei 2015 

Gambar 5.3 Distribusi Frekuensi Dan 
Persentase Karakteristik Responden 
Berdasarkan Pekerjaan Di Ruang Dahlia 2 
RSUD Jombang Mei 2015 

Berdasarkan gambar 5.3 dapat 
diketahui bahwa dari 30 responden, hampir 
setengahnya tidak bekerja sebanyak 26,7%  (8 
responden). 

Sumber : Data Kuesioner Mei 2015 

Gambar 5.4 Distribusi Frekuensi Dan 
Persentase Karakteristik Responden 
Berdasarkan Penghasilan Di Ruang Dahlia 2 
RSUD Jombang Mei 2015 

Berdasarkan gambar 5.4 dapat 
diketahui bahwa dari 30 responden, sebagian 
besar penghasilannya < Rp. 2.000.000 
sebanyak 63,3%  (19 responden). 

Tingkat Stres Pasien Diabetes Mellitus di 
Ruang Dahlia 2 RSUD Jombang 

Sum
ber : Data Kuesioner Mei 2015

Gambar 5.5 Distribusi Frekuensi Dan 
Persentase Karakteristik Responden 
Berdasarkan Tingkat Stres Di Ruang Dahlia 2 
RSUD Jombang Mei 2015 

Berdasarkan gambar 5.5 dapat 
diketahui bahwa dari 30 responden, 
setengahnya tingkat stresnya sedang sebanyak 
15 responden. 

Nilai Gula Darah Acak Pasien Diabetes 
Mellitus di Ruang Dahlia 2 RSUD Jombang 

Tingkat Stres Pasien Diabetes Mellitus di Ruang Dahlia 2 
RSUD Jombang

Berdasarkan gambar 5 dapat diketahui bahwa dari 30 
responden, setengahnya tingkat stresnya sedang sebanyak 
15 responden.

Sumber: Data Kuesioner Mei 2015

Gambar 5. Distribusi Frekuensi dan Persentase Karakteristik 
Responden Berdasarkan Tingkat Stres di Ruang 
Dahlia 2 RSUD Jombang Mei 2015.

2

Sumber : Data Kuesioner Mei 2015 

Gambar 5.2 Distribusi Frekuensi Dan 
Persentase Karakteristik Responden 
Berdasarkan Jenis Kelamin Di Ruang Dahlia 2 
RSUD Jombang Mei 2015 

Berdasarkan gambar 5.2 dapat 
diketahui bahwa dari 30 responden, sebagian 
besar berjenis kelamin perempuan sebanyak 
56,7%  (17 responden). 

Sumber : Data Kuesioner Mei 2015 

Gambar 5.3 Distribusi Frekuensi Dan 
Persentase Karakteristik Responden 
Berdasarkan Pekerjaan Di Ruang Dahlia 2 
RSUD Jombang Mei 2015 

Berdasarkan gambar 5.3 dapat 
diketahui bahwa dari 30 responden, hampir 
setengahnya tidak bekerja sebanyak 26,7%  (8 
responden). 

Sumber : Data Kuesioner Mei 2015 

Gambar 5.4 Distribusi Frekuensi Dan 
Persentase Karakteristik Responden 
Berdasarkan Penghasilan Di Ruang Dahlia 2 
RSUD Jombang Mei 2015 

Berdasarkan gambar 5.4 dapat 
diketahui bahwa dari 30 responden, sebagian 
besar penghasilannya < Rp. 2.000.000 
sebanyak 63,3%  (19 responden). 

Tingkat Stres Pasien Diabetes Mellitus di 
Ruang Dahlia 2 RSUD Jombang 

Sum
ber : Data Kuesioner Mei 2015

Gambar 5.5 Distribusi Frekuensi Dan 
Persentase Karakteristik Responden 
Berdasarkan Tingkat Stres Di Ruang Dahlia 2 
RSUD Jombang Mei 2015 

Berdasarkan gambar 5.5 dapat 
diketahui bahwa dari 30 responden, 
setengahnya tingkat stresnya sedang sebanyak 
15 responden. 

Nilai Gula Darah Acak Pasien Diabetes 
Mellitus di Ruang Dahlia 2 RSUD Jombang 

Sumber: Data Kuesioner Mei 2015

Gambar 6. Distribusi Frekuensi dan Persentase Karakteristik 
Responden Berdasarkan Nilai Gula Darah Acak di 
Ruang Dahlia 2 RSUD Jombang Mei 2015.

3

Sumber : Data Kuesioner Mei 2015 

Gambar 5.6 Distribusi Frekuensi Dan 
Persentase Karakteristik Responden 
Berdasarkan Nilai Gula Darah Acak Di Ruang 
Dahlia 2 RSUD Jombang Mei 2015 

Berdasarkan gambar 5.6 dapat 
diketahui bahwa dari 30 responden, sebagian 
besar nilai gula darah acaknya tinggi sebanyak 
73,3%  (22 responden). 

UJI STATISTIK SPEARMAN’S RANK 

Tabel 5.7 Uji Statistik 
Correlations

Tingkat
Stres 

Gula 
Darah 
Acak 

Correlation 
Coefficient 1.000 .599**

Sig. (1-
tailed) . .000

Ting
kat
Stres 

N 30 30
Correlation 
Coefficient .599** 1.000

Sig. (1-
tailed) .000 .

Spe
arm
an's 
rho 

Gula
Dara
h
Acak 

N 30 30
**. Correlation is 
significant at the 0.01 
level (1-tailed). 

Pada penelitian hubungan tingkat stres 
dengan nilai gula darah acak pada pasien 
diabetes mellitus di ruang Dahlia 2 RSUD 
Jombang, hasil uji statistik Spearman’s rho
diperhitungkan dengan menggunakan SPSS 
versi. 16 for windows didapatkan hasil  = 
0,000 dimana  < (0,05) sehingga H0 
ditolak H1 diterima yang artinya ada hubungan 
antara tingkat stres dengan nilai gula darah 
acak, dari data yang didapat untuk correlation 

coefficient (r) adalah 0,599** artinya nilai (r) 
lebih mendekati 1 maka korelasi yang terjadi 
erat atau kuat. Maka kedua variabel tersebut 
berkorelasi negatif artinya variasi suatu 
variabel diikuti terbalik oleh variabel lainnya. 

PEMBAHASAN 

Tingkat Stres Pasien Diabetes Mellitus di 
Ruang Dahlia 2 RSUD Jombang 

Berdasarkan gambar 5.5 tingkat stres 
menunjukkan bahwa dari 30 responden, 
setengahnya sebanyak 15 responden 
mengalami stres sedang, hampir setengahnya 
sebanyak 33,3% (10 responden) mengalami 
stres berat, sebagian kecil sebanyak 10% (3 
responden) mengalami stres ringan, dan 
sebagian kecil sebanyak 6,7% (2 responden) 
mengalami stres sangat berat. 

Stresor faktor yang menimbulkan 
stres, dapat berasal dari sumber internal 
maupun eksternal. Faktor internal stres 
bersumber dari diri sendiri. Stresor individual 
dapat timbul dari tuntutan pekerjaan atau 
beban yang terlalu berat, kondisi keuangan, 
ketidakpuasan dengan fisik tubuh, penyakit 
yang dialami, masa pubertas, karakteristik atau 
sifat yang dimiliki, dan sebagainya. Faktor 
eksternal stres dapat bersumber dari keluarga, 
masyarakat, dan lingkungan (Hidayat, 2009). 

Ketika seseorang bekerja maka akan 
memiliki tanggung jawab terhadap 
pekerjaannya, semakin tinggi tanggung jawab 
seseorang maka semakin banyak pula beban 
yang harus dipikirkannya, sehingga tidak 
jarang terjadi stres bila kondisi tersebut 
berlangsung dalam waktu yang lama. Tetapi 
bila seseorang tidak bekerja maka banyak  juga 
hal yang dipikirkannya, termasuk 
perekonomian keluarga dan lain sebagainya. 
Kedua hal tersebut akan menimbulkan keadaan 
stres.

Nilai Gula Darah Acak Pasien Diabetes 
Meellitus Di Ruang Dahlia 2 RSUD 
Jombang 

Berdasarkan gambar 5.6 nilai gula 
darah acak menunjukkan bahwa dari 30 
responden, sebagian besar sebanyak 73,3% (22 
responden) nilai gula darah acaknya tinggi, dan 
hampir setengahnya sebanyak 26,7% (8 
responden) nilai gula darah acaknya sedang. 

Nilai Gula Darah Acak Pasien Diabetes Mellitus di Ruang 
Dahlia 2 RSUD Jombang

Berdasarkan gambar 6 dapat diketahui bahwa dari 30 
responden, sebagian besar nilai gula darah acaknya tinggi 
sebanyak 73,3% (22 responden).

uji statistik spearman’s rank

Pada penelitian hubungan tingkat stres dengan nilai 
gula darah acak pada pasien diabetes mellitus di ruang 
Dahlia 2 RSUD Jombang, hasil uji statistik Spearman’s 
rho diperhitungkan dengan menggunakan SPSS versi. 
16 for windows didapatkan hasil ρ = 0,000 di mana ρ < 
α (0,05) sehingga H0 ditolak H1 diterima yang artinya 
ada hubungan antara tingkat stres dengan nilai gula darah 
acak, dari data yang didapat untuk correlation coefficient 
(r) adalah 0,599** artinya nilai (r) lebih mendekati 1 
maka korelasi yang terjadi erat atau kuat. Maka kedua 
variabel tersebut berkorelasi negatif artinya variasi suatu 
variabel diikuti terbalik oleh variabel lainnya.

Tabel 1. Uji Statistik

Correlations

Tingkat 
Stres

Gula 
Darah 
Acak

Spearman’s 
rho

Tingkat 
Stres

Correlation 
Coefficient

1.000 .599**

Sig. (1-tailed) . .000

N 30 30

Gula 
Darah 
Acak

Correlation 
Coefficient

.599** 1.000

Sig. (1-tailed) .000 .

N 30 30

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).
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pembahasan

Tingkat Stres Pasien Diabetes Mellitus di Ruang Dahlia 2 
RSUD Jombang

Berdasarkan gambar 5 tingkat stres menunjukkan 
bahwa dari 30 responden, setengahnya sebanyak 15 
responden mengalami stres sedang, hampir setengahnya 
sebanyak 33,3% (10 responden) mengalami stres berat, 
sebagian kecil sebanyak 10% (3 responden) mengalami 
stres ringan, dan sebagian kecil sebanyak 6,7%  
(2 responden) mengalami stres sangat berat.

Stresor faktor yang menimbulkan stres, dapat berasal 
dari sumber internal maupun eksternal. Faktor internal 
stres bersumber dari diri sendiri. Stresor individual dapat 
timbul dari tuntutan pekerjaan atau beban yang terlalu 
berat, kondisi keuangan, ketidakpuasan dengan fisik 
tubuh, penyakit yang dialami, masa pubertas, karakteristik 
atau sifat yang dimiliki, dan sebagainya. Faktor eksternal 
stres dapat bersumber dari keluarga, masyarakat, dan 
lingkungan (Hidayat, 2009).

Ketika seseorang bekerja maka akan memiliki 
tanggung jawab terhadap pekerjaannya, semakin tinggi 
tanggung jawab seseorang maka semakin banyak pula 
beban yang harus dipikirkannya, sehingga tidak jarang 
terjadi stres bila kondisi tersebut berlangsung dalam 
waktu yang lama. Tetapi bila seseorang tidak bekerja 
maka banyak  juga hal yang dipikirkannya, termasuk 
perekonomian keluarga dan lain sebagainya. Kedua hal 
tersebut akan menimbulkan keadaan stres.

Nilai Gula Darah Acak Pasien Diabetes Meellitus di Ruang 
Dahlia 2 RSUD Jombang

Berdasarkan gambar 5.6 nilai gula darah acak 
menunjukkan bahwa dari 30 responden, sebagian besar 
sebanyak 73,3% (22 responden) nilai gula darah acaknya 
tinggi, dan hampir setengahnya sebanyak 26,7% (8 
responden) nilai gula darah acaknya sedang.

Penyebab resistensi insulin pada diabetes sebenarnya 
tidak begitu jelas, tetapi faktor yang banyak berperan 
antara lain: kelainan genetik, usia, gaya hidup stres, pola 
makan yang salah, obesitas dan infeksi (Riyadi, Sujono, 
Sukarmin: 2008).

Pergeseran gaya hidup yang berkembang  ke arah 
dunia barat telah menimbulkan dampak yang sangat 
besar, dalam hal ini termasuk makanan fast food dan 
penggunaan teknologi modern yang membuat orang jadi 
kurang beraktivitas, sedangkan aktivitas dan gaya hidup 
memengaruhi keadaan gula darah seseorang.

Hubungan Tingkat Stres dengan Nilai Gula Darah Acak 
pada Pasien Diabetes Mellitus di Ruang Dahlia 2 RSUD 
Jombang

Berdasarkan tabel 5.7 menunjukkan bahwa pada 
penelitian hubungan tingkat stres dengan nilai gula 
darah acak pada pasien diabetes mellitus di ruang Dahlia 
2 RSUD Jombang, hasil uji statistik Spearman’s rho 
diperhitungkan dengan menggunakan SPSS versi. 16 

for windows didapatkan hasil ρ = 0,000 di mana ρ < α 
(0,05) sehingga H0 ditolak H1 diterima yang artinya ada 
hubungan antara tingkat stres dengan nilai gula darah 
acak.

Stres dapat meningkatkan kandungan glukosa 
darah karena stres menstimulus organ endokrin  untuk 
mengeluarkan ephinefrin, ephinefrin mempunyai efek 
yang sangat kuat dalam menyebabkan timbulnya proses 
glikoneogenesis di dalam hati sehingga akan melepaskan 
sejumlah besar glukosa ke dalam darah dalam beberapa 
menit (Guyton and Hall, 2007).

Semakin tinggi tingkat stres seseorang maka semakin 
tinggi pula nilai gula darah seseorang, sebaliknya 
semakin rendah tingkat stres seseorang maka semakin 
rendah pula nilai gula darahnya. Hal tersebut dikarenakan 
pada orang stres terjadi pengaktifan sistem syaraf 
simpatis dan menyebabkan berbagai perubahan yang 
terjadi dalam tubuh, salah satunya adalah terjadinya 
proses glukoneogenesis yaitu pemecahan glukagon 
menjadi glukosa ke dalam darah. Sehingga glukosa darah 
meningkat, pada orang yang normal hal itu tidak menjadi 
masalah namun bagi orang yang sudah menderita 
penyakit diabetes mellitus tentu akan menimbulkan 
dampak yang kurang diinginkan.

simpulan dan saran

Simpulan

1. Tingkat stres pasien diabetes mellitus menunjukkan 
setengahnya mengalami stres sedang sebanyak 15 
responden.

2. Nilai gula darah acak pasien diabetes mellitus 
menunjukkan sebagian besar nilai gula darah acaknya 
tinggi sebanyak 73,3% (22 responden).

3. Ada hubungan antara tingkat stres dengan nilai gula 
darah acak dengan nilai koefisien korelasi (r) sebesar 
0,599 dengan signifikansi ρ = 0,000.

Saran

Bagi Klien: Diharapkan penderita diabetes mellitus 
lebih dapat mengontrol perilakunya menghindari stres 
dan dapat menghindari terjadinya komplikasi lebih lanjut.

Bagi Profesi: Hasil penelitian ini dapat dijadikan 
sebagai bahan masukan dalam menerapkan pengetahuan 
tentang hubungan stres dengan nilai gula darah acak 
(GDA) pada pasien diabetes mellitus, sehingga hasil 
penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan 
terhadap profesi keperawatan untuk memberikan asuhan 
keperawatan baik secara psikologis maupun fisiologis.

Bagi Institusi Pendidikan: Dan bagi pihak akademik 
dapat dijadikan sebagai acuan dan bahan untuk penelitian 
berikutnya.

Bagi Rumah Sakit: Untuk pihak rumah sakit hasil 
penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan 
dalam menerapkan pengetahuan tentang hubungan stres 
dengan nilai gula darah acak (GDA) pada pasien diabetes 
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mellitus yang meliputi skrining awal masyarakat untuk 
pemberantasan penyakit tidak menular dan memberikan 
penyuluhan kepada masyarakat tentang penyakit diabetes 
mellitus.

Bagi Mahasiswa: Hasil penelitian ini menambah 
kajian pustaka untuk mahasiswa tentang hubungan 
tingkat stres dengan nilai gula darah acak pada pasien 
diabetes mellitus.

Bagi Peneliti Selanjutnya: Diharapkan bagi peneliti 
selanjutnya dapat digunakan sebagai referensi dan bahan 
informasi penelitian selanjutnya dan sebaiknya lebih 
menggali faktor-faktor yang memengaruhi stres dan gula 
darah lebih dalam agar dalam melakukan pembahasan 
dapat membahas lebih rinci.
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Pengaruh Ambulasi Dini terhadap Intensitas Nyeri pada Pasien 
Post Sectio Caesarea di Ruang Flamboyan RSUD Dr. R. Koesma 
Tuban

(The Effect of Early Ambulation on Painful Intensity to Post Sectio Caesarea 
Patient at Flamboyan Room Dr. R. Koesma Tuban Hospital)

Aris Puji Utami, Rhica Triwanti Ayu Diningrum
STIKES Nahdlatul Ulama Tuban

abstrak

Nyeri merupakan pengalaman pribadi yang diekspresikan secara berbeda. Tindakan medis yang sering menimbulkan nyeri adalah 
pembedahan seperti sectio caesarea. Dengan pemberian intervensi ambulasi dini (latihan gerak sendi, gaya berjalan, toleransi aktivitas 
sesuai kemampuan dan kesejajaran tubuh) dapat menurunkan intensitas nyeri. Ambulasi dini pascasectio caesarea dapat dilakukan 
sejak di ruang pulih sadar (recovery room) dengan miring kanan/kiri dan memberikan tindakan rentang gerak secara pasif. Setelah 
6–8 jam post sectio caesarea survey awal pada 10 orang post sectio caesarea mengalami nyeri. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh ambulasi dini terhadap intensitas nyeri pada pasien post sectio caesarea di Ruang Flamboyan RSUD  
Dr. R. Koesma Tuban. Desain penelitian yang digunakan “pra eksperimental” dengan menggunakan jenis rancangan “one group pre 
post tesr design” dan pendekatan waktu yang digunakan “kohort”, populasi yang digunakan adalah sebanyak 45 responden, sehingga 
didapatkan besar sampel 40 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan sistematik random sampling dan pengumpulan 
data menggunakan teknik observasi, sedangkan uji statistik yang digunakan adalah uji wilcoxon. Berdasarkan hasil penelitian dari 
40 (100%) yang mengalami nyeri sedang responden dengan ambulasi dini, didapatkan responden dengan nyeri ringan 28 (70%), 
responden dengan nyeri sedang 8 (20%), dan responden dengan tidak nyeri 4 (10%). Berdasarkan uji wilcoxon terdapat pengaruh 
antara ambulasi dini terhadap intensitas nyeri pada ibu post sectio caesarea. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ambulasi 
dini dapat menurunkan intensitas nyeri, sehingga diharapkan ibu post sectio caesarea dapat melakukan ambulasi dini.

Kata kunci: ambulasi dini, intensitas nyeri post sectio caesarea

abstract

Painful is a personal experience that is expressed differently. Medical treatment which often causes painful is surgery like sectio 
caesarea. By giving early ambulation intervention (exercise of motion, gait, activity tolerance according to ability and body alignment), 
early ambulation after sectio caesarea can be done since be cured in recovery room by tilt right or left and give action of range of 
motion passively. The survey held in 6–8 hours post sectio caesarea, 10 patients got painful. Therefore, this research has a purpose to 
find the effect of effect of early ambulation on painful intensity to post sectio caesarea patient at Flamboyan Room Dr. R. Koesma Tuban 
Hospital. This research used pre-experimental as research design with one group pre post test design and used “cohort” as approach 
of time. The population is 45 respondents and the sample is 40 respondents. Systematic random sampling used as the sample technique 
and observation as the data collection, while the statistical test used the Wilcoxon test. Based on the results, from 40 respondents 
(100%) with early ambulation, this research found 28 respondents (70%) with moderate painful, 8 respondents (20%) with mild painful, 
and 4 respondents (10%) with no painful. Based on the result Wilcoxon test, there is influence or effect of early ambulation on the 
intensity of painful to the patient post sectio caesarea. From the description above, it can be concluded that early ambulation can reduce 
intensity of painful, so it is expected that the patient of post sectio caesarea can do early ambulation.

Key words: early ambulation, painful, sectio caesarea

pendahuluan 

Nyeri merupakan pengalaman pribadi yang 
diekspresikan secara berbeda pada masing-masing 
individu. Setiap individu memiliki pengalaman nyeri 
dalam skala tertentu. Nyeri bersifat subjektif, dan 
persepsikan individu berdasarkan pengalamannya. Nyeri 
merupakan pengalaman sensori dan emosional yang 
tidak menyenangkan akibat dari kerusakan jaringan yang 
aktual atau potensial. Nyeri menjadi alasan yang paling 
umum bagi seseorang mencari perawatan kesehatan 

karena dirasakan mengganggu dan menyulitkan mereka. 
Perawat perlu mencari pendekatan yang paling efektif 
dalam upaya pengontrolan nyeri (Rustiana, 2013). 

Masalah keperawatan yang terjadi pada pasien 
pasca Sectio Cesarea meliputi Impairment, Functional 
Limitation, Disability. Impairment meliputi nyeri akut 
pada bagian lokasi operasi, takut dan keterbatasan LGS 
(Lingkup Gerak Sendi), Functional limitation meliputi 
ketidakmampuan berdiri, berjalan, serta ambulasi 
dan Disability meliputi aktivitas yang terganggu 
karena keterbatasan gerak akibat nyeri dan prosedur 
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medis. Nyeri yang hebat merupakan gejala sisa yang 
diakibatkan oleh operasi pada regio intraabdomen. 
Sekitar 60% pasien menderita nyeri yang hebat, 25% 
nyeri sedang dan 15% nyeri ringan (Nugroho,2010).

Pasien post Sectio Cesarea memerlukan perawatan 
yang maksimal untuk mempercepat pengembalian 
fungsi tubuh. Hal ini dilakukan segera setelah 
operasi dengan latihan napas dan batuk efektif 
dan mobilisasi dini. Perawatan post Sectio Cesarea 
merupakan bentuk perawatan yang diberikan kepada 
pasien yang telah menjalani operasi pembedahan perut. 
Tujuan perawatannya adalah mengurangi komplikasi, 
meminimalkan nyeri, mempercepat penyembuhan, 
mengembalikan fungsi pasien semaksimal mungkin 
seperti sebelum operasi, mempertahankan konsep diri 
dan mempersiapkan pulang, hal ini dilakukan sejak 
pasien masih di ruang pulih sadar (Arif, 2010).

Pasien pascaoperasi Sectio Cesarea seringkali 
dihadapkan pada permasalahan adanya proses 
peradangan akut dan nyeri yang mengakibatkan 
keterbatasan gerak. Nyeri bukanlah akibat sisa 
pembedahan yang tidak dapat dihindari tetapi ini 
merupakan komplikasi bermakna pada sebagian besar 
pasien. Akibat nyeri pascaoperasi, pasien menjadi 
immobil yang merupakan kontraindikasi yang dapat 
memengaruhi kondisi pasien. Dari segi penderita, 
timbulnya dan beratnya rasa nyeri pascabedah 
dipengaruhi fisik, psikis atau emosi, karakter individu dan 
sosial kultural maupun pengalaman masa lalu terhadap 
rasa nyeri. Derajat kecemasan penderita prabedah dan 
pascabedah juga mempunyai peranan penting. Misalnya, 
takut mati, takut kehilangan kesadaran, takut akan 
terjadinya penyulit dari anestesi dan pembedahan, rasa 
takut akan rasa nyeri yang hebat setelah pembedahan 
selesai (Widya, 2010).

Intervensi keperawatan untuk meningkatkan 
pengembalian fungsi tubuh dan mengurangi nyeri, 
pasien dianjurkan melakukan ambulasi dini, yaitu 
latihan gerak sendi, gaya berjalan, toleransi aktivitas 
sesuai kemampuan dan kesejajaran tubuh. Ambulasi 
dini pasca Sectio Cesarea dapat dilakukan sejak di 
ruang pulih sadar (Recovery Room) dengan miring 
kanan/kiri dan memberikan tindakan rentang gerak 
secara pasif. ambulasi dini post operasi dapat dilakukan 
secara bertahap, setelah operasi, pada 6 jam pertama 
pasien harus tirah baring dulu. ambulasi dini yang 
bisa dilakukan adalah menggerakkan lengan, tangan, 
menggerakkan ujung jari kaki dan memutar pergelangan 
kaki, mengangkat tumit, menegangkan otot betis serta 
menekuk dan menggeser kaki. Setelah 6–10 jam, pasien 
diharuskan untuk dapat miring ke kiri dan ke kanan 
untuk mencegah trombosis dan trombo emboli. Setelah 
24 jam ibu dianjurkan untuk dapat mulai belajar duduk. 
Setelah pasien dapat duduk, dianjurkan untuk belajar 
berjalan (Rustiana, 2013).

Hasil penelitian di Dunia pada tahun 2008 didapatkan 
sectio caesarea dengan indikasi sebanyak 58,17% 

sedangkan sectio caesarea non indikasi sebanyak 
41.83%. Angka kejadian sectio caesarea di Indonesia 
menurut survei nasional tahun 2007 adalah 921.000 dari 
4.039.000 persalinan atau sekitar 22.8% dari seluruh 
persalinan (Depkes, 2005). Menurut data dari rekam 
medik RSUD Dr. R. Koesma Tuban jumlah pada tahun 
2012 sebanyak 661 atau 40% dari seluruh persalinan dan 
meningkat pada tahun 2013 sebanyak 685 dan pada bulan 
januari sampai november 2014 sebanyak 340. 

Menurut hasil survei awal di RSUD Dr. R. Koesma 
Tuban yang dilakukan peneliti dari 10 responden post 
sectio caesarea seluruhnya responden mengalami nyeri.

Nyeri merupakan pengalaman pribadi yang 
diekpresikan secara berbeda. Di mana bila nyeri 
dibiarkan akan mengganggu aktivitas. Nyeri bisa diatasi 
dengan melakukan ambulasi dini. Ambulasi dini adalah 
latihan gerak sendi, gaya berjalan, toleransi aktivitas 
sesuai dengan kemampuan dan kesejajaran tubuh. 
Ambulasi dini dapat dilakukan sejak di ruang pulih 
sadar dengan melakukan gerak awal seperti miring kiri/
kanan dan gerak secara pasif. Latihan ambulasi dini 
dapat meningkatkan sirkusi darah yang bisa memicu 
penurunan nyeri.

Ambulasi dini atau mobilisasi dini yang dilakukan 
secara teratur menyebabkan sirkulasi di daerah insisi 
menjadi lancar sehingga jaringan insisi yang mengalami 
cedera akan mendapatkan zat-zat esensial untuk 
penyembuhan, seperti oksigen, asam amino, vitamin 
dan mineral. Oleh karena itu, sangat disarankan oleh ibu 
untuk sesegera mungkin melakukan ambulasi dini atau 
mobilisasi dini sesuai tahapan prosedur, yaitu setelah 
6 jam pertama post Sectio Cesarea ibu yang dilakukan 
tirah baring hendaknya melakukan gerakan lengan 
tangan, kaki dan tungkai bawah, serta miring kiri maupun 
kanan. Setelah itu, ibu mulai dapat duduk setelah 8 
sampai 12 jam post operasi. Kemudian, secara bertahap 
dapat mulai belajar berjalan secara perlahan. Namun, 
pada hari-hari pertama post operasi biasanya ibu masih 
berjalan sempoyongan sehingga memerlukan bantuan 
dan hari berikutnya perlahan-lahan dapat berjalan sendiri 
(Kasdu,2003).

Latihan ambulasi dini dapat meningkatkan 
sirkulasi darah yang akan memicu penurunan nyeri 
dan penyembuhan luka lebih cepat. Terapi latihan 
dan ambulasi merupakan modalitas yang tepat untuk 
memulihkan fungsi tubuh bukan saja pada bagian 
yang mengalami cedera tetapi juga pada keseluruhan 
anggota tubuh. Terapi latihan dapat berupa Passive 
dan Active Exercise, terapi latihan juga dapat berupa 
Transfer, Posisioning dan ambulasi untuk meningkatkan 
kemampuan aktivitas mandiri (Smeltzer & Bare, 2002).

Mobilisasi dini sangat penting sebagai tindakan 
pengembalian secara berangsur-angsur ke tahap 
mobilisasi sebelumnya. Dampak mobilisasi yang tidak 
dilakukan bisa menyebabkan gangguan fungsi tubuh, 
aliran darah tersumbat dan peningkatan intensitas nyeri. 
Mobilisasi dini mempunyai peranan penting dalam 
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mengurangi rasa nyeri dengan cara menghilangkan 
konsentrasi pasien pada lokasi nyeri atau daerah operasi, 
mengurangi aktivasi mediator kimiawi pada proses 
peradangan yang meningkatkan respons nyeri serta 
meminimalkan transmisi saraf nyeri menuju saraf pusat. 
Melalui mekanisme tersebut, ambulasi dini efektif dalam 
menurunkan intensitas nyeri pascaoperasi (Nugroho, 
2010).

Dari uraian diatas tentang ambulasi dini dapat 
menurunkan intensitas nyeri, maka penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian tentang “Pengaruh Ambulasi 
Dini Terhadap Intensitas Nyeri Pada Pasien Post Sectio 
Caesare Diruang Flamboyan RSUD Dr. R Koesma 
Tuban”.

metode dan bahan

Desain penelitian merupakan suatu strategi untuk 
tujuan penelitian yang telah ditetapkan dan berperan 
sebagai pedoman peneliti pada seluruh proses penelitian 
(Nursalam, 2008). Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian “praekperimental” dengan pendekatan 
“kohort” penelitian yang menekankan observasi data 
variabel dependen terlebih dahulu dan diikuti variabel 
independen untuk waktu tertentu. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kohort yaitu jenis pendekatan 
waktu secara longitudinal atau time period approach. 
Adapun variabel independennya ambulasi dini dan 
variabel dependennya inyensitas nyeri pada pasien post 
sectio caesarea. Desain penelitian merupakan suatu 
strategi untuk tujuan penelitian yang telah ditetapkan dan 
berperan sebagai pedoman peneliti pada seluruh proses 
penelitian (Nursalam, 2008).

Penelitian ini termasuk jenis penelitian “Pra 
Eksperimental” dengan tidak melibatkan kelompok 
kontrol di samping kelompok eksperimental. Penelitian 
ini menggunakan jenis rancangan “One Group Pre-
Post Test Design” ciri penelitian ini adalah mengungkap 
hubungan sebab akibat dengan cara melibatkan satu 
kelompok subjek. Kelompok subjek diobservasi sebelum 
dilakukan intervensi kemudian diobservasi lagi setelah 
dilakukan intervensi (Nursalam,2008).

Variabel adalah karakteristik yang dimiliki oleh 
subjek (orang, benda, situasi) yang berbeda dengan 
yang dimiliki oleh kelompok tersebut (Nursalam, 2009). 
Variabel dalam penelitian ini adalah ambulasi dini dan 
intensitas nyeri pada pasien post sectio caesarea.

Variabel independen adalah variabel yang nilainya 
menentukan variabel lain (Nursalam, 2008). Variabel 
independen dalam penelitian ini ambulasi dini. Variabel 
dependen adalah variabel lain yang ditentukan oleh 
variabel lain (Nursalam, 2008). Variabel dependen dalam 
penelitian ini adalah intensitas nyeri pada pasien post 
sectio caesarea. Populasi merupakan seluruh subjek atau 
objek dengan karakteristik tertentu yang akan diteliti. 
Bukan hanya objek atau subjek yang dipelajari saja tetapi 

seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki subjek atau 
objek tersebut (Hidayat, A, Aziz Alimul, 2007). Populasi 
dari penelitian ini adalah semua ibu post sectio caesarea 
di ruang flamboyan RSUD Dr. R Koesma Tuban sejumlah 
45 orang.

Adapun rumus yang digunakan untuk menentukan 
besarnya sampel dalam penelitian ini adalah:

n =
N

1 + N (d2)

Keterangan:
n = Jumlah sampel
N = Jumlah populasi
d = Tingkat signifikan (p)

n =
45

1 + 45 (0,05)2

=
45

1 + 0,1125
= 40 responden

Sampel merupakan bagian populasi yang akan diteliti 
atau sebagian jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi (Hidayat, A, Aziz Alimul, 2007). Kriteria yang 
akan dijadikan penelitian terdiri dari dua kriteria, yaitu 
kriteria inklusi dan kriteria eksklusi yang meliputi: 

Kriteria inklusinya:
1. Pasien post operasi sectio caesarea
2. Pasien mendapatkan analgetik yang sama
3. 6–8 jam setelah pemberian analgetik
4. Pasien sadar
5. Pasien bersedia menjadi responden

Kriteria eksklusi:
1. Pasien post operasi sectio caesarea yang dirawat di 

ICU
2. Pasien tidak kooperatif
3. Pasien mendapatkan analgetik spiral, epidural, dan 

kaudal.

Sampling adalah proses menyeleksi porsi dari 
populasi untuk dapat mewakili populasi (Nursalam,2008). 
Dalam penelitian ini teknik sampling dilakukan dengan 
cara pengambilan sampel secara acak (sistematik random 
sampling. Systematic Random Sampling merupakan 
proses pengambilan sampel, setiap urutan ke “K” dari 
titik awal yang dipilih secara random.

di mana: K = N
n

=
45
40

= 1,125
= 1
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Dengan mengundi anggota populasi atau teknik 
undian instrumen adalah alat bantu yang dipilih 
dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya 
mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi 
sistematis dan lebih mudah (Nursalam,2003). Instrumen 
penelitian atau alat pengumpulan data disusun dengan 
hajat untuk memperoleh data yang sesuai (baik data 
kualitatif maupun data kuantitatif).

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah: lembar observasi. Pengumpulan data adalah 
suatu proses pendekatan kepada subjek dan proses 
pengumpulan karakteristik subjek yang diperlukan dalam 
suatu penelitian (Nursalam,2008). Metode pengumpulan 
data dilakukan dengan cara:

1. Melakukan pendekatan kepada subjek penelitian
2. Menjelaskan maksud dan tujuan penelitian 
3. Membuat legalitas persetujuan dengan surat 

persetujuan menjadi responden
4. Melakukan observasi pada responden yang mengalami 

nyeri.

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan 
analisa kuantitatif yaitu teknik statistik yang digunakan 
untuk mengolah data dalam bentuk angka (Nursalam, 
2008). Dalam penelitian ini menggunakan uji wilcoxon, 
karena pada variabel independen menggunakan skala 
nominal dan variabel dependen menggunakan skala 
ordinal. Dalam penelitian ini setelah data terkumpul 
semua dari hasil pengumpulan data, maka dilakukan 
pengolahan data dengan menggunakan tahap sebagai 
berikut:

1. Langkah-langkah analisa yaitu dengan analisa data 
dengan uji wilcoxon.

2. Editing, yaitu kegiatan menyeleksi data yang masuk 
dari pengumpulan data melalui observasi.

3. Coding, yaitu dengan memberi tanda kode terhadap 
pernyataan yang telah diobservasi.

4. Scoring, yaitu dengan menetapkan kode jawaban atau 
hasil observasi.

5. Tabulating, yaitu dengan memasukan data berdasarkan 
hasil pengalihan data di lapangan.

6. Uji statistika, pengujian masalah penelitian dengan 
menggunakan wilcoxon.

7. Cara penarikan kesimpulan
a. Jika p value > 0,05 maka H1 ditolak dan H0 

diterima, artinya tidak ada pengaruh antara 
variabel-variabel tersebut.

b. Jika p value < 0,05 maka H1 diterima dan H0 
ditolak, artinya ada pengaruh antara variabel-
variabel tersebut.

Piranti atau alat yang digunakan untuk menganalisis 
pengaruh antar variabel adalah dengan menggunakan 
software SPSS 16 for windows.

Analisa Data Univariant

Untuk menguji pengaruh variabel bebas dan variabel 
terikat digunakan uji wilcoxon. Teknik analisa data dalam 
penelitian ini menggunakan analisa kuantitatif yaitu 
teknik statistik yang digunakan untuk mengolah data 
dalam bentuk angka (Notoatmojo,2002). Pada penelitian 
ini variabel yang diidentifikasi yaitu ambulasi dini dan 
intensitas nyeri pada pasien post sectio caesarea. Yang 
mana untuk ambulasi dini yang benar adalah gerak awal 
sesudah operasi, sedangkan untuk variabel intensitas 
nyeri pada pasien post sectio caesarea yaitu pengalaman 
pribadi seseorang yang diekpresikan secara berbeda.

Karakteristik Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah pasien post 
Sectio Caesarea yang dirawat di Ruang Flamboyan 
RSUD Dr. R. Koesma Tuban pada bulan Februari sampai 
Maret 2015 dengan jumlah pasien dan dijabarkan dalam 
tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Responden di Ruang 
Flamboyan RSUD Dr. R. Koesma Tuban Bulan 
Februari–Maret 2015

No Pasien Post Sectio Caesarea f %
1 6–8 jam post Sectio caesarea 40 100

Jumlah 40 100

Dari tabel 1 berdasarkan Responden di Ruang 
Flamboyan RSUD Dr. R. Koesma Tuban Bulan Februari–
Maret 2015 di atas dapat diketahui bahwa seluruh 
responden 6–8 jam sectio caesarea sebanyak 40 orang 
(100%).

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan 
Umur di Ruang Flamboyan RSUD Dr. R. 
Koesma Tuban Bulan Februari–Maret 2015

No. Umur Pasien Post Sectio Caesarea f %
1 15–20 Tahun 1 2,5

2 21–25 Tahun 6 15

3 26–30 Tahun 14 35

4 > 30 Tahun 19 47,5

Jumlah 40 100

Dari tabel 2 berdasarkan umur Responden di Ruang 
Flamboyan RSUD Dr. R. Koesma Tuban Bulan Februari–
Maret 2015 di atas dapat diketahui bahwa hampir 
setengahnya responden dengan umur > 30 tahun 19 orang 
(47,5%) dan sebagian kecil responden dengan umur  
15–20 tahun sebanyak 1 orang (2,5%).
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Dari tabel 3 berdasarkan jenis kelamin Responden di 
Ruang Flamboyan RSUD Dr. R. Koesma Tuban Bulan 
Februari–Maret 2015 di atas dapat diketahui seluruhnya 
responden perempuan sebanyak 40 orang (100%). Dari tabel 6 diatas berdasarkan umur Responden di 

Ruang Flamboyan RSUD Dr. R. Koesma Tuban Bulan 
Februari–Maret 2015 di atas dapat diketahui bahwa 
hampir setengahnya responden dengan umur > 30 tahun 
19 orang (47,5%) dan sebagian kecil responden dengan 
umur 15–20 tahun sebanyak 1 orang (2,5%).

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan 
Jenis Kelamin di Ruang Flamboyan RSUD  
Dr. R. Koesma Tuban Bulan Februari–Maret 
2015

No Jenis kelamin Pasien Post Sectio Caesarea f %
1 Perempuan 40 100

Jumlah 40 100

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan 
Pendidikan di Ruang Flamboyan RSUD  
Dr. R. Koesma Tuban Bulan Februari–Maret 
2015

No Pendidikan Pasien Post Sectio Caesarea f %
1 Tidak Sekolah 2 5

2 SD 15 37,5

3 SMP 14 35

4 SMA 6 15

5 Perguruan Tinggi 3 7,5

Jumlah 40 100

Dari tabel 4 berdasarkan pendidikan Responden di 
Ruang Flamboyan RSUD Dr. R. Koesma Tuban Bulan 
Februari–Maret 2015 di atas dapat diketahui bahwa 
hampir setengahnya responden dengan pendidikan SD 
sebanyak 19 orang (37,5%) dan sebagian kecil responden 
dengan tidak sekolah sebanyak 2 orang (5%).

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Responden di Ruang 
Flamboyan RSUD Dr. R. Koesma Tuban Bulan 
Februari–Maret 2015

No Pasien Post Sectio Caesarea F %
1 6–8 jam post Sectio caesarea 40 100

Jumlah 40 100

Dari tabel 5 diatas berdasarkan Responden di Ruang 
Flamboyan RSUD Dr. R. Koesma Tuban Bulan Februari–
Maret 2015 di atas dapat diketahui bahwa seluruh 
responden 6–8 jam sectio caesarea sebanyak 40 orang 
(100%).

Tabel 6. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan 
Umur di Ruang Flamboyan RSUD Dr. R. 
Koesma Tuban Bulan Februari–Maret 2015

No Umur Pasien Post Sectio Caesarea F %

1 15–20 Tahun 1 2,5

2 21–25 Tahun 6 15

3 26–30 Tahun 14 35

4 > 30 Tahun 19 47,5

Jumlah 40 100

Tabel 7. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan 
Jenis Kelamin di Ruang Flamboyan RSUD  
Dr. R. Koesma Tuban Bulan Februari–Maret 
2015

No
Jenis kelamin Pasien Post Sectio 

Caesarea
f %

1 Perempuan 40 100

Jumlah 40 100

Dari tabel 7 diatas berdasarkan jenis kelamin 
Responden di Ruang Flamboyan RSUD Dr. R. Koesma 
Tuban Bulan Februari–Maret 2015 di atas dapat diketahui 
seluruhnya responden perempuan sebanyak 40 orang 
(100%).

Tabel 8. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan 
Pendidikan di Ruang Flamboyan RSUD Dr.  
R. Koesma Tuban Bulan Februari–Maret 2015

No Pendidikan Pasien Post Sectio Caesarea f %
1 Tidak Sekolah 2 5

2 SD 15 37,5

3 SMP 14 35

4 SMA 6 15

5 Perguruan Tinggi 3 7,5

Jumlah  100
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Dari tabel 8 berdasarkan pendidikan Responden di 
Ruang Flamboyan RSUD Dr. R. Koesma Tuban Bulan 
Februari–Maret 2015 di atas dapat diketahui bahwa 
hampir setengahnya responden dengan pendidikan SD 
sebanyak 19 orang (37,5%) dan sebagian kecil responden 
dengan tidak sekolah sebanyak 2 orang (5%).

Data Khusus

Data khusus yang diperoleh pada penelitian ini 
meliputi:

Intensitas Nyeri pada Pasien Post Sectio Caesarea Sebelum 
Diberikan Ambulasi Dini di RSUD Dr. R. Koesma Tuban 
Bulan Februari–Maret 2014

Ambulasi dini pada pasien post sectio caesarea pada 
pre-test dan post-test dijabarkan pada tabel.

Dari tabel 10 diatas Berdasarkan Intensitas Nyeri 
Setelah Dilakukan Ambulasi Dini di Ruang Flamboyan 
RSUD Dr. R. Koesma Tuban Bulan Februari–Maret 2015 
dapat diketahui bahwa sebagian kecil responden pasien 
post sectio caesarea yang tidak ada nyeri sebanyak  
4 orang (10%) dan sebagian besar yang mengalami nyeri 
ringan sebanyak 28 orang (70%).

Pengaruh Ambulasi Dini terhadap Intensitas Nyeri pada 
Pasien Post Sectio Caesarea di RSUD Dr. R Koesma Tuban 
Bulan Februari–Maret

Ambulasi dini pada pasien post pasien pada pre-test 
dan post-test dijabarkan pada tabel.

Tabel 9. Distribusi Data Responden Berdasarkan 
Intensitas Nyeri Sebelum Dilakukan Ambulasi 
Dini di Ruang Flamboyan RSUD Dr. R. Koesma 
Tuban Bulan Februari–Maret 2015

No. Tingkat nyeri f %
1. Tidak ada 0 0

2. Ringan 0 0

3. Sedang 40 100

4. Berat 0 0

5. Sangat berat 0 0

Jumlah 40 100

Dari tabel 9 diatas Berdasarkan Intensitas Nyeri 
Sebelum Dilakukan Ambulasi Dini Di Ruang Flamboyan 
RSUD Dr. R. Koesma Tuban Bulan Februari - Maret 
2015 dapat diketahui bahwa seluruh responden pasien 
post sectio caesarea mengalami tingkat nyeri sedang 
senyak 40 orang (100%).

Intensitas Nyeri Pada Pasien Post Sectio Caesarea Setelah 
Diberikan Ambulasi Dini Di RSUD Dr. R Koesma Tuban 
Bulan Februari–Maret 2014

Ambulasi dini pada ada pasien post sectio caesarea 
pada pre-test dan post-test dijabarkan pada tabel 6.

Tabel 10. Distribusi Data Responden Berdasarkan 
Intensitas Nyeri Setelah Dilakukan Ambulasi 
Dini di Ruang Flamboyan RSUD Dr.  
R. Koesma Tuban Bulan Februari–Maret 2015

No. Tingkat nyeri f %

1. Tidak ada 4 10

2. Ringan 28 70

3. Sedang 8 20

4. Berat 0 0

5. Sangat berat 0 0

Jumlah 40 100

Tabel 11. Pengaruh Ambulasi Dini Terhadap Intensitas 
Nyeri Pada Pasien Post Sectio Caesarea di 
RSUD Dr. R Koesma Tuban Bulan Februari – 
Maret

Perlakuan Tingkat Nyeri Ibu Post Sectio Caesarea

Tidak 
Ada

Ringan Sedang Berat Sangat 
Berat

Jumlah

Sebelum 0 0 40 0 0 40

Sesudah 4 28 8 0 0 40

Jumlah 0 28 48 8 0 80

Dari tabel 7 diatas Pengaruh Ambulasi Dini terhadap 
Intensitas Nyeri pada Pasien Post Sectio Caesarea di 
RSUD Dr. R Koesma Tuban Bulan Februari–Maret dari 
40 pasien post sectio caesarea dapat diketahui bahwa 
sebelum diberikan perlakuan seluruh pasien post sectio 
caesarea mengalami tingkat nyeri sedang yaitu sebanyak 
40 orang (40%) dan setelah diberikan perlakuan sebagian 
besar pasien post sectio caesarea mengalami tingkat 
nyeri ringan sebanyak 28 orang (70%).

Dari hasil uji statistik menggunakan SPSS dengan 
menggunakan uji Wilcoxon menunjukkan hasil yaitu  
ρ = 0,000 dengan tingkat kemaknaan ρ £ 0,05, artinya 
mempunyai pengaruh yang signifikan antara ambulasi 
dini terhadap intensitas nyeri pada pasien post sectio 
caesarea. 

pembahasan 

Identifikasi Intensitas Nyeri pada Pasien Post Sectio 
Caesarea Sebelum Dilakukan Ambulasi Dini di Ruang 
Flamboyan RSUD Dr. R Koesma Tuban

Sebelum pelaksanaan perlakuan dengan memberikan 
ambulasi dini, untuk melihat pengaruhnya dilakukan 
pengukuran intensitas nyeri pada pasien post sectio 
caesarea dengan menggunakan alat ukur skala nyeri.

Seperti diketahui pada tabel 5 didapatkan hasil bahwa 
seluruhnya pasien post sectio caesarea mengalami nyeri 
sedang pada 6-8 jam post sectio caesarea.

Sectio Caesarea merupakan suatu tindakan operatif 
untuk membantu persalinan yang berisiko dengan berat 
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bayi diatas 500 gr dan dilakukan dengan insisi dinding 
perut dan uterus sebagai jalan lahir (Bobak, 2004).

Nyeri merupakan pengalaman pribadi yang 
diekspresikan secara berbeda pada masing- masing 
individu. Setiap individu memiliki pengalaman nyeri 
dalam skala tertentu. Nyeri bersifat subjektif, dan 
persepsikan individu berdasarkan pengalamannya. Nyeri 
merupakan pengalaman sensori dan emosional yang 
tidak menyenangkan akibat dari kerusakan jaringan yang 
aktual atau potensial. Nyeri menjadi alasan yang paling 
umum bagi seseorang mencari perawatan kesehatan 
karena dirasakan mengganggu dan menyulitkan mereka. 
Perawat perlu mencari pendekatan yang paling efektif 
dalam upaya pengontrolan nyeri (Rustiana, 2013). 

Seseorang yang baru menjalani operasi karena adanya 
nyeri akan cenderung untuk bergerak lebih lambat. 
Rasa sakit atau nyeri yang masih terasa 2-3 hari setelah 
operasi Sectio Cesarea umumnya membuat ibu enggan 
menggerakkan badan, apalagi turun dari tempat tidur 
(Gruendemann, 2006).

Pada penelitian ini seluruh responden mengalami 
nyeri. Dalam observasi yang dilakukan pada pasien post 
sectio caesarea, responden mengatakan bahwa mereka 
mengalami nyeri setelah dipindah ruangan dari ruang 
observasi atau 6–8 jam post sectio caesarea ke ruang 
rawat inap. Seluruh responden mengalami tingkat nyeri 
yang sedang yaitu 4–6. Nyeri yang dirasakan membuat 
responden enggan untuk melakukan gerak awal post 
operasi. Nyeri merupakan salah satu penghambat pasien 
post sectio caesarea untuk melakukan ambulasi dini. 
Padahal gerak awal atau ambulasi dini sangat diperlukan 
untuk responden post operasi sectio caesarea yaitu salah 
satunya untuk mengurangi nyeri. 

Identifikasi Intensitas Nyeri pada Pasien Post Sectio 
Caesarea Sesudah Dilakukan Ambulasi Dini di Ruang 
Flamboyan RSUD Dr. R Koesma Tuban

Sesudah diberikan ambulasi dini untuk melihat 
pengaruhnya terhadap intensitas nyeri dilakukan 
pengukuran nyeri dengan menggunakan skala nyeri. 
Berdasarkan hasil pengukuran pada tabel 5.6, sebagian 
kecil pasien post sectio caesarea tidak ada nyeri dan 
sebagian besar mengalami nyeri ringan.

Ambulasi dini atau mobilisasi dini yang dilakukan 
secara teratur menyebabkan sirkulasi di daerah insisi 
menjadi lancar sehingga jaringan insisi yang mengalami 
cedera akan mendapatkan zat-zat esensial untuk 
penyembuhan, seperti oksigen, asam amino, vitamin 
dan mineral. Oleh karena itu, sangat disarankan oleh ibu 
untuk sesegera mungkin melakukan ambulasi dini atau 
mobilisasi dini sesuai tahapan prosedur, yaitu setelah 
6 jam pertama post Sectio Cesarea ibu yang dilakukan 
tirah baring hendaknya melakukan gerakan lengan 
tangan, kaki dan tungkai bawah, serta miring kiri maupun 
kanan. Setelah itu, ibu mulai dapat duduk setelah 8 
sampai 12 jam post operasi. Kemudian, secara bertahap 
dapat mulai belajar berjalan secara perlahan. Namun, 

pada hari-hari pertama post operasi biasanya ibu masih 
berjalan sempoyongan sehingga memerlukan bantuan 
dan hari berikutnya perlahan-lahan dapat berjalan sendiri 
(Kasdu, D. 2003).

Intervensi keperawatan untuk meningkatkan 
pengembalian fungsi tubuh dan mengurangi nyeri, pasien 
dianjurkan melakukan ambulasi dini, yaitu latihan 
gerak sendi, gaya berjalan, toleransi aktivitas sesuai 
kemampuan dan kesejajaran tubuh. Ambulasi dini pasca-
Sectio Cesarea dapat dilakukan sejak di ruang pulih sadar 
dengan miring kanan/kiri dan memberikan tindakan 
rentang gerak secara pasif. ambulasi dini post operasi 
dapat dilakukan secara bertahap, setelah operasi, pada 
6 jam pertama pasien harus tirah baring dulu. ambulasi 
dini yang bisa dilakukan adalah menggerakkan lengan, 
tangan, menggerakkan ujung jari kaki dan memutar 
pergelangan kaki, mengangkat tumit, menegangkan 
otot betis serta menekuk dan menggeser kaki. Setelah 
6–10 jam, pasien diharuskan untuk dapat miring ke kiri 
dan ke kanan untuk mencegah trombosis dan trombo 
emboli. Setelah 24 jam ibu dianjurkan untuk dapat mulai 
belajar duduk. Setelah pasien dapat duduk, dianjurkan 
untuk belajar berjalan (Rustiana, 2013).

Dari ambulasi dini diatas, untuk dapat menurunkan 
intensitas nyeri pada responden post sectio caesarea 
dapat menggunakan ambulasi dini. Latihan ambulasi 
dini seperti mulai miring kanan dan miring kiri, mulai 
bangun dari tempat tidur, bersender di tempat tidur dan 
mulai latihan berjalan kekamar mandi. Ambulasi dini 
dilakukan pada pasien post sectio casarea yang sadar. 
Setelah pemberian ambulasi dini responden mengatakan 
nyeri saat dibuat gerak, terasa kaku dan sakit. Ambulasi 
dini adalah salah satu metode untuk mengembalikan 
fungsi tubuhnya dan untuk mengurangi nyeri yang 
dirasakan saat berada di ruang rawat inap dan pada saat 
kembali pulang ke rumah.

Ada responden yang mengatakan nyerinya masih 
tetap dan tidak berkurang masih seperti semula tidak 
ada perubahan pada nyeri yang dialami, dikarenakan 
responden yang memiliki rasa takut yang tinggi akibat 
luka operasi, responden merasa takut terjadi sesuatu hal 
yang tidak diinginkan pada luka operasinya. Sehingga 
responden malas untuk melaksanakan ambulasi tetapi 
responden tetap melakukan apa yang diintruksikan 
peneliti. Sayatan luka operasi membuat responden takut 
untuk melakukan ambulasi dini, menurut responden 
gerakan yang berlebihan akan membuatnya merasa sakit.

Pengaruh Ambulasi Dini terhadap Intensitas Nyeri pada 
Pasien Post Sectio Caesarea di Ruang Flamboyan RSUD  
Dr. R Koesma Tuban

Dalam penelitian ini, sesudah diberikan ambulasi 
dini pada pasien post sectio caesarea, hasil penelitian 
menunjukkan pengaruh yang signifikan antara ambulasi 
dini terhadap intensitas nyeri. Hal ini sesuai yang ada 
pada teori Smeltzer & Bare, 2002 yaitu latihan ambulasi 
dini dapat meningkatkan sirkulasi darah yang akan 
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memicu penurunan nyeri dan penyembuhan luka 
lebih cepat. Terapi latihan dan ambulasi merupakan 
modalitas yang tepat untuk memulihkan fungsi tubuh 
bukan saja pada bagian yang mengalami cedera tetapi 
juga pada keseluruhan anggota tubuh. Terapi latihan 
dapat berupa Passive dan Active Exercise, terapi latihan 
juga dapat berupa Transfer, Posisioning dan ambulasi 
untuk meningkatkan kemampuan aktivitas mandiri. 

Dalam 6–8 jam tenaga medis yang merawat ibu pasca 
melahirkan akan menolong untuk duduk di tempat tidur, 
duduk di samping tempat tidur dan mulai berjalan jarak 
pendek di samping tempat tidur dan mulai berjalan jarak 
pendek (Gallagher, 2005). 

Saat ini ibu pasca Sectio Caesarea tidak perlu 
terlentang di tempat tidur terlalu selama 7–14 hari setelah 
melahirkan. Ambulasi dini tentu tidak dibenarkan pada 
ibu melahirkan dengan penyulit, seperti anemia, penyakit 
jantung, penyakit paru-paru, demam dan sebagainya. 
Penambahan kegiatan dengan ambulasi dini harus 
bertahap jadi bukan maksudnya ibu setelah bangun 
dibenarkan mencuci, memasak, dan lain sebagainya 
(Saleha, 2009). 

Latihannya barang kali tidak mirip dengan 
yang normalnya dilakukan, tetapi pergerakan kecil 
sekalipun akan perlahan-lahan memperkuat tubuh 
dan meningkatkan sirkulasi darah. Tetapi perlu diingat 
bahwa ibu dalam kondisi baru melahirkan tidak perlu 
menggerakkan tubuh berlebihan dan harus menjaga 
kondisi tubuh ibu agar tidak kelelahan (Gallegher,2005).

Ambulasi dini sangat penting sebagai tindakan 
pengembalian secara berangsur-angsur ke tahap 
mobilisasi sebelumnya. Dampaknya yang tidak dilakukan 
bisa menyebabkan gangguan fungsi tubuh, aliran darah 
tersumbat dan peningkatan intensitas nyeri. Ambulasi 
dini mempunyai peranan yang sangat penting dalam 
mengurangi rasa nyeri dengan cara menghilangkan 
konsentrasi pasien pada konsentrasi nyeri atau daerah 
operasi, mengurangi aktivitas mediator kimiawi pada 
proses peradangan yang meningkatkan respons nyeri 
serta meminimalkan transmisi saraf nyeri menuju saraf 
pusat. Melalui mekanisme tersebut ambulasi dini efektif 
dalam menurunkan intensitas nyeri pascaoperasi (Kasdu, 
D. 2003).

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa setelah 
dilakukan ambulasi dini responden sebagian besar 
mengalami nyeri ringan. Gerakan-gerakan awal sangat 
bermanfaat untuk pasien post sectio caesarea. Ambulasi 
dini bisa dilakukan pada pasien post sectio caesarea 
setelah pasien berada pada ruang perawatan. Penggunaan 
ambulasi dini pada pasien post sectio caesarea terbukti 
dapat menurunkan intensitas nyeri. Ambulasi dini sangat 
dibutuhkan untuk pasien post sectio caesarea, latihan-
latihan gerak awal sangat baik untuk menurunkan 
intensitas nyeri pasien post sectio caesarea. 

Pemberian analgesik yang sama dapat memudahkan 
peneliti untuk tidak membedakan responden. Analgesik 
biasanya diberikan pada saat responden berada di ruang 

observasi, pada saat di ruang perawatan responden tidak 
mendapatkan analgesik lagi. Pengaruh analgesik biasanya 
dirasakan responden sesaat setelah responden menjalani 
operasi dan pengaruh obat akan hilang dalam jangka 
waktu 6–8 jam.

Ambulasi dini bisa dilakukan tidak hanya 7 hari 
berturtut-turut, ambulasi dini juga bisa dilakukan selama 
2 hari. Pengaruh ambulasi dini yang dilakukan selama 
7 hari dan 2 hari memiliki manfaat yang sama yaitu 
menurunkan intensitas nyeri. Tidak ada yang berbeda 
dengan pemberian ambulasi dini selama 2 hari dan 7 hari. 
Langkah yang diberikan pada responden juga sama yang 
berbeda hanya pada lama waktu pemberian.

simpulan dan saran

Simpulan 

Dari hasil penelitian yang berjudul pengaruh ambulasi 
dini terhadap intensitas nyeri pada pasien post sectio 
caesarea di ruang flamboyan RSUD Dr. R Koesma Tuban 
dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Seluruhnya pasien post operasi Sectio Cesarea 

mengalami nyeri sedang sebelum dilakukan ambulasi 
dini di ruang Flamboyan RSUD Dr. R. Koesma 
Tuban.

2. Sebagian besar pasien pasien post operasi Sectio 
Cesarea mengalami nyeri ringan setelah dilakukan 
ambulasi dini di ruang Flamboyan RSUD Dr. R. 
Koesma Tuban.

3. Terdapat pengaruh ambulasi dini terhadap intensitas 
nyeri pada pasien post operasi Sectio Cesarea di ruang 
Flamboyan RSUD Dr. R. Koesma Tuban.

Saran

Diharapkan penelit i  selanjutnya mampu 
mengembangkan ambulasi dini dengan lebih dari 2 hari 
pada pasien post sectio caesarea untuk menurunkan nyeri 
pada 6-8 jam setelah post operasi.

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi 
tambahan terhadap profesi keperawatan dengan upaya 
mengatasi nyeri dalam asuhan keperawatan tidak pada 
keperawatan maternitas saja melainkan keperawatan 
medikal bedah.

Diharapkan dengan penelitian ini Institusi diharapkan 
dapat menambah wawasan dan menerapkan ambulasi 
dini dan dapat dijadikan referensi untuk peneliti-peneliti 
selanjutnya.
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Pijat Bayi dengan Peningkatan Berat Badan Bayi pada Bayi Usia 
4 Bulan di Desa Jabon Kabupaten Jombang

(Baby Massage at 4 Month Old Baby with Weight Gaain in The Village District 
Jabon Jombang)

Ambar Puspitasari
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Jombang 
Program Studi D-IV Kebidanan Bidan Pendidik

abstrak

Pijat bayi merupakan bentuk kasih sayang yang diberikan orang tua kepada buah hatinya. Pada bayi yang dipijat mengalami 
peningkatan tonus nervus vagus (saraf otak ke-10) yang dapat menyebabkan peningkatan kadar enzim penyerapan yaitu hormone 
gastrin dan insulin, membuat penyerapan makanan pada pencernaan bayi akan menjadi lebih baik. Tujuan penelitian ini adalah 
menganalisis hubungan pijat bayi pada bayi umur 4 bulan dengan peningkatan berat badan di Jabon Kabupaten Jombang. Desain 
penelitian yang digunakan adalah penelitian analitik experimental dengan rancangan pendekatan post test only control group design. 
Variabel independent: pijat bayi pada bayi umur 4 bulan dan variabel dependent: peningkatan berat badan. Populasi yang diteliti 
adalah bayi umur 4bulansebanyak 60 bayi dengan menggunakan teknik non probability sampling dengan teknik consecutive samplimg 
dengan jumlah sampel 60 orang. Alat ukur yang digunakan adalah lembar observasi KMS dan timbangan bayi yang hasilnya dianalisa 
dengan uji korelasi chi square dengan taraf signifikan 5% (α = 0,05). Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar pijat bayi pada bayi 
umur 4 bulan kategori baik (66,7%), lebih dari setengah responden peningkatan berat badan bayi umur 4 bulan kategori normal (55%). 
Sedangkan dari uji Statistik Chi Square didapatkan nilai X2

hitung sebesar 36,667 dengan nilai probabilitas atau taraf kesalahan (ρ: 0,000) 
jauh lebih kecil dari standart signifikan (α: 0,05), maka H1 diterima yang berarti ada hubungan pijat bayi pada bayi umur 4 bulan 
dengan peningkatan berat badan di desa Jabon Kabupaten Jombang yang signifikan. Berdasarkan hasil penelitian diharapkan tenaga 
kesehatan dalam pelayanan kesehatan selalu memberikan pelayanan yang terbaik khususnya dalam memberikan penyuluhan teknik 
pijat bayi yang benar ibu yang memiliki bayi, sehingga ibu dapat menerapkan teknik pijat bayi yang benar secara mandiri. 

Kata kunci: Pijat bayi, berat badan dan bayi umur 4 bulan 

abstract

Infant massage is a form of affection from parents to their children. In infants were massaged increased vagal tone (the brain to 
the nerve-10), which can lead to increased levels of the enzyme uptake and insulin is the hormone gastrin, make baby food absorption 
in digestion will be better. The purpose of this study was to analyze the relationship of infant massage at the age of 4 months with an 
increase in body weight in Jombang district Jabon. Desain research is an analytical study with experimental design approach to post-
test only control group design. The independent variable infant massage in infant aged 4 month the dependent variable weight gain. The 
population studied were babies aged 4 monts were 60 infants using techniques non probability sampling by engineering consecutive 
samplimg whith a sample size of 60 people. Measuring instruments used are KMS observation sheets and baby scale the resulth were 
analyzed with chi square correlation test with significan level 5% (α = 0,05). The results showed the majority of infant massage both 
categories the age of 4 months (66,7%), more than half of the respondents increased weight infant aged 4 month of normal category 
(55%). While the statistical test Chi Squre got X2 cout equale valui 36,667 with a probability values or level of error (ρ: 0,000) much 
smaller than the standard significantly (α:.05), then H1 received which means no relationship infant massage at 4 months old baby 
with weight gain in the village jabon significant Jombang. Based on resulths of the study are expected health workers in the health services 
always provide the best service, especially in outreach correct infant massage tecniques mothers who have a baby, so the mother can aplle the 
correct infant massage tecniques independently.

Key words: baby massage, weight infants aged 4 months

pendahuluan

Pijat merupakan terapi sentuh tertua yang dikenal 
manusia dan yang paling populer. Selain itu, pijat juga 
merupakan seni perawatan kesehatan dan pengobatan 
yang telah dipraktekkan sejak berabad-abad silam. 
Bahkan, diperkirakan ilmu pijat ini telah dikenal sejak 
awal manusia diciptakan ke dunia, mungkin karena pijat 
berhubungan sangat erat dengan kehamilan dan proses 

kelahiran manusia. Pengalaman pijat pertama yang 
dialami manusia ialah pada waktu dilahirkan, yaitu 
melalui jalan lahir ibu (Dewi, 2005 hal 86).

Pijat bayi biasa disebut dengan stimulus touch. 
Pijat bayi dapat diartikan sebagai sentuhan komunikasi 
yang nyaman antara ibu dan bayi. Jadi, pijat bayi ini 
merupakan suatu pengungkapan rasa kasih sayang 
antara orang tua dengan anak lewat sentuhan pada kulit 
yang dapat memberikan dampak sangat luar biasa. Hal 
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ini karena, sentuhan dan pelukan merupakan salah satu 
kebutuhan dasar bayi. Sentuhan alamiah pada bayi 
sesungguhnya sama artinya dengan tindak mengurut 
atau memijat. Kalau tindakan ini dilakukan secara teratur 
dan sesuai dengan tata cara dan teknik pemijatan bayi, 
pemijatan ini bisa menjadi untuk mendapatkan banyak 
manfaat untuk buah hati (Dewi, 2005 hal 88).

Anak memiliki suatu ciri yang khas yaitu 
selalu tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan dan 
perkembangan ini berlangsung sejak konsepsi sampai 
berakhirnya masa remaja. Jadi, anak menunjukkan ciri-
ciri pertumbuhan dan perkembangan yang sesuai dengan 
usianya. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan dalam 
hal besar, jumlah, atau ukuran. Pertumbuhan ini bisa 
diukur dengan ukuran berat (gram, kilogram) dan ukuran 
panjang (cm, meter). Adapun perkembangan adalah 
bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi 
tubuh yang lebih kompleks dari seluruh bagian tubuh 
sehingga masing-masing bagian tubuh tersebut dapat 
memenuhi fungsinya (Dewi, 2005 hal 101).

Pada usia 4 bulan bayi mem pelajari sesuatu yang 
sangat berarti bagi perkembangan intelektualnya dan 
aktivitas fisiknya kelihatan menonjol, dengan aktivitas 
fisik yang meningkat menunjuk kan rasa ingin tahunya 
yang besar. Dia suka menggerakkan tangan dan kaki 
secara serabutan juga gerakan-gerakan yang teratur 
seperti berguling-guling, menendang, bahkan menggeserkan 
kaki dan badannya dengan penuh semangat (Dewi, 2005 
hal 103).

Pada tahap ini bayi mulai memasuki tahap 
perkembangan, termasuk duduk, berguling, dan 
merangkak. Pada usia 4 bulan bayi menyadari 
kemampuannya sehingga bayi mungkin terlalu gembira 
untuk jatuh tertidur atau biasa suka terbangun di tengah 
malam hanya karena ingin berlatih. Bayi yang tidak biasa 
menenangkan dirinya untuk kembali tidur cenderung akan 
rewel sehingga diperlukan penanganan yang sesuai untuk 
membantunya tidur. Aktivitas tidur merupakan salah satu 
stimulus bagi proses tumbuh kembang otak, karena 75 
persen hormon pertumbuhan dikeluarkan saat anak tidur. 
Hormon pertumbuhan ini yang bertugas merangsang 
pertumbuhan tulang dan jaringan. Selain itu, hormon 
pertumbuhan juga memungkinkan tubuh memperbaiki 
dan memperbarui seluruh sel yang ada di tubuh, dari 
sel kulit, sel darah sampai sel saraf otak (Sutini, 2008  
hal. 63). 

Proses pembaruan sel ini akan berlangsung lebih cepat 
bila si bayi sering terlelap sesuai dengan kebutuhan tidur 
bayi. Selain itu juga membantu perkembangan psikis 
emosi, kognitif, konsolidasi pengalaman dan kecerdasan. 
Oleh karena itu kebutuhan pada bayi sesuai usianya perlu 
mendapat perhatian dari keluarga agar nantinya bayi 
dapat mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang 
optimal (Rafknowledge, 2004; Soedjatmiko, 2006).

Kemampuan dan tumbuh kembang anak perlu 
dirangsang oleh orang tua agar anak dapat tumbuh 
dan berkembang secara optimal dan sesuai umurnya. 

Stimulasi adalah perangsangan (penglihatan, bicara, 
pendengaran, perabaan) yang datang dari lingkungan 
anak. Anak yang mendapat stimulasi yang terarah 
akan lebih cepat berkembang dibandingkan anak yang 
kurang bahkan tidak mendapat stimulasi. Stimulasi juga 
dapat berfungsi sebagai penguat yang bermanfaat bagi 
perkembangan anak. Berbagai macam stimulasi seperti 
stimulasi visual (penglihatan), verbal (bicara), auditif 
(pendengaran), taktil (sentuhan) dapat mengoptimalkan 
perkembangan anak (Dewi, 2005 hal 120). Salah satu 
bentuk stimulasi yang umum dilakukan untuk bayi adalah 
stimulasi taktil dalam bentuk pijat, fleksi ekstensi, dan 
posisi (Benneth dan Guralnick, dalam Soedjatmiko, 2006 
hal. 59).

Secara global, jumlah bayi setiap tahunnya naik dari 
estimasi 6,6 juta pada tahun 1990 menjadi sekitar 12,6 
juta pada tahun 2012. Menurut kemenkes RI, di Indonesia 
jumlah bayi (0–11 bulan) 4.372.600, dan jumlah balita 
(0–59 bulan. 21.805.008 pada tahun 2012. “Ini jelas 
berita baik,” kata Angela Kearney, Kepala Perwakilan 
UNICEF Indonesia. Sedangkan di desa Tambakromo 
kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi terdapat 60 bayi 
usia 4 bulan 

Manfaat dari pijat bayi itu sendiri membantu 
perkembangan system imun tubuh merelaksasikan tubuh 
bayi, membantu mengatasi gangguan tidur sehingga bayi 
dapat tidur dengan nyaman dan nyenyak, meningkatkan 
proses pertumbuhan bayi, mencegah risiko gangguan 
pencernaan dan serangan kolik lainnya, memudahkan 
buang air besar sehingga perut bayi menjadi lega, 
memperlancar peredaran darah serta menambah energi 
bayi, mempererat ikatan kasih sayang antara bayi dan 
orang tua. Melalui sentuhan dan pijatan serta adanya 
kontak mata antara bayi dan orang tua akan menambah 
kuatnya kontak batin keduanya.

Pada bayi yang kurang atau tidak di pijat akan 
menimbulkan beberapa dampak bagi bayi di antaranya 
bayi sering rewel sering kecapekan misalkan pada tidur 
bayi tidak nyenyak dan sering terbangun, minum ASI 
kurang atau susu formula yang mengakibatkan kurang 
nya pada meningkatkan berat badan pada bayi (Dewi, 
2010 hal 137).

Efek biokimia dari pijat bayi memberikan efek fisik/
klinis antara lain meningkatkan jumlah sitotoksisitas 
dari sistem imunitas sel pembunuh alami, mengubah 
gelombang otak secara positif, memperbaiki sirkulasi 
darah dan pernapasan, merangsang fungsi pencernaan, 
membuat tidur lelap, mengurangi rasa sakit, mengurangi 
kembung dan kolik serta pembuangan serta meningkatkan 
berat badan (Roesli, 2013 hal 142).

Mekanisme dasar pijat bayi hingga dapat 
meningkatkan berat badan adalah aktivitas nervus vagus 
yang memengaruhi penyerapan makanan. Bayi yang 
dipijat mengalami peningkatan tonus nervus vagus 
(saraf otak ke 10) yang akan menyebabkan peningkatan 
kadar enzim penyerapan gastrin dan insulin. Dengan 
demikian penyerapan makanan akan menjadi lebih baik. 
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Itu sebabnya mengapa berat badan bayi yang dipijat 
meningkat lebih banyak dari pada yang tidak dipijat 
(Roesli, 2013 hal 144).

tujuan penelitian 

Mengidentifikasi gambaran pijat bayi pada bayi umur 
4 bulan di desa di desa Jabon Kabupaten Jombang.

Mengidentifikasi gambaran peningkatan berat badan 
bayi umur 4 bulan di desa Jabon Kabupaten Jombang.

Menganalisis hubungan pijat bayi pada bayi umur 
4 bulan dengan peningkatan berat badan di desa Jabon 
Kabupaten Jombang.

tinjauan pustaka 

Pijat bayi disebut juga sebagai stimulus touch atau 
terapi sentuh di mana melalui pijat bayi akan terjalin 
komunikasi yang nyaman dan aman antara ibu dan bayi 
(Riksani, 2012). Pijat bayi merupakan pengungkapan 
rasa kasih sayang antara orang tua dengan anak lewat 
sentuhan pada kulit yang dapat memberikan dampak 
sangat luar biasa (Dewi, 2005 hal 65).

Pijat adalah terapi sentuh tertua yang dikenal manusia 
dan yang paling popular. Pijat adalah seni perawatan 
kesehatan dan pengobatan yang dipraktikkan sejak 
berabad-abad silam lamanya. Bahkan diperkirakan ilmu 
ini telah dikenal sejak awal manusia diciptakan di dunia, 
mungkin karena pijat berhubungan sangat erat dengan 
kehamilan dan proses kelahiran manusia (Roesli, 2012 
ha; 69).

Masa bayi dimulai dari usia 0-12 bulan yang ditandai 
dengan pertumbuhan dan perubahan fisik yang cepat 
disertai dengan perubahan dalam kebutuhan zat gizi 
(Notoatmodjo, 2007 hal 198). Dalam pertumbuhan akan 
terjadi perubahan ukuran dalam hal fisik meliputi berat 
badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan, 
lingkar dada (Hidayat, 2008 hal 78). Berat badan 
merupakan ukuran antropometri yang terpenting dan 
paling sering digunakan pada bayi baru lahir (neonatus). 
Berat badan digunakan untuk mendiagnosis bayi normal 
atau BBLR (Supariasa, 2012 hal 72).

Kemampuan dan tumbuh kembang anak perlu 
dirangsang oleh orang tua agar anak dapat tumbuh 
dan berkembang secara optimal dan sesuai umurnya. 
Stimulasi adalah perangsangan (penglihatan, bicara, 
pendengaran, perabaan) yang datang dari lingkungan 
anak. Anak yang mendapat stimulasi yang terarah 
akan lebih cepat berkembang dibandingkan anak yang 
kurang bahkan tidak mendapat stimulasi. Stimulasi juga 
dapat berfungsi sebagai penguat yang bermanfaat bagi 
perkembangan anak. Berbagai macam stimulasi seperti 
stimulasi visual (penglihatan), verbal (bicara), auditif 
(pendengaran), taktil (sentuhan) dapat mengoptimalkan 

perkembangan anak (Dewi, 2005). Salah satu bentuk 
stimulasi yang umum dilakukan untuk bayi adalah 
stimulasi taktil dalam bentuk pijat, fleksi ekstensi, dan 
posisi (Benneth dan Guralnick, dalam Soedjatmiko, 
2006).

Pijat bayi disebut juga sebagai stimulus touch atau 
terapi sentuh di mana melalui pijat bayi akan terjalin 
komunikasi yang nyaman dan aman antara ibu dan bayi 
(Riksani, 2012 hal 63). Pada bayi yang dipijat mengalami 
peningkatan tonus nervus vagus (saraf otak ke-10) yang 
akan menyebabkan peningkatan kadar enzim penyerapan 
yaitu hormone gastrin dan insulin, membuat penyerapan 
makanan pada pencernaan bayi akan menjadi lebih baik. 
sehingga menyebabkan bayi cepat lapar dan akan lebih 
sering menyusu dan produksi ASI pada ibu akan lebih 
meningkat (Roesli, 2012 hal 95).

hipotesis penelitian 

Hipotesis adalah kesimpulan sementara penelitian, 
patokan dengan dugaan atau dalil sementara, yang 
kebenarannya dibuktikan dari hasil penelitian 
(Notoatmodjo, 2010). Hipotesis dalam penelitian ini 
adalah:
H1 : Ada hubungan pijat bayi pada bayi umur 4 bulan 

dengan peningkatan berat badan di desa Jabon 
Kabupaten Jombang.

H0 : Tidak ada hubungan pijat bayi pada bayi umur 
4 bulan dengan peningkatan berat badan di desa 
Jabon Kabupaten Jombang.

metode penelitian

Desain penelitian analitik dengan rancangan 
pendekatan menggunakan cross sectional, yaitu 
rancangan penelitian dengan melakukan pengukuran atau 
pengamatan pada saat bersamaan (sekali waktu) antara 
faktor risiko/paparan dengan penyakit. (Alimul, 2009).

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian 
analitik experimental dengan rancangan pendekatan 
post test only control group design. Pengukuran 
hanya dilakukan setelah pemberian perlakuan selesai. 
(Notoatmodjo,2005:89)

Variabel independen dalam penelitian ini adalah pijat 
bayi, dan variabel dependen adalah peningkatan berat 
badan pada bayi.

Populasi pada penelitian ini adalah bayi umur 4bulan 
di desa Jabon Kabupaten Jombang, sebanyak 60 bayi 
umur 4 bulan dengan menggunakan teknik sampling 
purposive sampling didapatkan sampel sebanyak 60 
orang dengan kriteria inklusi, yaitu bayi yang diasuh 
ibunya langsung, frekuensi minimal 2 kali seminggu, ibu 
bayi yang bersedia menjadi responden, sedangkan kriteria 
eksklusi pada penelitian ini adalah bayi dengan gangguan 
pertumbuhan sejak lahir.



Jurnal Sain Med, Vol. 8. No. 1 Juni 2016: 55–6158

Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel 
menggunakan lembar observasi yang dilakukan dengan 
melihat, mendengar, dan mencatat sejumlah dan taraf 
aktivitas tertentu atau situasi tertentu yang ada hubungannya 
dengan masalah yang diteliti (Notoatmodjo, 2010 hal 90). 
Lembar observasi dalam penelitian ini digunakan untuk 
mengukur variabel pijat bayi, sedangkan untuk mengukur 
peningkatan berat badan yaitu menggunakan data KMS dan 
timbangan bayi (baby scale)

Pengolahan data terdiri dari: editing, scoring, coding 
dan tabulating (Notoatmodjo, 2010).Kemudian untuk 
mengetahui hubungan pijat bayi pada bayi umur 4 
bulan dengan peningkatan berat badan menggunakan uji 
statistik chi square. 

hasil penelitian

Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan 
Pijat Bayi pada Bayi Umur 4 Bulan

Tabulasi Silang Pijat Bayi pada Bayi Umur 4 Bulan dengan 
Peningkatan Berat Badan 

Tabel 1. 

No. Kategori Frekuensi %
1.
2.

Baik
Tidak baik 

40
20

66,7
33,3

Jumlah 60 100

Sumber: data primer, 2015

Tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian besar pijat bayi 
pada bayi umur 4 bulan kategori baik sebanyak 40 orang 
(66,7%), sedangkan sebagian kecil responden kategori tidak 
baik sebanyak 20 orang (33,3%).

Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Berat 
Badan Bayi Umur 4 Bulan 

Tabel 2.

No. Kategori Frekuensi %
1.
2.

Normal 
Tidak normal

33
27

55
45

Jumlah 60 100

Sumber: data primer, 2015

Tabel 2 menunjukkan bahwa lebih dari setengah 
responden berat badan pada bayi umur 4 bulan kategori 
normal sebanyak 33 bayi (55%), sedangkan hampir 
setengah responden kategori tidak normal sebanyak 27 
bayi (45%).

Tabel 3.

No.
Pijat Bayi pada 

Bayi Umur 4 
Bulan 

Peningkatan berat 
badan

Total
Tidak 

normal 
Normal 

f % f % f %
1.
2.

Tidak baik
Baik

20
7

33,3
11,7

0
33

0
55

20
40

33,3
66,7

Jumlah 27 45 33 55 60 100

Sumber: data primer, 2015

Tabel 3 tabulasi silang di atas menunjukkan lebih 
dari setengah pijat bayi pada bayi umur 4 bulan kategori 
baik dengan peningkatan berat badan kategori normal 
sebanyak 33 orang (55%), sebagian kecil pijat bayi pada 
bayi umur 4 bulan kategori baik dengan peningkatan 
berat badan kategori tidak normal sebanyak 7 orang 
(11,7%). 

Hasil Uji Statistik Chi Square Hubunganpijat Bayi pada 
Bayi Umur 4 Bulan dengan Peningkatan Berat Badan 

Tabel 4.

X2
hitung ρ-value

Standart 
Signifikan (α)

Keterangan

36,667 0,000 0,05 H1 diterima

Sumber: data primer, 2015

Berdasarkan uji statistik chi square diperoleh nilai 
X2

hitung sebesar 36,667 dengan nilai probabilitas atau 
taraf kesalahan (ρ: 0,000) jauh lebih kecil dari standart 
signifikan (α: 0,05), maka H1diterima yang berarti ada 
hubungan pijat bayi pada bayi umur 4 bulan dengan 
peningkatan berat badan di desa Jabon Kabupaten 
Jombang yang signifikan.

Hasil Uji Statistik Contingency Hubungan Pijat Bayi pada 
Bayi Umur 4 Bulan dengan Peningkatan Berat Badan

Tabel 5.

Koefisien korelasi ρ-value
Standart 

Signifikan (α)
Keterangan

0,616 0,000 0,05 H1 diterima

Sumber: data primer, 2015
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Berdasarkan uji statistik contigency diperoleh nilai 
koefisien korelasi (0,616), maka tingkat hubungan 
kategori kuat dikarenakan nilai koefisien korelasi (0,616) 
masuk antara 0,600-0,799 kategori kuat pedoman interval 
nilai koefisien korelasi (Sugiyono, 2011).

pembahasan

Dari hasil penelitian tentang hubungan pijat bayi pada 
bayi umur 4 bulan dengan peningkatan berat badan di 
desa Jabon Kabupaten Jombang, sebagai berikut: Pijat 
bayi pada bayi umur 4 bulan di desa Jabon Kabupaten 
Jombang Dari hasil penelitian tabel 1 menunjukkan 
bahwa sebagian besar responden pijat bayi pada bayi 
umur 4 bulan kategori baik sebanyak 40 orang (66,7%), 
sedangkan sebagian kecil responden kategori tidak baik 
sebanyak 20 orang (33,3%). Pijat adalah terapi sentuh 
tertua yang dikenal manusia dan yang paling popular. 
Pijat adalah seni perawatan kesehatan dan pengobatan 
yang dipraktikkan sejak berabad-abad silam lamanya. 
Bahkan diperkirakan ilmu ini telah dikenal sejak awal 
manusia diciptakan di dunia, mungkin karena pijat 
berhubungan sangat erat dengan kehamilan dan proses 
kelahiran manusia (Roesli, 2012 ha; 69).Menurut Riksani 
(2012) pijat bayi disebut juga sebagai stimulus touch atau 
terapi sentuh di mana melalui pijat bayi akan terjalin 
komunikasi yang nyaman dan aman antara ibu dan bayi. 
Pijat bayi merupakan pengungkapan rasa kasih sayang 
antara orang tua dengan anak lewat sentuhan pada kulit 
yang dapat memberikan dampak sangat luar biasa (Dewi, 
2005 hal 65). Pijat bayi dilakukan baik, apabila cara 
memijatnya sesuai standar pemijatan pada bayi umur 4 
bulan menurut Johanson’s baby (2013), yaitu pemijatan 
muka, perut, tangan, mengurut telapak kaki gerakan 
memijat punggung. Dari hasil data di atas menunjukkan 
bahwa ibu dalam memijat bayi dilakukan dengan baik 
sesuai dengan prosedur teknik-teknik pemijatan bayi yang 
benar, hal ini dibuktikan dari hasil penelitian sebagian 
besar ibu dalam melakukan pemijatan bayi kategori baik 
sebanyak 40 orang (66,7%), dari jumlah responden. 
Sedangkan sebagian kecil ibu dalam melakukan pemijatan 
bayi tidak baik atau kurang terampil, hal ini kemungkinan 
dikarenakan ibu kurang mengetahui teknik pemijatan 
bayi, bahkan ibu sama sekali tidak tahu teknik pijat bayi 
yang baik. Menurut informasi dari ibu yang disampaikan 
pada peneliti pada saat penelitian ibu berkata bahwa 
dalam melakukan pemijatan bayi kebanyakan minta 
bantu dukun bayi daripada dilakukan pemijatan sendiri, 
dikarenakan ibu takut akan terjadi sesuatu hal yang tidak 
diinginkan setelah melakukan pemijatan, misalnya ibu 
takut terjadi tulang bayinya patah atau dapat merusak otot 
bayi yang masih sangat lunak dan lemah. Selain itu juga 
dikarenakan faktor adat-istiadat yang membudayakan 
di daerah tersebut bahwa dalam melakukan pemijatan 
kebanyakan bayi dibawa ke dukun bayi untuk dipijat 
atau diurut. Pada hal dalam memijat bayi ke dukun bayi 

belum tentu dukun tersebut ahli atau terampil dalam 
melakukan pijat bayi, karena teknik-teknik pemijatan 
yang digunakan oleh dukun belum tentu sesuai dengan 
prosedur yang telah ditetapkan atau disahkan oleh dinas 
kesehatan, selain itu dukun bayi dalam melakukan 
pemijatan pada bayi tidak memperhatikan atau tidak 
melakukan persiapan dalam pemijatan seperti yang 
dianjurkan dinas kesehatan, persiapan tersebut adalah 
tangan bersih dan hangat, hindari kuku yang panjang dan 
perhiasan dapat mengakibatkan goresan pada kulit bayi, 
ruangan hangat dan jangan pengap, bayi yang dipijat 
harus sudah makan atau sedang tidak lapar, baringkan 
bayi di atas permukaan kain yang rata, lembut dan 
bersih, persiapan handuk bersih dan minyak bayi (baby 
oil). Sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak 
diinginkan, seperti salah urat karena otot-otot bayi masih 
lemah, bahkan bisa jadi terjadi patah tulang atau dalam 
bahasa jawa kesleyo, bayi bisa jadi terinfeksi bakteri 
karena ruang tempat pemijatan tidak higinis. Maka dalam 
memijat bayi sebaiknya ibu melakukan sendiri, karena 
dengan melakukan sendiri akan terjalin hubungan kasih 
sayang antara ibu dan anak. Untuk itu sangat penting 
informasi tentang teknik-teknik pemijatan yang benar 
bagi ibu, maka dengan melalui penyuluhan teknik 
pemijatan yang benar akan memberikan informasi yang 
akurat bagi ibu, sehingga ibu dapat melakukan pemijatan 
pada bayi secara mandiri dan trampil.

Peningkatan Berat Badan Bayi Umur 4 Bulan di Desa 
Jabon Kabupaten Jombang

Dari hasil penelitian tabel 2 menunjukkan bahwa 
lebih dari setengah responden berat badan pada 
bayi umur 4 bulan kategori normal sebanyak 33 
bayi (55%), sedangkan hampir setengah responden 
kategori tidak normal sebanyak 27 bayi (45%). Faktor 
ini juga memengaruhi dalam proses pertumbuhan 
manusia. Pemberian asupan seperti makanan, vitamin, 
buah-buahan, sayuran secara teratur dalam proses 
pertumbuhannya akan membentuk manusia yang 
sehat, baik sehat fisik dan sehat psikis. Asupan juga 
berpengaruh dengan cara berfikir, pertumbuhan badan dan 
lain-lain. Pada masa pertumbuhan berat badan bayi dibagi 
menjadi 2 yaitu usia 0–6 bulan. Untuk usia 0-6 bulan 
pertumbuhan berat badan akan mengalami penambahan 
setiap minggu sekitar 140–200 gram dan berat badannya 
akan menjadi 2 kali berat badan lahir pada akhir bulan 
ke enam. Sedangkan pada usia 6–12 bulan terjadi 
penambahan setiap minggu sekitar 24–40 gram dan pada 
akhir bulan ke 12 akan terjadi penambahan 3 kali lipat 
berat badan lahir (Hidayat, 2008 hal 102). Menurut Data 
diambil dengan mengggunakan timbangan bayi (baby 
scale) dan KMS. Peningkatan Ideal Berat Badan pada 
bulan Juni dikatakan normal > 600 gram/bulan. Dari 
hasil data di atas bahwa peningkatan berat badan bayi 
umur 4 bulan lebih dari setengah responden berat badan 
pada bayi umur 4 bulan kategori normal, di mana berat 
badan dikatakan normal apabila dalam peningkatan berat 
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badan bayi dalam satu bulan mencapai > 600 gram. Hal 
ini dikarenakan bayi mendapatkan asupan nutrisi yang 
tepat sesuai usianya yaitu ASI eksklusif. Selain itu faktor 
lainnya yang juga turut berpengaruh adalah kondisi bayi 
yang sehat, dan fungsi metabolisme bayi yang masih 
baik. Sedangkan hampir setengah responden berat 
badan kategori tidak normal, hal ini kemungkinan besar 
kurangnya asupan nutrisi, yaitu ASI eksklusif, di mana 
bayi enggan menyusu, ini dikarenakan bayi sudah merasa 
kenyang atau dikarenakan kondisi kesehatan bayi yang 
kurang sehat. Dengan demikian perlu tindakan-tindakan 
agar kebutuhan makanan utama bayi dapat terpenuhi, 
yaitu selain faktor ASI yang lancar juga diperlukan 
tindakan-tindakan yang merangsang bayi agar mudah 
lapar, yaitu dengan melakukan pijat bayi yang sesuai 
dengan teknik-teknik pemijatan yang benar karena 
dengan pijat bayi akan menyebabkan bayi cepat lapar dan 
akan lebih sering menyusu dan produksi ASI pada ibu 
akan lebih meningkat.

Peningkatan Berat Badan Bayi Umur 4 Bulan di Desa 
Jabon Kabupaten Jombang

Dari hasil penelitian pada tabel 3 menunjukkan lebih 
dari setengah pijat bayi pada bayi umur 4 bulan kategori 
baik dengan peningkatan berat badan kategori normal 
sebanyak 33 orang (55%), sebagian kecil pijat bayi pada 
bayi umur 4 bulan kategori baik dengan peningkatan berat 
badan kategori tidak normal sebanyak 7 orang (11,7%). 
Sedangkan berdasarkan uji statistik chi square diperoleh 
nilai X2

hitung sebesar 36,667 dengan nilai probabilitas atau 
taraf kesalahan (ρ: 0,000) jauh lebih kecil dari standart 
signifikan (α: 0,05), maka H1diterima yang berarti ada 
hubungan pijat bayi pada bayi umur 4 bulan dengan 
peningkatan berat badan di desa Jabon Kabupaten Jombang 
yang signifikan. Pijat bayi disebut juga sebagai stimulus 
touch atau terapi sentuh di mana melalui pijat bayi akan 
terjalin komunikasi yang nyaman dan aman antara ibu 
dan bayi (Riksani, 2012 hal 63). Pada bayi yang dipijat 
mengalami peningkatan tonus nervus vagus (saraf otak 
ke-10) yang akan menyebabkan peningkatan kadar enzim 
penyerapan yaitu hormone gastrin dan insulin, membuat 
penyerapan makanan pada pencernaan bayi akan menjadi 
lebih baik. sehingga menyebabkan bayi cepat lapar dan 
akan lebih sering menyusu dan produksi ASI pada ibu 
akan lebih meningkat (Roesli, 2012 hal 95).Berdasarkan 
penelitian yang dilakukan oleh Tri Sunarsih (2010 hal 
81) tentang pengaruh pijat bayi terhadap kenaikan berat 
badan bayi umur 0–3 bulan di BPS Saraswati Sleman 
Yogyakarta tahun 2010 menemukan bahwa rata-rata 
berat badan bayi sebelum dilakukan pemijatan adalah 
4560 gram dan rata-rata sesudah dilakukan pemijatan 
adalah 5350 gram yang berarti mengalami peningkatan 
berat badan sebesar 17,32%, sedangkan pada bayi yang 
tidak diberikan pijat di awal penelitian adalah 4556 gram 
dan rata-rata berat badan di akhir penelitian adalah 5170 
gram yang berarti mengalami peningkatan berat badan 
sebesar 13,48%. Dari uraian di atas dapat disimpulkan 

bahwa penanganan secara nonfarmakologis terhadap 
peningkatan nafsu makan bayi sangat diperlukan untuk 
membantu meningkatkan berat badan bayi dan mencegah 
terjadinya kurang gizi pada bayi. Salah satu cara yang 
dapat diperkenalkan dan aman bagi bayi adalah pijat 
bayi. Pijat bayi adalah bagian dari terapi sentuhan yang 
dilakukan pada bayi sehingga dapat memberikan jaminan 
adanya kontak tubuh berkelanjutan, mempertahankan 
perasaan aman pada bayi dan mempererat tali kasih orang 
tua dengan bayi. Dari hasil penelitian membuktikan 
bahwa ada hubungan pijat bayi pada bayi umur 4 bulan 
dengan peningkatan berat badan di desa Jabon Kabupaten 
Jombang yang signifikan, hal ini berarti pijat bayi yang 
baik apabila dilakukan sesuai dengan teknik-teknik pijat 
bayi yang benar dapat membantu dalam meningkatkan 
berat badan bayi secara signifikan dibandingkan bayi 
yang dipijat tidak sesuai dengan prosedur pijat bayi atau 
tidak mendapatkan pijatan, karena itu dapat disarankan 
kepada instansi dan tenaga kesehatan untuk memberikan 
penyuluhan mengenai teknik serta manfaat dari pijat bayi 
ini kepada para orang tua bayi agar dapat diaplikasikan 
sehingga membantu dalam meningkatkan berat badan 
bayi. 

kesimpulan

Berdasarkan tujuan dari penelitian dan pembahasan 
hubungan pijat bayi pada bayi umur 4 bulan dengan 
peningkatan berat badan di desa Jabon Kabupaten 
Jombang, sebagai berikut:
1. Pijat bayi pada bayi umur 4 bulan di desa Jabon 

Kabupaten Jombang sebagian besar responden 
kategori baik sebanyak 40 orang (66,7%).

2. Peningkatan berat badan bayi umur 4 bulan di desa 
Jabon Kabupaten Jombang lebih dari setengah 
responden kategori normal sebanyak 33 bayi (55%). 

3. Ada hubungan pijat bayi pada bayi umur 4 bulan 
dengan peningkatan berat badan di desa Jabon 
Kabupaten Jombang, karena nilai X2

hitung sebesar 
36,667 dengan nilai probabilitas atau taraf kesalahan (ρ: 
0,000) jauh lebih kecil dari standart signifikan (α: 0,05). 

saran 

Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman yang 
nyata tentang teknik pijat bayi yang sangat bermanfaat 
bagi ibu terutama pada bayi, serta dapat digunakan 
sebagai acuhan untuk belajar menerapkan teori yang telah 
diperoleh dalam bentuk nyata dan meningkatkan daya 
pikir dalam penganalisis suatu masalah. 

Bagi Tenaga Kesehatan 

Sebagai bahan referensi dalam meningkatkan 
penyuluhan terhadap ibu yang mempunyai bayi tentang 
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pentingnya melakukan pemijatan pada bayi dan manfaat 
melakukan pemijatan pada bayi. 

Bagi Masyarakat 

Sebagai informasi untuk meningkatkan pengetahuan 
dan wawasan ibu tentang teknik pemijatan bayi dan 
manfaat pijat bayi, sehingga ibu dapat menerapkan 
pemijatan pada bayi dengan benar. 

Bagi Ibu Bayi 

Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman 
kepada ibu teknik pijat bayi yang sangat bermanfaat 
dalam peningkatan berat badan bayi, sehingga ibu dapat 
menerapkan teknik pijat bayi secara benar. 
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Hubungan Perilaku Merawat Organ Genetalia Eksterna dengan 
Kejadian Vulvovaginitis Selama Menstruasi pada Remaja Putri 
Kelas VII di MTsN Tuban

(The Relationship Behavior of Treat the External Genital Organs with Incidence 
of Vulvovaginitis During Menstruation In Adolescent Girls of the Class VII in 
MTsN Tuban)

Nurus Safa’ah, Siti Aisyah Khoirun Nisa
STIKES NU Tuban

abstrak

Permasalahan gangguan kesehatan reproduksi yang sering ditemukan pada remaja selama menstruasi yaitu perilaku merawat 
organ genetalia eksterna yang salah, sehingga banyak remaja yang mengalami vulvovaginitis selama menstruasi. Salah satu faktor 
yang memengaruhi kejadian vulvovaginitis adalah tidak menjaga kebersihan organ genetalia eksterna selama menstruasi. Dari survei 
awal 6 dari 10 responden mengalami iritasi vulvovagina selama menstruasi. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
hubungan perilaku merawat organ genetalia eksterna dengan kejadian vulvovaginitis selama menstruasi pada remaja putri kelas VII 
di MTsN Tuban. Desain penelitian ini adalah kolerasi analitik cross sectional dengan populasi semua siswi kelas VII 118 responden, 
sehingga didapatkan sampel 91 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan Simple Random Sampling dan pengumpulan data 
menggunakan lembar kuisioner, sedangkan uji statistik yang digunakan adalah spearman rho. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan 
sebagian besar remaja putri mempunyai perilaku merawat organ genetalia eksterna baik 48 responden (52,7%), sebagian besar remaja 
putri tidak mengalami iritasi 35 responden (38,5%), dan remaja putri yang mempunyai perilaku merawat organ genetalia eksterna baik 
yang tidak mengalami iritasi 31 responden (88,6%). Berdasarkan uji spearman rho diperoleh nilai p = 0,000 (< 0,05) artinya terdapat 
hubungan antara perilaku merawat organ genetalia eksterna dengan kejadian vulvovaginitis pada remaja. Dari uraian di atas dapat 
disimpulkan bahwa perilaku merawat organ genetalia eksterna dapat memengaruhi kejadian vulvovaginitis, sehingga diharapkan 
MTsN Tuban sering memberikan edukasi kepada remaja putri tentang kesehatan reproduksi wanita melalui pelajaran biologi.

Kata kunci: Perilaku Merawat Organ Genetalia, Vulvovaginitis

abstract

The problems of reproductive health disorders are often found in teenagers during menstruation is the behavior 
of treat the external genital organs which is wrong, so a lot of teenagers who experienced vulvovaginitis during 
menstruation. One of the factors affecting scene vulvovaginitis is not keeping clean organs genetalia during 
menstruation. The early survei show that 6 of 10 respondents experienced irritation vulvovagina during menstruation. 
Therefore, this research aimed to find out the relationship the behavior of treat the external genital organs with 
incidence of vulvovaginitis during menstruation in adolescent girls of the class VII in MTsN Tuban. The research 
design was cross-sectional analitik correlation with the population of all the students of the class VII 118 respondent 
so get sample of 91 respondents. The sampling technique using simple random sampling and data collection using the 
questionnaire, while the statistical test used was Spearman rho. Based on the research results, obtained the majority 
of adolescent girls has behavior of treat the good external genital organs 48 respondents (52,7%). The majority of 
adolescent girls did not experience irritation of 35 respondents (38.5%) and adolescent girls who have behavior of treat 
the good external genital organs which did not experience irritation of 31 respondents (88,6%). Based on Spearman 
rho test obtained by value p = 0.000 (< 0.05) it means there is a relationship between the behavior of treat the external 
genital organs with incidence of vulvovaginitis in adolescents. From the description above can be concluded that 
behavior teendung of genetalia eksterna can influences the incidence of vulvovaginitis, so it can MTsN Tuban often 
give education to adolescent girls about reproductive health of women through a lesson biology.

Key words: Behavior of Treat the External Genital Organs, Vulvovaginitis

pendahuluan

Kesehatan reproduksi wanita dikalangan remaja 
sangat penting untuk diperhatikan, apabila tidak 

diperhatikan akan timbul berbagai masalah kesehatan. 
Gangguan pada remaja saat menstruasi sangatlah luas, 
salah satunya adalah iritasi atau rasa gatal di sekitar 
vulva dan lubang vagina (vulvovaginitis). Permasalahan 
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gangguan kesehatan reproduksi yang sering ditemukan 
pada remaja saat menstruasi, yaitu perilaku merawat 
organ genetalia eksterna yang salah (pemakaian 
pembalut dalam rentang yang sangat lama, pemilihan dan 
pemakaian pakaian dalam yang tidak menyerap keringat, 
dll). Hal ini dikarenakan keadaan area organ genetalia 
eksterna wanita yang sensitif dan lembab. Kurangnya 
sirkulasi udara dapat berakibat menjadi sarang kuman 
untuk berkembang biak, apabila kebersihan pada dirinya 
kurang dijaga. Sehingga menyebabkan tingginya kejadian 
iritasi pada remaja saat menstruasi.

Data demografi menunjukkan sekitar seperlima dari 
penduduk dunia adalah remaja berusia 10–19 tahun. 
Penelitian yang pernah dilakukan di Asia Selatan 
di daerah Bengal selatan tentang kebersihan organ 
reproduksi pada saat menstruasi dari 160 anak perempuan 
didapatkan 32,5% baik, sedangkan 67,5% tidak baik 
(Tartylah, 2010). Hasil penelitian yang dilakukan di SMP 
Negeri 8 Manado tahun 2013 dari 167 orang (100%) 
kejadian iritasi vagina saat menstruasi diperoleh 107 
orang (64,1%) mengalami iritasi dan yang tidak 60 orang 
(35,9%). Hasil penelitian yang dilakukan Prasetyowati 
pada siswa SMU Muhammadiyah Metro tahun 2009 
menemukan bahwa sebagian besar (62.5%)  personal 
hygiene daerah kewanitaan tidak baik, sebagian besar 
(77.5%) tidak baik dalam menjaga kebersihan saat 
menstruasi, dan prevalensi yang mengalami keputihan 
sebesar 75%. Berdasarkan survey awal yang dilakukan 
peneliti pada tanggal 27 November 2014 dengan cara 
memberikan kuesioner di MTsN Tuban kelas VII dari 10 
responden (100%), 6 responden (60%) mengalami iritasi 
saat menstruasi (ditandai dengan: gatal-gatal, kemerahan 
pada vulva, nyeri, rasa tidak nyaman pada kulit dan 
odema) dan 4 responden (40%) tidak mengalami iritasi 
saat menstruasi.

Menstruasi biasanya terjadi pada usia 10 tahun sampai 
15 tahun dengan usia rata-rata yaitu 12 tahun (Wong,  
et al., 2008). Pada saat menstruasi penting untuk menjaga 
dan merawat kebersihan organ genetalia eksterna, salah 
satunya dengan cara mengganti pembalut setiap 3–4 
jam sekali, dikarenakan jika darah menstruasi dibiarkan 
terlalu lama mengendap di pembalut (dalam kondisi 
lembab) dan tidak segera diganti maka bakteri akan 
mudah berkembang biak. Pada kondisi seperti ini mudah 
sekali terserang bakteri sehingga menimbulkan iritasi 
dan pembuluh darah dalam rahim sangat mudah terkena 
infeksi karena kuman mudah masuk dan menimbulkan 
penyakit pada saluran reproduksi (Kusmiran, 2012). 
Iritasi nonspesifik menyebabkan 25 hingga 70 persen 
kasus iritasi pada anak-anak dan remaja. Iritasi dapat 
terjadi sebagai akibat akhir dari hygiene perineum 
yang buruk. Beberapa masalah lain yang disebabkan 
oleh kebersihan organ genetalia eksterna yang buruk 
adalah pengeluaran cairan vagina (flour albus), iritasi 
atau peradangan pada daerah vulva dan vagina yang 
biasa disebut dengan vulvovaginitis (Leppert & Peipper, 
2004), apabila vulvovaginitis tidak segera ditangani atatu 

dibiarkan dapat menimbulkan penyakit pada saluran 
reproduksi, misalnya endometritis, salpingitis dan 
servisitis. 

Penatalaksanaan terjadinya vulvovaginitis biasanya 
menggunakan cara farmakologi atau memakai obat-
obatan. Selain itu, penatalaksanaan vulvovaginitis juga 
dapat menggunakan cara non farmakologi yaitu salah 
satunya dengan cara menjaga dan merawat kebersihan 
organ genetalia eksterna. Berdasarkan uraian diatas 
tentang kurangnya merawat kebersihan organ kewanitaan 
yang dapat menyebabkan vulvovaginitis, maka penulis 
tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Hubungan 
Perilaku Merawat Organ Genetalia Eksterna dengan 
Kejadian Vulvovaginitis Selama Menstruasi”. 

metode dan bahan 

Desain penelitian merupakan suatu strategi 
penelitian dalam mengidentifikasi permasalahan 
sebelum perencanaan akhir pengumpulan data dan 
mengidentifikasi struktur di mana penelitian dilaksanakan 
(Nursalam, 2013). Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian ”Analitik observasional” dengan desain 
penelitian korelasional yaitu mengkaji hubungan antara 
variabel (Nursalam, 2013). Penelitian ini menggunakan 
pendekatan waktu cross sectional. Penelitian cross-
sectional adalah jenis penelitian yang menekankan pada 
observasi data variabel independen dan dependen hanya 
satu kali pada satu saat. (Nursalam, 2013). 

Variabel adalah perilaku atau karakteristik yang 
memberikan nilai beda terhadap sesuatu benda, manusia, 
dan lain-lain (Nursalam, 2013). Variabel independen 
adalah variabel yang nilainya menentukan variabel 
lain (Nursalam, 2013). Variabel independen dalam 
penelitian ini adalah perilaku merawat organ genetalia 
eksterna. Variabel dependen adalah variabel yang 
nilainya ditentukan oleh variabel lain (Nursalam, 2013). 
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kejadian 
vulvovaginitis. 

Populasi dalam penelitian adalah subjek (misalnya 
manusia) yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan 
(Nursalam, 2013). Populasi dari penelitian ini adalah 
semua siswi kelas VII di MTsN Tuban tahun ajaran 2014-
2015 berjumlah 118 siswi.

Sampel adalah bagian populasi terjangkau yang 
dapat dipergunakan sebagai subyek penelitian melalui 
sampling (Nursalam,2013). Sampel penelitian ini adalah 
siswi kelas VII di MTsN Tuban tahun ajaran 2014–2015 
berjumlah 91 siswi.

Sampling adalah suatu proses dalam menyeleksi 
porsi dari populasi untuk dapat mewakili populasi yang 
ada (Nursalam, 2013). Jenis sampling dalam penelitian 
ini menggunakan probability sampling yaitu ”simple 
random sampling”, yaitu pemilihan ini diseleksi secara 
acak, jika sampling frame kecil, nama bisa ditulis pada 
secarik kertas, diletakkan di kotak, diaduk, dan diambil 



Jurnal Sain Med, Vol. 8. No. 1 Juni 2016: 62–6964

secara acak setelah setelah semua terkumpul (Nursalam, 
2013). Dalam penelitian ini cara pengambilan sampel di 
lapangan dengan menuliskan kode responden di kertas 
kecil, diletakkan di kotak, diaduk, dan diambil secara 
acak. Kertas yang diambil tadi yang dipergunakan sebagai 
bahan penelitian yang dijadikan sebagai responden.

Instrumen dan alat ukur adalah suatu alat ukur yang 
disusun oleh peneliti yang disesuaikan dengan tujuan 
penelitian (tujuan khusus) untuk dapat mengukur apa 
yang seharusnya diukur dan dapat memberikan gambaran 
terhadap perbedaan subjek penelitian (Nursalam, 2013). 
Dalam pengumpulan data pada penelitian ini, instrumen 
yang digunakan adalah berupa Kuesioner. 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan 
data melalui kuesioner yang diberikan pada siswi kelas 
VII MTsN Tuban tahun ajaran 2014–2015 yang sesuai 
dengan kriteria inklusi setelah mendapatkan izin dari 
kepala sekolah MTsN Tuban, kemudian kuesioner 
dikembalikan kepada peneliti untuk dianalisis. Sumber 
data yang digunakan dalam pengumpulan data ini 
adalah data primer yaitu dalam bentuk kuesioner 
perilaku merawat organ genetalia eksterna dan kejadian 
vulvovaginitis.

Dalam penelitian analisa datanya adalah analisa 
bivariat karena pada penelitian ini peneliti meneliti 
hubungan yang terdiri dari dua variabel, yaitu perilaku 
merawat organ genetalia eksterna dengan kejadian 
vulvovaginitis selama mestruasi. Teknik analisa bivariat 
yang digunakan adalah uji kolerasi spearman yang 
digunakan untuk mengetahui seberapa besar hubungan 
antara variable X dengan Y. Batasan signifikansi, jika 
p value < 0,05 maka hasil hitungan statistik bermakna, 
sebaliknya jika p value > 0,05 berarti hasilnya tidak 
bermakna. Dalam penelitian ini analisis bivariat 
berfungsi untuk mengetahui apakah ada hubungan 
perilaku merawat organ genetalia eksterna dengan 
kejadian vulvovaginitis selama menstruasi pada remaja 
putri kelas VII di MTsN Tuban.

1. Editing
 Editing adalah memeriksa daftar pertanyaan yang 

telah diserahkan oleh pengumpul data kepada 
responden. Tujuannya adalah mengurangi kesalahan 
atau kekurangan yang ada pada daftar pertanyaan. Hal 
ini dilakukan setelah semua data yang dikumpulkan 
melalui kuesioner yang diisi langsung oleh responden.

2. Coding
 Mengklasifikasikan jawaban dari para responden 

kedalam kategori. Perilaku baik= kode 1 dan perilaku 
kurang Baik = kode 2. Tidak iritasi = kode 1, iritasi 
ringan = kode 2, iritasi sedang = kode 3, dan iritasi 
berat = kode 4.

3. Scoring
 Memberikan nilai atau skor pada tiap item-item. 

Sering= skor 3, kadang-kadang= skor 2, dan tidak 
pernah= skor 1.

4. Tabulating
 Jawaban-jawaban yang telah diberi kode kemudian 

dimasukkan kedalam sebuah tabel, kemudian 
melakukan analisa data. Kemudian data dimasukkan 
dikomputer dan dianalisis secara analitik.

5. Uji statistik yang digunakan adalah uji korelasi 
spearman.

 Rumusnya adalah:

 keterangan: 
 rs : nilai korelasi Spearman Rank 
 d2 : selisih setiap pasangan Rank
 n : jumlah pasangan Rank untuk Spearman (5 < n < 

30)

rs = 1–
6 å d2

n (n2 – 1)

6. Cara penarikan kesimpulan
 Bila p < 0,05 maka analisisnya menunjukkan hasil 

yang signifikan, dengan pernyataan lain Ho ditolak 
atau H1 diterima, maka terdapat Hubungan antara 
Perilaku Merawat Organ Genetalia Eksterna dengan 
Kejadian Vulvovaginitis Selama Menstruasi Pada 
Remaja Putri Kelas VII di MTsN Tuban.

7. Alat yang digunakan untuk menganalisis
 Pada pengujian ini, peneliti menggunakan bantuan 

program SPSS (Statistical Product and Service 
Solution) versi 16.0 for windows.

hasil dan pembahasan penelitian

Hasil Penelitian

Dari pengumpulan data yang dilakukan pada 
responden, peneliti mendapat keterangan dari 91 
responden, di mana responden tersebut bersedia untuk 
menjadi responden. Data tersebut peneliti kelompokkan 
menjadi data umum: gambaran lokasi penelitian dan 
data khusus: yaitu data perilaku merawat organ genetalia 
eksterna, kejadian vulvovaginitis dan hubungan perilaku 
merawat organ genetalia eksterna dengan kejadian 
vulvovaginitis selama menstruasi pada remaja putri kelas 
VII di MTsN Tuban. 

Gambaran Umum Tempat Penelitian

Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Tuban berdiri 
pada tahun 1978 berdasarkan SK Izin Operasional 
nomor: 1732,201 adalah sekolah setingkat SMP yang 
bernafaskan islam yang sudah terakreditasi A pada tahun 
2010 dengan SK Akreditasi nomor: DP.007878. Secara 
demografis MTsN Tuban terletak di Jl. Diponegoro No. 
6 Kelurahan Karangsari Kecamatan Tuban Kabupaten 
Tuban. MTsN Tuban dengan luas lahan: 3275 m2 dan 
luas bangunan: 1768 m2.
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Jumlah siswa kelas VII saat ini adalah laki-laki 116 
siswa dan perempuan 161 siswa. Sedangkan jumlah guru 
yang mengajar di MTsN Tuban yaitu terdiri dari laki-
laki 23 dan perempuan 26 orang. Kepala sekolah MTsN 
Tuban saat ini adalah H. Qomaruddin, S.Ag M.A.

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Usia Remaja Putri

Distribusi frekuensi berdasarkan usia remaja putri 
di MTsN Tuban pada bulan maret tahun 2015 disajikan 
pada tabel 1:

Distribusi responden berdasarkan perilaku merawat 
organ genetalia eksterna selama menstruasi pada remaja 
putri dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini.

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Usia 
Berdasarkan Usia Remaja Putri di MTsN Tuban 
pada Bulan Maret Tahun 2015

No. Usia Remaja f %
1.
2.
3.

13 Tahun
14 Tahun
15 Tahun

18
50
23

19,8
54,9
25,3

Jumlah 91 100

Dari tabel 1 diatas dapat diketahui bahwa dari 91 
(100%) responden sebagian besar adalah remaja putri 
usia 14 tahun yaitu 50 (54,9%) dan sebagian kecil adalah 
remaja putri usia 13 tahun yaitu 18 (19,8%).

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Usia Saat Pertama 
Menstruasi (Menarche)

Distribusi frekuensi berdasarkan usia saat pertama 
menstruasi (menarche) di MTsN Tuban pada bulan maret 
tahun 2015 disajikan pada tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Usia Saat 
Pertama Menstruasi (Menarche) di MTsN Tuban 
pada Bulan Maret Tahun 2015

No Usia Saat Pertama Menstruasi f %
1.
2.
3.

12 tahun
13 tahun
14 tahun

28
40
23

30,8
44,0
25,3

Jumlah 91 100

Dari tabel 2 diatas dapat diketahui bahwa dari 91 
(100%) responden sebagian besar usia saat pertama 
menstruasi adalah 13 tahun yaitu 40 (44,0%) dan 
sebagian kecil usia saat pertama menstruasi adalah 14 
tahun yaitu 23 (25,3%).

Distribusi Responden Berdasarkan Perilaku Merawat 
Organ Genetalia Eksterna Selama Menstruasi pada Remaja 
Putri

Perilaku merupakan suatu kebiasaan yang biasa 
dilakukan oleh siswi kelas VII. Kebiasaan yang diteliti 
di sini adalah tentang perilaku merawat organ genetalia 
eksterna selama menstruasi. 

Tabel 3. Distribusi Responden Berdasarkan Perilaku 
Merawat Organ Genetalia Eksterna Selama 
Menstruasi Pada Remaja Putri Kelas VII di 
MTsN Tuban Tahun 2015

No.
Perilaku Merawat Organ 

Genetalia Eksterna
f %

1.
2.

Perilaku Baik
Perilaku Kurang Baik

48
43

52,7
47,3

Jumlah 91 100.0

Sumber: Data Primer Peneliti, Tahun 2015

Dari tabel 3 di atas dari 91 (100%) responden 
sebagian besar 48 (52,7%) remaja putri memiliki perilaku 
merawat organ genetalia eksterna yang baik, sedangkan 
43 (47,3%) remaja putri memiliki perilaku merawat organ 
genetalia eksterna yang kurang baik.

Distribusi Responden Berdasarkan Kejadian Vulvovaginitis 
Selama Menstruasi Pada Remaja Putri

Distribusi responden berdasarkan kejadian 
vulvovaginitis pada remaja putri dapat dilihat pada  
tabel 4.

Tabel 4. Distribusi Responden Berdasarkan Kejadian 
Vulvovaginitis Selama Menstruasi pada Remaja 
Putri Kelas VII si MTsN Tuban Tahun 2015

No. Kejadian Vulvovaginitis f %
1.
2.
3.
4.

Tidak Iritasi
Iritasi Ringan
Iritasi Sedang
Iritasi Berat

35
27
19
10

38,5
29,7
20.9
11,0

Jumlah 91 100.

Sumber: Data Primer Peneliti, Tahun 2015

Dari tabel 4 di atas dari 91 (100%) responden 
sebagian besar 35 (38,5%) remaja putri tidak mengalami 
iritasi pada genetalia, sedangkan 27 (29,7%) remaja putri 
mengalami iritasi ringan pada genetalia, 19 (20,9%) 
remaja putri mengalami iritasi sedang pada genetalia dan 
10 (11,0%) remaja putri mengalami iritasi berat pada 
genetalia.

Hubungan Perilaku Merawat Organ Genetalia Ekterna 
dengan Kejadian Vulvovaginitis pada Remaja Putri Kelas 
VII Di MTsN Tuban

Hubungan perilaku merawat organ genetalia eksterna 
dengan kejadian vulvovaginitis selama menstruasi pada 
remaja putri yang berada di MTsN Tuban Tahun 2015 
dengan jumlah 91 responden dan dijabarkan dalam tabel 
5.
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Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa remaja putri 
yang tidak mengalami iritasi pada genetalia sebagian 
besar memiliki perilaku baik adalah 31 (88,6%) 
responden, dibandingkan perilaku kurang baik adalah 4 
(11,4%) responden. Remaja putri yang mengalami iritasi 
ringan pada genetalia sebagian besar memiliki perilaku 
kurang baik 14 (51,9%) responden, dibandingkan 
perilaku baik 13 (48,1%) responden. Remaja putri 
yang mengalami iritasi sedang pada genetalia sebagian 
besar memiliki perilaku kurang baik adalah 16 (84,2%) 
responden, dibandingkan perilaku baik 3 (15,8%) 
responden. Remaja putri yang mengalami iritasi berat 
pada genetalia sebagian besar memiliki perilaku kurang 
baik adalah 9 (90,0%), dibandingkan perilaku baik 1 
(10,0%). 

Berdasarkan hasil uji statistik Spearman Rho dengan 
tingkat kemaknaan α= 0,05 diperoleh nilai p= 0,000 
(< 0,05) artinya terdapat hubungan antara variabel 
independen dan variabel dependen di mana nilai p < 0,05 
sehingga Ho ditolak dan H1 diterima yang artinya ada 
hubungan Perilaku Merawat Organ Genetalia Eksterna 
Dengan Kejadian Vuvovaginitis Selama Menstruasi Pada 
Remaja Putri Kelas VII Di MTsN Tuban.

pembahasan

Identifikasi Perilaku Merawat Organ Genetalia Eksterna 
pada Remaja Putri Kelas VII di MTsN Tuban

Hasil identifikasi perilaku merawat organ genetalia 
eksterna selama menstruasi pada remaja putri kelas VII 
di MTsN Tuban dari 91 (100%) responden didapatkan 
bahwa sebagian besar 48 (52,7%) remaja putri memiliki 
perilaku merawat organ genetalia eksterna yang baik, 
sedangkan 43 (47,3%) remaja putri memiliki perilaku 
merawat organ genetalia eksterna yang kurang baik.

Hasil yang didapat dari penelitian ini ternyata 
sebagian besar responden memiliki perilaku baik 48 
(52,7%) terhadap kebersihan organ genetalia eksterna. 
Berbeda halnya dengan hasil yang didapatkan dari 
penelitian yang dilakukan oleh Hani Handayani pada 
siswi di Madrasah Tsanawiyah Pembangunan Jakarta 
tahun 2011 yaitu 102 (100%) responden, kelompok 
terbesar responden berperilaku baik 51 (50%) terhadap 
kebersihan organ genetalia eksterna.

 Kurangnya merawat organ gentalia eksterna selama 
menstruasi dapat mengakibatkan iritasi pada vulva dan 
vagina (vulvovaginitis). Jika vulvovaginitis diabaikan 
akan terjadi infeksi dalam rahim (Bobak, 2004). Merawat 
organ genetalia eksterna selama menstruasi dapat 
mengurangi terjadinya vulvovaginitis. Merawat organ 
gentalia adalah suatu usaha kesehatan perorangan untuk 
dapat memelihara kesehatan diri sendiri, memperbaiki 
dan mempertinggi nilai-nilai kesehatan serta mencegah 
timbulnya penyakit (Wijaya, A. Jumantoro, T.2002). Jadi 
perilaku merawat organ genetalia eksterna adalah usaha 
untuk mempertahankan dan memperbaiki kesehatan 
dengan cara memelihara kebersihan organ genetalia 
eksterna. 

Perilaku dipengaruhi oleh faktor internal (karakteristik 
orang bersangkutan yang bersifat given atau bawaan, 
misalnya kecerdasan, tingkat emosional, jenis kelamin, 
usia dan sebagainya) dan faktor eksterna (lingkungan, 
baik lingkungan fisik, ekonomi, politik dan sebagainya. 
Faktor lingkungan ini sering menjadi faktor yang 
dominan yang mewarnai perilaku seseorang). 

Proses terjadinya perilaku memerlukan kesadaran, 
ketertarikan, menimbang-nimbang mana yang baik dan 
harus dilakukan dan mana yang tidak baik untuk dirinya, 
mencoba dan berperilaku sesuai dengan pengetahuan dan 
sikap dan kesadaran terhadap stimulus.

Perubahan perilaku seseorang dapat diketahui melalui 
persepsi yaitu dengan pengalaman yang dihasilkan 
melalui indra penglihatan, pendengaran, penciuman dan 
sebagainya. Setiap orang memiliki persepsi berbeda, 
meskipun objeknya sama. Motivasi diartikan sebagai 
dorongan untuk bertindak agar tercapai tujuan tertentu. 
Hasil dari dorongan dan gerakan ini diwujudkan dalam 
bentuk perilaku. Perilaku menjaga kesehatan vagina 
dimulai dari memperhatikan kebersihan diri. 

Berdasarkan hasil jawaban dari responden dalam 
merawat organ genetalia saat menstruasi dengan sebagian 
besar usia remaja putri 14 tahun dengan usia pertama 
menstruasi (menarche) 13 tahun yaitu 21 (42,0%) 
kebanyakan responden menyatakan bahwa 89 (97,8%) 
responden sering cebok menggunakan air bersih setelah 
BAK atau BAB, 64 (70,3%) responden sering cebok 
dari arah depan kebelakang, hal ini dimaksudkan agar 
bibit penyakit yang bersarang dari dubur tidak terbawa 
ke wilayah vagina yang dapat menimbulkan infeksi, 
peradangan dan rangsangan rasa gatal. 45 (49,5%) 
responden tidak pernah tidak menggunakan sabun saat 

Tabel 5. Distribusi Responden Hubungan Perilaku 
Merawat Organ Genetalia Ekterna dengan 
Kejadian Vulvovaginitis Selama Menstruasi 
pada Remaja Putri Kelas VII di MTsN Tuban 
Tahun 2015

Perilaku 
Merawat 

Organ 
Genetalia 
Ekterna

Kejadian vulvovaginitis

Tidak 
iritasi

Iritasi 
ringan

Iritasi 
sedang

Iritasi 
berat

Total

Perilaku baik 31 
(88,6%)

13 
(48,1%)

3 
(15,8%)

1 
(10,0%)

48 
(52,7%)

Perilaku 
kurang baik

4 
(11,4%)

14 
(51,9%)

16 
(84,2%)

9 
(90,0%)

43 
(47,3%)

Total 35 
(100%)

27 
(100%)

19 
(100%)

10 
(100%)

91 
(100%)

p = 0,000 α= 0,05

Sumber: Data Primer Peneliti, Tahun 2015
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cebok selama menstruasi, penggunaan sabun saat cebok 
dapat membuat pH daerah vagina menjadi basa dan 
dapat dengan mudah menyebabkan iritasi. 52 (57,1%) 
responden kadang-kadang mengeringkan genetalia 
dengan handuk/tissue setelah cebok, menjaga area 
genetalia tetap kering dapat meminimalisir terjangkitnya 
infeksi dari luar.

Perilaku selanjutnya adalah 63 (69,2%) responden 
kadang-kadang mengganti pembalut setiap 1–4 jam 
sehari terutama jika jarang yang keluar sedang banyak-
banyaknya, pembalut yang terlalu lama dipakai dalam 
keadaan lembab dapat menjadikan tempat bakteri 
untuk berkembang biak. 60 (65,9%) responden tidak 
pernah tidak menggunakan pembalut yang mengandung 
parfum, kandungan zat-zat yang terdapat dalam pembalut 
berparfum dapat bersifat iritatif sehingga menimbulkan 
peradangan dengan rasa gatal dan keputihan pada 
genetalia. 50 (54,9%) responden sering melakukan 
cuci tangan sebelum dan sesudah cebok, 54 (59,3%) 
responden kadang-kadang menggunakan celana 
dalam dari bahan katun atau kaos, celana dalam yang 
tidak berbahan katun akan membuat gerah, panas dan 
menjadikan vagina lembab. 40 (44%) responden tidak 
pernah tidak menggunakan celana dalam yang ketat. 52 
(57,1%) responden kadang-kadang mengganti celana 
dalam 2 kali per hari. 

Peneliti berasumsi bahwa perilaku merawat organ 
genetalia yang kurang baik dapat dipengaruhi oleh faktor 
usia, artinya semakin dewasa usia remaja semakin banyak 
pengalaman dan semakin baik perilaku merawat organ 
genetalia, karena dibutuhkan usaha dan kesadaran dalam 
mempertahankan dan memperbaiki kesehatan dengan 
cara memelihara kebersihan organ genetalia eksterna 
agar tercipta perilaku merawat organ genetalia yang 
baik. Selain usia dan pengalaman untuk menimbulkan 
perilaku merawat organ genetalia eksterna yang baik pada 
remaja dibutuhkan kesadaran terhadap stimulus (objek), 
kemudian akan timbul ketertarikan pada aktivitas tersebut, 
pada proses pembelajaran materi biologi seharusnya di 
berikan materi tentang kesehatan reproduksi wanita.

Identifikasi Kejadian Vulvovaginitis Selama Menstruasi 
pada Remaja Putri Kelas VII di MTsN Tuban

Hasil identifikasi kejadian vulvovaginitis selama 
mensturasi pada remaja putri kelas VII di MTsN Tuban 
dari 91 responden didapatkan bahwa sebagian besar 
35 (38,5%) remaja putri tidak mengalami iritasi pada 
genetalia dan sebagian kecil 10 (11,0%) remaja putri 
mengalami iritasi berat pada genetalia.

Hasil yang didapat dari penelitian ini ternyata 
sebagian besar responden tidak mengalami iritasi 35 
(38,5%). Berbeda halnya dengan hasil yang didapatkan 
dari penelitian yang dilakukan oleh Ester Maria pada 
remaja di SMPN 8 Manado tahun 2013, dari 167 
responden (100%) kelompok terbesar responden terjadi 
iritasi selama menstruasi 107 (64,1%).

Vulvovaginitis merupakan peradangan atau iritasi 
pada vulva dan vagina. Peradangan vagina dapat terjadi 
pada wanita usia subur dan wanita yang telah mencapai 
usia menopause yang disebabkan oleh perubahan 
hormon setelah tidak menstruasi (El-manan M, 2011). 
Vulvovaginitis nonspesifik menyebabkan 25 hingga 70 
persen kasus-kasus vulvovginitis pada anak-anak dan 
remaja. Vulvovaginitis dapat terjadi sebagai akibat akhir 
dari hygiene perineum yang buruk (M. William Schwartz, 
2005).

Berdasarkan hasil jawaban dari responden dalam 
kejadian vulvovaginitis selama menstruasi kebanyakan 
responden menyatakan bahwa 47 (51,6%) responden 
kadang-kadang merasa gatal-gatal pada area kelamin 
dan selangkangan selama menstruasi, 39 (42,9%) 
responden tidak pernah terdapat kemerahan disekitar 
keamin, 32 (35,2%) responden kadang-kadang merasa 
tidak nyaman pada kulit kelamin, 56 (64,8%) responden 
tidak pernah merasa panas/perih (seperti rasa terbakar) 
di sekitar genetalia, 43 (47,3%) responden tidak pernah 
mengalami keputihan abnormal yang berlebih dan berbau 
menyengat.

Peneliti berasumsi bahwa kejadian vulvovaginitis 
sangat penting untuk diperhatikan, terutama bagi remaja 
putri yang baru mengalami menstruasi. Vulvovaginitis 
dapat dicegah salah satunya dengan menjaga dan merawat 
kebersihan organ genetalia eksterna. Remaja seringkali 
mengabaikan kebersihan organ genetalia eksterna 
sehingga banyak remaja yang mengalami vulvovaginitis. 
Pada saat menstruasi banyak mengeluarkan darah dan 
menjadikan daerah organ genetalia menjadi lembab, hal 
ini dapat memicu tumbuhnya bakteri, sehingga dapat 
dengan mudah mengiritasi yang ditandai dengan gatal-
gatal di sekitar bibir vagina, kemerahan dan rasa terbakar 
pada kulit, rasa tidak nyaman pada kulit, banyak lendir 
yang keluar dari vagina (keputihan), rasa nyeri (perih) 
pada kelamin dan terdapat bintik-bintik kecil pada area 
vagina. 

Vulvovaginitis juga bisa didapati pada remaja putri 
dengan keadaan umum yang jelek, hygiene yang buruk 
dan pada remaja putri yang sering menggunakan cairan 
pembersih vagina di mana cairan ini dapat mengubah 
tingkat keasaman normal vagina sehingga meningkatkan 
risiko infeksi serta menimbulkan peradangan, 
penggunaan pakaian atau celana dalam yang ketat yang 
dapat menghalangi aliran udara dan pemakaian pembalut 
yang rentang lama dan mengandung parfum. Oleh sebab 
itu penting bagi remaja putri untuk memperhatikan 
kebersihan vagina, karena apabila tidak dirawat dapat 
menimbulkan infeksi dalam rahim. 

Analisis Hubungan Perilaku Merawat Organ Genetalia 
Ekterna dengan Kejadian Vulvovaginitis Selama Menstruasi 
pada Remaja Putri Kelas VII di MTsN Tuban

Hasil identifikasi hubungan perilaku merawat organ 
genetalia eksterna dengan kejadian vulvovaginitis selama 
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mensturasi pada remaja putri kelas VII di MTsN Tuban 
dari 91 responden didapatkan bahwa remaja putri yang 
tidak mengalami iritasi pada genetalia sebagian besar 
memiliki perilaku baik adalah 31 (88,6%) responden, 
dibandingkan perilaku kurang baik adalah 4 (11,4%) 
responden. Remaja putri yang mengalami iritasi ringan 
pada genetalia sebagian besar memiliki perilaku kurang 
baik 14 (51,9%) responden, dibandingkan perilaku baik 
13 (48,1%) responden. Remaja putri yang mengalami 
iritasi sedang pada genetalia sebagian besar memiliki 
perilaku kurang baik adalah 16 (84,2%) responden, 
dibandingkan perilaku baik 3 (15,8%) responden. 
Remaja putri yang mengalami iritasi berat pada genetalia 
sebagian besar memiliki perilaku kurang baik adalah 9 
(90,0%), dibandingkan perilaku baik 1 (10,0%). 

Pada penelitian yang berjudul hubungan Perilaku 
Merawat Organ Genetalia Eksterna dengan Kejadian 
Vuvovaginitis Selama Menstruasi pada Remaja Putri 
Kelas VII di MTsN Tuban setelah dianalisis dengan 
menggunakan program SPSS versi 16.0 for windows 
dengan Uji Spearman Rho didapatkan hasil terdapat 
hubungan antara variabel independen dan variabel 
dependen dengan p = 0,000 di mana p < 0,05 sehingga 
Ho ditolak dan H1 diterima yang artinya ada hubungan 
Perilaku Merawat Organ Genetalia Eksterna dengan 
Kejadian Vuvovaginitis Selama Menstruasi pada Remaja 
Putri Kelas VII Di MTsN Tuban.

Merawat organ genetalia adalah suatu usaha 
kesehatan perorangan untuk dapat memelihara kesehatan 
diri sendiri, memperbaiki dan mempertinggi nilai-nilai 
kesehatan serta mencegah timbulnya penyakit (Wijaya, 
A. Jumantoro, T.2002). Jadi perilaku merawat organ 
genetalia eksterna adalah usaha untuk mempertahankan 
dan memperbaiki kesehatan dengan cara memelihara 
kebersihan organ genetalia eksterna. 

Penelitian rogers (1974) mengungkapkan bahwa 
sebelum seseorang mengadopsi perilaku baru, terjadi 
suatu proses yang berurutan yaitu kesadaran, di mana 
seseorang tersebut menyadari dalam arti mengetahui 
terlebih dahulu stimulus (objek), setelah mengetahui 
objek tersebut seseorang mulai tertarik terhadap stimulus 
atau objek tersebut, kemudian akan mengevaluasi baik 
dan tidaknya stimulus tersebut bagi dirinya. Setelah 
dievaluasi seseorang akan mulai mencoba melakukan 
sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendaki stimulus, 
sehingga terjadilah perilaku baru sesuai dengan 
pengetahuan kesadaran dan sikapnya terhadap stimulus 
(Notoatmodjo 1013:92). 

Kurangnya merawat organ gentalia eksterna selama 
menstruasi dapat mengakibatkan iritasi pada vulva dan 
vagina (vulvovaginitis). Jika vulvovaginitis diabaikan 
akan terjadi infeksi dalam rahim (Bobak, 2004). Merawat 
organ genetalia eksterna selama menstruasi dapat 
mengurangi terjadinya vulvovaginitis. Vulvovaginitis 
dapat dicegah salah satunya dengan menjaga kebersihan 

dan merawat organ genetalia eksterna selama menstruasi. 
Perilaku merawat organ genetalia eksterna yang baik 
pada remaja dapat dipengaruhi oleh faktor usia responden 
dan usia saat pertama menstruasi. 

Berdasarkan Bobak, Lowdermik & Jensen, 2005 
tahap perkembangan remaja dibagi menjadi tiga tahap 
yaitu remaja tahap awal (10-14 tahun), remaja tahap 
menengah (15–16 tahun), dan remaja tahap akhir (17-
21 tahun). Usia merupakan faktor yang mewakili tingkat 
kematangan seorang siswa. Daya pikir anak pada masa 
usia 13–15 tahun sudah berkembang kearah ke arah 
berpikir konkret dan rasional. Artinya semakin dewasa 
umur seseorang akan lebih baik dalam berpikir maupun 
bertindak. Pada usia ini juga termasuk dalam periode 
pematangan organ reproduksi manusia (masa pubertas) 
yang ditandai dengan perubahan fisik yang salah satunya 
terjadi menarche atau menstruasi pertama pada remaja 
putri. Behrman (2000), rata-rata usia menarche adalah 
10,5–15,5 tahun. 

Responden yang mengalami iritasi berat dengan 
perilaku baik karena responden yang sering menggunakan 
pembalut yang mengandung parfum setiap menstruasi 
dan mempunyai riwayat gatal-gatal pada genetalia. 
Responden berasumsi pembalut mengandung parfum 
dapat menghilangkan bau tidak sedap pada genetalia saat 
menstruasi, tanpa disadari pembalut yang mengandung 
parfum mengandung zat yang bersifat iritatif sehingga 
menyebabkan responden mengalami iritasi.

Dari hasil penelitian maka peneliti berasumsi 
bahwa semakin dini usia pertama menstruasi (lamanya 
menstruasi) dengan usia saat ini yang semakin dewasa 
akan lebih baik dalam bertindak (praktik). Maka semakin 
tinggi perilaku merawat organ genetalia eksterna selama 
menstruasi seseorang maka semakin kecil kemungkinan 
mengalami vulvovaginitis demikian pula sebaliknya 
semakin rendah perilaku merawat organ genetalia 
eksterna selama menstruasi maka semakin besar 
kemungkinan menderita vulvovaginitis, hal ini sesuai 
dengan hasil penelitian yang menggambarkan bahwa 
adanya hubungan yang bermakna antara perilaku merawat 
organ genetalia eksterna dengan kejadian vulvovaginitis 
selama menstruasi. 

Perilaku merawat organ genetalia yang kurang 
baik tentunya akan meningkatkan risiko terganggunya 
keseimbangan kelembaban di daerah vagina terlebih 
saat mensturasi jika perempuan tidak memperhatikan 
kebersihan daerah vagina dengan baik akan muncullah 
beragam keluhan yang dapat menyebabkan terjadinya 
iritasi vagina. Untuk itu jika remaja putri ingin 
mengurangi dan mencegah terjadinya vulvovaginitis 
lebih baiknya merawat organ genetalia eksterna selama 
menstruasi dengan cara yang benar karena masih banyak 
remaja putri yang perilaku merawat organ genetalia 
eksterna dalam kategori perilaku kurang baik.
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kesimpulan dan saran

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang berjudul Hubungan Perilaku 
Merawat Organ Genetalia Ekterna dengan Kejadian 
Vulvovaginitis Selama Menstruasi pada Remaja Putri 
Kelas VII di MTsN Tuban dapat disimpulkan sebagai 
berikut:
1) Sebagian besar remaja putri di MTsN Tuban 

mempunyai perilaku merawat organ genetalia eksterna 
kurang baik.

2) Sebagian besar remaja putri di MTsN Tuban 
mengalami vulvovaginitis atau iritasi ringan pada 
organ genetalia.

3) Ada hubungan perilaku merawat organ genetalia 
eksterna dengan kejadian vulvovaginitis selama 
menstruasi pada remaja putri di MTsN Tuban. 

Saran 

Dalam penelitian ini, saran yang di berikan pada 
peneliti antara lain:

Bagi Peneliti
Diharapkan bagi peneliti dapat menambah 

pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan lebih aktif 
lagi mencari informasi mengenai kesehatan reproduksi. 

Bagi Institusi Pendidikan
Diharapkan pihak pendidikan khususnya MTsN 

Tuban sering memberikan materi biologi tentang 
kesehatan reproduksi kepada remaja putri dan memiliki 
organisasi PMR yang lebih berperan dengan tugasnya 
dalam menjaga kesehatan reproduksi dan organisasi PIK 
lebih sering memberikan edukasi kepada remaja.

Bagi Remaja
Diharapkan bagi remaja putri untuk lebih 

memperhatikan serta menjaga kesehatan reproduksi dan 
aktif mencari informasi mengenai masalah kesehatan 
reproduksi. 
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Teknik Menyusui dengan Penyulit Laktasi pada Ibu Menyusui 3–7 
Hari di Wilayah Puskesmas Jabon Kabupaten Jombang

(Feeding Techniques with Complications Lactation in Nursing Mother Day 3–7 
in The Health Centers Jabon)

Najah Soraya
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Jombang
Program Studi D-III Kebidanan

abstrak

Teknik menyusui merupakan salah satu faktor yang memengaruhi produksi ASI bila teknik menyusui tidak benar, dapat 
menyebabkan puting susu lecet dan menjadikan ibu enggan menyusui sehingga bayi tersebut jarang menyusu. Masalah kegagalan 
menyusui disebabkan karena kesalahan memposisikan dan melekatkan bayi. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan antara 
teknik menyusui dengan penyulit laktasi pada ibu menyusui 3–7 hari di Wilayah Puskesmas Jabon. Rancangan penelitian analitik 
korelasional. Populasi adalah semua ibu menyusui yang memiliki bayi usia 3–7 hari di Wilayah Puskesmas Jabon yang berjumlah 57 
responden. Teknik sampling menggunakan total populasi sehingga didapatkan sampel sebanyak 57 responden. Variabel independen 
adalah teknik menyusui, variabel dependen adalah penyulit laktasi pada ibu menyusui 3-7 hari. Data diambil dengan observasi, 
dan di analisa dengan uji Spearman Rank α = 0,05. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar memiliki teknik menyusui kurang 
yaitu sebanyak 32 ibu (56,1%), sebagian besar ada penyulit laktasi yaitu sebanyak 34 ibu (59.65%). Hasil uji korelasi Spearman Rank 
diperoleh – 0,738 dan ρ-value sebesar 0,000 ≤ 0,05 sehingga Ho ditolak. Cara menyusui yang benar dan masalah laktasi sangat 
berpengaruh dalam keberhasilan pemberian ASI eksklusif. Oleh karena itu dukungan petugas kesehatan dalam memberikan penyuluhan 
dan konseling tentang teknik menyusui yang benar sangat diperlukan.

Kata kunci: Teknik menyusui, penyulit laktasi

abstrak

Breastfeeding technique is one of the factors that affect the production ASI. Feeding techniques improperly, can 
cause nipples and become reluctant to breastfeeding mother so that the babies rarely feeding. Breastfeeding failure 
problems cause by the error position and attach the baby. The purpose of this study was to determine the relationship 
between breastfeeding technique with complication lactation in nursing mothers day 3–7 in health centers Jabon. 
Analytical research desaign correlation. Population is all breastfeeding mothers who had infants aged 3–7 days in the 
health center totaling 57 respondents Jabon. The sampling technique used to obtain the total population sample of 57 
respondents. The independent variable is the dependent variable breastfeeding technique is complicating lactation in 
breastfeeding 3–7 days. Data taken by observation, and analyzed by spearman Rank test α = 0.05. 

The results showed most had less feeding techniques as many as 32 mothers (56.1%), mostly there are complications 
that as many as 34 maternal lactation (59.65%). Spearman Rank correlation test results obtained – 0.738 and ρ-value 
as big as 0,000 ≤ 0,05 so Ho rejected. How to correct beastfeeding and lactation problelm are very influential in the 
success of exclusive breastfeeding. Therefore, the support of health workers in providing information and counseling on 
breastfeeding techniques that are urgently needed.

Key words: feeding techniques, complications lactation

pendahuluan

menyusui adalah suatu proses alamiah. Berjuta-juta 
ibu di seluruh dunia berhasil menyusui bayinya tanpa 
pernah membaca buku tentang ASI bahkan ibu yang 
buta huruf pun dapat menyusui anaknya dengan baik. 
(Utami Roeli, 2009). Teknik menyusui merupakan salah 
satu faktor yang memengaruhi produksi ASI bila teknik 
menyusui tidak benar, dapat menyebabkan puting susu 
lecet dan menjadikan ibu enggan menyusui sehingga bayi 
tersebut jarang menyusu. Masalah saat menyusui sering 

muncul, apalagi jika ibu adalah pengalaman pertama. 
Mulai dari ASI belum keluar pada hari pertama, puting 
susu nyeri, hingga si kecil rewel karena belum bisa 
menyusui dengan benar (Ambarwati, 2008). 

Berdasarkan data WHO (2008), cakupan ASI 
Eksklusif di negara miskin dan berkembang masih 
cukup rendah. Cakupan ASI Eksklusif di Afrika Utara 
32%, di Afrika Tengah 38%, di Afrika Barat 22%, di 
India 46%, di Philippines 34%, di Vietnam 27% dan 
di Myanmar 24%. Di Indonesia, berdasarkan data 
Susenas 2011 disebutkan data persentase bayi umur 
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0–6 bulan yang mendapatkan ASI sebesar 61,1% (target 
2011 sebesar 67%) dan persentase bayi umur 6 bulan 
yang mendapatkan ASI sebesar 38,5%. Bahkan hasil 
Riskesdas tahun 2010 pencapaian ASI Eksklusif hanya 
15,3%. Selanjutnya menurut Survei Demografi Kesehatan 
Indonesia 2012 hanya 10% bayi yang memperoleh ASI 
pada hari pertama, yang diberikan ASI kurang dari 2 
bulan sebanyak 73%, yang diberikan ASI 2 sampai 
3 bulan sebanyak 53% yang diberikan ASI 4 sampai 5 
bulan sebanyak 20% dan menyusui eksklusif sampai usia 
6 bulan sebanyak 49%. Cakupan ASI Eksklusif di Jawa 
Timur pada tahun 2013 adalah 70,8% dari 57.208 bayi 
usia 0–6 bulan (Laporan Tahunan Promkes tahun 2013). 
Data Dinkes Kabupaten Jombang tahun 2014 cakupan 
ASI Eksklusif masih cukup kecil yaitu hanya 7% dari 
11.860 bayi usia 0-6 bulan. Sedangkan di wilayah 
Kecamatan Jombang tahun 2015 diperoleh informasi 
bahwa pada bulan Januari–Maret 2015 terdapat kenaikan 
jumlah ibu yang memberikan ASI eksklusif pada bayi 
usia 3–7 hari. Meskipun setiap bulan jumlah ibu yang 
memberikan ASI eksklusif mengalami kenaikan, tetapi 
masih lebih banyak ibu yang tidak memberikan ASI 
eksklusif. Pada bulan Januari 2015 sebanyak 27 ibu 
(47,4%) tidak memberikan ASI eksklusif dikarenakan 
ada penyulit laktasi. Pada bulan Februari 2015 jumlah 
ibu yang mengalami penyulit laktasi semakin meningkat 
yaitu sebanyak 32 ibu (50,8%). Sedangkan pada Bulan 
Maret 2015 jumlah ibu yang mengalami penyulit laktasi 
menurun menjadi 24 ibu (35,8%).(Data Sekunder 
Pelaporan Puskesmas Bagor)

Masih rendahnya cakupan ASI eksklusif di Puskesmas 
Bagor tahun 2014 dikarenakan sebagian ibu tidak paham 
tentang cara menyusui yang benar, kegagalan menyusui 
sering dianggap sebagai problem pada anaknya saja. 
Selain itu ibu sering mengeluh bayinya sering menangis 
atau “menolak” menyusu, dan sebagainya yang sering 
diartikan bahwa ASI nya tidak cukup, atau ASI nya tidak 
enak, tidak baik ataupun pendapatnya sehingga sering 
menyebabkan diambilnya keputusan untuk menghentikan 
menyusui. Pada bayi masalah dalam menyusui yaitu 
sering menjadi “bingung puting” atau sering menangis, 
BB bayi turun, bahkan bisa menyebabkan bayi kuning 
(ikterik) karena bayi tidak mendapatkan ASI yang cukup. 
Teknik menyusui merupakan salah satu faktor yang 
memengaruhi produksi ASI di mana bila teknik menyusui 
tidak benar, dapat menyebabkan puting susu lecet dan 
menjadikan ibu enggan menyusui sehingga bayi tersebut 
jarang menyusu. Enggan menyusui akan berakibat 
kurang baik, karena isapan bayi sangat berpengaruh pada 
rangsangan produksi ASI selanjutnya. (Bobak, 2009). 

Penyulit dalam menyusui sering dialami ibu di awal 
menyusui pascamelahirkan sekitar 3–7 hari setelah 
melahirkan. Hal ini dikarenakan seringkali ibu kurang 
mendapatkan informasi tentang manfaat ASI dan tentang 
menyusui yang benar (Utami Roesli, 2009). Seringkali 
kegagalan menyusui disebabkan karena kesalahan 
memposisikan dan melekatkan bayi. Jika bayi tidak 

melekat dengan sempurna atau anda mendekap bayi 
sedemikian rupa sehingga menyebabkan puting menjadi 
nyeri, jika puting terus-menerus tergesek oleh lidah atau 
langit-langit bayi puting dapat mengalami abrasi atau 
luka. Puting yang lecet sangat menyakitkan dan dapat 
menyebabkan perdarahan, jika puting yang lecet tidak 
segera diobati dapat menyebabkan mastitis dan abses di 
payudara. Selain menyebabkan puting susu lecet teknik 
menyusui yang salah juga dapat mengakibatkan ASI 
tidak keluar optimal sehingga memengaruhi produksi 
ASI selanjutnya atau bayi enggan menyusu (Rosita, 
2009). Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan 
peneliti pada bulan Maret 2015 terhadap 10 ibu menyusui 
di Puskesmas Bagor, yaitu 7 ibu (70%) mengatakan tidak 
mengetahui teknik menyusui yang benar, 2 ibu (30%) 
mengatakan mengetahui cara menyusui yang benar 
tetapi dalam praktiknya mereka masih sering mengalami 
kendala, dan 1 ibu (10%) mengatakan sudah bisa 
melakukan teknik menyusui dengan benar. Dari 7 ibu 
yang tidak mengetahui teknik menyusui yang benar, 3 ibu 
(42,8%) merupakan primigravida yang belum memiliki 
pengalaman menyusui sehingga dalam menyusui bayinya 
masih banyak mengalami kesulitan. Sedangkan 2 ibu 
(28,6%) mengatakan puting susunya lecet saat dihisap 
oleh bayinya, dan 2 ibu (28,6%) mengatakan tidak 
mengerti bagaimana teknik melepas hisapan bayi yang 
benar.

Dampak dari teknik menyusui yang salah pada ibu 
yaitu ibu akan mengalami gangguan proses fisiologis 
setelah melahirkan, seperti puting susu lecet dan nyeri, 
payudara bengkak bahkan bisa sampai terjadi mastitis 
atau abses payudara dan sebagainya (Suradi dan Hesti, 
2007). Sedangkan dampak yang bisa ditimbulkan 
dari teknik menyusui yang salah secara makro adalah 
berkurangnya pemberian ASI eksklusif pada bayi yang 
dapat berpengaruh pada status gizi bayi. Teknik menyusui 
yang tidak benar dapat mengakibatkan ASI tidak keluar 
optimal sehingga memengaruhi produksi ASI selanjutnya 
atau bayi enggan menyusu (Rosita, 2009). Apabila bayi 
enggan menyusu, maka mengurangi frekuensi isapan 
bayi sehingga mengakibatkan ASI tidak keluar dan ibu 
menghentikan pemberian ASI eksklusif pada bayinya.

Cara menyusui yang benar dan masalah laktasi 
sangat berpengaruh dalam keberhasilan pemberian 
ASI eksklusif. Beberapa upaya untuk mengatasi teknik 
menyusui yang salah dan mengurangi kejadian penyulit 
dalam laktasi, maka dilakukan dengan langkah kegiatan 
manajemen laktasi yaitu: 1) pada masa kehamilan dengan 
memberikan konseling laktasi, 2) pada saat segera setelah 
persalinan dengan insiasi menyusu dini, 3) pada masa 
neonatus dengan rawat gabung, 4) pada masa menyusui 
selanjutnya dengan konseling untuk tetap memberikan 
ASI eksklusif sampai 6 bulan, kecukupan gizi dan 
dukungan keluarga. Dukungan keluarga, suami, anggota 
keluarga, kerabat harus dapat memberikan perhatian 
dan memperlihatkan simpatinya. Langkah yang harus 
di ambil mendorong ibu untuk percaya diri dan yakin 
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bahwa ia dapat sukses dalam menyusui bayinya dan 
membantu memecahkan masalah yang timbul pada ibu 
yang mempunyai pengalaman menyusui sebelumnya, 
ibu supaya aktif dalam kegiatan KP-ASI serta dukungan 
petugas kesehatan sangat diperlukan yaitu, yaitu memberi 
informasi pada ibu hamil maupun ibu nifas yang 
menyusui bayinya tentang cara menyusui yang benar 
dan nyaman sehingga diharapkan tidak terjadi penyulit 
laktasi, yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan 
cakupan pemberian ASI eksklusif. Penyampaian 
informasi tersebut dapat dilaksanakan pada pertemuan 
PKK, puskesmas, posyandu, penyuluhan ataupun dalam 
bentuk leaflet, pamflet, brosur, dll.

Sudah selayaknya setiap perempuan didukung untuk 
menggunakan hak mereka untuk menyusui tanpa paksaan 
dan tekanan. Pemerintah, masyarakat, professional 
kesehatan dan keluarga perlu melindungi hak setiap 
perempuan, kesetaraan gender dan penyediaan akses ke 
pelayanan kesehatan, pengaturan khusus cuti hamil ibu 
dan menyediakan fasilitas menyusui ASI tempat kerja. 

Dengan cara menyusui yang benar maka masalah-
masalah dalam laktasi seperti payudara bengkak, puting 
susu lecet, radang payudara, air susu kurang, bayi 
bingung puting (karena pemakaian dot atau kempeng) 
tidak ditemukan lagi diminimalkan. Oleh karena itu 
peneliti tertarik untuk mengungkap tentang: "Hubungan 
antara Teknik Menyusui dengan Penyulit Laktasi pada 
Ibu Menyusui 3–7 Hari di Wilayah Puskesmas Jabon 
Kabupaten Jombang".

tujuan penelitian

Mengidentifikasi teknik ibu menyusui 3–7 hari 
di Wilayah Pukesmas Puskesmas Jabon Kabupaten 
Jombang. Mengidentifikasi penyulit laktasi pada ibu 
menyusui 3–7 hari di Wilayah Puskesmas Jabon Jombang, 
Menganalisis hubungan antara teknik menyusui dengan 
penyulit laktasi pada ibu menyusui 3–7 hari di Wilayah 
Puskesmas Puskesmas Jabon Kabupaten Jombang. 

hipotesis

Ho : Tidak ada hubungan antara teknik menyusui 
dengan penyulit laktasi pada ibu menyusui 3–7 
hari di Wilayah Puskesmas Jabon Jombang jika 
ρ-value > 0,05

H1 : Ada hubungan antara teknik menyusui dengan 
penyulit laktasi pada ibu menyusui 3–7 hari 
di Wilayah Puskesmas Jabon Jombang jika 
ρ-value ≤ 0,05

desain penelitian

Desain penelitian ini menggunakan metode 
penelitian analitik yaitu suatu rancangan penelitian 
yang digunakan untuk mencari hubungan sebab akibat 
dengan adanya keterlibatan penelitian dalam melakukan 
manipulasi terhadap variabel bebas. Rancang bangun 
penelitian menggunakan pendekatan Cross Sectional 
di mana data yang menyangkut variabel bebas dan 
terikat akan dikumpulkan dalam waktu yang bersamaan 
(Notoatmodjo, 2010). 

Rancangan penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini berdasarkan lingkup penelitian termasuk 
penelitian inferensial. Berdasarkan tempat pengambilan 
data termasuk jenis penelitian lapangan. Berdasarkan cara 
pengumpulan data termasuk penelitian survey.

Berdasarkan ada tidaknya perlakuan, penelitian ini 
merupakan penelitian ex post facto (mengungkap fakta). 
Berdasarkan jenis data yang digunakan, penelitian ini 
menggunakan data primer.

metode penelitian

Pengumpulan data adalah suatu proses pendekatan 
kepada subjek dan proses pengumpulan karakteristik 
subjek yang diperlukan dalam suatu penelitian (Nursalam, 
2011).

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan 
dengan cara mengajukan judul, mendapatkan surat ijin 
studi pendahuluan dan penelitian, mengadakan studi 
pendahuluan melalui wawancara dan mengobservasi saat 
penelitian kepada responden.

Setelah penelitian dilakukan akan mendapatkan surat 
balasan ijin penelitian dari Puskesmas Puskesmas Jabon 
Kabupaten Jombang.

pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka dilakukan pengolahan 
data melalui tahapan Editing, Coding, dan Scoring.

hasil dan pembahasan

Hasil 

Berdasarkan tabel dan diagram diatas menunjukkan 
bahwa dari 57 ibu menyusui, hampir setengah responden 
memiliki umur 20–35 tahun, yaitu sebanyak 27 ibu 
(47,4%).
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Berdasarkan tabel dan diagram di atas menunjukkan 
bahwa dari 57 ibu menyusui, hampir setengah responden 
memiliki umur 20–35 tahun, yaitu sebanyak 27 ibu 
(47,4%

Berdasarkan diagram diatas menunjukkan bahwa 
dari 57 ibu menyusui, sebagian besar memiliki paritas 
multigravida, yaitu sebanyak 37 ibu (64,9%).

Tabel 1. Karakteristik responden berdasarkan umur

Usia (Tahun) Jumlah (n) Persentase (%) 

< 20 18 31,6

20-35 27 47,4

> 35 12 21,1

Jumlah 57 100

Sumber: Data Primer 2015

Tabel 3. Karakteristik pada Responden Berdasarkan 
Pekerjaan

Pekerjaan Jumlah (n) Persentase (%) 
IRT 40 70,2

Wiraswasta 11 19,3

PNS 2 3,5

Karyawan Pabrik 4 7,0

Jumlah 30 100

Sumber: Data Primer 2015

Berdasarkan tabel dan diagram diatas menunjukkan 
bahwa dari 57 ibu menyusui, sebagian besar memiliki 
pendidikan dasar, yaitu sebanyak 32 ibu (56,2%).

Tabel 2. Karakteristik pada Responden Berdasarkan 
Pendidikan

Pendidik Jumlah (n) Persentase (%) 
SD, SMP 32 56,2

SMA 19 33,3

PT 6 10,5

Jumlah 57 100

Sumber: Data Primer 2015

Berdasarkan tabel dan diagram diatas menunjukkan 
bahwa dari 57 ibu menyusui, sebagian besar merupakan 
ibu rumah tangga, yaitu sebanyak 40 ibu (70,2%).

Tabel 5. Teknik Ibu Menyusui 3–7 Hari di Wilayah 
Puskesmas Jabon Jombang

Teknik Menyusui Jumlah (n) Persentase (%) 
Baik 8 14,1

Cukup 17 29,8

Kurang 32 56,1

Jumlah 57 100

Sumber: Data Primer 2015

Tabel 4. Karakteristik pada Responden Berdasarkan 
Paritas

Paritas Jumlah (n) Persentase (%)
Primi 15 26,3

Multi 37 64,9

Grandemulti 5 8,8

Jumlah 57 100

Sumber: Data Primer 2015

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan bahwa dari 57 ibu 
menyusui, sebagian besar memiliki teknik menyusui kurang, 
yaitu sebanyak 32 ibu (56,1%).

Tabel 6. Penyulit Laktasi pada Ibu Menyusui 3–7 Hari di 
Wilayah Puskesmas Jabon Jombang

Penyulit Laktasi Jumlah (n) Persentase (%) 
Tidak ada penyulit 23 40,4

Ada penyulit 34 59,6

Jumlah 57 100

Sumber: Data Primer 2015

Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan bahwa dari 57 
ibu menyusui, sebagian besar ada penyulit laktasi, yaitu 
sebanyak 34 ibu (59,6%).

Tabel 7. Hubungan antara Teknik Ibu Menyusui dengan 
Penyulit Laktasi pada Ibu Menyusui 3–7 Hari di 
Wilayah Puskesmas Jabon Jombang

Teknik Menyusui

Penyulit Laktasi
TotalAda 

Penyulit
Tdk ada 
Penyulit

n % n % n %
Kurang 29 50,9 3 5,3 32 56,1

Cukup 5 8,8 12 21,1 17 29,8

Baik 0 0 8 14 8 14

Total 34 59,6 23 40,4 57 100

ρ-value = 0,000 α = 0,05

Sumber: Data Primer 2015

Berdasarkan tabel 7 diketahui bahwa dari 32 ibu 
menyusui sebagian besar memiliki teknik menyusui 
kurang dengan ada penyulit laktasi yaitu sebanyak 29 ibu 
(50,9%).
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Dari hasil uji statistik dapat dilihat p value = 0,000, 
di mana p value < α (0,05). Dari hasil hitung p value 
= 0,000 < α = 0,05 maka H1 diterima, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa ada hubungan antara teknik ibu 
menyusui dengan penyulit laktasi pada ibu menyusui 3–7 
hari di wilayah Puskesmas Jabon Kabupaten Jombang 
Tahun 2015.

Kemudian untuk mengetahui interpretasi hubungan 
adalah dengan membandingkan antara hasil nilai korelasi 
Spearman Rank dengan tabel interpretasi terhadap 
koefisien korelasi Sugiyono (2010). Nilai korelasi 
Spearman Rank – 0,738 menurut tabel interpretasi 
adalah termasuk dalam rentang antara 0,600–0,799 yaitu 
interpretasi kuat.

pembahasan

Teknik Ibu Menyusui 3–7 Hari di Wilayah Puskesmas 
Jabon Kabupaten Jombang 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian 
besar memiliki teknik menyusui kurang, yaitu sebanyak 
32 ibu (56,1%). Bila dihubungkan dengan data umum 
responden, maka diketahui bahwa 27 ibu (47,4%) memiliki 
umur 20–35 tahun. Faktor pendidikan, 32 ibu (56,2%) 
memiliki pendidikan dasar. Faktor pekerjaan, 40 ibu (70,2%) 
ibu rumah tangga. Faktor paritas, 37 ibu (64,9) ibu dengan 
paritas multigravida.

Menurut Nursalam (2008) bahwa semakin cukup 
umur, tingkat kematangan dan kekuatan seseorang 
akan lebih matang dalam berpikir dan bekerja dari segi 
kepercayaan masyarakat. Seseorang yang lebih dewasa 
akan lebih dipercaya dari orang yang belum cukup tinggi 
kedewasaannya. Hal ini sebagai akibat dari pengalaman 
dan kematangan jiwanya. Menurut Notoatmodjo (2010), 
dengan pendidikan yang rendah baik secara formal 
maupun informal menyebabkan ibu kurang memahami 
tentang teknik menyusui yang benar. Menurut Wawan 

dan Dewi (2011) menyatakan bahwa ibu rumah tangga 
yang mempunyai tingkat pendidikan yang rendah 
cenderung mengabaikan masalah kesehatan keluarganya. 
Sebaliknya ibu rumah tangga yang memiliki pendidikan 
tinggi akan lebih peduli terhadap masalah kesehatan 
keluarganya. Sedangkan Alimul, (2009) berpendapat 
bahwa pengalaman seseorang akan mempunyai dampak 
dalam bersikap baik positif maupun negatif mengingat 
pengalaman yang banyak atau lama akan mempunyai 
kecenderungan bertindak lebih dari yang baru.

Penyulit Laktasi pada Ibu Menyusui 3–7 Hari di Wilayah 
Puskesmas Jabon Kabupaten Jombang 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian 
besar ada penyulit laktasi, yaitu sebanyak 34 ibu (59,6%). 
Bila dihubungkan dengan data umum responden, maka 
diketahui bahwa 27 ibu (47,4%) memiliki umur 20–35 
tahun. Faktor pendidikan, 32 ibu (56,2%) memiliki 
pendidikan dasar. Faktor pekerjaan, 40 ibu (70,2%) ibu 
rumah tangga. Faktor paritas, 37 ibu (64,9) ibu dengan 
paritas multigravida karena ibu mencari nafkah tambahan.

Menurut Notoatmodjo (2010), pendidikan berarti 
bimbingan yang diberikan oleh seseorang terhadap 
perkembangan orang lain menuju ke arah suatu cita-cita 
tertentu. Makin tinggi tingkat pendidikan seseorang, 
maka makin mudah dalam memperoleh menerima 
informasi, sehingga kemampuan ibu dalam berpikir lebih 
rasional. Sebaliknya makin rendah pendidikan seseorang, 
maka kurang mampu berpikir rasional dan mengakses 
informasi. Penyulit dalam menyusui sering dialami ibu di 
awal menyusui pascamelahirkan sekitar 3 – 7 hari setelah 
melahirkan. Hal ini dikarenakan seringkali ibu kurang 
mendapatkan informasi tentang manfaat ASI dan tentang 
menyusui yang benar (Utami Roesli, 2009), sehingga 
petugas kesehatan harus lebih giat memberikan informasi 
dan pelatihan cara menyusui yang benar.

Hubungan antara Teknik Ibu Menyusui dengan Penyulit 
Laktasi pada Ibu Menyusui 3–7 Hari di Wilayah Puskesmas 
Jabon Jombang

Berdasarkan hasil uji statistik dapat dilihat  
p value = 0,000, di mana p value < α (0,05). Dari hasil 
hitung p value = 0,000 < α = 0,05 maka H1 diterima, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara 
teknik ibu menyusui dengan penyulit laktasi pada ibu 
menyusui 3–7 hari di wilayah Puskesmas Puskesmas 
Jabon Jombang Tahun 2015.

Kemudian untuk mengetahui interpretasi hubungan 
adalah dengan membandingkan antara hasil nilai korelasi 
Spearman Rank dengan tabel interpretasi terhadap 
koefisien korelasi Sugiyono (2010). Nilai korelasi 
Spearman Rank – 0,738 menurut tabel interpretasi 
adalah termasuk dalam rentang antara 0,600–0,799 yaitu 
interpretasi kuat.

Tabel 8. Hasil Uji Spearman Rank Hubungan antara 
Teknik Ibu Menyusui dengan Penyulit Laktasi 
pada Ibu Menyusui 3–7 Hari di Wilayah 
Puskesmas Jabon Kabupaten Jombang

Teknik Penyulit
Spearman’ rho Teknik Correlation 

Coefficien
Sig. (2-tailed)
N

1.000

.
57

–.738**

.000
57

Penyulit Correlation 
Coefficien
Sig. (2-tailed)
N

–.738**

.000
57

1.000

.
57

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)
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kesimpulan dan saran

Kesimpulan

Teknik ibu menyusui 3–7 hari di Wilayah Puskesmas 
Jabon Kabupaten Jombang, sebagian besar memiliki 
teknik menyusui kurang, yaitu sebanyak 32 responden 
(56,1%)

Penyulit laktasi ibu menyusui 3–7 hari di Wilayah 
Puskesmas Jabon Kabupaten Jombang, sebagian besar ada 
penyulit laktasi, yaitu sebanyak 34 responden (59,6%).

Ada hubungan yang signifikan antara teknik ibu 
menyusui dengan penyulit laktasi pada ibu menyusui 3 – 7 
hari di Wilayah Puskesmas Jabon Kabupaten Jombang.

Saran

Bagi Tempat Penelitian:

Diharapkan melalui hasil penelitian ini puskesmas 
dapat membekali tenaga kesehatan tentang teknik 
menyusui yang baik dan benar kepada ibu hamil dan 
menyusui yang berkunjung ke puskesmas. Hal ini dapat 
mengurangi kejadian penyulit laktasi yang pada akhirnya 
dapat meningkatkan cakupan ASI eksklusif.

Bagi Tenaga Kesehatan (Bidan)

Melalui hasil penelitian ini hendaknya bidan lebih 
aktif dalam memberikan penyuluhan kepada ibu hamil 
maupun menyusui tentang teknik menyusui dan cara 
mengatasi penyulit pada laktasi.

Bagi Institusi Pendidikan:

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan 
bagi institusi untuk dikembangkan dalam penelitian 
selanjutnya, sehingga peran bidan profesional menjadi 
lebih baik.

Bagi Peneliti:

Diharapkan melalui hasil penelitian ini peneliti 
dapat mengembangkan hasil penelitian ini supaya lebih 
sempurna, misal hubungan teknik menyusui dengan 
cakupan ASI eksklusif, produksi ASI dan status gizi 
balita.

Bagi Responden:

Melalui hasil penelitian ini, diharapkan para ibu hamil 
perlu mengikuti kelas ibu hamil karena melalui kelas ibu 
hamil, ibu memperoleh informasi penting salah satunya 
tentang pentingnya ASI eksklusif pada bayi dan teknik 
menyusui yang benar. 
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Hubungan Tingkat Pengetahuan Dukun Bayi dengan Teknik Pijat 
Bayi di Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo

Muthmainnah Zakiyyah, Tutik Ekasari, Iis Hanifah
Akademi Kebidanan Hafshawaty Zainul Hasan Genggong Probolinggo

abstrak

Di Indonesia, pijat bayi kebanyakan masih dilakukan oleh dukun bayi yang sudah memiliki keahlian memijat secara turun temurun. 
Dukun bayi tersebut mendapatkan pengetahuan tentang pijat bayi dari nenek moyangnya. Mereka belum pernah mendapatkan 
pendidikan kesehatan dan pelatihan tentang teknik pijat bayi dari tenaga kesehatan sehingga Banyak dukun bayi yang masih 
melakukan pemijatan yang tidak sesuai dengan langkah pemijatan yang dianjurkan untuk bayi, banyak teknik pemijatan yang tidak 
diperbolehkan justru dipraktikkan oleh para dukun bayi ini. Metode penelitian ini menggunakan analitik dengan rancang bangun 
crossectional. Populasi yang digunakan adalah semua dukun bayi di Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo sebanyak 20 orang. 
Teknik pengambilan sampel dengan Total Sampling. Sampel adalah semua dukun bayi di Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo. 
Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan ceklist serta dianalisis secara univariat dan bivariat.  Hasil penelitian pada tanggal 
22–27 Januari 2015 di Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo didapatkan bahwa sebagian besar tingkat pengetahuan dukun 
bayi kurang sebanyak 17 orang dengan teknik pijat bayi salah sebanyak 4 orang (24%) dan teknik pijat bayi benar sebanyak 13 orang 
(76%). Dari hasil uji statistik dengan Spearman Rho diperoleh hasil p = 0,000 yang berarti ada hubungan antara tingkat pengetahuan 
dukun bayi dengan teknik pijat bayi.  Dukun bayi sebaiknya diberikan pengetahuan tentang teknik pijat bayi yang benar. Selama ini 
dukun bayi mempraktikkan pijatannya karena faktor turun temurun, mereka tidak tahu teknik pijat bayi yang benar dan manfaatnya 
yaitu salah satunya menstimulasi pertumbuhan dan pekembangan bayi.

Kata kunci: Pengetahuan, Dukun bayi, Teknik pijat

abstract

In Indonesia, Baby massage is done mostly by shaman of baby who already have expertise massaging hereditary. shaman of 
baby are getting knowledge about infant massage from her ancestors. They never received health education and training in infant 
massage techniques from a health. so Many shaman of baby are still doing the massage which is not in accordance with the measures 
recommended for baby massage, many massage techniques are not allowed to actually practiced by these shaman of baby. This study 
uses an analytical method with cross sectional design. The population is all shaman of baby in District Gending Probolinggo as many 
as 20 people. The sampling technique with total sampling. The samples were all shaman of baby in District Gending Probolinggo. 
Collecting data using a questionnaire and checklist and analyzed by bivariate univariatdan. Results of research on 22–27 January 
2015 in the District Gending Probolinggo found that most of the knowledge level of the shaman of baby less were 17 infant massage 
techniques incorrectly 4 people (24%) and infant massage techniques correctly as many as 13 people (76%). From the statistical test 
results obtained with the Spearman Rho p = 0.000 < α 0,05 which means that there is a correlation between the level of knowledge 
of traditional birth attendants and infant massage techniques. The Shaman of Baby should be given knowledge about infant massage 
techniques that this benar. All this time, Shaman of Baby practicing the massage due to hereditary factors, they do not know the correct 
technique of infant massage and its benefits is one of them stimulates the baby’s growth and developments.

Key words: Knowledge, Shaman Of Baby, Massage Techniques

pendahuluan

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 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 
pernapasan serta sirkulasi darah dan limpha (Subakti dan 
Rizky, 2008).

Di Indonesia, pijat bayi kebanyakan masih dilakukan 
oleh dukun bayi yang sudah memiliki keahlian memijat 
secara turun temurun. Dukun bayi ini lebih banyak 
ditemukan di daerah pedesaan daripada perkotaan. Hal 
ini disebabkan karena banyaknya orang desa yang masih 
mempercayakan pemijatan anak mereka pada dukun bayi 
dibandingkan melakukan pemijatan sendiri. Di Propinsi 
Jawa Timur, Kabupaten Probolinggo tercatat sebagai 
jumlah dukun bayi terbanyak peringkat ke-2. Jumlah 
dukun bayi di Kabupaten Probolinggo yang tercatat di 
Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo sebanyak 716 
orang dan Jumlah dukun bayi di Kecamatan Gending 
sebanyak 20 orang (Dinkes Kabupaten Probolinggo, 
2012).
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Banyak dukun bayi yang masih melakukan pemijatan 
yang tidak sesuai dengan langkah pemijatan yang 
dianjurkan untuk bayi, sehingga banyak teknik pemijatan 
yang tidak diperbolehkan justru dipraktikkan oleh para 
dukun bayi ini, salah satunya pemijatan dengan meremas-
remas daerah kepala. Pada bayi, tulang tengkorak tidak 
terbentuk secara sempurna sampai bayi berusia 20 bulan. 
Hal ini dikarenakan perkembangan otak terjadi secara 
pesat pada masa-masa ini dan tengkorak yang belum 
terbentuk ini merupakan ruang untuk berkembangnya 
otak secara sempurna. Oleh karena itu, apabila dilakukan 
pemijatan pada daerah kepala, maka terjadilah perdarahan 
otak dan kerusakan sistem syaraf di bagian otak akan 
semakin besar (Subakti dan Rizky, 2008). Pada tanggal 
4 Januari 2015 peneliti melakukan studi pendahuluan di 
Kecamatan Gending kepada 10 dukun bayi. Didapatkan 
10 dukun bayi tidak tahu tentang teknik pijat bayi yang 
benar, 7 dukun bayi teknik pemijatan bayinya benar dan 
3 dukun bayi teknik pemijatan bayinya salah.

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, 2010).

Pijat bayi yang benar memiliki manfaat yang berguna 
untuk bayi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Field dan schanberg (2006) bahwa bayi yang dipijat 
menunjukkan peningkatan tonus nervus vagus (saraf otak 
ke-10) yang akan menyebabkan peningkatan kadar enzim 
penyerapan makanan akan menjadi lebih baik sehingga 
berat badan bayi meningkat lebih banyak daripada yang 
tidak dipijat. Manfaat lainnya adalah stimulasi sentuhan 
(touch) yang bisa membantu mengoptimalkan tumbuh 
kembang bayi.

Dukun bayi sebaiknya diberikan pengetahuan 
tentang teknik pijat bayi yang benar. Selama ini dukun 
bayi mempraktikkan pijatannya karena faktor turun 
temurun, mereka tidak tahu teknik pijat bayi yang 
benar dan manfaatnya yaitu salah satunya menstimulasi 
pertumbuhan dan perkembangan bayi.

materi

Tingkat Pengetahuan

Pengetahuan adalah hasil dari tahu dan ini terjadi 
setelah orang melakukan penginderaan terhadap 
suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui 
panca indera manusia. Yakni indera penglihatan, 
pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar 
pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga 
(Notoatmodjo, 2007).

teknik pemijatan bayi

Teknik pijat bayi menurut Maharani (2009) meliputi: 

1. KAKI a. Perahan cara india
1) Pegang kaki bayi pada pangkal paha
2) Gerakan tangan ke bawah secara bergantian

b. Peras dan Puter
1) Pegang kaki pada pangkal paha dengan kedua tangan
2) Peras dan putar dengan lembut dari pangkal paha ke arah mata kaki

c. Telapak
1) Urut telapak kaki dengan kedua ibu jari secara bergantian dimulai dari tumit

d. Tarikan Lembut Jari
1) Pijat jari-jari satu persatu dengan gerakan memutar menjauhi telapak kaki 

menuju jari-jari telapak kaki

e. Gerakan peregangan 
1) Pijat telapak kaki dengan jari telunjuk dimulai dari batas jari-jari ke arah 

tumit
2) Dengan jari tangan regangkan punggung kaki ke arah tumit
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f. Titik tekanan
 Seluruh permukaan telapak kaki dari arah tumit ke jari-jari dengan menggunakan 

kedua ibu jari

g. Punggung kaki
 Pijat punggung kaki dari pergelangan kaki ke arah jari-jari dengan menggunakan 

kedua ibu jari

h. Peras dan putar pergelangan kaki
 Membuat gerakan meremas dengan menggunakan jari-jari 

i. Perahan cara Swedia
 Pegang pergelangan kaki bayi, gerakan tangan bergantian dari pergelangan kaki 

ke pangkal paha

j. Gerakan menggulung
1) Pegang pangkal paha dengan kedua tangan
2) Buat gerakan menggulung dari pangkal paha ke pergelangan kaki

k. Gerakan Akhir
1) Setelah gerakan dilakukan semua, rapatkan kedua kaki
2) Letakkan kedua tangan bersamaan pada pantat dan pangkal paha
3) Usap kedua kaki dengan lembut dari paha ke pergelangan kaki

2. PERUT a. Mengayuh Sepeda
Memijat perut dari atas ke bawah dengan kedua tangan secara pergantian

b. Mengayuh sepeda dengan kaki di angkat
1) Angkat kedua kaki bayi dengan salah satu tangan 
2) Dengan tangan yang lain pijat perut dari perut bagian atas sampai jari-jari 

kaki

c. Ibu jari ke Samping
1) Letakkan kedua ibu jari di samping kanan dan kiri pusat bayi
2) Gerakkan kedua ibu jari kearah tepi perut kanan dan kiri 

d. Gerakan Bulan Matahari
1) Membuat lingkaran searah jarum jam, jari tangan mulai dari perut bagian 

bawah ke atas kemudian kembali ke bawah
2) Tangan kanan membuat setengah lingkaran dari bagian kanan perut bayi 

sampai kebagian kiri perut bayi (seolah membentuk gambar bulan)
3) Lakukan gerakan ini bersama-sama. Tangan kiri selalu membuat bulatan 

penuh (matahari), sedangkan tangan kanan akan membuat gerakan setengah 
lingkaran (bulan)

e. Gerakan I Love You
1) ”I” Pijatlah perut bayi mulai dari bagian kiri atas ke bawah dengan 

menggunakan jari- jari tangan kanan membuat huruf ”I”
2) ”Love” Pijatlah perut bayi membentuk huruf ”L” terbalik, mulai dari kanan 

atas ke kiri atas, kemudian dari atas ke kiri bawah
3) ”You” Pijatlah perut bayi membentuk huruf ”U” terbalik, mulai dari kanan 

bawah (daerah usus buntu) ke atas, kemudian ke kiri bawah, ke bawah dan 
berakhir di perut kiri bawah

f. Gelembung atau jari-jari berjalan 
Letakkan ujung- ujung jari satu tangan pada bagian perut bagian kanan 
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3. DADA a. Jantung Besar
1) Meletakkan ujung-ujung jari kedua telapak tangan di tengah dada bayi
2) Buat gerakan gerakan ke atas sampai kebawah leher, kemudian kesamping 

diatas tulang selangka, lalu kebawah membentuk jantung dan kembali ke ulu 
hati

b. Kupu-kupu 
1) Tangan kanan membuat gerakan memijat menyilang dari tengah dada ke arah 

bahu kanan dan kembali ke ulu hati
2) Gerakkan tangan kiri ke bahu kiri dan kembali ke ulu hati

4. TANGAN a. Memijat Ketiak
 Membuat gerakan memijat pada daerah ketiak dari atas ke bawah

b. Perahan cara India
1) Pegang pundak bayi dengan tangan kanan, sedangkan tangan kiri memegang 

pergelangan tangan bayi
2) Gerakkan tangan kanan dan kiri di mulai dari pundak ke arah pergelangan 

tangan
3) Gerakkan tangan kanan dan kiri secara bergantian dan berulang seperti 

memerah susu sapi

c. Peras dan Putar
 Peras dan putar tangan bayi dari arah pundak ke pergelangan tangan

d. Membuka Tangan
 Pijat telapak tangan dengan kedua ibu jari dari pergelangan tangan sampai kearah 

jari-jari 

e.  Putar Jari-jari 
1) Pijat jari bayi satu persatu kearah ujung bayi dengan gerakan memutar
2) Akhiri gerakan ini dengan tarikan lembut pada tiap ujung bayi

f. Punggung Tangan 
1) Letakkan tangan bayi di antara kedua tangan kita
2) Usap punggung tangan bayi dari arah pergelangan tangan kearah jari-jari 

g. Peras dan Putar Pergelangan Tangan 
 Peras sekeliling pergelangan tangan dengan ibu jari dan jari telunjuk

h. Perahan Cara Swedia
1) Gerakkan tangan kanan dan kiri secara bergantian dari pergelangan tangan ke 

arah pundak
2) Lanjutkan pijatan dari pergelangan tangan kiri kearah pundak

i. Gerakan Menggulung
1) Pegang lengan bayi bagian atas dengan kedua telapak tangan
2) Bentuk gerakan menggulung dari pangkal lengan kearah pergelangan jari-jari 
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5. MUKA a. Menyetrika Dahi
1) Letakkan kedua jari tangan pada pertengahan dahi
2) Tekan dahi dengan lembut dari dahi bagian tengah keluar kesamping kanan 

dan kiri
3) Gerakkan kebawah kedaerah pelipis, membuat lingkaran kecil di daerah 

pelipis kemudian gerakkan kebawah melalui daerah pipi di bawah mata

b.  Menyetrika Alis
1) Meletakkan kedua ibu jari diantara kedua mata
2) Gunakan kedua ibu jari untuk memijat secara lembut pada alis mata dan diatas 

kelopak mata mulai dari tengah ke samping seolah menyetrika alis

c. Hidung = Senyum I
1) Letakkan kedu ibu jari di pertengahan alis
2) Tekan ibu jari dari pertengahan kedua alis turun melalui tepi hidung kerah 

pipi dengan membuat gerakan ke samping dan ke atas

d. Mulut Bagian Atas = Senyum II
1) Letakkan kedua ibu jari diatas mulut, bawah sekat hidung
2) Gerakkan kedua ibu jari dari tengah ke samping dan ke atas ke daerah pipi

e. Mulut Bagian Bawah = Senyum III
1) Letakkan kedua ibu jari ditengah dagu
2) Tekan kedua ibu jari pada dagu dengan gerakan dari tengah ke samping, 

kemudian ke atas kearah pipi

f. Lingkaran Kecil di Rahang
 Dengan menggunakan kedua jari tangan membuat lingkaran kecil di daerah rahang 

bayi

g. Belakang Telinga
 Memberi tekanan lembut dengan ujung- ujung jari pada daerah belakang telinga 

kanan dan kiri

6. PUNGGUNG a. Gerakan Maju Mundur
1) Tengkurapkan bayi melintang dengan kepala disebelah kanan dan kiri
2) Pijat Punggung bayi dengan gerakan maju mndur menggunakan kedua telapak 

tangan dari bawah leher sampai ke pantat bayi dan kembali ke leher

b. Gerakan Menyetrika
1) Pegang pantat bayi dengan tangan kanan
2) Tangan kiri memijat dari leher kebawah ketemu dengan tangan kanan

c. Gerakan Menyetrika dan Mengangkat Kaki
 Ulangi gerakan menyetrika punggung, tangan kanan memegang kaki dan gerakan 

dilanjutkan sampai ke tumit kaki

d. Gerakan Melingkar
1) Jari kedua tangan membuat gerakan melingkar kecil dari tengkuk turun 

kebawah kanan tulang punggung sampai ke pantat
2) Mulai lingkaran kecil di leher, kemudian Lingkaran besar di pantat

e. Gerakan Menggaruk
 Buat gerakan menggaruk memanjang sampai ke pantat bayi dengan lima jari 

tangan
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metode penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian analitik 
yang menjelaskan hubungan antar variabel dengan 
menggunakan alat bantu berupa kuesioner untuk 
mengukur tingkat pengetahuan dukun bayi dan ceklist 
untuk mengukur teknik pijat bayi. Rancang bangun 
penelitian ini adalah crossectional. Populasi Semua dukun 
bayi di Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo 
sebanyak 20 orang. Sampling: Menggunakan Total 
Sampling. Sampel Semua dukun bayi di Kecamatan 
Gending Kabupaten Probolinggo sebanyak 20 orang. 
Analisis bivariat dengan menggunakan uji Spearman 
untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dukun 
bayi dengan teknik pijat bayi

hasil penelitian

Tingkat Pengetahuan Dukun Bayi

Hubungan Tingkat Pengetahuan Dukun Bayi dengan 
Teknik Pijat Bayi

Tabel 1. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat 
Pengetahuan di Kecamatan Gending Kabupaten 
Probolinggo tahun 2015

No. Faktor Obstetri Frekuensi Prosentase (%)
1 Kurang 17 85

2 Cukup 2 10

3 Baik 1 5

Total 20 100

Sumber: Data Primer 2015

Berdasarkan tabel 1 didapatkan bahwa tingkat 
pengetahuan dukun bayi sebagian besar kurang sebanyak 
17 responden (85%).

Teknik Pijat Bayi

Tabel 2. Distribusi Responden Berdasarkan Teknik 
Pijat Bayi di Kecamatan Gending Kabupaten 
Probolinggo Tahun 2015

No. Teknik Pijat Frekuensi Prosentase (%)

1 Salah 5 25

2 Benar 15 75

Total 20 100

Sumber: Data Primer 2015

Berdasarkan tabel 2 didapatkan bahwa teknik pijat 
bayi sebagian besar benar sebanyak 15 responden (75%).

Tabel 3. Hubungan Tingkat Pengetahuan Dukun Bayi 
dengan Teknik Pijat Bayi di Kecamatan Gending 
Kabupaten Probolinggo Tahun 2015

Tingkat 
Pengetahuan

Teknik Pijat Bayi
Total 

Prosentase 
(%)Salah

Prosentase  
(%)

Benar
Prosentase 

(%)

Kurang 4 24 13 76 17 100

Cukup 1 50 1 50 2 100

Baik 0 0 1 100 1 100

Total 5 25 15 75 20 100

Sumber: Data Primer 2015

Berdasarkan tabel 3 didapatkan bahwa sebagian besar 
tingkat pengetahuan dukun bayi kurang sebanyak 17 
orang dengan teknik pijat bayi salah sebanyak 4 orang 
(24%) dan teknik pijat bayi benar sebanyak 13 orang 
(76%).

Dari hasil uji statistik dengan Spearman Rho diperoleh 
hasil p = 0,000 < α 0,05 yang berarti ada hubungan yang 
signifikan antara tingkat pengetahuan dukun bayi dengan 
teknik pijat bayi. 

pembahasan

Tingkat Pengetahuan Dukun Bayi

Berdasarkan hasil penelitian tentang tingkat 
pengetahuan dukun bayi yang terdapat pada tabel 1 
dapat diketahui bahwa 1 dukun bayi (5%) memiliki 
pengetahuan yang baik 2 dukun bayi (10%) memiliki 
pengetahuan yang cukup dan 85 dukun bayi (85%) 
memiliki pengetahuan yang kurang tentang pijat bayi.

Pengetahuan merupakan hasil penginderaan manusia, 
atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indra 
yang dimilikinya (mata, hidung, telinga, dan sebagainya). 
Dengan sendirinya pada waktu penginderaan sampai 
menghasilkan pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi 
oleh intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek 
(Notoatmodjo, 2010).

Adapun faktor-faktor yang memengaruhi pengetahuan 
antara lain: Usia, pendidikan, jenis kelamin, pekerjaan, 
sumber informasi. Dilihat dari hasil penelitian bahwa 
dukun bayi sebagian besar mempunyai pengetahuan yang 
kurang, hal ini disebabkan berbagai faktor, salah satunya 
adalah pendidikan, karena pendidikan sangat berperan 
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penting terhadap pengetahuan seseorang. Semakin 
tinggi pendidikan seseorang maka semakin mudah untuk 
mendapatkan informasi. Semakin banyak informasi yang 
didapat maka semakin tinggi pula pengetahuannya.

Teknik Pijat Bayi 

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa 5 (25%) 
teknik pemijatan dukun bayi salah dan 15 (75%) teknik 
pemijatan dukun bayi adalah benar.

Pijat bayi biasa disebut dengan stimulus touch. Pijat 
bayi dapat diartikan sebagai sentuhan komunikasi yang 
nyaman antara ibu dan bayi. Pijat bayi sudah dikenal 
sejak berabad-abad yang lalu, pada berbagai bangsa dan 
kebudayaan, dengan berbagai bentuk terapi dan tujuan. 
Pijat bayi merupakan pengungkapan rasa kasih sayang 
antara orang tua dengan anak lewat sentuhan pada kulit 
yang berdampak sangat luar biasa (Maharani, 2009).

Adapun teknik pemijatan bayi yang benar dilakukan 
secara perlahan dan lembut dimulai dari kaki sampai 
punggung dengan teknik perahan secara india, swedia, 
seperti memerah sapi, seperti memegang softball, 
gerakan ILU dan lain sebagainya. Teknik pemijatan yang 
benar disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya dari 
pengalaman atau pelatihan yang didapat oleh dukun bayi.

Hubungan Tingkat Pengetahuan Dukun Bayi dengan 
Teknik Pijat Bayi

Berdasarkan table 3 didapatkan bahwa sebagian besar 
tingkat pengetahuan kurang sebanyak 17 orang dengan 
teknik pemijatan salah sebanyak 4 orang (24%) dan 
teknik pijat bayi benar sebanyak 13 orang (76%). Hasil 
analisis Spearman Rho p = 0,000 < α 0,05 yang berarti 
ada hubungan tingkat pengetahuan dukun bayi dengan 
teknik pijat bayi.

Pengetahuan atau kognitif merupakan domain 
yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan 
seseorang (overt behavior). Karena itu dari pengalaman 
dan penelitian ternyata perilaku yang didasari oleh 
pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku 
yang tidak didasari oleh pengetahuan (Notoatmodjo, 
2007). Menurut teori Skiner merumuskan bahwa perilaku 
merupakan respons atau reaksi seseorang terhadap 
stimulus (rangsangan dari luar) oleh karena perilaku 
ini terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap 
organisme kemudian organisme tersebut merespons). 
Adapun faktor-faktor yang memengaruhi pengetahuan 
yaitu faktor internal meliputi: usia, pendidikan, minat, 

pengalaman, sedangkan faktor eksternal meliputi: 
Ekonomi, Informasi, Lingkungan.

Dilihat dari faktor usia, semua responden memiliki 
usia yang sangat matang, karena semakin cukup 
umur tingkat kematangan dan kekuatan seseorang 
akan lebih matang dalam berpikir dan bekerja. Dari 
segi kepercayaan masyarakat seseorang yang lebih 
dewasa akan lebih dipercaya daripada orang yang 
belum cukup kedewasaannya. Hal ini sebagai akibat 
dari pengalaman dan kematangan jiwanya, makin tua 
seseorang maka makin kondusif dalam menggunakan 
koping terhadap masalah yang dihadapi. Dari teori 
diatas dapat disimpulkan bahwasanya semakin tinggi 
pengetahuan seseorang maka semakin baik pula tingkah 
laku seseorang, dalam hal ini dapat dicontohkan seorang 
dukun yang mempunyai pengetahuan yang tinggi 
tentang teknik pijat bayi maka semakin baik juga dalam 
mempraktekkannya. 

kesimpulan

Tingkat pengetahauan dukun bayi tentang teknik pijat 
bayi DI Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo 
sebagian besar kurang sebanyak 17 responden (85%).

Teknik pijat bayi yang dilakukan dukun bayi di 
Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo sebagian 
besar benar sebanyak 15 responden (75%).

Ada hubungan tingkat pengetahuan dukun bayi 
dengan teknik pijat bayi di Kecamatan Gending 
Kabupaten Probolinggo.
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