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Gambaran Jumlah Trombosit dan Nilai Hematrokit pada 
Pasien Demam Berdarah Dengue (DBD) yang Cenderung 
Mengalami Komplikasi Shock di RSU Anwar Medika Periode 
Februari–Desember 2016

(Description of Thrombocyte Count and Hematocite Value on Dengue Fever 
Patient with Shock at Anwar Medika Hospital February–December 2016 
Period)

Acivrida Mega Charisma
STIKES RS ANWAR MEDIKA,
Email: Acie.vrida@gmail.com

ABSTRAK 
Meski angka kematian akibat DBD semakin menurun setiap tahunnya, namun angka kematian penderita DBD dengan renjatan 

(shock) yang disertai perdarahan gastro intestinal hebat dan ensefalopati masih tinggi. Pemeriksaan laboratorium yang biasanya 
dilakukan untuk diagnosis sekaligus memungkinkan untuk memprediksi terjadinya renjatan adalah rendahnya jumlah trombosit dan 
tingginya nilai hematokrit, meskipun validitasnya menjadi kontroversional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran jumlah 
trombosit dan nilai hematokrit pada penderita DBD dengan kecenderungan terjadi shock. Data diperoleh dari rekam medik Rumah 
Sakit Anwar Medika yang terdiagnosa DBD dan SSD selama periode Februari–Desember 2016. Pasien dari penelitian ini adalah 
pasien yang terdiagnosa DBD dan SSD sesuai kriteria WHO, data yang diambil adalah jenis kelamin, usia, jumlah trombosit dan nilai 
hematokrit yang kemudian dianalisa sebagai variabel untuk memprediksi terjadinya renjatan. Variabel-variabel tersebut dianalisa 
dengan analisis bivariat dan univariat. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 260 sampel. 238 adalah sampel DBD tanpa shock 
dan 22 sampel DBD dengan shock. Didapatkan 100% pasien mengalami trombositopenia dan 45,8% diantaranya memiliki jumlah 
trombosit < 50.000 sel/ mm3 dan 37.7% pasien mengalami hemokonsentrasi. Data menunjukkan shock lebih sering terjadi pada pasien 
laki-laki, usia < 15 tahun, jumlah trombosit < 50.000 sel/ mm3 dan nilai hematokrit > = 39% namun ke empat variabel tersebut 
tidak memiliki nilai yang bermakna sebagai alat deteksi kecenderungan terjadinya renjatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 
rendahnya jumlah trombosit dan tingginya nilai hematokrit saat admisi merupakan gambaran untuk diagnosa DBD, tetapi tidak selalu 
menunjukkan kecenderungan tinggi untuk terjadinya renjatan,

Kata kunci: demam berdarah dengue, jumlah trombosit, nilai hematokrit, cenderung renjatan (shock)

ABSTRACT
Although declining every year, the death rate of dengue fever patients with severe gastro intestinal bleeding and encephalopathy 

is still high. Laboratory tests that are usually performed for diagnosis, which is also supposed to be possible on predicting shock 
occurrence, are the platelets count and the value of hematocrit, despite their validity becomes controversial. This study aims to fi nd 
out the description of the platelets count and hematokrit values in DHF patient with tendency of shock occurrence. Data were obtained 
from medical record of Anwar Medika hospital which diagnosed with DHF and DSS in February to December 2016. Patients studied 
were patients diagnosed with DHF and SSD according to the WHO criteria. Their sex, age, platelet count and hematocrit values were 
analyzed as variables to predict shock occurrence. The variables are analyzed by bivariate and univariate analysis. This sample in 
this study amounted to 260 samples. 238 is DHF sample without shock and 22 is DHF sample with shock. Obtained 100% of patient 
had thrombocytopenia and 45.8% of them had platelet count < 50.000 cell/ mm3 and 37.7% of patient had hemoconcentration. 
This study showed more frequent shock in male, age < 15 years, platelets count < 50.000 cell/ mm3 and hematocrit value > 39%. 
However all variable did not have signifi cant value on predicting shock occurrence. This study concluded that low platelet counts 
and high hematocrit values at admission are illustrative for the diagnosis of DHF, but not always indicating a high tendency for shock 
occurrence.

Keywords: Dengue Hemorragic fever, platelet count, hematocrit value, shock occurrence

PENDAHULUAN

Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan 
salah satu masalah kesehatan masyarakat utama di 
Indonesia yang sering menyebabkan KLB (Kejadian 
Luar Biasa). Perjalanan penyakit ini sangat cepat dan 

dapat menyebabkan kematian karena penanganan yang 
terlambat.1 

Data WHO tahun 2012 melaporkan bahwa Penyakit 
DBD di kawasan Asia Pasifik termasuk Indonesia, 
meningkat sebesar 75% dibandingkan kawasan lain.2 Asia 
menempati urutan pertama dalam jumlah penderita DBD 
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setiap tahunnya. Sementara itu, sejak tahun 1968 hingga 
tahun 2009, WHO mencatat negara Indonesia sebagai 
negara dengan kasus DBD tertinggi di Asia Tenggara. Di 
Indonesia, terdapat 11 (33%) provinsi termasuk dalam 
daerah risiko tinggi DBD (AI > 55 kasus per 100.000 
penduduk).3

Data Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo tahun 
2015 menyatakan angka kesakitan DBD di Kabupaten 
Sidoarjo berfl uktuasi. Pada tahun 2015 angka kesakitan 
DBD sebesar 28,3 per 100.000 penduduk, meningkat jika 
dibandingkan tahun 2014 yaitu sebesar 8,12 per 100.000 
penduduk.4

Pengenalan gejala dan tanda-tanda awal pada pasien 
DBD merupakan bagian penting yang menentukan 
keberhasilan terapi pasien. Selain itu, kewaspadaan 
dini terhadap tanda-tanda shock pada penderita DBD 
juga sangat penting karena terjadinya kematian pada 
DSS (Dengue Shock Syndrome) 10 kali lebih besar 
dibandingkan penderita DBD yang tanpa disertai shock.5 

Penegakan diagnosa dari DBD selain dengan 
anamnesis dan pemeriksaan fisik juga memerlukan 
pemeriksaan penunjang. Salah satu pemeriksaan 
penunjang yang dapat membantu dalam penegakan 
diagnosa dan sekaligus pemantau perkembangan 
penyakit adalah pemeriksaan jumlah trombosit dan nilai 
hematokrit.6

Angka kesakitan penyakit DBD cenderung meningkat 
dari tahun ke tahun, sebaliknya angka kematian secara 
nasional cenderung menurun dari 41,4% pada tahun 1968 
menjadi 4% pada tahun 1980 hanya1,4% pada tahun 
2000 dan dari tahun 2001 sampai tahun 2015 dilaporkan 
angka kematian akibat DBD turun hingga 0,9%. Namun 
angka kematian penderita akibat demam berdarah dengan 
renjatan yang disertai perdarahan gastro intestinal 
hebat dan ensefalopati masih tetap tinggi yaitu berkisar 
22,5–61,5%.7

LANDASAN TEORI

DBD menurut kriteria WHO 1997 dibagi menjadi 4 
derajat klinis. DSS adalah sindroma shock yang terjadi 
pada penderita DBD menurut kriteria WHO tahun 1997 
dinyatakan dengan DBD derajat III–IV.8

DSS ditetapkan jika terdapat DBD sesuai kriteria 
WHO 1997 dan harus ada bukti kegagalan sirkulasi yang 
dimanifestasi dengan nadi cepat dan lemah, tekanan nadi 
< 20 mmHg, hipotensi sesuai umur, kulit yang dingin, 
lembab dan gelisah.9

Patofi siologi yang utama dari DSS sama seperti pada 
DBD yaitu terjadinya peningkatan permeabilitas dinding 
pembuluh darah yang mendadak menyebabkan terjadinya 
perembesan plasma dan elektrolit melalui endotel dinding 
pembuluh darah dan masuk dalam ruang interstitial 
sehingga menyebabkan hipotensi, hemokonsentrasi, 
hipoproteinemia dan efusi cairan ke rongga serosa.10

Kondisi Trombositopenia pada DBD dapat 
menimbulkan gangguan hemostasis, manifestasi 
perdarahan seperti petekie, ekimosis, perdarahan gusi, 
epistaksis, hematemesis dan melena.11

Pada penderita dengan renjatan berat volume plasma 
dapat berkurang sampai lebih dari 30% dan berlangsung 
24–48 jam. Renjatan hipovolemia ini bila tidak segera 
diatasi dapat menyebabkan anoreksia jaringan, asidosis 
metabolik, sehingga terjadi pergeseran ion K intraseluler 
ke ekstraseluler. Mekanisme ini diikuti pula dengan 
penurunan kontraksi otot jantung dan venous pooling 
sehingga akan memperberat renjatan, bila renjatan 
berlangsung lama menyebabkan perdarahan hebat 
saluran pencernaan yang dapat berujung dengan kematian 
penderita.12

Keberhasilan tata laksana DBD terletak pada 
bagaimana deteksi secara dini fase kritis yaitu saat suhu 
turun (the time defervescence) yang merupakan fase 
awal terjadinya kegagalan sirkulasi (bisa terjadi shock 
30–40%) bila tidak ditangani secara cepat dan adekuat.13

Observasi klinis disertai pemantauan perembesan 
plasma dan gangguan hemostasis sangat penting. 
Perhatian khusus pada kasus dengan peningkatan nilai 
hematokrit yang terus menerus dan penurunan jumlah 
trombosit < 50.000 sel/mm3.14

Peningkatan hematokrit 20% atau lebih 
mencerminkan perembesan plasma dan menjadi indikasi 
untuk pemberian cairan. Pemberian cairan awal sebagai 
pengganti volume plasma dapat diberikan larutan 
garam isotonik atau ringer laktat yang kemudian dapat 
disesuaikan dengan berat ringannya penyakit.15

Pasien yang memerlukan perawatan darurat dan 
rujukan mendesak adalah pasien yang berada dalam 
fase kritis penyakit, yaitu kebocoran plasma yang 
menyebabkan shock dengan dan atau akumulasi cairan 
yang mengganggu pernafasan, perdarahan berat, 
gangguan organ (kerusakan hati, gangguan ginjal, 
kardiomiopati, ensefalopati, ensefalitis). Pada kondisi ini 
pasien membutuhkan fasilitas perawatan yang intensif 
dan transfusi darah. Cairan kristaloid harus isotonik dan 
volume cukup untuk mempertahankan sirkulasi efektif 
selama masa kebocoran plasma. Kehilangan volume 
plasma harus segera diganti secepatnya dengan cairan 
kristaloid isotonik atau dalam kasus shock dengan 
hipotensi dengan cairan kiloid. Pemantauan nilai 
hematokrit dilakukan secara berkala.16

 Nilai hematokrit adalah konsentrasi (dinyatakan 
dalam persen) eritrosit dalam 100 mL darah lengkap. 
Nilai hematokrit akan meningkat (hemo-konsentrasi) 
karena peningkatan kadar sel darah atau penurunan 
volume plasma darah, misalnya pada kasus DBD. 
Sebaliknya nilai hematokrit akan menurun (hemodilusi) 
karena penurunan seluler darah atau peningkatan kadar 
plasma darah, seperti pada anemia.17

 Trombosit merupakan sel darah yang berfungsi dalam 
hemostasis. Sel ini tidak memiliki nukleus dan dihasilkan 
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oleh megakariosit dalam sumsum tulang.18 Pada pasien 
DBD terjadi trombositopenia akibat munculnya antibodi 
terhadap trombosit karena kompleks antigen-antibodi 
yang terbentuk.15 Berdasarkan penelitian Pusparini 
pada tahun 2004, nilai hematokrit dan jumlah trombosit 
saat masuk rumah sakit dapat dijadikan acuan dalam 
menentukan penderita sebagai dengue primer atau 
sekunder.19

Parameter laboratorium dalam menegakkan diagnosis 
dan untuk prediksi terjadinya renjatan (shock) adalah 
trombositopenia dan hemokonsentrasi.20

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
distribusi pasien DBD berdasarkan kelompok usia 
dan jenis kelamin serta mengetahui gambaran jumlah 
trombosit dan nilai hematokrit pada penderita demam 
berdarah dengue terhadap kecenderungan terjadinya 
shock pada pasien DBD di RSU Anwar Medika Periode 
Februari-Desember 2016.

HIPOTESIS

H0: nilai trombosit rendah dan nilai hematokrit tinggi 
pada saat admisi menunjukkan kecenderungan tinggi 
untuk terjadi shock

H1: nilai trombosit rendah dan nilai hematokrit tinggi 
pada saat admisi tidak menunjukkan kecenderungan 
tinggi untuk terjadi shock

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah analitik retrospektif, populasi 
penelitian adalah seluruh rekam medik pasien rawat 
inap dengan diagnosis Demam Berdarah Dengue (DBD) 
sesuai kriteria WHO 1997 di Rumah Sakit Anwar 
Medika Krian Sidoarjo. Subjek berjumlah 260 orang 
yang diambil dengan metode total sampling. Kriteria 
inklusi adalah catatan rekam medik pasien DBD yang 
dilengkapi dengan identitas, diagnosa penyakit, hasil 
pemeriksaan laboratorium (nilai hematokrit dan jumlah 
trombosit). Kriteria eksklusi adalah pasien DBD dengan 
data rekam medik tidak lengkap, pasien DBD yang 
mendapat transfusi trombosit, pasien DBD dengan 
riwayat mengonsumsi obat yang dapat mendepresi 
sumsum tulang, pasien DBD yang memiliki riwayat 
penyakit kelainan darah, seperti AIHA dan ITP dan 

pasien DBD dengan penyakit koinsiden yang lain 
seperti demam thypoid. Variabel terikat dalam penelitian 
ini adalah jumlah trombosit dan nilai hematokrit dan 
variabel respons/tergantung dari penelitian ini adalah usia 
dan jenis kelamin. Pengolahan data adalah pemeriksaan 
kelengkapan dan kejelasan data, pemberian kode pada 
setiap data variabel, memasukkan data dalam program 
SPSS (Statistical Program for Social Science), serta 
pemeriksaan kembali untuk memastikan bahwa data 
tersebut telah bersih dari kesalahan. Analisis data terdiri 
dari analisis univariat dan bivariat. 

HASIL

Tabel 1. Karakteristik Subjek Penelitian

Karakteristik
n

mean ± SD
Shock 

(%) Negatif Positif

Jenis Kelamin

Laki-laki 152 – 138 14

(58,5) (53,0)  (5,4)

Perempuan 108  100 8

(41,5) (38,5) (3,1)

Rentang Usia 
(tahun)

15,5 ± 13,65

0–5 43 (16,6)

6–15 125 (48,0)

16–25 48 (18,5)

> 25 43 (16,9)

Total 260 (100%) 260 (100%)

Ket: n = frekuensi
Tabel 1 memperlihatkan sebagian besar subjek adalah laki-laki. Lebih 
dari separuh responden termasuk kelompok usia anak-anak, dan 22 
diantaranya mengalami shock.

Tabel 2. Distribusi Jumlah Trombosit Pasien DBD Saat 
Admisi 

Jumlah Trombosit n Shock 
(sel/mm3) (%) Negatif Positif 
< 50.000 119 (45,8) 107 (41,2) 12 (4,6)

50.000–100.000 141 (54,2) 131 (50,4) 10 (3,8)

> 100.000 0

Total 260 (100%) 260 (100%)

Ket: n = frekuensi
Tabel 2 menggambarkan bahwa semua jumlah trombosit sampel 
di bawah 100.000 sel/mm3 dan dari pasien yang mengalami shock 
(22 pasien) 12 memiliki jumlah trombosit < 50.000 sel/mm3 dan 10 
memiliki jumlah trombosit diatas 50.000 sel/ mm3.
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Tabel 6. Hubungan Jumlah Trombosit dengan Kejadian 
Shock

Jumlah 
Trombosit

Shock 
Total 

Nilai PR

(sel/mm3) Negatif Positif P (ik95%)
< 50.000 n 107 12 119

(%) (89,9) (10,1) (100) 1,00 1,423

>= 50.000 n 131 10 141

(%) (92,9) (7,1) (100)

Total
238 

(91,5%)
22 

(8,5%)
260 

(100%)

Ket: n = frekuensi
Hasil uji chi square diperoleh nilai PR = 1,423 yang menunjukkan 
kecenderungan ditemukan angka kejadian shock pada pasien yang 
memiliki jumlah trombosit < 50.000 sel/mm3, 1,423 kali lebih tinggi 
dibandingkan dengan pasien yang memiliki jumlah trombosit > = 
50.000 sel/mm3. Dari uji chi square diperoleh nilai p = 1,00 yang berarti 
tidak terdapat hubungan antara jumlah trombosit dengan kejadian 
shock.

Tabel 7. Hubungan Nilai Hematokrit dengan Kejadian 
Shock

Nilai 
Hematokrit 

(%)

Shock 
Total 

Nilai PR

Negatif Positif P (ik95%)

< 39 n 119 6 125

(%) (95,2)  (4,8) (100) 1,00 2,479

>=39 n 119 16 135

(%) (88,1) (11,9) (100)

Total 238 
(91,5%)

22 
(8,5%)

260 
(100%)

Ket: n = frekuensi
Hasil dari uji chi square diperoleh nilai PR = 2,479 yang menunjukkan 
kecenderungan ditemukan angka kejadian pasien yang memiliki nilai 
hematokrit >= 39% akan mengalami shock 2,479 kali lebih tinggi 
dibandingkan dengan pasien dengan nilai hematokrit < 39%. Dari uji 
chi square diperoleh nilai p = 1,00 yang berarti tidak terdapat hubungan 
antara nilai hematokrit dengan kejadian shock. 

PEMBAHASAN

Hasil penelitian mendapatkan penderita dengan usia 
terendah 5 bulan dan usia tertinggi 94 tahun dengan rata-
rata usia penderita adalah 15,5 tahun. Usia terbanyak 
penderita DBD adalah usia 7 tahun. Selain itu, juga 
didapatkan frekuensi umur pasien DBD terbanyak adalah 
kelompok umur 6–15 tahun dengan persentase 48% dan 
frekuensi terendah adalah pada kelompok umur > 25 
tahun dengan persentase16,9%.

Hasil penelitian ini didukung oleh pernyataan dari 
Carribean Epidemiology Centre pada tahun 2000, 
yang menyatakan bahwa epidemiologi penderita DBD 
terbanyak adalah pada anak-anak dan dewasa muda.21

Tabel 3. Distribusi Nilai Hematokrit Penderita DBD saat 
admisi

Nilai Hematokrit n Shock
(%) (%) Negatif Positif 

Laki-laki Dewasa

< 40 13 (5,0) 13 (5,0) 0

40–48 30 (1,5) 30 (11,5)

> 48 6 (2,3) 6 (2,3)

Perempuan dewasa

< 37 16 (6,2) 16 (6,2) 0

37–43 19 (7,3) 19 (7,3)

> 43 8 (3,1) 8 (3,1)

Anak-anak <= 15 tahun

< 33 35 (13,5) 31 (11,9) 4 (1,5)

33–38 49 (18,8) 47 (18,1) 2 (0,8)

> 38 84 (32,3) 70 (26,9) 14 (5,4)

Total 260 (100%) 260 (100%)

Ket: n = frekuensi
Tabel 3 dapat diketahui bahwa sebagian besar sampel memiliki nilai 
hematokrit di atas normal. Semua pasien yang mengalami shock masuk 
dalam rentang usia anak-anak (< 15 tahun) dengan nilai hematokrit 
sebagian besar diatas normal.

Tabel 4. Hubungan Jenis Kelamin dengan Kejadian 
Shock

Jenis Kelamin
Shock 

Total 
Nilai PR

Negatif Positif P (ik95%)

Laki-laki n 138 14 152

(%) (90,8) (9,2)  (100) 1,00 1,234

Perempuan n 100 8 108

(%) (92,6) (7,4) (100)

Total
238 

(91,5%)
22 

(8,5%)
260 

(100%)

Ket: n = frekuensi
Hasil dari uji chi square didapatkan PR = 1,234 yang menunjukkan 
kecenderungan ditemukan angka kejadian pasien laki-laki mengalami 
shock 1,234 kali lebih tinggi dibandingkan dengan pasien berjenis 
kelamin perempuan. Dari perhitungan uji chi square juga diperoleh 
nilai p = 1,00 yang berarti tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin 
dengan kejadian shock. 

Tabel 5. Hubungan Usia dengan Kejadian Shock

Usia Shock 
Total 

Nilai
(tahun) Negatif Positif P
< 15 n 146 22 168

(%) (86,9) (13,1) (100) 1,00

>=15 n 92 0 92

(%) (100) (0) (100)

Total 238 (91,5%) 22 (8,5%) 260 (100%)

Ket: n = frekuensi
Hasil uji chi square diperoleh nilai p = 1,00 yang berarti tidak terdapat 
hubungan antara usia dengan kejadian shock.
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Usia merupakan salah satu faktor yang memengaruhi 
kepekaan terhadap infeksi virus dengue. Pada tahun 1981 
dilakukan penelitian di Kuba yang menunjukkan bahwa 
usia mempunyai peranan yang penting untuk timbulnya 
gejala klinis berupa kebocoran plasma.22

Berdasarkan karakteristik jenis kelamin, didapatkan 
bahwa jenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada 
perempuan dengan persentase 58,5% laki-laki dan 41,5% 
perempuan. Hal tersebut serupa dengan penelitian lainnya 
yang memperlihatkan bahwa penderita laki-laki lebih 
banyak dibandingkan perempuan seperti yang dilaporkan 
oleh Juranah dkk, pada tahun 2011 yang menunjukkan 
bahwa penderita laki-laki lebih banyak dari pada 
perempuan dengan persentase 60% laki-laki dan 40% 
perempuan.23

Jumlah Trombosit Penderita DBD

Berdasarkan hasil penelitian, 100% jumlah trombosit 
di bawah normal (trombositopenia). Jumlah trombosit 
< 50.000 sel/mm3 adalah sebesar 45,8% dan 54,2% yang 
lain memiliki jumlah trombosit berkisar antara 50.000–
100.000 sel/mm3. Jumlah trombosit terendah saat admisi 
adalah 13.000 sel/mm3 dan tertinggi sebesar 100.000 
sel/mm3. Rata-rata jumlah trombosit saat admisi pada 
penelitian ini adalah 56.851 sel/mm3.

Jurnah dkk, pada tahun 2011 juga mengatakan dalam 
penelitiannya bahwa sebanyak 71,40% penderita DBD 
memiliki jumlah trombosit < 100.000 sel/mm3.24

Berdasarkan penelitian Kelton dkk., pada tahun 2011 
bahwa jenis kelamin berhubungan dengan perbedaan 
sensitivitas dalam hal agregasi trombosit antara 
laki-laki dan perempuan. Selanjutnya disimpulkan bahwa 
trombosit laki-laki lebih sensitif dalam agregasi daripada 
trombosit perempuan.25

Pada penelitian ini, rata-rata jumlah trombosit untuk 
laki-laki adalah 58.415 sel/mm3, sedangkan untuk 
perempuan sebesar 58.230 sel/mm3. 

Nilai Hematokrit Penderita DBD

Dari hasil penelitian, 37,7% penderita DBD yang 
mengalami hemokonsentrasi dan 24,7% penderita 
mengalami hemodilusi, sedangkan, yang mempunyai nilai 
hematokrit normal sebanyak 27,6%. Nilai hematokrit 
terendah adalah 13,8% dan tertinggi sebesar 68%. Rata-
rata nilai hematokrit pada penelitian ini adalah 38,7%.

Menurut WHO, parameter laboratorium dalam 
menegakkan diagnosis DBD adalah peningkatan nilai 
hematokrit serta trombositopenia. Sementara itu, 
penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua penderita 
mengalami hemokonsentrasi. Penelitian oleh Taufi k dkk., 
pada tahun 2007 menyatakan bahwa hanya 16% penderita 
DBD yang mengalami peningkatan nilai hematokrit.26

Pada penelitian ini banyak pasien DBD yang memiliki 
nilai hematokrit normal bahkan rendah dan didiagnosis 
DBD. Parameter kebocoran plasma sebagai diagnosis 
DBD menurut WHO tidak hanya peningkatan nilai 
hematokrit saja, namun juga penurunan nilai hematokrit 

> 20% setelah mendapat terapi cairan juga menjadi 
indikator diagnosis. Kelemahan penelitian ini adalah 
tidak lengkapnya data rekam medis tentang terapi atau 
pengobatan yang dilakukan pasien sebelum masuk rumah 
sakit.

Gomber pada tahun 2001 melakukan penelitian di 
India tentang parameter diagnosis DBD, dalam hasil 
penelitiannya mengatakan bahwa nilai hematokrit dapat 
meningkatkan spesifi sitas sebesar 36,3% dalam diagnosis 
DBD namun menurunkan sensitifi tas.27

A. Arsunan Arsin dalam bukunya epidemiologi DBD 
di Indonesia mengatakan untuk dapat menunjukkan 
adanya peningkatan nilai hematokrit pada pasien DBD 
penting melakukan pemisahan pasien sesuai umur dan 
jenis kelamin. Berdasarkan jenis kelamin dan umur 
terdapat perbedaan nilai normal hematokrit. 

Pada penelitian ini nilai hematokrit pada anak usia 
< = 15 tahun, minimal 23,3% maksimal 51,8% rerata 
(mean) 37,6 dan simpang baku 6,093. Pada wanita 
dewasa (> 15 tahun), nilai hematokrit minimal 13,8% 
maksimal 47,2% rerata (mean) 37,5% dan simpang 
baku 6,217. Pada laki-laki dewasa (> 15 tahun), nilai 
hematokrit minimal 25,1% maksimal 68% rerata (mean) 
43,37% dan simpang baku 6,955.

Hubungan Karakteristik Pasien DBD terhadap 
Kecenderungan Terjadinya Shock.

Dari 260 pasien yang dirawat di Rumah Sakit Anwar 
Medika Krian Sidoarjo, terdapat 238 (91,5%) pasien 
DBD tanpa shock dan 22 (8,5%) pasien DBD dengan 
shock.

 Dari 22 pasien yang mengalami shock dalam 
penelitian ini jenis kelamin terbanyak adalah laki-laki 
yaitu sebanyak 14 orang (63,6%). Hasil dari penelitian 
ini menunjukkan bahwa jenis kelamin tidak berhubungan 
dengan kejadian shock (p > 0,05). Hasil penelitian ini 
memperkuat penelitian yang dilakukan oleh Santun, 
2011 yang menjelaskan bahwa tidak ada hubungan antara 
jenis kelamin dengan kejadian shock. Penelitian yang 
dilakukan oleh Jujun Juna dkk, 2007 juga menunjukkan 
tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan kejadian 
shock (p = 0,32). Laki-laki dan perempuan sama-
sama dapat terkena penyakit ini tanpa terkecuali. Pada 
penelitian ini didapatkan nilai PR = 1,234 yang berarti 
tingkat kejadian pasien laki-laki cenderung mengalami 
shock 1,234 kali lebih tinggi dari pasien berjenis kelamin 
perempuan.

Dari karakteristik usia data menunjukkan bahwa 
semua pasien yang mengalami shock dalam penelitian 
ini berusia < 15 tahun. Namun hasil uji statistik 
menunjukkan tidak ditemukan adanya hubungan antara 
usia dengan kejadian shock (p = 1,00). Hal ini berbeda 
dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ryanka R 
dkk, 2015 yang menunjukkan adanya hubungan antara 
usia dengan kejadian shock (p = 0,00). Perbedaan ini 
mungkin terjadi karena jumlah sampel pada penelitian ini 
yang tidak sebanding dengan penelitian sebelumnya.
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Hasil analisis statistik pada penelitian ini didapatkan 
hasil bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara 
jumlah trombosit dengan kejadian shock (p > 0,05), 
namun pada hasil uji statistik juga didapatkan nilai PR 
= 1,423 yang berarti menunjukkan kecenderungan 
ditemukan angka kejadian pasien yang memiliki jumlah 
trombosit < 50.000 sel/mm3 akan mengalami shock 
1,423 lebih tinggi dibandingkan dengan yang memiliki 
jumlah trombosit >= 50.000 sel/mm3. Pada penelitian 
yang dilakukan oleh Narayanan, dkk dan Mayyati, dkk, 
2010 juga menjelaskan bahwa shock lebih sering terjadi 
apabila jumlah trombosit < 50.000 sel/mm3.

Dalam penelitian ini, pasien yang mempunyai nilai 
hematokrit >= 39% berjumlah 119 orang dan yang 
memiliki nilai hematokrit < 39% berjumlah 141 orang. 
Hasil uji statistik diperoleh nilai PR = 2,479 yang 
berarti menunjukkan bahwa kecenderungan ditemukan 
angka kejadian pasien dengan nilai hematokrit >= 39% 
mengalami shock 2,479 kali lebih tinggi dibandingkan 
dengan pasien dengan nilai hematokrit < 39%. Dari hasil 
uji statistik juga diperoleh hasil bahwa tidak terdapat 
hubungan antara nilai hematokrit dengan kejadian shock 
(p > 0,05). Hasil penelitian ini memperkuat penelitian 
yang dilakukan oleh Ryanka R, dkk, 2015 yang 
menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna 
antara nilai hematokrit dengan kejadian shock (p = 
0,615).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari penelitian ini disimpulkan bahwa:
1. Gambaran jumlah trombosit dan nilai hematrokit 

pada pasien DBD adalah berupa penurunan jumlah 
trombosit (trombositopenia) dan kenaikan nilai 
hematrokit (hemokonsentrasi).

2. Distribusi frekuensi pasien DBD menurut jenis 
kelamin menunjukkan laki-laki lebih rentan terhadap 
infeksi DBD dibandingkan perempuan, sedangkan 
menurut golongan usia menunjukkan usia anak-anak 
(6-15tahun) paling rentan terhadap infeksi DBD.

3. Jenis kelamin laki-laki, usia < 15 tahun, jumlah 
trombosit < 50.000 sel/ mm3 dan nilai hematokrit 
>= 39% dapat menjadi faktor risiko terhadap 
kecenderungan terjadinya shock.

4. Nilai trombosit rendah dan nilai hematokrit 
tinggi pada saat admisi tidak selalu menunjukkan 
kecenderungan tinggi untuk terjadi shock.

Saran

Tetap perlu dilakukan tindakan pre caution untuk 
kemungkinan terjadinya shock. Terutama bila ada pasien 
dengan jenis kelamin laki-laki dan usia < 15 tahun 

dengan jumlah trombosit < 50.000 sel/mm3 dan nilai 
hematokrit >= 39%.
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Persepsi Kerentanan Ibu Rumah Tangga terhadap IMS dan HIV/
AIDS di Desa Semanding Kabupaten Tuban

(Perception of vulnerability toward STIs and HIV/AIDS of Housewife in the 
Semanding village of Tuban District) 
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ABSTRAK

HIV/AIDS di Indonesia saat ini berada pada taraf epidemic terkonsentrasi, artinya negara dengan tingkat prevalensi lebih dari 
lima persen dalam populasi berisiko tinggi dan perkembangan kasus IMS dan HIV/AIDS mengarah pada tingginya kasus pada ibu 
rumah tangga yang diduga suaminya memiliki perilaku berisiko. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 
factor sosiodemografi  dan tingkat pengetahuan tentang IMS dan HIV/AIDS dengan persepsi ibu rumah tangga terhadap kerentanan 
IMS dan HIV/AIDS di Desa Semanding Kabupaten Tuban. Jenis penelitian ini adalah analitik dengan pendekatan cross sectional, yang 
melibatkan 100 ibu rumah tangga di Desa Semanding Kabupaten Tuban dengan pemilihan sample secara cluster random sampling. 
Pengumpulan data primer dengan wawancara terstruktur pada ibu rumah tangga. Kemudian data diolah dengan chi square dan 
koefi sien phi. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden berusia 26–35 tahun, berpendidikan SLTP dan sudah menikah 
lebih dari 11 tahun dan suaminya bekerja di sektor swasta. Sebagian besar responden mempunyai pengetahuan yang baik tentang 
IMS dan HIV. Sebagian besar responden mempunyai persepsi kerentanan terhadap IMS dan HIV yang tinggi yaitu sebanyak 54% dan 
variable yang berhubungan dengan persepsi kerentanan adalah tingkat pendidikan dan pekerjaan suami responden. 

Kata kunci: persepsi kerentanan, HIV-AIDS, ibu rumah tangga

ABSTRACT 
HIV/AIDS in Indonesia at the stage of concentrated epidemic today, it means that countries with prevalence rates more than fi ve 

percent in high-risk populations and the progress of cases of STIs and HIV/AIDS leads to high cases in housewives who suspected her 
husband had risky behavior. The purpose of this study was to determine the relationship between sociodemographic factors (aged, 
education level, long of married, husbands occupation) and the level of knowledge about STIs and HIV/AIDS with the perception of 
vulnerability to STIs and HIV/AIDS of housewives in the village of Tuban Semanding. This research is an analytic cross sectional 
study, involving 100 housewives at Semanding village of Tuban district, sample taken by cluster random sampling. Primary data were 
collected with a structured interview on housewife. Then the data is analyzed by chi square and phi coeffi cient. The results showed the 
majority of respondents aged 26–35 years old, majority of respondents have junior high school education and have been married over 
11 years and husband’s works in the private sector. Most respondents have a good knowledge about STIs and HIV. Most respondents 
have the perception of vulnerability to STIs and HIV is high at 54% and the variables associated with the perception of vulnerability 
is the husband’s education level and occupation of respondents. Semanding Public Health Care is expected to improve and mobilize 
efforts in increasing public knowledge about STIs and HIV/AIDS as well as raise awareness of the transmission of STIs and HIV 
infection/AIDS.

Keywords: perceived of vulnerability, HIV / AIDS, housewife

PENDAHULUAN 

Persepsi adalah tindakan menyusun, mengenali, 
dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan 
gambaran dan pemahaman tentang lingkungan 
Kerentanan adalah suatu kondisi atau kelemahan atau 
tidak adanya) prosedur keamanan, kontrol teknis, 
kontrol fi sik atau kontrol lain yang bisa dimanfaatkan 
oleh ancaman. Dalam HIV/AIDS persepsi kerentanan 
adalah persepsi subjektif seseorang tentang risiko 
terkena penyakit HIV/AIDS. Seseorang akan bertindak 
untuk mengobati atau mencegah penyakitnya, bila ia 
merasa bahwa dirinya rentan terhadap serangan penyakit 
tersebut. 

Peningkatan penyakit HIV-AIDS pada ibu rumah 
tangga di Indonesia saat ini menduduki peringkat 
pertama. Menurut data Komisi Penanggulangan AIDS 
Nasional (KPAN), sekitar 1,6 juta wanita menikah dengan 
pria berisiko tinggi terkena HIV/AIDS. Hasil penelitian 
KPAN selama 10 tahun terakhir (1999–2009) terhadap 
2.800 pengidap HIV/AIDS di Indonesia, menyebutkan 
bahwa lebih dari 80 persen yang tertular HIV adalah ibu 
rumah tangga. Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah 
HIV/AIDS sudah memasuki ranah keluarga. Tentu saja 
ini jelas mematahkan anggapan kalau ibu rumah tangga 
bebas dari jamahan penyakit HIV/AIDS. Belakangan ini 
tingginya kasus HIV/AIDS pada ibu rumah tangga ini, 
karena secara biologis perempuan mempunyai risiko 
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lebih besar terkena HIV dari laki-laki (suami) yang 
sering jajan di luar tanpa pengaman kondom (Yayasan 
Puspa Keluarga & Pusat Penelitian Kesehatan Universitas 
Indonesia, 2010).

Beberapa alasan terjangkitnya ibu rumah tangga 
sebagian besar karena ditulari oleh suami yang 
melakukan hubungan seks secara sembarangan. Bahkan, 
53,1% laki-laki dinilai memiliki kecenderungan 
selingkuh. Artinya, perempuan yang tidak tahu apa-apa 
terkena IMS dan HIV/AIDS akibat perilaku menyimpang 
sang suami. Ini membuktikan masih lemahnya posisi 
tawar istri (perempuan). Adanya kerentanan sosial 
budaya dan ekonomi seperti menoleransi hubungan 
seksual di luar nikah, multi partner dan ketergantungan 
fi nancial perempuan kepada laki-laki. Perempuan merasa 
aneh bila harus berdiskusi seksualitas termasuk tentang 
kondom karena selalu mempercayai suami (UNAIDS, 
2012). Tertular perilaku berisiko suami dalam hubungan 
perkawinan seperti seks komersial dan narkoba suntik, 
mobilitas penduduk, pembangunan fi sik yang dilakukan 
di daerah perkotaan dan lapangan kerja yang sempit di 
daerah pedesaan menyebabkan arus urbanisasi ke kota-
kota besar di Indonesia meningkat, yang membuat 
banyak penduduk desa yang melakukan urbanisasi untuk 
bekerja di kota dengan pengetahuan yang sangat minim 
tentang HIV/AIDS (Komisi Penanggulangan AIDS 
Nasional, 2010). Kurangnya kesadaran suami terhadap 
kesetaraan gender itulah sebagai pangkal tingginya ibu 
rumah tangga yang terjangkit IMS dan HIV/AIDS. Hal 
tersebut diperparah dengan ketiadaan pengetahuan atau 
informasi akurat perihal perilaku-perilaku yang bisa 
menularkan HIV/AIDS. Hal tersebut diperparah dengan 
ketiadaan pengetahuan atau informasi akurat perihal 
perilaku-perilaku yang bisa menularkan IMS dan HIV/
AIDS (Kemenkes RI, 2012).

Meningkatnya IMS dan HIV/AIDS di kalangan Ibu 
Rumah Tangga diperparah dengan anggapan dari Ibu 
Rumah Tangga yang salah perihal perilaku-perilaku 
yang bisa menularkan HIV/AIDS. Padahal, dari tiga 
aspek penularan, yakni hubungan seks menyimpang, 
melahirkan, dan jarum suntik, perempuan terlibat 
dalam dua aspek yaitu hubungan seks dan melahirkan. 
Jika suami selingkuh hingga melakukan hubungan seks 
berisiko tinggi dengan wanita idaman lain atau bahkan 
wanita pekerja seks yang terjangkit HIV/AIDS tanpa 
memakai kondom, bisa dipastikan, saat berhubungan seks 
dengan istri, sang suami itu menularkan virus HIV kepada 
istrinya. Sementara sang istri tak tahu-menahu dengan 
kondisi suami di luar rumah, sehingga tak menaruh 
curiga apa pun saat berhubungan seks, meski suami telah 
terjangkit virus HIV. (Komisi Penanggulangan AIDS, 
2010).

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Tuban, sampai 
bulan Desember 2013, jumlah penderita HIV dan AIDS di 
wilayah Kabupaten Tuban diketahui sebanyak 206 orang, 
dengan tren kenaikan kasus terbesar di Desa Semanding 
(15% dari kasus yang ada). Dari jumlah tersebut faktor 

risiko heteroseksual menduduki peringkat tertinggi yaitu 
170 kasus dari total kasus yang ada. Kasus baru selama 
kurun waktu 3 tahun terakhir jumlah kumulatifnya 187 
kasus, dengan urutan terbanyak adalah ibu rumah tangga 
(42%), swasta dan sopir truk. (Laporan Kumulatif Dinkes 
Kabupaten Tuban, 2014). Hasil penelitian yang pernah 
dilakukan sebelumnya tentang perilaku seksual sopir truk 
di Kabupaten Tuban juga menyebutkan bahwa 93,1% 
sopir truk berstatus menikah dengan perilaku seksual 
berganti-ganti pasangan seks sebesar 32,5% sedangkan 
penggunaan kondom hanya 25%. (Utami, Aris Puji, 
2013). Survey pendahuluan yang dilakukan pada 10 
ibu, mengenai persepsi rumah tangga yang ada di Desa 
Semanding Kabupaten Tuban diperoleh hasil bahwa 6 ibu 
rumah tangga mempunyai persepsi yang salah tentang 
IMS dan HIV/AIDS, sedang 4 ibu mempunyai persepsi 
yang benar tentang IMS dan HIV/AIDS.

Mencegah HIV/AIDS adalah pilihan yang tepat, 
maka diperlukan upaya besar untuk Promosi pencegahan 
HIV/AIDS karena dirasakan ibu rumah tangga masih 
memiliki persepsi rendah mengenai dampak HIV/
AIDS. Diharapkan dengan meningkatnya pengertian 
masyarakat, keluarga dan ibu rumah tangga tentang 
HIV/AIDS akan membantu menghilangkan stigma (cap 
buruk) dan diskriminasi terhadap penduduk yang hidup 
dengan HIV. Pencegahan utama ada di tangan laki-laki 
yang berperilaku berisiko, seksual atau narkoba, dan 
kedua bagi yang sudah terinfeksi harus terbuka. Upaya 
pencegahan penularan dari suami yang positif HIV 
kepada istrinya dapat dilakukan dengan menggunakan 
kondom (Komisi Penanggulangan AIDS, 2010).

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui hubungan antara factor 
sosiodemografi  (umur, tingkat pendidikan, lama menikah 
dan pekerjaan suami) dan tingkat pengetahuan tentang 
IMS dan HIV/AIDS dengan persepsi ibu rumah tangga 
terhadap kerentanan IMS dan HIV/AIDS di Desa 
Semanding Kabupaten Tuban.

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian 
analitik dengan pendekatan waktu cross sectional 
yang mengungkapkan hubungan sebab akibat dengan 
mengobservasi variabel independen dan variable 
dependen dalam satu waktu. Variable independennya 
faktor sosiodemografi  (usia, pendidikan, jenis pekerjaan 
suami) dan tingkat pengetahuan tentang IMS dan HIV/
AIDS, sedangkan variable dependennya adalah persepsi 
keparahan dan persepsi kerentanan responden terhadap 
HIV.

Penelitian ini melibatkan 100 ibu rumah tangga di 
Desa Semanding Kabupaten Tuban yang dipilih secara 
cluster random simple sampling. Pengumpulan data 
primer dilakukan dengan wawancara terstruktur pada ibu 
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rumah tangga yang terpilih sebagai responden. Analisa 
data dilakukan dengan menggunakan SPSS dengan uji 
chi square dan koefi sien phi dengan α 0,05.

HASIL

Pada bagian ini akan disajikan mengenai hasil tabulasi 
variabel yang diukur antara lain sebagai berikut:

A. Karakteristik Responden

a. Umur 

Umur Frekuensi Persentase
17–25 tahun 22 22

26–35 tahun 40 40

36–45 tahun 26 26

46–55 tahun 12 12

Total 100 100

Tabel A1. Frekuensi umur terbanyak antara 26–35 
tahun (40%) yang lainnya rata-rata berumur antara 17–
25 tahun dan 36–45 tahun (22–26%) dan sedikit yang 
berumur 46–55 tahun (12%).

b. Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan Frekuensi Persentase
SD 32 32

SLTP 34 34

SLTA 31 31

PT 3 3

Total 100 100

Tabel A2. Frekuensi rata-rata tingkat pendidikan 
adalah SD, SLTP dan SLTA (31-34%) sedangkan yang 
memiliki tingkat pendidikan tinggi hanya sedikit sekali 
(3%).

c. Lama Menikah

Lama Menikah Frekuensi Persentase
1–5 tahun 20 20

6–10 tahun 26 26

11–20 tahun 27 27

> 20 tahun 27 27

Total 100 100

Tabel A3. Frekuensi lama menikah terbanyak adalah 
antara 6–10 tahun (26%) sedangkan lama menikah antara 
11–20 tahun dan > 20 tahun mempunyai frekuensi yang 
sama (27%) yang lainnya frekuensi lama menikah antara 
1–5 tahun (20%).

d. Pekerjaan Suami

Pekerjaan suami Frekuensi Persentase
Buruh 1 1

PNS 1 1

Serabutan 5 5

Sopir 1 1

Swasta 43 43

Tani 27 27

TNI 3 3

Wiraswasta 19 19

Total 100 100

Tabel A4. Frekuensi pekerjaan suami responden 
terbanyak adalah swasta (43%), yang lainnya bekerja 
sebagai petani 27%) dan wiraswasta (10) sedangkan yang 
sedikit lainnya rata-rata bekerja sebagai buruh, PNS, 
serabutan, sopir, TNI. 

B. Tingkat Pengetahuan Responden tentang IMS dan 
HIV/AIDS

Pengetahuan Frekuensi Persentase
Buruk 48 48

Baik 52 52

Total 100 100

Tabel B1. Frekuensi pengetahuan yang baik lebih 
banyak (52%) dari tingkat pengetahuan yang buruk 
(48%).

Dari distribusi jawaban responden tentang 
pengetahuan diketahui bahwa 58% responden mengerti 
tentang defi nisi penyakit menular seksual, 82% responden 
tahu bahwa HIV merupakan salah satu jenis PMS, 
52% responden tahu bahwa gejala IMS adalah gatal di 
sekitar alat kelamin, 75% responden memahami bahwa 
berhubungan seks dengan multipartner dapat menularkan 
PMS, 63% responden IMS dapat diobati dengan 
antibiotik, 77% responden menganggap bahwa HIV sama 
dengan AIDS dan 42% responden percaya bahwa obat 
tradisional dapat menyembuhkan HIV. 

C. Persepsi Kerentanan terhadap IMS dan HIV/
AIDS

Persepsi Kerentanan Frekuensi Persentase
Rendah 46 46

Tinggi 54 54

Total 100 100

Tabel C1. Frekuensi yang memiliki persepsi 
kerentanan yang tinggi lebih banyak (54%) dibandingkan 
dengan yang memiliki frekuensi kerentanan yang rendah 
(46%).
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D. Distribusi Jawaban Responden tentang Persepsi 
Kerentanan terhadap IMS dan HIV

No Pernyataan Ya Tidak
1 Menurut saya, saya tidak akan berisiko 

tertular IMS dan HIV/AIDS karena 
setia pada pasangan tetap saya (suami/
istri)

93% 7%

2 Saya tidak akan mudah tertular 
IMS dan HIV/AIDS karena saya 
selalu menggunakan kondom ketika 
berhubungan seks dengan pasangan 
tidak tetap saya (selain suami/istri)

55% 45%

3 Saya tidak akan tertular IMS dan HIV/
AIDS karena saya selalu memilih 
pasangan yang berpenampilan bersih 
untuk melakukan hubungan seks

63% 37%

4 Saya mungkin mudah tertular IMS 
dan HIVAIDS jika saya melakukan 
hubungan seks dengan pasangan 
tidak tetap (selain suami/istri) tanpa 
menggunakan kondom

69% 31%

5 Minum supertetra setelah melakukan 
hubungan seks dengan selain pasangan 
tetap (suami/istri), tidak menjamin 
terhindar dari penyakit IMS dan HIV/
AIDS

47% 53%

6 Mencuci alat kelamin dengan sabun 
setelah melakukan hubungan seks 
dengan selain pasangan tetap (suami/
istri), tidak menjamin terhindar dari 
penyakit HIV/AIDS

64% 36%

7 Saya sangat yakin pasangan tetap 
saya (suami/istri) setia kepada saya 
sehingga saya tidak mungkin tertular 
IMS dan HIV/AIDS

87% 13%

8 Saya sangat mungkin terkena penyakit 
kelamin IMS atau HIV/AIDS, karena 
tidak memeriksakan kesehatan secara 
rutin

57% 43%

Dari distribusi jawaban responden diatas dapat dilihat 
bahwa 93% responden yakin tidak tertular HIV karena 
setia terhadap pasangannya, 63% responden yakin tidak 
tertular HIV karena selalu memilih pasangan seks yang 
penampilannya bersih, dan 87% responden yakin bahwa 
pasangannya setia kepada mereka sehingga mereka tidak 
mungkin akan menderita IMS dan HIV. 

E. Analisis Bivariat

Analisis Bivariat pada Persepsi Kerentanan

a. Hubungan antara Umur dengan Persepsi Kerentanan 
Ibu terhadap IMS dan HIV/AIDS

Umur
Persepsi Kerentanan 

terhadap IMS dan HIV/AIDS Total
Rendah Tinggi

17–25 tahun 11 (50%) 11 (50%) 22 (100%)

26–35 tahun 22 (55%) 18 (45%) 40 (100%)

36–45 tahun 10 (38%) 16 (62%) 26 (100%)

46–55 tahun 3 (25%) 9 (75%) 12 (100%)

46 54 100

Tabel diatas menunjukkan bahwa responden 
yang mempunyai usia 36–45 tahun mempunyai 
persepsi kerentanan terhadap IMS dan HIV yang baik 
dibandingkan dengan yang buruk, sedangkan responden 
yang berusia 26–35 tahun yang mempunyai persepsi 
kerentanan buruk lebih banyak daripada yang baik. 

Hasil uji chi square didapatkan nilai 0.231 (> 0,05) 
yang berarti H1 ditolak yaitu tidak terdapat hubungan 
antara umur dengan persepsi kerentanan ibu terhadap 
IMS dan HIV/AIDS. 

b. Hubungan antara Tingkat Pendidikan dengan Persepsi 
Kerentanan Ibu terhadap IMS dan HIV/AIDS

Tingkat 
Pendidikam

Persepsi Kerentanan 
terhadap IMS dan HIV/

AIDS Total

Buruk Baik
SD 11 (34%) 21 (66%) 32 (100%)

SLTP 12 (35%) 22 (65%) 34 (100%)

SLTA 21 (68%) 10 (32%) 31 (100%)

PT 2 (66%) 1 (34%) 3 (100%)

Total 46 54 100 (100%)

Tabel diatas menunjukkan bahwa responden 
yang berpendidikan SD dan SLTP lebih banyak yang 
mempunyai persepsi kerentanan terhadap IMS dan HIV 
yang baik dibandingkan dengan yang buruk, sedangkan 
responden yang berpendidikan SLTA dan PT yang 
mempunyai persepsi buruk lebih banyak daripada yang 
baik. 
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Hasil uji chi square didapatkan nilai 0,020 (< 0,05) 
yang berarti H1 diterima yaitu terdapat hubungan antara 
tingkat pendidikan dengan persepsi kerentanan ibu 
terhadap IMS dan HIV/AIDS. 

c. Hubungan antara Lama Menikah dengan Persepsi 
Kerentanan Ibu terhadap IMS dan HIV

Lama 
Menikah

Persepsi Kerentanan terhadap 
IMS dan HIV/AIDS

Total

Rendah Persen Tinggi Persen Jumlah Persen

0–5 tahun 10 50 10 50 20 100

6–10 tahun 14 54 12 46 26 100

11–20 tahun 13 48 14 52 27 100

21–40 tahun 9 33 18 67 27 100

Total 46 46 54 54 100 100

Tabel diatas menunjukkan bahwa responden yang 
lama menikah 0–5 tahun memiliki presentasi baik dan 
buruk yang sama, sedangkan responden yang menikah 
diatas usia lima tahun sebagian besar mempunyai 
persepsi yang baik daripada yang buruk. 

Hasil uji chi square didapatkan nilai 0,456 (≥ 0,05) 
yang berarti H1 ditolak yaitu tidak terdapat hubungan 
antara lama menikah dengan persepsi kerentanan ibu 
terhadap IMS dan HIV/AIDS. 

d. Hubungan antara Pekerjaan Suami dengan Persepsi 
Kerentanan Ibu terhadap IMS dan HIV

Pekerjaan 
Suami

Persepsi Kerentanan terhadap 
IMS dan HIV/AIDS

Total

Rendah Persen Tinggi Persen Jumlah Persen

PNS 0 0 1 100 1 100

TNI 3 100 0 0 3 100

Buruh 1 100 0 0 0 100

Serabutan 2 40 3 60 5 100

Sopir 0 0 1 100 1 100

Swasta 26 60 17 40 43 100

Tani 8 30 19 70 70 100

Wiraswasta 6 32 13 68 19 100

Total 46 46 54 54 100 100

Tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar 
responden mempunyai suami sebagai petani sebanyak 
70 orang yang sebagian besar mempunyai persepsi 
kerentanan terhadap IMS dan HIV yang buruk 
dibandingkan dengan yang baik, sedangkan responden 
yang suaminya bekerja di sektor swasta lebih banyak 
yang mempunyai persepsi buruk dibandingkan dengan 
yang baik. 

Hasil uji koefi sien phi didapatkan nilai 0,042 (< 0,05) 
yang berarti H1 diterima yaitu terdapat hubungan antara 
pekerjaan suami dengan persepsi kerentanan ibu terhadap 
IMS dan HIV/AIDS. 

e. Hubungan antara Pengetahuan dengan Persepsi 
Kerentanan Ibu terhadap IMS dan HIV

Pengetahuan 
ibu tentang 

IMS dan 
HIV

Persepsi Kerentanan terhadap 
IMS dan HIV/AIDS

Total

Rendah Persen Tinggi Persen Jumlah Persen

Baik 26 50 26 50 52 100

Buruk 20 42 28 58 48 100

Total 46 54 100 100

Tabel diatas menunjukkan bahwa responden yang 
mempunyai pengetahuan yang baik mempunyai persepsi 
kerentanan yang proporsinya sama antara yang baik 
dan yang buruk sedangkan responden yang mempunyai 
pengetahuan buruk sebagian besar mempunyai persepsi 
kerentanan yang baik. 

Hasil uji koefi sien phi didapatkan nilai 0,526 (> 0,05) 
yang berarti H1 ditolak yaitu tidak terdapat hubungan 
antara tingkat pengetahuan ibu tentang IMS dan HIV 
dengan persepsi kerentanan ibu terhadap IMS dan HIV/
AIDS

Analisis Bivariat Persepsi Kerentanan dan Keparahan 
terhadap IMS dan HIV/AIDS 

Variabel Uji
Nilai 

Hitung
α Kesimpulan

Umur dengan 
persepsi 
kerentanan 
terhadap IMS 
dan HIV/AIDS

Chi-square 0.231 0.05 Tidak ada 
hubungan

Tingkat 
pendidikan 
dengan 
persepsi 
kerentanan 
terhadap IMS 
dan HIV/AIDS

Chi-square 0.020 0.05 Ada hubungan

Lama menikah 
dengan 
persepsi 
kerentanan 
terhadap IMS 
dan HIV/AIDS

Chi-square 0.456 0.05 Tidak ada 
hubungan

Pekerjaan 
dengan 
persepsi 
kerentanan 
terhadap IMS 
dan HIV/AIDS

Koefi sien 
phi

0.042 0.05 Ada hubungan

Tingkat 
pengetahuan 
dengan 
persepsi 
kerentanan 
terhadap IMS 
dan HIV/AIDS

Koefi sien 
phi

0.526 0.05 Tidak ada 
hubungan



Jurnal Sain Med, Vol. 9. No. 2 Desember 2017: 89–9594

PEMBAHASAN

Faktor Sosiodemografi 

Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar 
responden berusia antara 26-35 tahun yaitu 40 responden. 
Hal ini menunjukkan bahwa usia ini merupakan usia 
reproduksi sehat pada wanita dan masih aktif secara 
seksual, hal ini berpotensi sangat besar untuk tertular atau 
menularkan IMS dan HIV kepada pasangan seks.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian 
besar responden berpendidikan SLTP yaitu 34 responden, 
diikuti pendidikan SMA sebanyak 31 persen dan lulusan 
perguruan tinggi 3 orang. Hal ini menunjukkan bahwa 
tingkat pendidikan responden masih sebagian besar 
rendah, sehingga hal ini mungkin akan memengaruhi 
proses mengadopsi pengetahuan pada responden

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian 
besar responden mempunyai lama menikah diatas 11 
tahun yaitu sebesar 54 persen. Lama menikah akan 
beresiko terhadap penularan HIV dalam lingkungan 
rumah tangga. Ditjen PPM & PL Depkes RI mengestimasi 
jumlah pelanggan dari pekerja seks yang tertular HIV 
sekitar 28.340 kasus dan pasangan pelanggan pekerja 
seks yang tertular HIV sekitar 5200 kasus.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagain 
besar pekerjaan suami responden adalah swasta yaitu 
sebesar 43 repsonden, sedangkan 27 diantaranya sebagai 
petani, sedangkan sebagin kecil lainya bekerja sebaagi 
PNS, TNI, serabutan, dan sopir. Pekerjaan suami 
memengaruihi pola hidup khususnya perilaku seks, 
karena tingkat pendapatan juga menentukan kemampuan 
membeli seks sedangkan faktro jarak dengan keluarga 
juga berpotensi terhadap perilaku seks multipartner, hal 
ini dapat menyebabkan responden tertular IMS dan HIV.

Tingkat Pengetahuan Ibu tentang IMS dan HIV

Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar 
pengetahuan responden tentang IMS dan HIV baik 
yaitu sebesar 52 responden. Hal ini menunjukkan 
bahwa tingginya angka kejadian IMS dan HIv di Desa 
Semanding secara tidak langsung menimbulkan besarnya 
keingintahuan masyarakat akan penyakit ini.

Dari distribusi jawaban responden juga didapatkan 
bahwa 58% responden mengerti tentang defi nisi penyakit 
menular seksual, 82% responden tahu bahwa HIV 
merupakan salah satu jenis PMS, 52% responden tahu 
bahwa gejala IMS adalah gatal di sekitar alat kelamin, 
53% responden juga tahu bahwa mengeluarkan nanah 
dari alat kelamin juga merupakan ciri IMS, 75% 
responden memahami bahwa berhubungan seks dengan 
multipartner dapat menularkan IMS, 63% responden IMS 
dapat diobati dengan antibiotic.

Selain itu dari distribusi jawaban responden tentang 
HIV/AIDS menunjukkan bahwa 67% responden tahu 
bahwa HIV merupakan penyakit yang menurunkan 
kekebalan tubuh, 83% responden juga mengetahui bahwa 
hubungan seks dapat menularkan HIV, 77% responden 

menganggap bahwa HIV sama dengan AIDS dan 
42% responden percaya bahwa obat tradisional dapat 
menyembuhkan HIV. Namun 44% responden masih ada 
yang menganggap bahwa HIV ditularkan lewat IMS 
peralatan makan bekas dan 25% juga beranggapan bahwa 
berpelukan dapat menularkan HIV.

Sebagian kecil (48%) responden yang mempunyai 
pengetahuan kurang tentang HIV kemungkinan 
disebabkan karena kurangnya responden terpapar 
informasi IMS dan HIV/AIDS, sebagian besar responden 
tidak pernah mendapatkan penyuluhan. 

Persepsi Kerentanan Ibu terhadap IMS dan HIV

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian 
besar persepsi kerentanan responden terhadap IMS dan 
HIV tinggi yaitu sebesar 54 responden. Dari distribusi 
jawaban responden diatas dapat dilihat bahwa 93% 
responden yakin tidak tertular HIV karena setia terhadap 
pasangannya, 63% responden yakin tidak tertular HIV 
karena selalu memilih pasangan seks yang penampilanya 
bersih, dan 87% responden yakin bahwa pasangannya 
setia kepada mereka sehingga mereka tidak mungkin 
akan menderita IMS dan HIV. 

Pada hasil penelitian usia responden yang dikaitkan 
dengan persepsi kerentanan terhadap IMS dan HIV 
menunjukkan bahwa responden yang mempunyai usia 
36–45 tahun mempunyai persepsi kerentanan terhadap 
IMS dan HIV yang baik dibandingkan dengan yang 
buruk, sedangkan responden yang berusia 26–35 tahun 
yang mempunyai persepsi buruk lebih banyak daripada 
yang baik. Hasil uji chi square didapatkan nilai 0,231 
(> 0,05) yang berarti H1 ditolak yaitu tidak terdapat 
hubungan antara umur dengan persepsi kerentanan ibu 
terhadap IMS dan HIV/AIDS. 

Hasil penelitian tentang tingkat pendidikan dikaitkan 
dengan Persepsi kerentanan IMS dan HIV menunjukkan 
bahwa responden yang berpendidikan SD dan SLTP lebih 
banyak yang mempunyai persepsi kerentanan terhadap 
IMS dan HIV yang baik dibandingkan dengan yang 
buruk, sedangkan responden yang berpendidikan SLTA 
dan PT yang mempunyai persepsi buruk lebih banyak 
daripada yang baik. Hasil uji chi square didapatkan nilai 
0,020 (< 0,05) yang berarti H1 diterima yaitu terdapat 
hubungan antara tingkat pendidikan dengan persepsi 
kerentanan ibu terhadap IMS dan HIV/AIDS. 

Hasil penelitian tentang lama menikah dikaitkan 
dengan persepsi kerentanan IMS dan HIV menunjukkan 
bahwa responden yang lama menikah 0-5 tahun memiliki 
presentasi baik dan buruk yang sama, sedangkan 
responden yang menikah diatas usia lima tahun sebagian 
besar mempunyai persepsi yang baik daripada yang 
buruk. Hasil uji chi square didapatkan nilai 0,456 (≥ 0,05) 
yang berarti H1 ditolak yaitu tidak terdapat hubungan 
antara lama menikah dengan persepsi kerentanan ibu 
terhadap IMS dan HIV/AIDS. 

Hasil penelitian tentang pekerjaan suami dikaitkan 
dengan Persepsi kerentanan IMS dan HIV menunjukkan 
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bahwa sebagian besar responden mempunyai suami 
sebagai petani sebanyak 70 orang yang sebagian besar 
mempunyai persepsi kerentanan terhadap IMS dan HIV 
yang buruk dibandingkan dengan yang baik, sedangkan 
responden yang suaminya bekerja di sektor swasta lebih 
banyak yang mempunyai persepsi buruk dibandingkan 
dengan yang baik. Hasil uji koefi sien phi didapatkan nilai 
0,042 (< 0,05) yang berarti H1 diterima yaitu terdapat 
hubungan antara pekerjaan suami dengan persepsi 
kerentanan ibu terhadap IMS dan HIV/AIDS. 

Hasil penelitian tentang tingkat pengetahuan dikaitkan 
dengan Persepsi kerentanan IMS dan HIV menunjukkan 
bahwa responden yang mempunyai pengetahuan yang 
baik mempunyai persepsi kerentanan yang proporsinya 
sama antara yang baik dan yang buruk sedangkan 
responden yang mempunyai pengetahuan buruk sebagian 
besar mempunyai persepsi kerentanan yang baik. Hasil 
uji koefi sien phi didapatkan nilai 0,526 (> 0,05) yang 
berarti H1 ditolak yaitu tidak terdapat hubungan antara 
tingkat pengetahuan ibu tentang IMS dan HIV dengan 
persepsi kerentanan ibu terhadap IMS dan HIV/AIDS.

Sehingga dari faktor sosiodemografi dan tingkat 
pengetahuan responden yang secara signifikan 
berhubungan dengan persepsi kerentanan responden 
terhadap IMS dan HIV adalah tingkat pendidikan dan 
jenis pekerjaan responden. 

SIMPULAN

a. Faktor sosiodemografi: Sebagian besar responden 
berusia 26–35 tahun, berpendidikan SLTP, sudah 
menikah lebih dari 11 tahun dan suaminya bekerja di 
sektor swasta.

b. Tingkat Pengetahuan: Sebagian besar responden 
mempunyai pengetahuan yang baik tentang IMS 
dan HIV, hal ini terbukti dari distribusi jawaban 
responden bahwa 58% responden mengerti tentang 
defi nisi penyakit menular seksual, 82% responden 
tahu bahwa HIV merupakan salah satu jenis PMS, 
52% responden tahu bahwa gejala IMS adalah gatal 
di sekitar alat kelamin, 75% responden memahami 
bahwa berhubungan seks dengan multipartner dapat 
menularkan PMS, 63% responden IMS dapat diobati 
dengan antibiotic. Namun masih ada 77% responden 
yang menganggap bahwa HIV sama dengan AIDS 
dan 42% responden percaya bahwa obat tradisional 
dapat menyembuhkan HIV. 

c. Persepsi Kerentanan: Sebagian besar responden 
mempunyai persepsi kerentanan terhadap IMS dan 
HIV yang tinggi yaitu sebanyak 54%.

d. Variabel yang berhubungan dengan persepsi 
kerentanan terhadap IMS dan HIv/AIODS adalah 
tingkat pendidikan dan pekerjaan suami responden. 
Sedangkan variabel yang tidak berhubungan adalah 
umur, lama menikah dan pengetahuan tentang IMS 
dan HIV/AIDS/.
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Pengaruh Pijat Oksitosin pada Ibu Post Partum terhadap 
Pemenuhan Kebutuhan Istirahat Tidur 

Dina Zakiyyatul Fuadah, Novita Tristanti
Program Studi S1Keperawatan STIKES Karya Husada Kediri

ABSTRAK 
Pijat oksitosin adalah pemijatan sepanjang tulang belakang (vertebra) sampai tulang costae ke lima-enam yang merupakan 

usaha dalam merangsang hormon oksitosin setelah melahirkan. Pemijatan ini diberikan pada ibu post partum yang bisa dilakukan 
oleh keluarga yang dapat memberikan rasa nyaman kepada ibu sehingga kebutuhan istirahat tidur ibu post partum dapat terpenuhi. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pijat oksitosin terhadap pemenuhan kebutuhan istirahat tidur. Penelitian ini 
menggunakan desain penelitian Pra Eksperimental dengan metode One Group Pretest-Posttest dan jumlah sample 16 responden yang 
dipilih dengan teknik Purposive Sampling. Variabel independen adalah pijat oksitosin dan variabel dependen pemenuhan kebutuhan 
istirahat tidur pada post partum. Data dianalisis menggunakan uji Wilcoxon Sign Rank Test (α = 0,05). Hasil uji statistik pada hari 
ke 7 didapatkan p value = 0,03 < α hal ini menunjukkan ada pengaruh pijat oksitosin pada ibu post partum terhadap pemenuhan 
kebutuhan istirahat tidur. Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan agar pijat oksitosin tetap dilakukan supaya kebutuhan tidur pada 
ibu post partum tetap terpenuhi. 

Kata kunci: Pijat Oksitosin, Post Partum, Kebutuhan Istirahat Tidur

ABSTRACT 
Oxytocin massage is the massage along the spin (vertebrae) until fi fth-sixth costae bone to stimulating hormone oxytocin after 

delivered a baby. This massage was given to post partum mother and it can be done by one of family its function is to give the 
comfortable feeling to fulfi lment the post partum mother bed rest. The aim of the research was to know massage effect of oxytocin in the 
implementation of the fulfi lment bed rest. The research design used onegroup pretest-posttest method and take 16 respondent, for sample 
used purposive sampling techique. The independent variable was massage oxytocin and dependent variable was the fulfi lment of bed 
rest to post partum mother. The data analysis uses the wilcoxon signed rank test (α = 0.05). The result of statistical test on day seventh 
was obtained p-value 0.03 < α. It was shows that there is infl uence effect of oxytocin the post partum mother toward the fulfi lment of 
bed rest. Based on the result of this research suggested that massage oxytocin is still being done that the need for sleep is mother post 
partum remain unfulfi lled. 

Keywords: Massage Oxytocin, Post Partum, Needs for Sleep

PENDAHULUAN 

Pijat oksitosin merupakan pemijatan sepanjang tulang 
belakang (tulang vertebrae sampai tulang coste kelima-
enam) merupakan usaha untuk merangsang hormon 
prolaktin dan oksitosin setelah melahirkan. Pijat ini akan 
memberikan rasa aman dan nyaman serta rileks pada 
ibu setelah mengalami proses persalinan sehingga tidak 
menghambat sekresi hormon prolaktin dan oksitosin 
(Biancuzzo, 2003 & Roesli, 2009). Pijat oksitosin ini 
digunakan untuk meningkatkan hormon oksitosin yang 
dapat menenangkan ibu sehingga ibu menjadi rileks 
dan istirahat tidur terpenuhi serta ASI otomatis dapat 
keluar. Pijat oksitosin ini bisa dilakukan segera setelah 
ibu melahirkan bayinya dengan durasi 2–3 menit dan 
frekuensi pemberian pijatan 2 kali sehari. Pijat ini tidak 
harus dilakukan oleh petugas kesehatan tetapi juga dapat 
dilakukan oleh keluarga yang lain (Yohana & Roesli, 
2009).

Organisasi Kesehatan Dunia Word Health 
Organization pada tahun 2004 dalam RISKESDAS 

tahun 2013, merekomendasikan agar setiap bayi baru 
lahir mendapatkan ASI eksklusif selama enam bulan, 
namun sebagian ada yang tidak diberikan ASI eksklusif 
dikarenakan ASI tidak keluar atau hanya keluar sedikit 
sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan bayinya 
(Depkes 2004). Dari data United Nations Children Fund 
(UNICEF) pada tahun 2007 menunjukkan cakupan ASI 
eksklusif di Indonesia sekitar 32% (Depkes RI, 2007). 
Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Daerah (RISKESDAS) 
pada tahun 2013 pemberian ASI ekslusif pada bayi 
selama enam bulan hanya 40,6% jauh dari target nasional 
yang mencapai 80%. Data dalam Riset Kesehatan Dasar 
tahun 2013 menunjukkan bahwa pada usia 0 bulan 
presentasi pemberian ASI sebesar 82,5%, usia 1 bulan 
75,1%, usia 2 bulan 74%, usia 3 bualan 66,9%, usia 4 
bulan 66,8%, dan usia 5 bulan 54,8%. Dari hasil data 
tersebut menunjukkan pemberian ASI pada umur 0–5 
bulan semakin lama semakin rendah presentasinya.

Kebutuhan istirahat tidur dipengaruhi oleh faktor 
emosional yang berkaitan dengan refl ek oksitosin yang 
berupa pikiran, perasaan, dan sensasi. Ada hal yang bisa 
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dilakukan untuk mencegah emosi, salah satunya adalah 
dengan dilakukannya pijat oksitosin. Pijat oksitosin 
memberikan sensasi nyaman pada ibu sehingga dapat 
digunakan untuk pemenuhan istirahat tidur pada ibu, hal 
ini dikarenakan kebutuhan tidur pada masa post partum 
sangat penting karena untuk pemulihan kondisi tubuh 
ibu dalam memaksimalkan perawatan baik untuk dirinya 
maupun untuk bayinya berupa pemberian ASI, dan 
kebutuhan istirahat (Saiffudin, 2002).

Mekanisme kerja dalam pelaksanaan pijat oksitosin 
dalam merangsang dada berpengaruh ketika bayi 
menghisap rangsangan dan dikirim ke otak sehingga 
hormon oksitosin dapat dikeluarkan dan mengalir 
ke dalam darah kemudian masuk ke payudara dan 
menyebabkan otot-otot sekitar alveoli berkontraksi 
dan membuat ASI mengalir ke saluran ASI. Pada pijat 
oksitosin terjadi refl eks let down yang menghasilkan 
hormon prolaktin dan oksitosin yang dapat memperlancar 
produksi ASI dan dapat memberikan rasa nyaman dan 
tenang pada ibu (Bahiyatun, 2009).

Ibu juga melewati adaptasi psikologi yang melewati 
3 fase psikologis diantaranya taking in, taking hold, dan 
letting go. Fase taking in berlangsung 1–2 hari setelah ibu 
melahirkan, fase ini bersifat pasif dan tergantung pada 
perhatian ibu yang tertuju pada kekhawatiran dirinya. 
Fase taking hold terjadi 2–4 hari setelah melahirkan, 
fase ini ibu mulai memperhatikan kemampuan dirinya 
untuk menjadi orang tua. Fase letting go terjadi setelah 
ibu pulang di rumah dan sangat berpengaruh pada waktu 
yang diberikan untuk dukungan keluarga (Bahiyatun, 
2009).

Dari uraian diatas mengingat betapa pentingnya pijat 
oksitosin untuk pengaruh dalam produksi ASI serta 
pemijatan ini dapat membuat ibu menjadi lebih nyaman 
dan rileks sehingga membuat ibu dapat lebih fokus 
dalam memenuhi kebutuhan istirahat tidur. Maka dari 
hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 
tentang “Pengaruh Pijat Oksitosin Pada Ibu Post Partum 
Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Istirahat Tidur”.

METODE PENELITIAN 

Desain penelitian yang digunakan adalah “Pre 
Eksperimental Design” dengan rancangan One-group 
pre-post test design dengan membandingkan antara 
kebutuhan istirahat tidur sebelum dilakukan pijat 
oksitosin dan sesudah dilakukan pijat oksitosin. Sampel 
adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 
oleh populasi (Sugiyono, 2014). Sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah sebagian ibu post partum 
yang berada di BPS Ny. “D” wilayah kerja PUSKESMAS 
Pucung Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung 
yang sesuai dengan kriteria inklusi yang berjumlah 16 

orang. Teknik sampling yang digunakan peneliti adalah 
purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dari 
anggota populasi yang sesuai dari kriteria yang sudah 
diketahui sebelumnya dari peneliti (Sugiyono, 2014).

Teknik Pengambilan Data

Prosedur pengumpulan data meliputi: 1) Pertama 
tahap yang digunakan adalah pengajuan judul dan 
pembuatan proposal. Setelah judul diterima dilanjut 
dengan pembuatan proposal, kemudian setelah itu 
dilanjut dengan pengajuan etik. 2) Pada tahap penelitian 
pertama pemberian penjelasan informed consent kepada 
calon responden untuk yang berisi maksud dan tujuan 
yang akan dilakukan. 3) Setelah responden setuju 
maka, responden menandatangani surat persetujuan. 
4) Kemudian dilanjut dengan mengerjakan kuesioner The 
Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) tentang kebutuhan 
istirahat tidur. 5) Setelah itu pelaksanaan intervensi 
pada hari pertama (pre) yang diajarkan oleh peneliti dan 
dilakukan oleh anggota keluarga. 6) Intervensi dilakukan 
2 kali sehari pagi dan sore selama 2–3 menit setiap 
pemijatan oleh anggota keluarga. 7) Peneliti melakukan 
validasi kepada responden dengan melakukan wawancara 
kepada ibu tentang kualitas tidur setelah dilakukan 
pijat oksitosin dan keluarga apakah sudah melakukan 
tindakan pijat oksitosin. 8) Pada hari ke tujuh (post) 
peneliti melihat hasilnya dan kemudian responden diberi 
kuesioner (PSQI) tentang kebutuhan istirahat tidur yang 
harus diisi untuk mengetahui perbedaannya. 9) Jika data 
sudah terkumpul dilanjutkan proses pengolahan data 
meliputi editing, coding, scoring, dan tabulating, serta 
analisa data. 

Analisa Data 

Uji statistik yang digunakan adalah uji Wilcoxon 
Sign Rank Test dengan menggunakan bantuan program 
komputer dengan taraf signifi kan 5% atau 0,05 penarikan 
kesimpulan: 

p-value ≤ α (0,05) maka H0 ditolak dan H1 diterima 
berarti ada pengaruh dukungan suami dalam pelaksanaan 
pijat oksitosin pada ibu post partum terhadap pemenuhan 
kebutuhan istirahat tidur.

HASIL PENELITIAN 

Hasil penelitian ini meliputi data umum pada ibu post 
partum yaitu usia, pendidikan, pekerjaan, kehamilan ke-, 
budaya/adat jawa yang dianut. Sedangkan data khusus 
untuk penelitian kebutuhan tidur ibu meliputi komponen, 
kualitas tidur yang subjektif, latensi tidur, durasi tidur, 
kebiasaan tidur, gangguan tidur, penggunaan obat tidur, 
disfungsi tidur siang hari. 
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Data Umum 

Tabel 1. Data Umum Pada Ibu Post Partum 

Kategori Jumlah Persentase (%)
Usia Ibu 

20–25 tahun 
26–30 tahun 
31–35 tahun 
> 35 tahun 

4
9
3
0

25,0
56,2
18,8

0

Pendidikan Terakhir Ibu
Tidak Sekolah/Tidak 
Tamat SD 
SD/Sederajat
SMP/Sederajat
SMA/Sederat
PT (Perguruan Tinggi)

0
0
5

10
1

0
0

31,2
62,6
6,2

Pekerjaan Ibu 
IRT (Ibu Rumah 
Tangga)
Swasta 
Wiraswasta 
Petani 
Pedagang
PNS (Pegawai Negeri 
Sipil)
Lain-lain

10
5
0
0
0
1

0

62,5
31,3

0
0
0

6,2

0

Kehamilan Ibu Ke- 
Ke-1
Ke-2
Ke-3
Ke>3

5
7
3
1

31,2
43,8
18,8
6,2

Budaya/Adat Jawa yang 
Dianut
Ada 
Tidak 

16
0

100
0

Total 16 100

Data Khusus 

Tabel 1. Kebutuhan Istirahat Tidur Ibu Post Partum 
Sebelum Dilakukan Pijat Oksitosin Di BPS Ny. 
“D” Pada Tanggal 07–14 Maret 2016

Karakteristik Kebutuhan Tidur
Pre Test

Jumlah Persentase (%)
Baik 4 25,0

Cukup 10 62,5

Kurang 2 12,5

Total 16 100

Berdasarkan data tabel 1 menunjukkan bahwa 
sebelum dilakukan pijat oksitosin pada ibu post partum 
didapatkan hasil kebutuhan tidur hampir seluruhnya 
(62,5%) dalam kategori cukup. 

Tabel 2. Kebutuhan Istirahat Tidur Ibu Post Partum 
Sesudah Dilakukan Pijat Oksitosin di BPS 
Ny. “D” Pada Tanggal 07–14 Maret 2016

Karakteristik Kebutuhan 
Tidur

Post Test

Jumlah Persentase (%)
Baik 7 43,8

Cukup 7 43,8

Kurang 2 12,4

Total 16 100

Berdasarkan data tabel 2 menunjukkan bahwa sesudah 
dilakukan pijat oksitosin pada ibu post partum didapatkan 
hasil kebutuhan tidur hampir separuhnya (43,8%) dalam 
kategori baik dan cukup.

Tabel 3. Distribusi Karakteristik Pengaruh Pijat Oksitosin 
Oada Ibu Post Partum terhadap Pemenuhan 
Kebutuhan Istirahat Tidur di BPS Ny. ”D” Pada 
Tanggal 07–14 Maret 2016 

Karakteristik 
Kebutuhan Tidur

Pre test Post test
Jumlah % Jumlah %

Baik 4 25,0 7 43,8

Cukup 10 62,5 7 43,8

Kurang 2 12,5 2 12,4

Total 16 100 16 100

Uji Wilcoxon Sign Rank Test p-value 0,03 α = 0,05

Berdasarkan tabel 3 secara statistik terdapat perbedaan 
kebutuhan istirahat tidur pada ibu post partum sebelum 
dan sesudah diberikan intervensi berupa pijat oksitosin 
diperoleh hasil sig p-value 0,03 < α = 0,05 sehingga 
p-value < α menunjukkan bahwa H1 diterima, berarti 
terdapat Pengaruh Pijat Oksitosin Pada Ibu Post Partum 
Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Istirahat Tidur Di BPS 
Ny.”D” Wilayah Kerja Puskesmas Pucung, Kec. Ngantru, 
Kab. Tulungagung. 

PEMBAHASAN 

Kualitas tidur pada ibu post partum sebelum dilakukan 
pijat oksitosin diketahui secara keseluruhan 62,5% hal ini 
dikategorikan dalam kategori cukup. 

Tidur merupakan status perubahan kesadaran ketika 
persepsi dan reaksi individu terhadap lingkungan 
menurun. Tidur dapat memulihkan atau mengistirahatkan 
fisik setelah seharian beraktivitas, mengurangi 
kecemasan, stress, dan dapat meningkatkan kemampuan 
dan konsentrasi saat hendak melakukan aktivitas sehari-
hari (Wahit & Nurul. 2007).
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Pada penelitian ini, sebelum dilakukan pijat oksitosin 
kebutuhan tidur seseorang dalam beberapa komponen 
masuk dalam kualitas tidur yang subjektif (68,8%) masuk 
dalam kategori sangat baik, latensi tidur (75%) masuk 
dalam kategori kurang dari 15 menit, durasi tidur (50%) 
masuk dalam kategori 6-7 jam, kebiasaan tidur (37,5%) 
masuk dalam kategori jam 21.00–05.00 dan 21.30–04.30, 
gangguan tidur (50%) masuk dalam kategori tidak 
selama sebulan terakhir, penggunaan obat tidur (37,5%) 
tidak pernah sama sekali, dan disfungsi tidur siang hari 
(43,8%) masuk dalam kategori tidak pernah.

Pada faktor usia didapatkan 26–30 tahun merupakan 
usia produktif bagi sesorang karena pada usia < 20 tahun 
rahim dan panggul belum dapat berkembang dengan baik, 
sebaliknya pada usia > 35 tahun panggul tidak sebaik 
pada saat ibu usia 26–30 tahun. Hal ini sesuai dengan 
teori Sutejo (2003) yang menyatakan bahwa semakin 
tinggi tingkat usia maka kebutuhan tidur seseorang akan 
semakin buruk.

Kualitas tidur yang subjektif masuk dalam kategori 
baik dan latensi tidur masuk dalam kategori kurang dari 
15 menit. Hal ini dipengaruhi oleh faktor usia karena 
semakin tinggi usia seseorang maka kebutuhan tidur 
seseorang akan semakin buruk, hal ini dikarenakan ibu 
akan mudah merasakan kelelahan. Jika ibu kelelahan 
maka ibu akan mengarah ke tingkat stress sehingga 
kebutuhan istirahat ibu akan terganggu dan ibu akan 
mudah marah, maka ibu akan kesulitan dalam proses 
tidurnya. Sehingga kebutuhan istirahat tidur ibu akan 
terganggu, yang biasanya tidur 7–8 jam menjadi 5–6 
jam per harinya, dan menyebabkan kelelahan ketika 
terbangun (Saiffudin, 2002). Kebutuhan tidur pada ibu 
post partum sesudah dilakukan pijat oksitosin diketahui 
secara keseluruhan (43,8%) hal ini dapat dikategorikan 
dalam kategori baik dan cukup. Setelah dilakukan pijat 
oksitosin didapatkan hasil kebutuhan tidur menurut 
beberapa komponen yaitu kualitas yang subjektif yang 
sangat baik (87,5%), latensi tidur yaitu ibu dapat tidur 
dalam kurun waktu kurang dari 15 menit (87,5%), durasi 
tidur yaitu ibu dapat beristirahat tidur lebih dari 7 jam 
(87,6%), kebisaan tidur yaitu ibu dapat memulai tidur 
jam 21.00 dan terbangun jam 05.00 (56,2%), gangguan 
tidur tidak ada gangguan tidur selama sebulan terakhir 
(75%) ibu dapat tidur dengan nyaman, penggunaan obat 
tidur (50%) tidak pernah sama sekali, disfungsi tidur 
siang hari (50%) tidak pernah terjadi, sehingga kebutuhan 
tidur ibu terdapat dalam kategori baik (87,5%) dengan 
adanya perbedaan pada kebutuhan istirahat tidur sebelum 
dilakukan pijat oksitosin. 

Efek dilakukan pijat oksitosin dapat membuat 
otot menjadi fl eksibel dan memberikan efek terapi dan 
santai sehingga ibu merasa nyaman dan rileks. Pada ibu 
nifas setelah melewati proses persalinan sering merasa 
kelelahan dan stress akibat rasa sakit yang dialami saat 
persalinan. Berdasarkan Saiffudin (2002) ibu yang 
beristirahat tidur cukup akan mencegah terjadinya 
kelelahan yang berlebihan. Kurangnya istirahat 

akan menyebakan pengurangan pada produksi ASI, 
memperlambat proses involusi uterus, dan memperbanyak 
perdarahan. 

Ibu post partum mengalami kualitas tidur yang 
subjektif dalam kategori baik, latensi tidur dalam kategori 
baik, dan durasi tidur dalam waktu lebih dari 7 jam 
masuk dalam kategori baik. Hal ini dikarenakan setelah 
dilakukan intervensi berupa pijat oksitosin ibu akan 
merasa lebih nyaman dan rileks karena terjadi refl eks 
let down yang memberikan rasa aman dan rileks. Hal ini 
didukung oleh teori Pace (2001) bahwa pijat oksitosin 
yang dilakukan secara signifi kan dapat memengaruhi 
system saraf perifer, meningkatkan rangsangan dan 
konduksi impuls saraf, melemahkan dan menghentikan 
rasa sakit serta meningkatkan aliran darah ke jaringan dan 
organ. Di samping itu juga dapat membuat otot menjadi 
fl eksibel dan memberikan efek terapi santai sehingga 
ibu akan merasa nyaman dan rileks. Sehingga kebutuhan 
tidur yang cukup membuat tubuh akan berfungsi secara 
optimal, kebutuhan tidur ibu yang kurang ini disebabkan 
karena ibu kelelahan dan terlalu banyak aktivitas, dan 
kebutuhan tidur yang baik membuat ibu akan menjadi 
lebih rileks dan terlihat lebih tenang dan bebas dari 
perasaan gelisah. 

Berdasarkan Biancuzzo (2003) pemijatan pada 
tulang belakang yang dimulai dari batas leher sampai 
tulang costae kelima dan keenam dan berfungsi untuk 
merangsang hormon oksitosin. Pijat oksitosin dapat 
memberikan perasaan positif, pikiran positif, serta 
menghilangkan kecemasan, stress, dan nyeri pada post 
partum. Hal ini didukung dengan penelitian Vidayanti 
(2015) bahwa pada ibu post partum yang diberikan 
intervensi berupa pijat oksitosin selama 15 menit 
dalam waktu 3 hari membuat ibu menjadi lebih rileks 
dan percaya diri. Berdasarkan Roesli (2008) hormon 
oksitosin disebut juga dengan hormon cinta kasih. Jika 
hormon oksitosin menurun ibu akan berada pada perasaan 
khawatir, takut dan cemas (Johson, 2004). Pijat oksitosin 
dapat membuat otot menjadi fl eksibel dan memberikan 
efek terapi dan santai sehingga ibu merasa nyaman dan 
rileks. Pada ibu nifas setelah melewati proses persalinan 
sering merasa kelelahan dan stress akibat rasa sakit yang 
dialami saat persalinan (Pace, 2001). Hal ini di dukung 
dengan penelitian Ummah (2014) bahwa dukungan dari 
beberapa pihak yaitu keluarga khususnya suami sangat 
diperlukan karena kondisi psikologis ibu tidak stabil 
dapat menurunkan hormon oksitosin. Dampak yang akan 
terjadi ibu akan menjadi cemas dan kebutuhan tidurnya 
akan terganggu. 

Kebutuhan tidur ibu post partum yang kurang 
dikarenakan terdapat gangguan tidur sehingga ibu akan 
mudah terbangun, hal ini dikarenakan faktor lingkungan, 
gaya hidup, penyakit, stress, dan obat. Pada ibu yang 
cemas dan gelisah juga dapat menyebabkan kebutuhan 
tidur ibu menjadi kurang. Hal ini didukung dengan 
teori Kozier (2010) bahwa pada peningkatan kadar 
norepinefrin dalam darah melalui sistem saraf simpatis 
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membuat perubahan pada kurangnya waktu tidur pada 
tahap NREM dan REM serta lebih banyak perubahan 
dalam tahap tidur lain dan lebih terbangun. Sehingga ibu 
akan sering terbangun dan sulit untuk memulai tidur. 

Pada kebutuhan tidur ibu yang cukup membuat 
organ tubuh akan berfungsi secara optimal, ibu dudah 
tidak terlalu banyak beraktivitas dan sudah dapat 
mengistirahatkan tubuhnya setelah sehari melakukan 
aktivitas, tetapi belum dapat tidur secara optimal sesuai 
dengan yang diinginkan. Hal ini berdasarkan teori 
Mass (2002) bahwa kebutuhan istirahat tidur yang 
cukup setelah lama beraktivitas dapat membantu dalam 
perbaikan sel-sel tubuh yang baru, perbaikan sel-sel tubuh 
yang rusak, dan dapat memberi waktu organ tubuh untuk 
beristirahat, atau untuk menjaga metabolisme tubuh.

Pada kebutuhan tidur ibu dari baik menjadi baik, 
hal ini dikarenakan ibu post partum sudah dapat 
mengistirahatkan tubuhnya secara maksimal, dan dapat 
menerima keadaan lingkungan yang baru, sehingga tidur 
ibu terpenuhi. Hal ini didukung dengan teori Tamsuri 
(2007) bahwa lingkungan yang nyaman, tenang, dan 
penuh kedamaian membuat stress yang ada pada diri 
ibu menjadi hilang, maka proses untuk mengistirahatkan 
tubuh akan cepat dibandingkan dengan lingkungan yang 
kurang nyaman.

Dengan pemijatan dapat menstimulasi dan 
merelaksasi, sehingga stress dan kecemasan akan 
menghilang. Hal ini sesuai teori Ali (2001) bahwa pijat 
dapat merelaksasi dan menenangkan pasien, hal ini 
karena sirkulasi darah lancar akibat berdilatasi pembuluh 
darah karena kehangatan sebagai efek pengurutan saat 
dipijat, terjadi pula perbaikan tonus otot sehingga fungsi 
muscular lebih baik. Jadi kebutuhan tidur ibu menjadi 
terpenuhi. 

Berdasarkan kuesioner PSQI faktor yang paling 
dominan dalam penelitian ini yang memengaruhi kualitas 
tidur pada post partum adalah komponen pada latensi 
tidur yaitu ibu lebih cepat tertidur kurang dari 15 menit 
(87,5%) dan durasi tidur yang lebih dari 7 jam (87,6%) 
karena ibu merasakan relaks setelah dilakukan pijat 
oksitosin. Oleh karena itu pijat oksitosin yang dilakukan 
pada ibu post partum berpengaruh terhadap pemenuhan 
kebutuhan istirahat tidur. 

KESIMPULAN

Sebagian besar (62,5%) kebutuhan tidur ibu post 
partum sebelum diberikan intervensi pijat oksitosin 
masuk dalam kategori cukup. 

Hampir separuhnya (43,8%) kebutuhan tidur ibu post 
partum setelah diberikan intervensi berupa pijat oksitosin 
masuk dalam kategori baik dan cukup. 

Ada pengaruh pijat oksitosin pada ibu post partum 
terhadap pemenuhan kebutuhan istirahat tidur. 

SARAN 

Bagi Institusi 

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 
masukan terutama dalam pelaksanaan pijat oksitosin 
dalam pemenuhan kebutuhan tidur ibu post partum 
setelah melahirkan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai dasar untuk melaksanakan penelitian lebih 
lanjut yang berkaitan dengan pelaksanaan pijat 
oksitosin pada ibu post partum untuk pemenuhan 
kebutuhan tidur ibu setelah melahirkan. 

3. Bagi Keluarga 
 Hasil penelitian ini diharapkan agar keluarga mampu 

melaksanakan pijat oksitosin pada ibu post partum/ibu 
nifas setelah melahirkan sehingga nantinya kebutuhan 
istirahat tidur ibu dapat terpenuhi karena pijat ini 
dapat merelaksasikan otot-otot sehingga memberikan 
sensasi rasa nyaman pada ibu.

4. Bagi Masyarakat
 Hasil penelitian ini agar dapat bermanfaat bagi 

masyarakat sebagai pengetahuan yang baru tentang 
pijat oksitosin yang dilakukan pada ibu post partum 
sehingga dapat bermanfaat dalam pemenuhan 
kebutuhan yang istirahat tidur ibu, sehingga 
masyarakat dapat melakukan pemijatan ini kepada 
anggota keluarganya yang baru saja melahirkan. 
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Pengaruh Promosi Kesehatan terhadap Penurunan Kejadian 
Skabies

(The Effect of Health Promotion to Decrease Skabies Events)

Lilis Maghfuroh
Program Study Ilmu Keperawatan STIKes Muhammadiyah Lamongan

ABSTRAK

Skabies merupakan penyakit yang sering muncul karena kurangnya kebersihan diri. Berdasarkan survey awal yang peneliti 
lakukan dari 10 responden sebelum promosi kesehatan kejadian skabies sebanyak 70% dan 30% tidak skabies. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pengaruh promosi kesehatan terhadap penurunan kejadian skabies. Desain penelitian menggunakan metode 
Pra Eksperimental dengan menggunakan pendekatan one-group pra-post test design. Populasi sebanyak 57 siswi dengan sampelnya 
50 siswi kelas VII di MTS M 15 Al-Mizan Lamongan. Metode sampling yang digunakan adalah Simple random sampling. Data 
penelitian ini diambil dari hasil observasi. Kemudian dianalisis menggunakan program SPSS for Windows versi 16.0. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa sebagian besar (66%) tidak terkena skabies dan hampir setengah (34%) tidak skabies. Hasil uji sample paired 
t-test diperoleh hasil ada pengaruh promosi kesehatan terhadap penurunan kejadian skabies dengan nilai t = -2,824 dengan p = 0,007 
dimana p < 0.05. Upaya dalam mencegah terjadinya kejadian skabies dapat dilakukan dengan memberikan promosi kesehatan secara 
berkelanjutan untuk mencegah terjadinya skabies pada siswi tersebut.

Kata kunci: Promosi Kesehatan, Kejadian Skabies

ABSTRACT
Scabies is a disease that often arise due to a lack of personal hygiene. Based on the initial survey that researchers do 10 respondents 

before health promotion incidence of scabies as much as 70% and 30% not scabies. The purpose of this study was to determine the 
infl uence of health promotion with the incidence of scabies. Design Pre Experimental research method using the approach of one-
group pre-post test design. The population of as many as 57 students with sample 50 siswi class VII in MTS M 15 Al-Mizan Lamongan.  
Methods sampling used is simple random sampling. Data this study were drawn from the observation program. Then analyzed using 
SPSS for Windows version 16.0. The results showed that the majority (66%) are not affected by scabies and almost half (34%) did not 
scabies. Hasil test sample paired t-test result is no effect on the incidence of scabies health promotion with a value of t = -2.824 dengan 
p = 0.007 where p < 0.05 Efforts to prevent the incidence of scabies can be done by giving the student health promotion.

Keywords: Health Promotion, Genesis Scabies

PENDAHULUAN

kulit merupakan organ yang sangat penting untuk 
mengetahui tingkat kesehatan seseorang. kulit sehat 
mencerminkan kebersihan, status gizi, status emosi atau 
psikologis, juga kepribadian seseorang (Lutfia D.R, 
2007). Penyakit yang sering muncul karena kurangnya 
kebersihan diri adalah berbagai penyakit kulit atau 
sering disebut scabies. Di indonesia penyakit scabies 
merupakan penyakit kulit yang banyak di jumpai di 
daerah tropis terutama berasal dari masyarakat yang 
hidup dalam lingkungan atau keadaan higiene kurang, 
sanitasi dan sosial ekonomi yang sangat rendah. Penyakit 
ini dapat ditularkan secara kontak langsung (kontak kulit 
dengan kulit), misalnya berjabat tangan, tidur bersama 
dan melalui hubungan seksual. Penularan secara tidak 
langsung (melalui benda), misalnya pakaian, handuk, 
sprei, bantal, dan selimut (Djuanda, 2007).

Skabies merupakan penyakit menular yang disebabkan 
Sarcoptes scabiei varian hominis dan produknya. Skabies 
disebut juga the itch, seven year itch, norwegian itch, 

gudikan, gatal agogo, budukan atau penyakit amper. 
Penyakit skabies sudah dikenal lebih dari 100 tahun lalu 
sebagai akibat tungau yang dinamakan Acarus scabiei 
atau pada manusia disebut Sarcoptes scabiei varian 
hominis. Sarcoptes scabiei termasuk fi lum Arthoproda, 
kelas Arachnida, ordo Acarina, super famili sarcoptes 
(Harahap, 2008). 

Menurut departemen kesehatan RI prevelensi scabies 
data dari puskesmas seluruh indonesia tahun 2008 
5,6–12,95%. Skabies di indonesia menduduki urutan 
ketiga dari 12 penyakit kulit yang tersering (Azizah 2011). 

Berdasarkan hasil penelitian handayani (2008), di 
pondok pesantren Nihayatul Amal menunjukkan bahwa 
persentase responden yang terkena skabies ada 62,9% 
mempunyai kebiasaan mencuci pakaian bersama pakaian 
temanya, 60% mempunyai kebiasaan memakai selimut 
bersama-sama temannya yang menderita skabies 54,3% 
dan 32,8% yang mempunyai kebiasaan berwudhu tidak 
menggunakan kran.

Berdasarkan penelitian ma’rufi (2012) di pondok 
pesantren kabupaten Lamongan, penilaian higiene 
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perorangan dalam penelitian tersebut meliputi frekuensi 
mandi, memakai sabun atau tidak, pakaian dan handuk 
bergantian, dan kebersihan alas tidur, sebagian besar 
santri di pondok pesantren Lamongan (63%) mempunyai 
higiene perorangan yang jelek dengan prevalensi 
penyakit skabies 73,70%, perilaku yang tidak mendukung 
berperilaku hidup bersih dan sehat dalam mencegah 
skabies diantaranya adalah sering memakai baju atau 
handuk bergantian dengan teman serta tidur bersama dan 
berhimpitan dalam satu tempat tidur.

Berdasarkan data atau survey awal yang dilakukan 
pada tanggal 20 November 2015 prevalensi siswa 
kelas VII di MTS M 15 AL-Mizan Lamongan sebelum 
dilakukan promosi kesehatan sekitar 70%, dan pada 
pengetahuan siswa yang diambil dari 10 responden 
terdapat 30% siswi yang mengetahui tentang skabies dan 
70% yang tidak mengetahui tentang skabies.

Kebanyakan siswi yang terkena penyakit skabies 
adalah siswi yang belum dapat beradaptasi dengan 
lingkungan, sebagai siswi baru yang belum dapat 
beradaptasi dengan lingkungan, sebagai siswi baru 
yang belum tahu kehidupan pondok pesantren membuat 
mereka luput dari kesehatan, mandi secara bersama-sama, 
saling tukar pakaian, handuk dan sebagainya yang dapat 
menyebabkan tertular penyakit skabies (Badri, 2007)

Faktor yang memengaruhi kejadian skabies yaitu: (1) 
sanitasi lingkungan, status kesehatan suatu lingkungan 
yang mencakup perumahan, pembuangan kotoran, 
penyediaan air bersih dan sebagainya, (2) kepadatan 
penduduk, perbandingan dari jumlah penduduk dibagi 
luas wilayahnya, dengan kepadatan penduduk yang tidak 
terjaga kebersihannya juga akan berpengaruh terjadinya 
skabies, (3) pengetahuan, merupakan hasil dari tahu dan 
ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap 
suatu objek tertentu, pengindraan terjadi melalui panca 
indra manusia, yakni indra penglihatan, pendengaran, 
penciuman, rasa, dan raba, sebagian pengetahuan manusia 
diperoleh melalui mata dan telinga (Notoadmodjo, 2012), 
(4) perilaku, suatu keadaan atau aktivitas organisme 
yang bersangkutan, yang dapat diamati secara langsung 
maupun tidak langsung (Notoadmodjo, 2012), (5) 
pemakaian alat mandi, pemakaian alat mandi yang 
digunakan secara bersama-sama seperti pemakaian sabun 
mandi. Penularan penyakit skabies bisa dengan kontak 
langsung dan tidak langsung (Lutfi a D.R, 2007), perilaku 
yang tidak mendukung kesehatan, padatnya penduduk, 
tinggal satu kamar, ditambah kebiasaan saling tukar 
pakaian, handuk, dan perlengkapan pribadi meningkatkan 
risiko penularan (Badri 2007). 

Dampak yang dapat ditimbulkan dari skabies ini 
akan menimbulkan ruam-ruam dan rasa gatal yang parah 
terutama pada malam hari atau setelah mandi gatal yang 
disebabkan oleh tungau yang memerlukan waktu kira-kira 
sebulan. Pada saat itu kelainan akan tampak menyertai 

dermatitis dengan ditemukan papul, vesikel, urtika dan 
lain-lain, kelainan kulit dan gatal terjadi dapat lebih luas 
dari lokasi tungau itu sendiri (lutfi a D.R, 2007)

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan 
bahwa perilaku kesehatan dan pengetahuan terhadap 
penyakit skabies dapat memengaruhi kejadian skabies. 
Dengan demikian peningkatan pengetahuan dan promosi 
kesehatan terhadap perilaku kesehatan dan pengetahuan, 
juga dapat memberi pengaruh terhadap penurunan 
skabies. Intervensi untuk meningkatkan kualitas 
pengetahuan dan personal hygiene dapat dilakukan 
dengan berbagai cara, salah satunya adalah promosi 
kesehatan.

Promosi kesehatan merupakan determinan penting 
dari perilaku hidup sehat masyarakat. Promosi kesehatan 
memengaruhi tiga faktor penyebab mengapa seseorang 
melakukan perilaku tertentu: (1) faktor pemungkin atau 
predisposing factor, sebagai faktor pemicu perilaku yang 
memungkinkan suatu motivasi atau aspirasi terlaksana, 
(2) faktor pemudah atau reinforcing factor, adalah faktor 
dasar atau motivasi bagi perilaku, misalnya pengetahuan, 
sikap, keyakinan, dan nilai yang dimiliki seseorang, (3) 
faktor penguat atau enabling factor, yang terwujud dalam 
sikap dan perilaku petugas kesehatan atau petugas lainnya 
yang dipercaya oleh masyarakat (menurut Green yang di 
kutip dari Notoadmodjo 2012).

Untuk menjaga derajat kesehatan perlu adanya 
upaya untuk meningkatkan promosi kesehatan secara 
umum, khususnya tentang penyakit menular sehingga 
diharapkan ada perubahan sikap, pengetahuan diikuti 
dengan perubahan perilaku higiene perorangan, selain itu 
hindari kontak langsung dengan penderita, mandi secara 
teratur dengan menggunakan sabun, mencuci pakaian, 
sprei, selimut dan lainnya secara teratur minimal 2 kali 
dalam seminggu, tidak saling tukar menukar pakaian 
dan handuk, menjaga kebersihan rumah dan berventilasi 
cukup. Promosi kesehatan ini dapat dilakukan oleh 
petugas kesehatan, selain itu keterlibatan pihak sekolah 
di pondok pesantren tersebut untuk ikut memantau setiap 
penyuluhan yang dilakukan secara berkesinambungan 
sangat diperlukan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti 
tertarik untuk meneliti “Efektivitas Promosi Kesehatan 
dengan Kejadian Skabies pada siswi kelas VII MTS M 
15 AL-Mizan Lamongan.”

BAHAN DAN METODE

Desain penelitian ini menggunakan metode Pra 
Eksperimental dengan menggunakan pendekatan 
one-group pra-post test design. Sampel yang diambil 
sebanyak 50 responden yaitu siswi kelas VII MTS 
Muhammadiyah 15 Lamongan tahun 2016. Pengumpulan 
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data menggunakan lembar observasi. Data yang ada 
dianalisis menggunakan uji paired t-test dengan tingkat 
kemaknaan < 0,05.

HASIL PENELITIAN

Tabel 1. Tabel Distribusi Usia Siswi Kelas VII di MTS 
M 15 Lamongan 

No. Umur Frek Persentase
1. 10–11 tahun 2 4%

2. 12–13 tahun 45 90%

3. 14–15 tahun 3 6%

Jumlah 50 100,0

Dari tabel 1 diatas dapat dijelaskan bahwa usia Siswi 
kelas VII di MTS M 15 Lamongan sebagian besar (90%) 
atau 45 siswi yang berusia 12–13 tahun dan sebagian 
kecil (4%) atau 2 siswi yang berusia 10–11tahun.

Tabel 2. Tabel Distribusi Umur Ayah Siswi Kelas VII 
MTS M 15 Lamongan

No. Umur Frek Persentase
1. 20–30 tahun 1 2%

2. 31–40 tahun 15 30%

3. 41–50 tahun 29 58%

4. 51–60 tahun 5 10%

Jumlah 50 100,0

Berdasarkan tabel 2 dapat dijelaskan bahwa usia ayah 
siswi kelas VII MTS M 15 Lamongan sebagian besar 
(58%) atau 29 orang yang berusia 41–50 dan sebagian 
kecil (2%) atau 1 orang yang berusia 20–30 tahun.

Tabel 3. Tabel Distribusi Usia Ibu Siswi Kelas VII MTS 
M 15 Lamongan 

No. Umur Frek Persentase 

1. 20–30 tahun 2 4%

2. 31–40 tahun 24 48%

3. 41–50 tahun 22 44%

4. 51–60 tahun 2 4%

Jumlah 50 100,0

Berdasarkan tabel 3 diatas menunjukkan bahwa 
usia ibu siswi kelas VII MTS M 15 Lamongan hampir 

setengah (48%) atau 24 orang berusia 31–40, dan 
sebagian kecil (4%) atau 2 orang yang berusia 20–30 dan 
51–60 tahun.

Tabel 4. Distribusi Pendidikan Ayah Siswi Kelas VII 
MTS M 15 Lamongan 

No. Pendidikan Frek. Persentase
1. SD 4 8%

2. SMP 12 12%

3. SMA 26 52%

4. SARJANA 8 16%

Jumlah 50 100.0

Berdasarkan tabel 4 diatas menunjukkan bahwa 
pendidikan ayah siswi kelas VII MTS M 15 Lamongan 
sebagian besar (52%) atau 26 siswi berpendidikan SMA 
dan sebagian kecil (8%) atau 4 siswi berpendidikan SD.

Tabel 5. Distribusi Pendidikan Ibu Siswi MTS M 15 
Lamongan

No. Pendidikan Frek Persentase
1. SD 3 6%

2. SMP 16 32%

3. SMA 23 46%

4. SARJANA 8 16%

Jumlah 50 100,0

Berdasarkan tabel 5 diatas menunjukkan bahwa 
pendidikan ibu siswi kelas VII MTS M 15 Lamongan 
hampir setengah (46%) atau 23 orang, dan sebagian kecil 
(6%) atau 3 orang berpendidikan SD.

Tabel 6. Tabel Distribusi Pekerjaan Ayah Siswi kelas VII 
MTS M 15 Lamongan

No. Pekerjaan Frek Persentase 
1. Tani 11 22%

2. Wiraswasta 34 68%

3. PNS 4 8%

4. Tidak Bekerja 1 2%

Jumlah 50 100,0

Berdasarkan tabel 6 diatas dapat dijelaskan bahwa 
pekerjaan Ayah siswi kelas VII MTS M 15 Lamongan 
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sebagian besar (68%) atau 34 orang bekerja sebagai 
wiraswasta, dan sebagian kecil (2%) atau 1 orang tidak 
bekerja.

Tabel 7. Distribusi Pekerjaan Ibu Siswi Kelas VII MTS 
M 15 Lamongan

No. Pekerjaan Frek Persentase
1. Tani 10 20%

2. Wiraswasta 24 48%

3. PNS 4 8%

4. IRT 12 24%

Jumlah 50 100,0

Berdasarkan tabel 7 bahwa pekerjaan Ibu siswi kelas 
VII MTS M 15 Lamongan hampir setengah (48%) atau 
24 orang bekerja sebagai wiraswasta, dan sebagian kecil 
(8%) atau 4 orang bekerja sebagai PNS. 

Tabel 8. Distribusi Kejadian Skabies sebelum Promosi 
Kesehatan pada Siswi Kelas VII MTS M15 
Lamongan 

No Kejadian Skabies Frek. Persentase
1. Ya Skabies 31 62%

2. Tidak Skabies 19 38%

Jumlah 50 100,0

Berdasarkan tabel 8 dijelaskan bahwa kejadian 
skabies pada siswi kelas VII MTS M 15 Lamongan 
sebelum dilakukan promosi kesehatan sebagian besar 
siswi yaitu 62% atau 31 siswi yang terkena skabies.

Tabel 9. Distribusi Obsrvasi Kejadian Skabies Sesudah 
Dilakukan Promosi Kesehatan pada Siswi MTS 
M 15 Lamongan 

No Kejadian Skabies Frequensi Persentase 
1. Ya Skabies 17 34%

2. Tidak Skabies 33 66%

Jumlah 50 100,0

Berdasarkan tabel 9 dapat dijelaskan bahwa kejadian 
Skabies pada siswi kelas VII MTS M 15 Lamongan 
sesudah diberikan promosi kesehatan sebagian besar 
siswi sebanyak 66% atau 33 siswi tidak terkena skabies.

Berdasarkan tabel 10 dapat dijelaskan bahwa dari 31 
siswi yang terkena skabies sebelum diberikan promosi 
kesehatan setelah diberikan promosi kesehatan hampir 
setengah (32,3%) yang terkena skabies dan sebagian 
besar (63,2%) yang tidak terkena skabies. Dan dari 19 
siswi yang tidak terkena skabies sebelum diberikan 
promosi kesehatan hampir setengah (36,8%) terkena 
skabies dan sebagian besar (66%) tidak terkena skabies 
setelah diberikan promosi kesehatan.

Dari hasil analisis dengan uji sample paired t-test 
yang menggunakan program SPSS PC for Windows versi 
16.0 didapatkan hasil sebagaimana tabel 10 di atas yang 
menunjukkan bahwa hasil pengujian dengan uji t pada 
kejadian skabies menunjukkan nilai t = -2.824 lebih besar 
2,56 maka ada perbedaan pada taraf yang signifi kan 
yaitu 99% dan jika t lebih besar dari pada 1,96 maka 
terdapat perbedaan pada taraf signifi kan yaitu 95%, dan 
p = 0,007dimana p < 0,05. Jika nilai t maka H1 diterima, 
artinya promosi kesehatan efektif terhadap kejadian 
scabies.

PEMBAHASAN

Kejadian Skabies Sebelum Pemberian Promosi Kesehatan

Berdasarkan tabel 8 tersebut dapat disimpulkan bahwa 
dari 50 siswi hampir setengah sebanyak 62% atau 31 
siswi terkena skabies dan sebagian kecil sebanyak 38% 
atau 19 siswi tidak terkena skabies.

Skabies itu sendiri adalah penyakit kulit yang menular 
yang banyak menyerang pada seseorang yang kurang 
menjaga kebersihan dan banyak menyerang seseorang 
yang tinggal bersama atau berada pada lingkungan 
yang padat penduduk terutama seseorang yang hidup 
di pondok pesantren rentang terjadi skabies. Opini di 
atas dapat didukung oleh teori dari Djuandja (2007), 
bahwa skabies adalah penyakit yang terjadi pada kulit 
yang cepat menular yang hidup dalam suatu komunitas 
seperti pondok pesantren, hal ini terjadi karena kondisi 
kebersihan yang kurang terjaga, sanitasi buruk dan 
kurangnya mendapat sinar matahari secara langsung.

Skabies dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya 
adalah pengetahuan kesehatan tentang skabies. 
Pengetahuan sendiri bisa dipengaruhi oleh usia orang tua, 
pendidikan dan pekerjaan orang tua.

Dan berdasarkan tabel 2 sebagian besar (58%) 
berusia 41–50 tahun untuk ayah di mana usia tersebut 
masuk usia dewasa akhir. Pada usia tersebut orang tua 
akan mengalami penurunan dalam berfi kir, mudah lupa 
yang disebabkan oleh ingatan tidak berfungsi dengan 
baik sehingga informasi kesehatan yang didapatkan 
kurang, sehingga anak mudah terkena penyakit-penyakit 
menular seperti penyakit kulit yaitu skabies. Hal 
tersebut juga sejalan dengan teori Notoatmodjo (2012), 

Tabel 10.  Distribusi Efektivitas Promosi Kesehatan 
dengan Kejadian Skabies Pada Siswi Kelas 
VII MTS M 15 Lamongan 

Sebelum
Sesudah

Jumlah
Skabies T. Skabies

∑ % ∑ % ∑ %
Skabies
T. Skabies

10
7

32,3
36,8

21
12

67,7
63,2

31
19

62,0
38,0

Total 17 34,0 33 66,0 50 100

t = -2,824 dan p = 0,007
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semakin bertambah umur, peran dan pengalaman yang 
dimiliki seseorang juga bertambah. Walaupun demikian, 
rentang usia tertentu adalah baik untuk menjalankan 
peran pengasuhan. Apabila terlalu muda atau terlalu tua 
mungkin tidak dapat menjalankan peran tersebut secara 
optimal karena diperlukan kekuatan fi sik dan psikososial.

Selain usia, pendidikan orang tua dapat memengaruhi 
kejadian skabies pada siswi tersebut. Hal ini dapat dilihat 
dari tabel 4 dan 5 bahwa pendidikan orang tua dari 
ayah sebagian besar (52%) dan pendidikan ibu hampir 
setengah (46%) berpendidikan SMA. Pendidikan SMA 
merupakan pendidikan yang cukup tinggi bagi seseorang. 
Makin tinggi tingkat pendidikan seseorang makin 
mudah menerima informasi sehingga makin banyak 
pula pengetahuan yang dimiliki. Pengetahuan tersebut 
akan bermanfaat bagi orang tua untuk dapat memberikan 
informasi bagaimana pentingnya menjaga kebersihan 
dalam sehari-hari supaya tidak terjadi penyakit kulit 
(skabies). Opini diatas didukung dengan teori menurut 
Iqbal Mubarak, Wahid dkk (2008) pendidikan berarti 
bimbingan yang diberikan seseorang pada orang lain 
terhadap sesuatu hal agar mereka dapat memahami. 
Tidak dapat dipungkiri bahwa makin tinggi pendidikan 
seseorang semakin mudah pula mereka menerima 
informasi, dan pada akhirnya makin banyak pula 
pengetahuan yang dimilikinya. Sebaliknya jika seseorang 
tingkat pendidikannya rendah, akan menghambat 
perkembangan sikap seseorang terhadap penerimaan, 
informasi dan nilai-nilai yang baru diperkenalkan. 

Selain faktor usia, pendidikan orang tua, pekerjaan 
orang tua juga dapat memengaruhi kejadian skabies. 
Berdasarkan tabel 6 dan 7 bahwa pekerjaan orang 
tua pada ayah sebagian besar (68%) bekerja sebagai 
wiraswasta dan hampir setengah (48%) pada ibu bekerja 
sebagai wiraswasta. pekerjaan orang tua yang sebagai 
wiraswasta pada dasarnya waktu mencari informasinya 
kurang karena kurangnya informasi orang tua tentang 
kesehatan menyebabkan banyaknya kejadian penyakit-
penyakit yang menular diantaranya adalah skabies. 
Opini diatas dapat dilihat bahwa pengetahuan orang tua 
terhadap skabies sangatlah penting terhadap anaknya. 
Hal ini dapat dilihat dari teori Notoadmodjo, 2007 bahwa 
pengetahuan merupakan hasil dari tahu yang terjadi 
setelah seseorang melakukan pengindraan, melalui 
panca indra serta merupakan domain yang penting akan 
terbentuknya tindakan seseorang.

Kejadian Skabies Sesudah Pemberian Promosi Kesehatan

Berdasarkan tabel 9 menunjukkan kejadian skabies 
sesudah pemberian promosi kesehatan hampir setengah 
sebanyak 66% atau 33 siswi yang tidak terkena skabies 
dan sebagian kecil sebanyak 34% atau 17 siswi yang 
terkena skabies.

Dari fakta di atas terlihat jelas bahwa skabies masih 
menyerang pada seseorang yang tinggal dalam satu 
kelompok atau komunitas serta penyakit kulit yang dapat 
menular melalui kontak langsung maupun tidak langsung 

seperti berjabat tangan dan melalui benda. Opini tersebut 
didukung teori menurut Djuanda (2007) bahwa penularan 
skabies ada dua cara yaitu kontak langsung dan tidak 
langsung. kontak langsung (kulit dengan kulit), seperti 
berjabat tangan, tidur bersama dan hubungan seksual. 
Sedangkan kontak tidak langsung (melalui benda), 
misalnya melalui pakaian, handuk, sprei, bantal, dan lain-
lain.

Kejadian skabies yang terjadi pada lingkungan 
pondok pesantren dapat dipengaruhi oleh beberapa 
faktor diantaranya adalah usia, di mana setelah dilakukan 
promosi kesehatan terlihat pada tabel 1 bahwa sebagian 
besar (90%) atau 45 siswi berusia 12–13 tahun, di mana 
usia tersebut dikatakan sudah masuk usia remaja awal, 
usia yang rasa ingin tahunya tinggi tentang kesehatan. 
Hal ini dapat didukung oleh teori menurut wahid Iqbal 
Mubarrak (2008). Bahwa pertambahan umur seseorang 
akan menghasilkan perubahan aspek psikologis. Pada 
aspek psikologis atau mental tarif berfikir seseorang 
matang dan dewasa, matang dalam berfikir dan 
bekerja. Sehingga setelah diberikan promosi kesehatan 
siswi yang termasuk remaja awal dapat memperoleh 
informasi-informasi dan mempunyai pengetahuan yang 
cukup tentang kesehatan sehingga siswi tersebut dapat 
menerapkan pola hidup bersih atau menjaga kesehatannya 
supaya tidak terjadi penyakit menular atau skabies. 

Opini tersebut dapat didukung oleh teorit Committe 
President on Health Education, 1997 yang dikutip 
Notoadmodjo (2012), promosi kesehatan adalah proses 
menjembatani kesenjangan antara informasi kesehatan 
dan praktek kesehatan, yang memotivasi seseorang untuk 
memperoleh informasi dan berbuat suatu, sehingga dapat 
menjaga dirinya menjadi lebih sehat dengan menghindari 
kebiasaan yang buruk dan membentuk kebiasaan yang 
menggantungkan kesehatan.

Seseorang jika tidak mempunyai atau tidak dibekali 
pendidikan atau pembelajaran dalam hal pengetahuan 
akan menyepelekan masalah kesehatan, dan pribadi dari 
seseorang tersebut tidak akan berkemban. Hal ini dapat 
disimpulkan bahwa pemberian promosi kesehatan sangat 
berpengaruh terhadap kejadian skabies. Sebagaimana 
menurut Kosa dan Robertson dalam Notoadmodjo 
(2012), menyatakan bahwa tiap individu mempunyai cara 
yang berbeda dalam mengambil tindakan pencegahan dan 
penyembuhan penyakit meskipun gangguan kesehatannya 
sama, hal ini karena didasari oleh pengetahuan.

Pengaruh Promosi Kesehatan dengan Penurunan Kejadian 
Skabies

Dari hasil uji statistik menunjukkan pemberian 
promosi kesehatan dapat berpengaruh pada kejadian 
skabies. Hal ini dapat dilihat dari tabel yang telah 
diuraikan di atas. 

Berdasarkan tabel 10 diatas dapat dijelaskan bahwa 
dari 31 siswi yang terkena skabies sebelum diberikan 
promosi kesehatan dan setelah diberikan promosi 
kesehatan hampir setengah (32,3%) yang terkena 
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skabies dan sebagian besar (63,2%) yang tidak terkena 
skabies. Dan dari 19 siswi yang tidak terkena skabies 
sebelum diberikan promosi kesehatan hampir setengah 
(36,8%) terkena skabies dan sebagian besar (66%) tidak 
terkena skabies setelah diberikan promosi kesehatan. 
Hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor 
diantaranya adalah pengetahuan kesehatan yang kurang 
terhadap pencegahan skabies sehingga masih terjadi 
skabies. Pengetahuan yang cukup terhadap suatu penyakit 
dapat mencegah terjadinya penyakit-penyakit menular 
yang terjadi pada siswi yang tinggal dalam satu kelompok 
atau pondok pesantren. Sehingga promosi kesehatan yang 
diberikan pada siswi yang hidup di lingkungan pondok 
pesantren sangat berpengaruh terhadap pengetahuan 
siswi tentang pencegahan penyakit menular terutama 
skabies. Opini diatas dapat didukung oleh teori dari 
Notoadmodjo, 2012 di mana promosi kesehatan adalah 
semua kegiatan untuk memberikan dan meningkatkan 
pengetahuan, sikap, dan praktek baik individu, kelompok, 
atau masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan 
kesehatan mereka sendiri.

Pada pengaruh promosi kesehatan dengan penurunan 
kejadian skabies tersebut mendapatkan hasil bahwa 
pada siswi yang diobservasi kembali setelah perlakuan 
bahwasanya masih ada yang terkena skabies (34%), 
ada yang sembuh dari skabies (66%) ada pula yang 
dulunya tidak skabies menjadi skabies (10siswi), hal 
ini terjadi karena kebiasaan yang kurang sehat dalam 
kehidupan sehari-hari, tertular temanya yang terkena 
skabies, pengetahuan yang didapat kurang diaplikasikan 
dalam kehidupannya sehari-hari sehingga rentang 
terjadi skabies. Opini diatas dapat didukung oleh teori 
dari (Lutfia, 2007), bahwa skabies adalah penyakit 
kulit yang banyak dijumpai di masyarakat yang hidup 
dalam lingkungan atau keadaan hygiene yang kurang, 
tidur bersama, dan berjabat tangan pada seseorang yang 
terkena skabies.

Berdasarkan hasil uji statistik paired sample t-test 
menunjukkan bahwa pemberian promosi kesehatan dapat 
memengaruhi kejadian skabies secara signifi kan. Hasil 
pengujian dengan uji paired sample t-test nilai t = -2.824 
lebih besar dari 2.56 maka terdapat perbedaan yang 
signifi kan pada taraf 99% dan jika t lebih besar dari 1.96 
maka terdapat perbedaan dengan taraf signifi kan yaitu 
95%, dan p = 0.007 di mana p < 0.05 maka H1 diterima 
artinya ada pengaruh kejadian skabies sebelum dan 
sesudah promosi kesehatan pada siswi kelas VII MTS 
Muhammadiyah 15 Lamongan.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa 
pencegahan penyakit skabies lebih penting dari pada 
pengobatan. Tingkat pendidikan merupakan salah satu 
faktor yang berperan penting dalam menurunkan kejadian 
skabies. pendidikan pencegahan penyakit memberikan 
informasi pengetahuan yang muaranya mengubah sikap 
dan perilaku menjadi lebih higienis sehingga mampu 
mencegah berbagai macam penyakit.

Berdasarkan penelitian Khotimah (2008), di 
Nurul Hikmah Jatisawit Bumiayu Brebes semarang 
menunjukkan bahwa persentase responden yang terkena 
skabies ada 72,9% dengan pengetahuan tentang kesehatan 
kurang dan sikap serta perilaku hygiene yang kurang 
bersih.

Oleh karena itu pendidikan sebagai solusi 
pencegahan penyakit skabies berkaitan erat dengan 
pengetahuan. Pengetahuan tentang pencegahan, cara 
penularan penyakit, serta upaya pengobatan jika telah 
terinfeksi skabies berpengaruh terhadap perilaku hidup 
sehat yang menjaga kebersihan diri sendiri maupun 
lingkungan selanjutnya diharapkan mampu menekan 
bahkan meniadakan prevalensi skabies. Hal ini terlihat 
jelas bahwa pendidikan kesehatan dalam pencegahan 
skabies sangat penting terhadap angka kejadian 
skabies. Penyebaran informasi dapat dilakukan melalui 
penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat oleh 
petugas kesehatan dengan dukungan penuh dari tokoh 
masyarakat yang disesuaikan dengan tingkat pendidikan 
masyarakat setempat. Metode yang digunakan yaitu 
ceramah, diskusi, maupun per education (Purnomo 2013)

Pengetahuan tentang penyakit skabies ini sangatlah 
penting untuk mencegah terjadinya kejadian skabies 
yang ada pada lingkungan pondok pesantren, untuk itu 
promosi kesehatan sangatlah berpengaruh terhadap 
kejadian skabies. 

KESIMPULAN

Kejadian skabies sebelum dilakukan promosi 
kesehatan sebagian besar (62%) yang positif terhadap 
skabies 

Kejadian skabies sesudah dilakukan promosi sebagian 
besar (66%) yang negatif terhadap skabies.

Hasil dari uji sample paired t-test didapatkan nilai 
sebesar 0,007 (P value < 0,05) yang berarti bahwa Ho 
ditolak dan H1 diterima. Hal itu berarti ada pengaruh 
promosi kesehatan terhadap penurunan kejadian skabies.
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Pengaruh Substrat Kolagen terhadap Laju Proliferasi dan 
Diferensiasi Sel Mioblas C2C12

(Collagen Substrate Effect on Proliferation and Differentiation of Mioblas 
C2C12)

Martina Kurnia Rohmah
STIKES Rumah Sakit Anwar Medika

ABSTRAK

Proliferasi dan diferensiasi sel merupakan mekanisme fi siologis penting bagi perkembangan dan regenerasi organ. Secara 
mikroanatomi, kolagen merupakan bagian matriks ekstraseluler yang terbukti menginduksi perbaikan sel otot. Namun, pada kasus 
kerusakan otot yang berat, kolagen di dalam tubuh tidak cukup untuk mengompensasi hilangnya sel akibat nekrosis. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh substrat kolagen terhadap laju proliferasi dan diferensiasi mioblas. Mioblas C2C12 sebanyak 
1 × 105, 2 × 105, 3 × 105, 4 × 105, dan 5 × 105 sel/ ml dikultur pada medium α-MEM+ FBS 10%+ PS. Proliferasi dan diferensiasi 
sel diamati pada hari ke-1, 3, 5, 7 dan 9. Sel dihitung dengan menggunakan cell counter coulter, sedangkan diferensiasi sel diamati 
menggunakan mikroskop fase kontras. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan sel pada substrat kolagen berbeda signifi kan 
dengan substrat tanpa kolagen ditunjukkan dengan taraf signifi kansi hasil uji t yaitu0.000 (p < 0,05).Hasil uji regresi menunjukkan 
pola pertumbuhan keduanya sama-sama meningkat selama 9 hari namun angka peningkatan pertumbuhan sel pada substrat kolagen 
lebih tinggi 3 kali lipat. Dengan meningkatnya pertumbuhan sel dan densitas kultur sel, kolagen juga dapat mempercepat diferensiasi 
mioblas menjadi miotubulus dan serat otot. Penelitian ini menjadi studi awal dikembangkannya terapi untuk memperbaiki kerusakan 
otot.

Kata kunci: kolagen, mioblas,miotubulus, proliferasi, diferensiasi

ABSTRACT
Proliferation and differentiation are important physiological mechanism for development and regeneration of organ. Muscle is 

easily injured by aging and physical trauma with decline of muscle mass and function. Collagen is extracellular matrix that induces 
muscle cell regeneration. However, in severe injured-muscle cases internal collagen is inadequate to compensate the cell loss caused by 
necrosis. This study aims to investigate the effect of collagen in mioblas proliferation and differentiation. Mioblas C2C12 1 × 105, 2 × 
105, 3 × 105, 4 × 105, and 5 × 105 cell/ ml was cultured in α-MEM + FBS 10%+ PS. Proliferation and differentiation was observed at 
1st, 3th, 5th, 7th, and 9th day. Cell was counted using cell counter coulter. Differentiation was observed using phase contract microscope. 
This research shows that proliferation in collagen substrate is signifi cantly different with non-collagen that proven by paired-sample t 
test is 0.000 (p < 0.05). The regression linier analysis shows that proliferation pattern of both substrate and non-substrate collagen is 
increase during 9 days, but the proliferation value of collagen substrate culture is 3 times higher than non-collagen substrate. The high 
cell proliferation and cell culture density in collagen substrate also take effect in mioblas differentiation. This research is an initial study 
to develop medical therapy especially in muscle repair. 

Keywords: collagen, mioblas, miotubulus, proliferation, differentiation.

PENDAHULUAN

Proliferasi dan diferensiasi merupakan mekanisme 
yang sangat penting dalam proses perkembangan, 
regenerasi, serta menjaga kestabilan organisasi jaringan 
yang disebut homeostasis. Dalam perkembangan 
organisme, kedua proses ini terjadi pada seluruh sel 
di dalam tubuh manusia tidak terkecuali pada sel otot. 
Pembentukan otot rangka selama perkembangan organ 
melibatkan diferensiasi mioblas dan penyatuan serat 
otot multinuklear yang dapat dipelajari melalui kultur 
sel. Proses penyatuan membran sel mioblas melibatkan 
destabilisasi membran sel dan pergerakan sitoskeletal 
(Barnoy et al,. 2000). 

Otot rangka merupakan sistem gerak aktif yang 
menyusun sekitar 40% berat tubuh manusia. Otot rangka 
digunakan untuk menyokong tubuh dan mendukung 
pergerakan dalam berbagai aktivitas fisik (Reid dan 
Fielding, 2012). Otot dapat mengalami penurunan 
massa dan fungsi dikarenakan adanya penuaan ataupun 
cidera. Penurunan massa otot disebut dengan sarkopenia. 
Penurunan massa otot karena penuaan terjadi setelah usia 
50 tahun sebanyak 1% dan 0.5% per tahun berturut-turut 
pada pria dan wanita (Mitchell et al., 2012). Penurunan 
massa otot ini dikaitkan dengan akumulasi massa lemak 
pada otot rangka dan menurunkan kontraktilitas otot 
(Gallagher et al., 2000). Penurunan massa dan fungsi 
otot dapat menurunkan kualitas hidup dan berisiko pada 
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kematian Cidera pada otot akibat aktivitas fi sik maupun 
trauma juga dapat menurunkan massa dan fungsi otot. 
Kerusakan otot akibat cidera dapat menyebabkan respons 
infl amasi dan hilangnya arsitektur otot (Metter et al., 
2002).

Secara umum sarkopenia disebabkan oleh sejumlah 
kondisi diantaranya ketidakseimbangan hormon, infl amasi 
kronis, neurodegenerasi, deposit lemak, penurunan fungsi 
sel satelit, adanya respons terhadap stimulus anaboli 
seperti kekurangan nutrisi, serta faktor genetik (Demontis 
et al., 2013). Penurunan massa dan fungsi otot rangka 
terjadi dikarenakan ketidakseimbangan antara sintesis 
protein dan kerusakan protein. Kerusakan otot dicirikan 
dengan atropi serabut otot dan nekrosis sel satelit (Brook 
et al., 2016).

Proses perbaikan kerusakan dan regenerasi otot 
rangka melibatkan aktivitas sel miogenik (sel satelit) 
melalui proses proliferasi, diferensiasi, dan fusi sel. 
Dalam proses regenerasi ini serabut otot yang mengalami 
kerusakan akan diperbaiki dan membentuk serabut otot 
baru melalui suatu proses mikroanatomi salah satunya 
adalah peran dari matriks ekstraseluler otot (Brook et al., 
2016). 

Matriks ekstraseluler pada otot rangka memiliki 
peranan penting dalam menjaga integritas sel otot. 
Kerusakan pada matriks ekstraseluler berimplikasi 
pada berkurangnya integritas jaringan pada otot rangka 
yang berpengaruh pada proses penuaan (Gelse et al., 
2003). Kolagen merupakan struktur penyusun matriks 
ekstraseluler interstisial membran basal termasuk pada 
membran basal dari otot rangka. Kolagen merupakan 
jenis jaringan ikat fibrosa yang menyusun matriks 
ekstraseluler dan jaringan ikat baik pada manusia maupun 
pada hewan (Ramshaw et al., 2009).Unit struktural dasar 
kolagen terdiri tiga rantai polipeptida disusun dalam 
bentuk tiga pilin dengan dua rantai identik (α1) dan rantai 
ketiga dengan panjang yang bervariasi (α2). Kolagen 
merupakan jenis heteropolimer dengan panjang setiap 
rantai sekitar 1050 asam amino saling melilit satu sama 
lain membentuk heliks right-handed yang panjangnya 
300 nm. Terdapat 26 jenis kolagen dan kolagen jenis 
I, III, IV, VI banyak terdapat di otot dan tulang atau 
muskuloskeletal (Silvipriya et al., 2015).

Kolagen diketahui berperan penting dalam menjaga 
integritas jaringan tubuh terutama jaringan ikat seperti 
tulang, muskuloskeletal, tendon, ligamen, kartilago, 
dll.Di samping aspek biomekanik, kolagen juga 
berhubungan dengan reseptor seperti integrin, domain 
discoidin, glikoprotein VI dan proteoglikan yang 
berkaitan dengan sejumlah aktivitas seperti adesi sel, 
diferensiasi, pertumbuhan, dan kelangsungan hidup sel. 
Kolagen diketahui dapat membantu dalam penyampaian 
faktor pertumbuhan dan sitokin yang berperan pada 
masa perkembangan, peradangan dan perbaikan jaringan 
(Gelse et al., 2003).

Berdasarkan supramolekuler dan fungsinya, saat 
ini kolagen banyak digunakan dalam upaya perbaikan 
pada jaringan ikat baik secara alami maupun untuk 
pengobatan pasca trauma, operasi dan kerusakan pada 
muskuloskeletal. Dalam bidang farmakologi, kolagen 
banyak digunakan dengan pertimbangan mudah 
terdegradasi, kemampuan menimbulkan respons imunnya 
rendah, dan mudah diisolasi (Gelse et al., 2003).

TINJAUAN PUSTAKA

Kolagen merupakan jenis matriks ekstraseluler 
yang menjadi elemen utama pada seluruh jaringan ikat 
penyusun tubuh manusia. Secara arsitektur, kolagen 
berperan dalam mendukung stabilitas dan integritas 
jaringan dan organ. Secara mikroanatomi, kolagen 
mendukung perkembangan organ dan perbaikan jaringan. 
Adapun jenis kolagen pada musculoskeletal adalah 
kolagen tipe I, III, dan IV (Silvipriya et al., 2015).

Menurut sejumlah literatur diketahui bahwa kolagen 
dapat menginduksi dan meningkatkan proliferasi 
pada sejumlah sel seperti sel stromal sumsum tulang 
(Jawhari et al., 2016), mesenchymal stem cell (Somaiah 
et al., 2015), and BHK21 kidney cell (Najafi et al., 
2008). Pada jenis sel otot sendiri, kolagen terbukti 
mampu meningkatkan proliferasi sel. Pada sel otot 
polos leiomyoma (Leiomyoma Smooth Muscle Cells), 
matriks ekstraseluler kolagen menginduksi peningkatan 
proliferasi dan progresivitas siklus sel (Koohestani et al., 
2013). Adapun kemampuan kolagen dalam meningkatkan 
proliferasi sel ditunjang dari kemampuannya menginduksi 
sejumlah faktor pertumbuhan dan sitokin seperti IGF-I, 
II, TGF-β dan BMP-2 (Gelseet a., 2003) serta Platelet 
Derived Growth Factor (PDGF) (Koohestani et al., 
2013). Kolagen juga mampu menginduksi sejumlah 
jalur sinyal pertumbuhan di dalam sel seperti jalur sinyal 
Mitogen Activated Protein Kinase (MAPK) (Koohestani 
et al., 2013).

Diferensiasi merupakan proses spesifikasi suatu 
sel induk yang bersifat embriogenik menjadi sel 
yang memiliki bentuk dan fungsi spesifik. Induk sel 
yang berdiferensiasi menjadi sel otot (mioblas) akan 
berkembang menjadi miotubulus hingga membentuk 
serabut otot. Miotubulus terbentuk dari fusi sejumlah sel 
mioblas hingga membentuk juluran yang panjang. (Hesse 
et al., 2010).Miotubulus inilah yang akan berkembang 
menjadi serabut otot. Pembentukan otot rangka selama 
perkembangan organ melibatkan diferensiasi mioblas 
dan penyatuan serat otot multinuklear. Proses penyatuan 
membran sel mioblas melibatkan destabilisasi membran 
sel dan pergerakan sitoskeletal (Barnoy et al., 2000). 

Saat ini kolagen banyak digunakan dalam terapi medis 
baik untuk perbaikan jaringan kulit, pengembangan stem 
cell, dan terapi regenerasi organ. Secara alami, kolagen 
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berperan penting dalam perbaikan mikroanatomi tendon 
sebagai penghubung dalam sistem musculoskeletal yaitu 
otot rangka dan tulang (Docheva et al., 2015).

Kolagen dalam teknologi hydrogel telah digunakan 
dalam proses terapi regenerasi pada musculoskeletal 
melalui induksi migrasi, proliferasi, dan diferensiasi 
osteogenik dalam perbaikan sel stromal pada sumsum 
tulang (Hesse et al., 2010). 

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah 
ada pengaruh aktivitas kolagen pada proliferasi dan 
diferensiasi sel otot rangka dalam proses perbaikan 
jaringan otot. 

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian 
eksperimental yang dilakukan di Laboratorium Kultur 
Sel Bioelectric Research Center Universitas Kumamoto 
Jepang. Penelitian ini menggunakan lini sel C2C12 
(C2C12 cell line)(ATCC®) mioblas yang dikultur 
pada medium α-MEM (WAKO®) dengan serum FBS 
10% (Equitech Bio®)dan antibiotik Penicillin-
Streptomycin × 100 (WAKO®) pada 96 wellmicroplate 
(bahan polysteren). Sel mioblas C2C12 dikultur dengan 5 
variasi jumlah awal sel antara lain: 1) 1 × 105 sel/ ml, 2) 
2 × 105 sel/ ml, 3) 3 × 105 sel/ ml, 4) 4 × 105 sel/ ml, dan 
5) 1 × 105 sel/ ml. Sel mioblas C2C12 dikultur pada dua 
jenis substrat yaitu dengan dan tanpa kolagen. Kultur sel 
diinkubasi pada suhu 37°C dengan kadar CO2 5%. 

Pengamatan pengaruh kolagen terhadap pertumbuhan 
sel (proliferasi) dan diferensiasi sel dilakukan pada 
hari ke- 1, 3, 5, 7, dan 9. Pertumbuhan sel dihitung 
menggunakan cell counter (cell counter coulterZ.1®) 
berupa suspensi sel dalam buffer PBS dengan 
pengenceran 100×. Adapun rumus pertumbuhan sel 
yaitu: 

Jumlah sel = A* × pengenceran

*) A: jumlah sel pada Cell Counter Coulter

Pengamatan diferensiasi dilakukan dengan 
menggunakan mikroskop fase kontras untuk kultur sel 
dengan fokus pengamatan pada terbentuknya juluran 
miotubulus dari mioblas.

Diferensiasi sel dianalisis secara deskriptif kualitatif. 
Data pertumbuhan sel C2C12 ditampilkan dengan rerata ± 
SD. Proliferasi sel dianalisis secara statistik menggunakan 
SPSS 23. Distribusi data dievaluasi dengan menggunakan 
analisis Kolmogorov-Smirnov. Analisis Paired-Sample 
T Test digunakan untuk melihat ada tidaknya perbedaan 

pertumbuhan sel pada kultur sel yang diberi dengan yang 
tidak diberi kolagen dengan taraf signifi kansi p < 0.05. 
Analisis regresi linier digunakan untuk mengetahui ada 
tidaknya perbedaan persen pertumbuhan sel pada hari 
ke-1, 3, 5, 7, 9 dan melihat pola pertumbuhan sel dengan 
taraf signifi kansi p < 0,05.

HASIL PENELITIAN

Pengaruh Substrat Kolagen terhadap Proliferasi Sel C2C12

Pengamatan mengenai pengaruh substrat kolagen 
terhadap proliferasi sel C2C12 dilakukan dengan melihat 
peningkatan jumlah sel C2C12. Berdasarkan hasil analisis 
Kolmogorov-Smirnov diketahui bahwa data proliferasi 
sel terdistribusi normal. Peningkatan proliferasi sel pada 
kultur sel C2C12 dengan subtrat kolagen terbukti berbeda 
signifi kan dibandingkan dengan substrat tanpa kolagen 
dengan taraf signifi kansi 0.000 (p < 0,05). 

Hasil analisis uji paired-sample t test ditunjukkan 
pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Tabel Analisis Data Proliferasi Sel C2C12 pada 
Substrat Tanpa Kolagen dan Substrat Kolagen

Perlakuan Jumlah Sampel (N) Mean ± SD
Substrat Tanpa 
Kolagen

25 378.448 ± 190.231

Substrat Kolagen 25 511.586 ± 270.356 

*) Nilai t hitung (7,61) > t tabel (2,08596); taraf signifi kansi = 0,000

Berdasarkan hasil analisis paired-sample t test 
diketahui bahwa nilai t hitung sebesar 7,61 dan t tabel 
sebesar 2,08596 atau dengan kata lain bahwa t hitung 
lebih besar daripada t tabel. Hal ini berarti bahwa hasil 
analisis paired-sample t test menunjukkan bahwa terdapat 
perbedaan yang signifi kan antara pertumbuhan sel C2C12 
pada substrat kolagen dibandingkan dengan yang tidak 
diberi kolagen dengan taraf signifi kansi 0.000 (p < 0,05).

Analisis proliferasi sel dilanjutkan dengan analisis 
regresi linier untuk menentukan pola proliferasi sel 
C2C12 selama 9 hari pada substrat kolagen maupun tanpa 
kolagen. Pengamatan dilakukan pada hari ke-1, 3, 5, 7 
dan 9. Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana 
diketahui bahwa terdapat perbedaan proliferasi sel pada 
hari ke-1, 3, 5, 7, dan 9 dibuktikan dengan nilai t hitung 
> t tabel baik pada substrat tanpa kolagen maupun pada 
substrat kolagen. Nilai t hitung dari data pada substrat 
tanpa kolagen sebesar 5,745 dan pada substrat kolagen 
sebesar 9.576 dengan taraf signifi kansi masing-masing 
adalah 0.000. Dari hasil analisis regresi linier juga 
diketahui nilai R2 (koefi siensi kolerasi) dan persamaan 
regresi untuk masing-masing perlakuan (y = bx + a). 
Adapun pola proliferasi sel baik pada kultur C2C12 
dengan substrat tanpa kolagen dan kolagen ditunjukkan 
pada gambar di bawah ini:
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Gambar 1. Grafi k Persentase Laju Proliferasi Sel C2C12: A) 
Pada Substrat Tanpa Kolagen; B) Pada Substrat 
Kolagen

 

 

 

Berdasarkan grafi k di atas diketahui bahwa terjadi 
peningkatan pertumbuhan sel yang signifi kan dari hari 
pertama hingga hari ke-9. Pola pertumbuhan sel sama-
sama terus meningkat sampai hari ke-9 baik pada substrat 
tanpa kolagen maupun pada substrat kolagen. Namun 
demikian terdapat perbedaan nilai peningkatan persentase 
pertumbuhan sel antara kultur sel C2C12 pada substrat 
tanpa kolagen dengan substrat kolagen. Pertumbuhan 
sel C2C12 pada substrat kolagen meningkat 3 kali 
lipat dibandingkan dengan kultur sel yang tidak diberi 
kolagen. 

Pengaruh Substrat Kolagen terhadap Diferensiasi Sel 
C2C12

Diferensiasi sel C2C12 pada kultur dengan substrat 
kolagen dan tanpa kolagen ditunjukkan pada gambar 2.

Pengamatan mikroskopis kultur sel C2C12 
menunjukkan bahwa diferensiasi sel berupa terbentuknya 
miotubulus tidak terjadi pada kultur dengan substrat tanpa 
kolagen pada hari ke-1, 3, 5, 7 maupun 9. Miotubulus 
terdiferensiasi dari sel mioblas otot. Miotubulus 
terbentuk pada substrat kolagen pada hari ke-1, 3,5, 
7, dan 9. Berdasarkan kategori sedikit, sedang, dan 
banyak, diketahui bahwa sel awal berpengaruh terhadap 
diferensiasi sel. Kultur dengan jumlah sel awal 1 × 105 
dan 2 × 105 memiliki jumlah miotubulus dengan kategori 
sedikit, 3 × 105 kategori sedang, 3 × 105 dan 4 × 105 
kategori banyak. Perbedaan jumlah sel awal memberikan 
hasil peningkatan jumlah sel yang berbeda pula. Berikut 
merupakan grafi k pertumbuhan sel berdasarkan jumlah 
sel awal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

C2C12 pada Substrat Tanpa Kolagen 

 

 
 

C2C12 pada Substrat Kolagen 
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1 x 105 sel/ml 2 x 105 sel/ml 3 x 105 sel/ml 4 x 105 sel/ml 5 x 105 sel/ml 

5 x 105 sel/ml 5 x 105 sel/ml 

* * ** *** *** 

* * ** *** *** 

Gambar 2. Gambaran Differensiasi Sel C2C12 pada Kultur Sel dengan 
Substrat tanpa Kolagen dan Substrat Kolagen. 

 (Keterangan: H5: hari ke-5, H9: hari ke-9. Pengamatan 
dilakukan menggunakan mikroskop fase kontras dengan 
perbesaran 60×. Area yang dilingkari merupakan area 
miotubulus. Tanda *: sedikit, **: sedang, ***: banyak)
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Berdasarkan pengamatan mikroskopis dan 
pertumbuhan sel berdasarkan perbedaan jumlah sel awal 
menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah sel semakin 
cepat mioblas berdiferensiasi menjadi miotubulus.

PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis data diketahui bahwa 
kolagen memberikan perbedaan yang signifi kan pada 
pertumbuhan sel dibandingkan dengan kultur sel pada 
substrat tanpa kolagen. Meskipun pola pertumbuhannya 
sama yaitu dengan tren naik sampai hari ke-9, namun 
angka pertumbuhan kultur sel dengan substrat kolagen 
lebih cepat 3 kali lipat dibandingkan dengan substrat 
non kolagen. Penelitian ini membuktikan bahwa kolagen 
mampu menstimulasi proliferasi sel 3 kali lebih cepat 
dibandingkan pada substrat tanpa kolagen.

Pada pengamatan diferensiasi sel diketahui bahwa 
kolagen dapat menginduksi terjadinya diferensiasi 
mioblas lebih cepat dalam 9 hari pengamatan 
dibandingkan dengan pada substrat tanpa kolagen. 
Dihubungkan dengan grafik persentase pertumbuhan 
sel selama 9 hari antara kultur dengan substrat kolagen 
dan non kolagen didapatkan bahwa pertumbuhan sel 
pada substrat kolagen lebih cepat. Dari fakta ini dapat 
diasumsikan bahwa peningkatan jumlah sel yang 
tinggi serta kepadatan (densitas) kultur sel yang tinggi 
berpengaruh pada kecepatan diferensiasi miotubulus.
Miotubulus yang terbentuk digambarkan berupa juluran-
juluran sitoplasma yang memanjang.

Berdasarkan hasil penelitian ini kolagen berpotensi 
untuk mendukung terjadinya regenerasi mioblas (sel 
otot rangka) karena dapat meningkatkan proliferasi dan 
diferensiasi sel. Prinsip ini dapat dijadikan sebagai dasar 
dalam proses perbaikan otot rangka akibat penuaan 
maupun cidera dan trauma fi sik. Perbaikan ini berfungsi 
mengembalikan masa dan fungsi otot.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan 
bahwa kolagen memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap pertumbuhan sel mioblas C2C12. Proliferasi 
dan pertumbuhan sel dapat meningkat 3 kali lipat lebih 
banyak pada substrat kolagen dibanding pada substrat 
tanpa kolagen. Peningkatan pertumbuhan sel yang tinggi 
menyebabkan densitas kultur sel akan tinggi. Hal ini 
berpengaruh pada fusi sel multinuklear mioblas untuk 
berdeferensiasi menjadi miotubulus. Pada perkembangan 
lebih lanjut, miotubulus akan berkembang menjadi 
serabut otot. Dengan pertumbuhan dan diferensiasi 
sel yang lebih cepat memungkinkan proses regenerasi 
pada sel otot juga dapat lebih cepat, sehingga kolagen 
dapat terus dikembangkan untuk berbagai terapi medis 
terutama dalam perbaikan kerusakan otot pada sistem 
muskuloskeletal.

Disarankan penelitian ini dilanjutkan dengan 
menginvestigasi mekanisme kolagen dalam menginduksi 
proliferasi dan diferensiasi sel otot pada tingkat 
molekuler.

Gambar 3. Grafi k Pertumbuhan Sel C2C12 pada Substrat Kolagen dan Tanpa Kolagen dengan 
Perbedaan Sel Awal 100000, 200000, 300000, 400000, dan 500000 sel/ml.
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Pengaruh Keaktifan Kader terhadap Jumlah Kunjungan Balita 
ke Posyandu
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ABSTRAK

Banyaknya angka kematian balita yang terjadi di Indonesia ditandai dengan semakin meningkatnya angka kematian Balita. Salah 
satu bentuk peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan adalah Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Posyandu adalah kegiatan 
kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan di suatu wilayah kerja 
puskesmas. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifi kasi dan menganalisis Pengaruh keaktifan kader terhadap jumlah kunjungan 
balita ke Posyandu di Dusun Mudinan II Desa Pajurangan Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo. Metode penelitian ini 
menggunakan analitik dengan rancang bangun cross sectional. Populasi yang digunakan adalah Semua ibu yang mempunyai balita 
di Dusun Mudinan II Desa Pajurangan Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo sebanyak 122 orang. Teknik pengambilan sampel 
dengan simple random sampling. Sampel adalah Sebagian ibu yang mempunyai balita di Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo 
sebanyak 93 orang. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan buku kunjungan serta dianalisis secara univariat dan bivariat. 
Hasil penelitian pada tanggal 9 Oktober 2015 di Dusun Mudinan II Desa Pajurangan Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo 
didapatkan bahwa sebagian besar keaktifan kader kurang aktif sebanyak 45 orang dengan jumlah kunjungan balita sebagian besar 
0–4 kali sebanyak 43 orang (46%).Dari hasil uji statistik dengan Spearman Rho diperoleh hasil p = 0,124 > α 0,05 yang berarti tidak 
ada pengaruh keaktifan kader terhadap jumlah kunjungan balita ke Posyandu. Kader sebaiknya lebih aktif lagi dalam melaksanakan 
kegiatan Posyandu supaya jumlah kunjungan balita semakin meningkat dan pertumbuhan serta perkembangan balita dapat terpantau.

Kata kunci: Keaktifan, Kader, Posyandu

ABSTRACT
The number of infant mortality rate that occurred in Indonesia was marked by the increasing number of deaths toddler. One form of 

community participation in the health sector is the Integrated Service Post (Posyandu). Posyandu is organized basic health activities of, 
by and for people who are assisted by health workers in a region work Puskesmas. The purpose of this study is to identify and analyze 
the infl uence of cadre activeness on the number of toddler visits to posyandu in Hamlet Mudinan II Village Pajurang Gending District 
Probolinggo. This study uses an analytical method with cross sectional design. The population used is All mothers who have children 
in the hamlet Mudinan II Village Pajurangan District of Gending of Probolinggo many as 122 people. The sampling technique is simple 
random sampling. Some samples are mothers who have children in the district Gending of Probolinggo many as 93 people. Collecting 
data using questionnaires and book excursions and analyzed by univariate and bivariate. Results of research on 9 October 2015 in the 
hamlet Mudinan II Village Pajurangan District of Gending of Probolinggo found that most of the activity is less active cadres as many 
as 45 people with the number of visits children mostly 0–4 times as many as 43 people (46%). From the results of statistical test with 
Spearman Rho result p = 0.124 > α of 0.05, which means there is no effect on the number of visits liveliness cadre children to Posyandu. 
Cadres should be more active in carrying out activities of Posyandu toddler so the number of visits has increased and the growth and 
development of children can be monitored.

Keywords: Liveliness, Cadre, Posyandu

PENDAHULUAN

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 
2013, kecenderungan frekuensi pemantauan 
pertumbuhan anak umur 6–59 bulan di Posyandu 
yang lebih dari empat kali penimbangan 2013 yaitu 
sebesar 44,6% dibanding tahun 2007 yang mencapai 
angka 45,4%. Sedangkan anak umur 6–59 bulan yang
tidak pernah ditimbang dalam enam bulan terakhir 
meningkat dari 25,5% pada tahun 2007 menjadi 34,3% 
pada tahun 2013. Berdasarkan provinsi yang ada di 
Indonesia, frekuensi penimbangan yang lebih dari 
empat kali dalam enam bulan terakhir tertinggi adalah 
di DI Yogyakarta (79,0%) dan terendah di Sumatera 

Utara(12,5%). Secara nasional status gizi anak di 
Indonesia masih menjadi masalah (Riskesdas, 2013).

Salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam 
bidang kesehatan adalah Pos Pelayanan Terpadu 
(Posyandu). Posyandu merupakan salah satu bentuk 
upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang 
dikelola dan diselenggarakan untuk masyarakat 
dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, 
memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan 
kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan 
kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka 
kematian ibu dan bayi (Depkes RI, 2011). 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan 
tanggal 10 April 2015 di Dusun Mudinan II Desa 
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Pajurangan Kecamatan Gending didapatkan jumlah ibu 
yang mempunyai balita adalah 122. Dari data tersebut 
dilakukan survey pendahuluan kepada 10 ibu yang 
mempunyai balita. Ibu yang rutin membawa balitanya ke 
posyandu sebanyak 4 (40%) orang dan 6 (60%) ibu yang 
jarang membawa balitanya posyandu dikarenakan tidak 
mendapatkan informasi dari kader kapan dan di mana 
posyandu dilaksanakan. 

Dalam pelaksanaan posyandu banyak sekali kendala 
dan kegagalan walaupun ada juga yang berhasil. 
Kegagalan dan kendala tersebut antara lain: kurangnya 
kader, banyaknya kader yang keluar, kepasifan dari 
pengurus posyandu, kader posyandu sering berganti-
ganti tanpa mengikuti pelatihan dan lain sebagainya 
(Cahyo, 2010). Peran kader kesehatan masyarakat yang 
terpenting adalah menciptakan kondisi agar masyarakat 
dapat meningkatkan kesehatan bagi masyarakat itu 
sendiri, keluarga dan masyarakat sekitar, sebagai anggota 
masyarakat yang dipercaya dan memahami kesehatan 
(Rosenthal et al., 2011).

Kader merupakan orang terdekat yang berada di 
tengah-tengah masyarakat, yang diharapkan dapat 
memegang peranan pekerjaan penting, khususnya 
setiap permasalahan yang berkaitan dengan kesehatan. 
Kader kesehatan mempunyai peran besar dalam upaya 
meningkatkan kemampuan masyarakat menolong dirinya 
untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Kader 
juga berperan dalam pembinaan masyarakat di bidang 
kesehatan melalui kegiatan yang dilakukan di posyandu 
(Cahyo, 2010). 

Posyandu merupakan salah satu tempat pemantauan 
pertumbuhan dan perkembangan balita. Posyandu 
dapat berjalan dengan aktif dan kunjungan balita pada 
kegiatan posyandu sesuai dengan jumlah balita di Dusun 
Mudinan II Desa Pajurangan Kecamatan Gending 
Kabupaten Probolinggo yaitu dengan memberikan 
pelatihan kepada kader tentang pelaksanaan posyandu 
dan ibu yang mempunyai balita di berikan pengetahuan 
tentang pentingnya membawa balita ke posyandu untuk 
memantau pertumbuhan dan perkembangan balita.

MATERI

Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan 
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan 
diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat 
dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna 
memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan 
kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan 
kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka 
kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) 
(Yuni dan Oktami, 2014).

Dalam pelaksanaan posyandu banyak sekali kendala 
dan kegagalan walaupun ada juga yang berhasil. 

Kegagalan dan kendala tersebut antara lain: kurangnya 
kader, banyaknya kader yang keluar, kepasifan dari 
pengurus posyandu, kader posyandu sering berganti-ganti 
tanpa mengikuti pelatihan dan lain sebagainya (Cahyo, 
2010).

Pelayanan kader posyandu memegang peranan 
penting terhadap kunjungan ibu ke posyandu. Pelayanan 
posyandu yang menyenangkan, ramah, dan memberikan 
informasi serta penyuluhan yang jelas dan mudah 
dimengerti oleh ibu balita, dapat meningkatkan kesadaran 
ibu balita untuk membawa balita ke posyandu. Bila 
ibu balita merasa puas akan pelayanan yang diberikan 
oleh kader posyandu maka ia berusaha meluangkan 
waktu untuk membawa balitanya ke posyandu tersebut 
(Nurmayani, 2013).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian analitik 
yang menjelaskan pengaruh antar variabel dengan 
menggunakan alat bantu berupa kuesioner untuk 
mengukur keaktifan kader dan buku kunjungan untuk 
mengukur jumlah kunjungan balita ke posyandu. 
Rancang bangun penelitian ini adalah crossectional.
Populasi Semua ibu yang mempunyai balita di Dusun 
Mudinan II Desa Pajurangan Kecamatan Gending 
Kabupaten Probolinggo sebanyak 122 orang. Sampling: 
Menggunakan simple random sampling. Sampel 
Sebagian ibu yang mempunyai balita di Dusun Mudinan 
II Desa Pajurangan Kecamatan Gending Kabupaten 
Probolinggo sebanyak 93 orang. Analisis bivariat dengan 
menggunakan uji Spearman untuk mengetahui pengaruh 
keaktifan kader terhadap jumlah kunjungan balita ke 
posyandu.

HASIL PENELITIAN

Keaktifan Kader

Berdasarkan Tabel 1 didapatkan bahwa keaktifan kader 
sebagian kurang aktif sebanyak 45 responden (48%).

Tabel 1. Distribusi responden berdasarkan Keaktifan 
Kader di Dusun Mudinan II Kecamatan Gending 
Kabupaten Probolinggo tahun 2015

No. Keaktifan Kader Frekuensi Persentase (%)
1 Kurang Aktif 45 48

2 Cukup Aktif 27 29

3 Aktif 21 23

Total 93 100

Sumber: Data Primer 2015
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Jumlah Kunjungan Balita Bulan September 2014–
September 2015

Tabel 2. Distribusi responden berdasarkan jumlah 
kunjungan balita bulan September 2014–
september 2015 di Dusun Mudinan II 
Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo 
tahun 2015

No.
Jumlah Kunjungan 

Balita
Frekuensi Persentase (%)

1 0–4 kali 43 46

2 5–8 kali 24 26

3 9–12 kali 26 28

Total 93 100

Sumber: Data Sekunder 2015

Berdasarkan Tabel 2 didapatkan bahwa jumlah 
kunjungan balita bulan September 2014–September 2015 
sebagian besar 0-4 kali sebanyak 43 responden (46%).

Pengaruh Keaktifan Kader terhadap Jumlah Kunjungan 
Balita Ke Posyandu 

Berdasarkan tabel 3. didapatkan bahwa sebagian besar 
keaktifan kader kurang aktif sebanyak 45 orang dengan 
jumlah kunjungan balita sebagian besar 0-4 kali sebanyak 
43 orang (46%).

Dari hasil uji statistik dengan Spearman Rho 
diperoleh hasil p = 0,124 > α 0,05 yang berarti tidak ada 
pengaruh keaktifan kader terhadap jumlah kunjungan 
balita ke posyandu.

PEMBAHASAN

Keaktifan Kader

Hasil penelitian pada Tabel 1. mengenai keaktifan 
kader, memiliki kualitas yang rendah. Hal ini dapat 
dilihat dari perolehan hasil yaitu sebanyak 45 responden 
(48%) kader kurang aktif, Tingkat pendidikan merupakan 
dasar dalam pengembangan wawasan serta sarana 
untuk memudahkan bagi seseorang untuk menerima 
pengetahuan, sikap dan perilaku yang baru. Tingkat 
pendidikan merupakan dasar pengembangan daya nalar 
seseorang untuk menerima, motivasi (Syaer, 2011).

Berdasarkan Tabel 1. menunjukkan bahwa sebagian 
besar pendidikan responden berpendidikan SD yaitu 
sebanyak 39 responden (42%). Pendidikan kader 
yang dimiliki saat ini memungkinkan kader mudah 
memahami informasi yang diperoleh sehingga kader bisa 
terlibat aktif dalam setiap kegiatan posyandu. Semakin 
tinggi tingkat pendidikan formal seorang kader akan 
mematangkan pemahaman tentang posyandu sehingga 
dapat meningkatkan kinerja kader (Muzakkir H, 2013).

Peran serta kader adalah mendidik masyarakat 
desa melalui penyuluhan, hal tersebut menunjukkan 
bahwa kader harus mempunyai pengetahuan di atas 
rata-rata masyarakat desa lainnya. Penyuluhan yang 
diberikan diharapkan sebagai sarana yang efektif untuk 
meningkatkan pengetahuan dan menumbuhkan kesadaran 
masyarakat yang diharapkan terjadinya perubahan 
perilaku (Uli, 2006).

Tingkat pengetahuan kader terhadap kesehatan 
khususnya mengenai pelaksanaan posyandu akan 
memengaruhi pola perilaku kader untuk lebih 
aktif berperan serta dan lebih tanggap untuk setiap 
permasalahan kesehatan yang terjadi.

Jumlah Kunjungan Balita

Berdasarkan Tabel 2. didapatkan bahwa jumlah 
kunjungan balita bulan September 2014–September 2015 
sebagian besar 0–4 kali sebanyak 43 responden (46%). 

Kunjungan balita ke posyandu adalah datangnya balita 
ke posyandu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan 
misalnya penimbangan, imunisasi, penyuluhan, gizi, dan 
lain sebagainya. Kunjungan balita ke posyandu yang 
paling baik adalah teratur setiap bulan atau 12 kali per 
tahun. Untuk ini kunjungan balita diberi batasan 8 kali 
per tahun.

Kunjungan balita di posyandu berkaitan dengan 
peran ibu sebagai orang tua yang paling bertanggung 
jawab terhadap kesehatan balitanya, karena balita sangat 
bergantung pada ibunya, oleh karenanya sangat penting 
bagi seorang ibu balita untuk memahami pentingnya 
berkunjung ke posyandu guna mendapatkan pelayanan 
kesehatan secara terpadu.

Pengaruh Keaktifan Kader terhadap Jumlah Kunjungan 
Balita ke Posyandu

Tabel 3. Pengaruh keaktifan kader terhadap jumlah kunjungan balita ke posyandu di Dusun Mudinan II Kecamatan 
Gending Kabupaten Probolinggo tahun 2015

Keaktifan Kader
Jumlah Kunjungan Balita

Total 
Prosentase 

(%)0-4 kali Prosentase 
(%)

5-8 kali Prosentase 
(%)

9-12 kali Prosentase 
(%)

Kurang Aktif 23 51 12 27 10 22 45 100
Cukup Aktif 14 51 5 19 8 30 27 100
Aktif 6 29 7 33 8 38 21 100
Total 43 46 24 26 26 28 93 100

Sumber : Data Primer 2015
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Berdasarkan tabel 3. didapat bahwa sebagian besar 
keaktifan kader kurang aktif sebanyak 45 responden 
dengan jumlah kunjungan balita sebagian besar 0 – 4 kali 
sebanyak 43 responden (46%). 

Identifikasi yang menyebabkan tidak adanya 
hubungan pengaruh keaktifan kader terhadap jumlah 
kunjungan balita ke posyandu adalah faktor usia ibu 
sudah sesuai dengan usia reproduksi sehingga sudah jelas 
bahwa ibu sudah mencapai proses kematangan dalam 
proses berfi kir, terutama tentang pentingnya kunjungan 
ke posyandu. Selain itu juga dilihat dari pekerjaan ibu 
Dengan demikian responden yang tidak bekerja akan 
memiliki banyak waktu luang, sehingga bisa menambah 
informasi dan pengetahuannya lebih banyak, namun 
sebaliknya responden yang bekerja waktu senggangnya 
terbatas dan informasi yang didapat berkurang.

 Responden yang tidak bekerja akan lebih banyak 
peluang waktunya untuk berkunjung ke posyandu. 
Keluangan waktu yang dimilikinya membuat responden 
bisa leluasa mengikuti kegiatan atau kunjungan ke 
posyandu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh 
keaktifan kader terhadap jumlah kunjungan balita ke 
posyandu dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh 
keaktifan kader terhadap jumlah kunjungan balita ke 
posyandu.

SARAN

Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebuah 
gambaran dalam mengembangkan ilmu kesehatan 
utamanya dalam proses kegiatan posyandu.

Bagi Kader Kesehatan

Diharapkan kader selalu berupaya untuk 
mengembangkan diri, meningkatkan tanggung jawab 
dalam menjalankan tugasnya melalui berbagai seminar 
dan pelatihan dari instansi terkait.

Bagi Masyarakat/Responden

Meningkatkan kemauan masyarakat dalam melakukan 
kunjungan ke posyandu untuk mendukung program 
kesehatan dalam melakukan pelayanan secara terpadu.
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ABSTRAK

2-Methoxyethanol (2-ME) merupakan salah satu bahan toksik yang dapat memengaruhi sistem reproduksi. Likopen sebagai sumber 
antioksidan karotenoid yang mudah diperoleh dan harganya relatif murah. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh likopen 
terhadap jumlah sel spermatogenik mencit yang di papar 2-ME. Sampel penelitian 30 ekor mencit jantan (Mus musculus) yang dibagi 
menjadi 5 kelompok dan setiap kelompok berjumlah 6 ekor. Kelompok kontrol negatif adalah kelompok tanpa pemberian 2-ME dan 
likopen, kelompok kontrol positif adalah kelompok yang diberi 2-ME 200 mg/kgBB pada hari 1–5+soyabean oil pada hari 6–35, 
kelompok P1, P2, P3 adalah kelompok yang diberi 2-ME 200 mg/kgBB pada hari 1–5 dan likopen (dosis 5, 10, 20 mg/kgBB) pada hari 
6–35. 2-ME diberikan secara intraperitoneal dan likopen diberikan secara per sonde. Pada hari ke-36 seluruh mencit dikorbankan 
untuk diambil testisnya. Pengamatan histologi dilakukan untuk mengetahui jumlah sel spermatogenik, menggunakan mikroskop 
cahaya dengan pembesaran 400×. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian likopen tidak dapat meningkatkan jumlah sel 
spermatogenik (p > 0,05). Kesimpulan penelitian ini adalah likopen tidak dapat meningkatkan jumlah sel spermatogenik mencit (Mus 
musculus) yang di papar 2-ME.

Kata kunci: likopen, 2-Methoxyethanol, sel spermatogenik, Mus musculus

ABSTRACT
2-Methoxyethanol (2-ME) is one of the toxic materials that can affect the reproductive system. Lycopene as a source of antioxidant 

carotenoids is easily obtained and the price is relatively cheap. The purpose of this study was to investigate the infl uence of lycopene 
on the number of spermatogenic cells of mice expressed in 2-ME. The sample of the study was 30 male mice (Mus musculus) divided 
into 5 groups and each group was 6 tails. The negative control group was the group without 2-ME and lycopene, the positive control 
group was the 2-ME 200mg / kgBB group on 1–5+ days of soyabean oil on days 6–35, group P1, P2, P3 were the group given 2-ME 
200mg/kgBB on days 1-5 and lycopene (dose 5, 10, 20 mg/kgBB) on days 6–35. 2-ME is administered intraperitoneally and lycopene 
is administered per sonde. On the 36th day all mice are sacrifi ced to take their testicles. Histologic observations were performed to 
determine the number of spermatogenic cells, using a light microscope with 400x magnifi cation. The results showed that lycopene 
administration could not increase spermatogenic cell count (p > 0.05). The conclusion of this study is that lycopene can not increase 
the number of spermatogenic cells of mice (Mus musculus) in 2-ME exposure.

Keywords: lycopene, 2-Methoxyethanol, spermatogenic cells, Mus musculus

PENDAHULUAN

Pertumbuhan industri dikhawatirkan dapat 
meningkatkan sejumlah bahan toksik pada lingkungan 
yang dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan 
dan salah satunya dapat menurunkan kualitas 
spermatozoa. Bahan toksik atau polutan diantaranya 
adalah pestisida dan herbisida, senyawa organik yang 
mudah menguap, logam berat, kontaminan udara dan 
polutan organik yang persisten (Tamilselvan, et al., 
2014). Salah satu bahan penghasil senyawa berbahaya 
adalah plastik dan senyawa yang dihasilkan plastik salah 
satunya yaitu 2-Methoxyethanol (2-ME). Senyawa 2-ME 
merupakan hasil metabolit dari dimethoxyetilphatalate 
(DMEP). DMEP merupakan turunan dari phthalic acid 
ester (PAEs) yang banyak digunakan sebagai bahan 

pelentur (plastizier) dalam pembuatan plastik. DMEP dan 
turunannya bersifat teratogenik dan toksikan pada organ 
reproduksi terutama pada hewan jantan, dengan testis 
sebagai sasaran utamanya (Berndtson dan Foote, 1997). 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemberian 
2-ME selama 5 hari dosis 200 mg/kg BB/hari secara 
intraperitoneal dapat menurunkan kualitas spermatozoa 
dan jumlah sel spermatogenik mencit (Suparniasri, 2012). 
Sel spermatogenik yang terdapat di tubulus seminiferus 
meliputi spermatogonium, spermatosit primer, spermatosit 
sekunder, spermatid, dan spermatozoa (Hess et al., 2008). 
Sel spermatogonium terletak di bagian dasar epitel 
tubulus seminiferus, spermatosit primer terletak dibagian 
basal tubulus berbentuk bulat atau bulat telur dengan 
inti sel terlihat besar dan berada di tengah. Sedangkan 
spermatosit sekunder ukurannya separuh dari spermatosit 
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primer dan letaknya lebih ke arah lumen, tetapi sel ini 
jarang terlihat karena umur selnya pendek dan cepat 
membelah menjadi spermatid. Spermatid terletak dekat 
lumen dan mempunyai sebuah inti bulat yang terletak 
di tengah sel dan yang terletak di tengah lumen yaitu 
spermatozoa yang terdiri atas kepala, bagian tengah dan 
ekor. Menurut penelitian yang lain (Tania, 2013), pada 
Mus musculus Balb/c yang diberikan injeksi 2-ME secara 
subkutan dengan dosis setara dengan 100 mg/kg bb/
hari selama 12 hari menyebabkan jumlah spermatosit 
I menurun dan tampak letak sel spermatogenik tidak 
beraturan dengan kepadatan sel yang rendah. 

Di dalam tubuh, 2-ME mengalami metabolisme 
menjadi methoxyacetic acid (MAA) dengan bantuan 
katalisator alcohol dehidrogenase (ADH) dan aldehid 
dehidrogenase (ALDH). Metabolit 2-ME yang berupa 
MAA inilah yang bersifat toksik (Hayati, 2004). 
Pemaparan MAA pada hewan jantan dapat meningkatkan 
stress oksidatif sehingga menyebabkan gangguan pada 
sistem reproduksi khususnya pada testis. Gangguan 
terutama pada proses spermatogenesis, degenerasi epitel 
germinal, morfologi spermatozoa yang abnormal, juga 
dapat menyebabkan apoptosis pada spermatosit (Yoon 
et al., 2001, Tirado et al., 2003).

Mekanisme diatas dapat dieliminiasi oleh 
antioksidan. Likopen adalah karotenoid non-siklik 
dan senyawa lipophylic yang tidak larut air. Likopen 
terdapat dalam buah dan sayur. Likopen tidak memiliki 
aktivitas provitamin A, tetapi likopen berfungsi sebagai 
antioksidan dan penangkap singlet oksigen. Kemampuan 
likopen sebagai penangkap singlet oksigen ini dua kali 
lipat lebih baik dari β-karoten dan 10 kali lebih baik dari 
α-tokoferol (Gerster, 1997).

Manfaat likopen dalam meningkatkan kualitas sperma 
manusia telah dibuktikan dalam penelitian terhadap 
pria infertil di India. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa pria yang mengonsumsi makanan kaya likopen 
(kadar likopen 20 mg) dua kali sehari selama tiga bulan 
meningkatkan konsentrasi sperma 66%, motilitas sperma 
mengalami perbaikan 53% dan morfologi sperma 
mengalami perbaikan 46% (Gupta dan Kumar, 2002). 
Hasil penelitian Tamilselvan, et al. (2014) menunjukkan 
bahwa, pemberian likopen pada tikus selama 30 hari dosis 
10 mg/kg BB mampu meningkatkan kadar testosteron 
dan memperbaiki kualitas spermatozoa. Selain itu, 
menurut Boeira et al. (2014) pemberian likopen 
20 mg/kg BB pada mencit selama 10 hari dapat 
melindungi hati, ginjal, dan testis mencit. 

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian true experimental 
dengan rancangan post test only control group design. 
Variabel penelitian terdiri dari variabel bebas yaitu 
pemberian likopen dan variabel terikat yaitu jumlah 
sel spermatogenik. Bahan penelitian adalah 30 ekor 

mencit jantan strain Balb/c umur 6–8 minggu dengan 
berat badan 25–30 gr yang diperoleh dari Laboratorium 
Pusat Veterina Farma (Pusvetma) Surabaya, likopen 
softgel Nature’s Bounty, senyawa 2-ME produksi Wako 
Co. Jepang, dan soyabean oil. Bahan untuk pembuatan 
preparat histologi yaitu bahan fi ksasi neutral buffered 
formaline, etanol bertingkat yaitu 70%, 80%, dan 96%, 
aquadest, xylol, paraffi n, alkohol asam, pewarna ganda 
Harris’s Hematoxylin-Eosin, albumin dan entellan. 

Mencit jantan dikelompokkan dengan randomisasi 
menjadi 5 kelompok, yaitu: kelompok kontrol negatif 
(KN) atau tanpa perlakuan, kelompok kontrol positif 
(KP) adalah kelompok yang mendapat 2-ME 200 mg/
kg BB/hari secara intraperitoneal selama 5 hari setelah 
itu mendapat soyabean oil 0,05 ml per sonde, kelompok 
P1 adalah kelompok yang mendapat 2-ME 200 mg/
kg BB/hari secara intraperitoneal selama 5 hari setelah 
itu mendapat likopen per sonde dosis 5 mg/kg BB/hari 
selama 30 hari, kelompok P2 adalah kelompok yang 
mendapat 2-ME 200 mg/kg BB/hari secara intraperitoneal 
selama 5 hari setelah itu mendapat likopen per sonde 
dosis 10 mg/kg BB/hari selama 30 hari, dan kelompok 
P3 adalah kelompok yang mendapat 2-ME 200 mg/kg 
BB/hari secara intraperitoneal selama 5 hari setelah itu 
mendapat likopen per sonde dosis 20 mg/kg BB/hari 
selama 30 hari.

Setelah 35 hari perlakuan, semua mencit dikorbankan 
untuk diambil organ testis. Testis mencit yang sudah 
dibersihkan dimasukkan ke dalam larutan buffer formalin 
kemudian dibuat sediaan histologi dengan pewarnaan 
Hematoxilin-Eosin. Pengamatan histologi dengan 
mikroskop cahaya pembesaran 400x bertujuan untuk 
mengamati jumlah sel spermatogenik. 

Analisis hasil untuk penelitian ini menggunakan 
program SPSS 18.0 for Widows. Uji one way ANOVA 
digunakan untuk mengetahui adanya perbedaan nilai 
rerata antar kelompok perlakuan. Uji Least Signifi cant 
Difference (LSD) digunakan untuk mengetahui kelompok 
mana yang berbeda.

HASIL PENELITIAN

Hasil pengamatan mikroskopis potongan tubulus 
seminiferus mencit dengan pembesaran 400× dapat 
dilihat pada gambar 1. Dari gambar tersebut dapat 
dihitung jumlah sel spermatogenik dari penampang 
tubulus seminiferus.

Gambar 1 menunjukkan tidak ada perbedaan kondisi 
penampang melintang tubulus seminiferus pada kelompok 
KN, KP, P1, P2, dan P3. Dari gambar diatas terlihat sel-
sel spermatogenik tersusun berlapis sesuai dengan tingkat 
perkembangannya mulai dari membran basalis menuju 
ke arah lumen. Pada kelompok KN yang di papar 2-ME 
200 mg/kgBB terlihat susunan sel-sel spermatogenik 
yang longgar dan tidak teratur, kepadatan di dalam 
lumen tubulus tidak seperti pada kelompok kontrol dan 
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kelompok yang diberi likopen 5 mg/kgBB. Perbandingan 
rerata jumlah sel spermatogenik antar kelompok disajikan 
pada gambar 2. 

Dari gambar 2 terlihat bahwa rerata jumlah sel 
spermatogenik tertinggi pada kelompok tanpa perlakuan 
(KN). Dalam penelitian ini terbukti bahwa pemberian 
2-ME 200 mg/kgBB mampu menurunkan jumlah sel 
spermatogenik, kemudian pemberian likopen dosis 
5 mg/kgBB lebih efektif dibandingkan dosis 10 dan 
20 mg/kgBB dalam meningkatkan kembali jumlah 
sel spermatogenik seperti pada kelompok tanpa 
perlakuan (KN). Rerata dan simpangan baku jumlah sel 
spermatogenik dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Rerata dan Simpangan Baku Jumlah Sel 
Spermatogenik

Kelompok Rerata SD Min Maks
KN 109,22a 5,96 102,50 120,00

KP 89,83b 8,39 79,83 99,33

P1 107,25ab 6,89 96,00 114,17

P2 101,58ab 11,10 88,33 118,33

P3 95,75b 15,92 73,83 115,67

Anova; harga p = 0,018
Ket:  Huruf superscript yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan berbeda bermakna pada harga p < 0,05

Dari hasil pengamatan jumlah sel spermatogenik 
dilakukan uji normalitas data dengan One-Sample 
Kolmogorov-Smirnov Test yang hasilnya p > 0,05 
artinya data tersebut berdistribusi normal kemudian 

dilanjutkan dengan uji Anova yang hasilnya harga 
p < 0,05 yaitu sebesar 0,018 artinya ada beda, sehingga 
dilanjutkan dengan Least Signifi cant Difference (LSD) 
atau uji beda nyata terkecil (BNT). Uji LSD dari jumlah 
sel spermatogenik pada kelompok yang dipapar 2-ME 
(KP) terlihat berbeda bermakna dengan kelompok 
tanpa perlakuan (KN), sedangkan kelompok perlakuan 
(P1, P2, P3) tidak berbeda bermakna dengan kelompok 
yang dipapar 2-ME (KP). Pada kelompok yang diberi 

Gambar 1. Penampang melintang tubulus seminiferus. (KN) kelompok tanpa perlakuan, (KP) kelompok yang 
diinduksi 2-ME 200 mg/kgBB, (P1) kelompok yang diinduksi 2 ME 200 mg/kgBB + likopen 5 mg/
kgBB, (P2) kelompok yang diinduksi 2 ME 200 mg/kgBB + likopen 10 mg/kgBB, (P3) kelompok 
yang diinduksi 2 ME 200 mg/kgBB + likopen 20 mg/kgBB, (Sg) spermatogonium, (Sp) Spermatosit, 
(Sb) Spermatid. Pengamatan menggunakan mikroskop cahaya pembesaran 400×.

Gambar 2. Rerata jumlah sel spermatogenik. (KN) kelompok 
tanpa perlakuan, (KP) kelompok yang diinduksi 
2-ME 200 mg/kgBB, (P1) kelompok yang diinduksi 
2 ME 200 mg/kgBB + likopen 5 mg/kgBB, (P2) 
kelompok yang diinduksi 2 ME 200 mg/kgBB + 
likopen 10 mg/kgBB, (P3) kelompok yang diinduksi 
2 ME 200 mg/kgBB + likopen 20 mg/kgBB.
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likopen dosis 5 dan 10 mg/kgBB (P1, P2) tidak berbeda 
bermakna dengan kelompok tanpa perlakuan (KN) dan 
kelompok yang diberi likopen dosis 20 mg/kgBB (P3) 
berbeda bermakna dengan kelompok tanpa perlakuan 
(KN). 

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian 
likopen tidak dapat meningkatkan jumlah sel 
spermatogenik, secara uji statistik tidak ada perbedaan 
bermakna antara kelompok yang di papar 2-ME (KP) 
dengan kelompok yang diberi likopen (P1, P2, P3). 

Pemberian likopen yang dilarutkan bersama dengan 
soyabean oil yang mengandung isofl avon kemungkinan 
menjadi penyebab likopen tidak dapat meningkatkan 
jumlah sel spermatogenik dengan maksimal. Isofl avon 
termasuk dalam kelompok fl avonoid (1,2-diarilpropan) 
dan senyawa isoflavon memiliki aktivitas estrogenik 
yang tinggi (Pawiroharsono, 1998). Akibatnya, terjadi 
penurunan reaksi enzimatik seperti enzim 17-β-
hidroksisteroid dehidrogenase yang diperlukan untuk 
mengubah androstenedion menjadi testosteron yang dapat 
menghambat sejumlah proses perkembangan sel termasuk 
spermatogenesis. Apabila proses spermatogenesis 
terhambat maka jumlah sel spermatogenik juga menjadi 
menurun. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian 
likopen tidak terbukti dapat meningkatkan jumlah sel 
spermatogenik. Tetapi, jika melihat grafi k pada kelompok 
dengan likopen dosis 5 mg/kgBB terjadi peningkatan 
rerata jumlah sel spermatogenik mencit jika dibandingkan 
dengan kelompok yang di papar 2-ME (KP). Hasil ini 
sesuai dengan penelitian Suciati (2011) bahwa pemberian 
likopen 1 mg/kgBB selama 35 hari dapat meningkatkan 
jumlah sel spermatogenik.

Pada penelitian ini pemberian likopen dalam dosis 
tinggi (10 dan 20 mg/kgBB) mengakibatkan terjadinya 
penurunan jumlah sel spermatogenik jika dibandingkan 
pada kelompok yang diberi likopen dosis 5 mg/kg BB. 
Likopen jika diberikan dalam dosis yang tepat dapat 
meningkatkan jumlah sel spermatogenik, tetapi jika 
likopen diberikan dalam dosis yang berlebih dan waktu 
yang lama pada akhirnya dapat menurunkan jumlah 
sel spermatogenik. Selain itu, dari pelarut soyabean 
oil yang digunakan karena mengandung fi toestrogen, 
dimana fi toestrogen dapat meningkatkan apoptosis sel 
spematogenik (Assinder et al., 2007).

KESIMPULAN 

Pemberian likopen tidak dapat meningkatkan jumlah 
sel spermatogenik mencit yang di papar 2-ME. 

SARAN

Pada penelitian selanjutnya perlu mempertimbangkan 
penggunaan likopen murni dan dosis pemberian serta 
bahan pelarut yang digunakan. 
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ABSTRAK

Masalah kesehatan terpenting pada remaja salah satunya adalah anemia atau kadar Hemoglobin (Hb) kurang dari normal yang 
dapat mengganggu konsentrasi belajar dan prestasi sekolah menjadi buruk. Tujuan penelitian untuk mengetahui Pengaruh kacang 
kedelai terhadap peningkatan Kadar Hb Remaja Putri. Desain penelitian menggunakan eksperimen one group pretest-postest design, 
Populasi adalah remaja putri yang ada di Desa Selorejo Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan. Besar sampel 33 Remaja masjid 
putri dengan menggunakan simple random sampling. Pengumpulan data menggunakan lembar observasi dan hemoglobin testing 
system Quick-Check, dianalisis dengan Paried t-test (α = 0,05). Hasil penelitian rata-rata kadar Hb remaja putri sebelum diberikan 
kacang kedelai 11,27 gr/dl dan setelah diberikan kacang kedelai adalah 11,59 gr/dl, sehingga rata-rata peningkatan kadar Hb Remaja 
putri -318 gr/dl. Hasil Paried t-test menunjukkan bahwa nilai P sebesar 0,00 di mana H0 ditolak artinya ada pengaruh pemberian 
kacang kedelai terhadap peningkatan kadar Hb Remaja putri. Melihat hasil penelitian menunjukkan bahwa kacang kedelai efektif 
meningkatkan kadar Hb dan aman untuk dikonsumsi serta mudah didapat sehingga bisa sebagai alternatif yang aman.

Kata kunci: Hemoglobin, Kacang kedelai, Remaja Putri

ABSTRACT
The Important Health Problem that occur in the teenagers is anemia in which the levels of hemoglobin (Hb) is less than normal 

that can disturb the concentration in learning and alleviate school performance. The purpose of this research was to know the effect of 
soybean on the increasing of haemoglobin to female adolescents. This research used one group pretest-posttest experimental design. 
The population was all young women in Selorejo, Sambeng, Lamongan and took 33 female adolescents active in mosque as the sample 
taken using simple random sampling. Data collection used observation sheet and haemoglobin Quick-Check testing system, then it was 
analysed by Paried t-test (α = 0.05). Results showed that the average of haemoglobin levels before being given soybeans was 11.27 g/dl 
and after being given was 11.59 g/dl, so the increasing of hemoglobin levels in female adolescents was -318 g / dl. The result of Paried 
t-test showed that P value was 0.00 where H0 was rejected which means that there was infl uence of soybean to increase the levels of 
haemoglobin to female adolescents. It showed that soybeans effectively increase the levels of haemoglobin, safe to be consumed and 
easy to get so it can be as one of safe alternatives.

Keywords: haemoglobin, soybeans, female adolescents

PENDAHULUAN

Remaja merupakan usia peralihan dari masa kanak-
kanak menuju masa dewasa. Pada usia remaja banyak 
perubahan yang terjadi, yaitu Adanya perkembangan 
untuk mencapai kematangan mental, emosional, sosial, 
dan fisik oleh remaja, maka banyak persoalan yang 
dihadapi yang berkaitan dengan masalah gizi dan 
kesehatan. Masalah gizi yang biasa dialami pada fase 
remaja adalah anemia atau penurunan kadar Hemoglobin 
(Hb) yang kurang dari normal (Depkes, 2010). 

Kadar Hb merupakan suatu protein yang kaya zat 
besi, memiliki afi nitas (daya gabung) terhadap oksigen 
dan dengan oksigen itu membentuk oxihemoglobin 
di dalam sel darah merah. Melalui fungsi ini maka 
oksigen dibawa dari paru-paru ke jaringan seluruh 
tubuh (Evelyn, 2009). Kadar hemoglobin jumlah 

K3Fe (CN) 6 yang akan diubah menjadi KCN dengan 
batang ambang berat bila Hb < 8 gr/dl, anemia ringan 
jika Hb antara 8–11 gr/dl, dan normal jika kadar Hb > 
11gr/dl. Dari status gizi dalam hal pemilihan makanan 
pada remaja, remaja sudah pintar dan dalam pemilihan 
makanan tidak lagi berdasarkan kebutuhan tetapi hanya 
selera tanpa memperhatikan nilai gizi yang terkandung 
dalam makanan. Kebiasaan makan yang diperoleh 
semasa remaja akan berdampak pada kesehatan dalam 
fase kehidupan selanjutnya, setelah dewasa dan berusia 
lanjut. Sehingga Kekurangan zat besi dapat menimbulkan 
anemia, Sehingga penurunan konsentrasi belajar dan 
belakangan akan terjadi gangguan pada perkembangan 
fi sik dan kognitif yang mengakibatkan prestasi sekolah 
yang buruk (Arisman, 2010).

Di Indonesia sendiri prevalensi anemia yang 
didapatkan masih cukup tinggi, di mana data depkes 
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tahun 2009 didapatkan angka kejadian anemia pada 
remaja putri mencapai presentasi 33,7%. Sedangkan 
angka kejadian anemia di jawa tengah mencapai 
presentasi sebesar 30,4% dan di semarang sendiri angka 
kejadian anemia pada remaja mencapai 26%. Survei 
Kesehatan Rumah Tangga tahun 2008 menunjukkan 
bahwa prevalensi anemia remaja putri di Indonesia 
adalah 6,5%.

Berdasarkan nilai rujukan Riskesdas tahun 2013 
proporsi anemia menurut umur, jenis kelamin, dan 
tempat tinggal jumlah penderita anemia umur 5-14 tahun 
26,4%, jumlah penderita jenis kelamin laki-laki 18,4%, 
jenis kelamin perempuan 23,9%, jumlah penderita yang 
tinggal di perkotaan 20,6%, pedesaan 22,8%, sedangkan 
jumlah penderita anemia di Indonesia mencapai 21,7%. 
Menurut SK Menkes, prevalensi anemia di Sulawesi 
Utara 5,7%. Data Dinas Kesehatan Lombok Barat 
2012 tentang pemeriksaan kadar Hb remaja puteri di 
Lombok Barat diperoleh sebesar 83,16% remaja puteri 
di Gunungsari yang menderita anemia. Data Puskesmas 
Gunungsari tahun 2012 terhadap pemeriksaan kadar Hb 
murid Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah bahwa 
diperoleh Madrasah Aliyah Al-Aziziyah Gunungsari 
berada pada peringkat pertama yang memiliki jumlah 
siswi puteri terbanyak menderita anemia yaitu sebesar 
81,13.

Berdasarkan Survey awal yang dilakukan peneliti 
14 Februari 2017 di Desa Selorejo Kecamatan Sambeng 
Kabupaten Lamongan. dari 10 remaja putri 6 atau 60% 
rata-rata kadar Hb 9,9 gr/dl, Sedangkan 4 atau 40% rata-
rata kadar Hb 10,9 gr/dl. Berdasarkan dari data di atas 
masalah dalam penelitian ini adalah masih banyak remaja 
putri yang mengalami kadar Hb kurang dari normal.

Faktor-faktor yang memengaruhi Kadar Hb pada 
remaja putri adalah kehilangan darah akibat menstruasi, 
pola makan, riwayat penyakit, aktivitas fi sik, (Niken, 
2013).

Kehilangan darah yang disebabkan oleh perdarahan 
pada saat menstruasi memengaruhi terjadinya penurunan 
kadar Hb. Karena jika kehilangan darah, tubuh dengan 
segera menarik cairan dari jaringan di luar pembuluh 
darah, akibatnya darah menjadi encer dan prestasi sel 
darah merah berkurang.

Pola makan yang baik mengandung makanan sumber 
energi, sumber zat pembangun dan sumber zat pengatur, 
karena semua zat gizi diperlukan untuk pertumbuhan 
dan pemeliharaan tubuh serta perkembangan otak dan 
produktivitas kerja, serta dimakan dalam jumlah cukup 
sesuai dengan kebutuhan. Dengan pola makan sehari-hari 
yang seimbang dan aman, berguna untuk mencapai dan 
mempertahankan status gizi dan kesehatan yang optimal 
(Almatsier, 2009). Asupan pola makan yang buruk 
merupakan penyebab penting rendahnya kadar asam folat 
dan vitamin B12 (Proverawati, 2011).

Riwayat penyakit, Penyakit kronis, seperti kanker dan 
penyakit ginjal dapat menyebabkan tubuh tidak mampu 
memproduksi sel darah merah yang cukup. Orang 

yang memiliki HIV/AIDS juga dapat mengembangkan 
anemia akibat infeksi atau obat yang digunakan untuk 
pengobatan penyakit (Zen M 2013).

Aktivitas fisik dapat menghambat penurunan 
konsentrasi hemoglobin dan jaringan yang mengandung 
zat besi. Zat besi dalam hemoglobin, ketika jumlahnya 
berkurang, secara ekstrem dapat mengubah aktivitas kerja 
dengan menurunkan transpor oksigen (Arumsari, 2008).

Dampak Kekurangan Kadar Hb pada remaja 
putri yaitu penurunan konsentrasi belajar, penurunan 
kesegaran jasmani, dan gangguan pertumbuhan sehingga 
tinggi badan dan berat badan tidak mencapai normal. 
Kehamilan pada usia remaja juga memberi efek yang 
panjang yaitu menyebabkan kematian ibu, bayi, atau 
risiko melahirkan bayi dengan BBLR (Berat Bayi Lahir 
Rendah). Pada siklus hidup manusia, remaja wanita (10-
19 tahun) merupakan salah satu kelompok yang rawan 
terhadap anemia, dan akibat Konsekuensi kesehatan 
yang ditimbulkan berakibat pada defisiensi zat besi 
yang meliputi kelahiran prematur, berat badan lahir 
rendah, infeksi, dan peningkatan risiko kematian. Dan 
belakangan akan terjadi gangguan pada perkembangan 
fi sik dan kognitif yang mengakibatkan prestasi sekolah 
yang buruk. Zulaekha, (2014).

Upaya untuk meningkatkan kadar Hb pada remaja 
yaitu dengan memperbaiki pola makan dengan 
mengonsumsi makanan yang mengandung, protein 
hewani dan protein dari nabati yaitu kacang kedelai 
yang kaya vitamin (vitamin A, E, K dan beberapa 
jenis vitamin B) dan mineral (K, Fe, Zn dan P). Zat 
besi yang terkandung dalam kedelai yaitu 16.00 mg. 
sedangkan dalam kacang kedelai basah 6,9 mg, kacang 
kedelai kering 8,0 mg, tempe kedelai murni 10,0 mg, 
tahu 0,8 mg, susu kedelai 0,7 mg, sari kedelai 4,0 Mg. 
(Lailiyana, 2010). Beberapa produk dari kedelai utuh 
juga merupakan sumber serat makanan yang baik. 
Kedelai juga tinggi akan kandungan protein dan lemak, 
serta lebih rendah kandungan karbohidratnya. Dan 
kacang kedelai juga mudah didapatkan dalam kehidupan 
sehari-hari, Bagi remaja putri, anemia dapat mengganggu 
pertumbuhan. Tinggi dan berat badan tidak sempurna. 
Selain itu, daya tahan tubuh akan menurun hingga 
mudah terserang penyakit. Bagi mereka yang memiliki 
aktivitas tinggi, karena gangguan anemia sering merasa 
pusing, letih, lesu, lemah, lunglai. Pencegahan adanya 
anemia defi siensi besi dapat dilakukan dengan empat 
pendekatan dasar yaitu dengan memperkaya makanan 
pokok dengan zat besi, pemberian suplemen tablet zat 
besi, pendidikan dan langkah-langkah yang berhubungan 
dengan peningkatan masukan zat besi melalui makanan 
serta pencegahan terhadap infeksi (Krummel, 2010).

Berdasarkan pernyataan di atas, maka peneliti tertarik 
untuk melakukan penelitian tentang Pengaruh Kacang 
Kedelai Terhadap Peningkatan Kadar Hemoglobin 
pada Remaja Masjid Putri di Desa Selorejo Kecamatan 
Sambeng Kabupaten Lamongan.



Yuniarti dan Triwahyuningsih: Hubungan Kelembaban Udara Dalam Rumah dengan Kejadian ISPA 125

METODE PENELITIAN

Desain penelitian menggunakan pre-eksperimen one 
group pretest-postest design, Populasi adalah remaja 
putri yang ada di Desa Selorejo Kecamatan Sambeng 
Kabupaten Lamongan. Besar sampel 33 Remaja masjid 
putri dengan menggunakan simple random sampling. 
Pengumpulan data menggunakan lembar observasi dan 
hemoglobin testing system Quick-Check,

Pretest dengan mengukur kadar Hb sebelum 
diberikan kacang kedelai. Post test dilakukan dengan 
memberikan kacang kedelai selama satu minggu dengan 
menggunakan lembar observasi dan kadar Hb diukur 
dengan menggunakan hemoglobin testing system Quick-
Check. Setelah data terkumpul dianalisa dengan Paried 
t-test (α = 0,05). Jika P < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 
diterima artinya pemberian kacang kedelai terbukti dapat 
meningkatkan kadar Hb pada remaja putri. 

HASIL PENELITIAN

Data Umum 

1) Umur

Tabel 1. Distribusi Responden Berdasarkan Umur 
Remaja Putri di Desa Selorejo Tahun 2017

No. Umur Frekuensi Persentase (%)
1 12–15 2 6,1

2 15–18 5 15,2

3 18–21 26 78,8

Jumlah 33 100

Dari tabel 1 didapatkan hampir seluruhnya atau 78,8% 
remaja putri berumur 18–21 tahun, dan sebagian kecil 
atau 6,1% berumur 12–15 tahun.

2) Pendidikan

Tabel 2. Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan 
Remaja Putri di Desa Selorejo Tahun 2017

No Pendidikan Frekuensi Persentase (%)
1. SMA 16 48.5

2. Akademi/PT 17 51.5

Jumlah 33 100

Dari tabel 2 didapatkan sebagian besar atau 51,5% 
remaja putri berpendidikan Akademi/PT dan hampir 
setengah atau 48,5% berpendidikan SMA.

3) Pekerjaan Ibu

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 
Ibu di Desa Selorejo Tahun 2017

No Pekerjaan Ibu Frekuensi Persentase (%)
1. Petani 24 72,7

2. Wiraswasta 5 15,2

3. Pegawai negeri 2 6,1

4 Swasta 2 6,1

Jumlah 33 100

Dari tabel 3 didapatkan sebagian besar atau 72,7% 
Pekerjaan Ibu sebagai Petani dan sebagian kecil atau 
6,1% Ibu bekerja sebagai Pegawai negeri dan Swasta.

4) Pendidikan Ibu

Tabel 4. Karakteristik Responden Berdasarkan 
Pendidikan Ibu di Desa Selorejo Tahun 2017

No Pendidikan Ibu Frekuensi Persentase (%)
1. SD 6 18.2

2. SMP 15 45.5

3. SMA 5 15.2

4 Akademi/PT 7 21.2

Jumlah 33 100

Dari tabel 4 didapatkan hampir setengah atau 45,5% 
Ibu berpendidikan SMP dan sebagian kecil atau 15,2% 
Ibu berpendidikan SMA.

5) Saudara Perempuan

Tabel 5. Karakteristik Responden Berdasarkan Saudara 
Perempuan Responden di Desa Selorejo 
Kecamatan Tahun 2017

No Saudara Perempuan Frekuensi Persentase (%)

1. Satu 11 33,3

2. Dua 17 51,5

3. Tiga 4 12.1

4 Lebih dari tiga 1 3,0

Jumlah 33 100

Dari tabel 5 didapatkan sebagian besar atau 51,5% 
Saudara perempuan ada dua dan sebagian kecil atau 3,0% 
Saudara perempuan Lebih dari tiga.
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Data Khusus

1) Kadar Hb Remaja masjid putri sebelum diberikan 
kacang kedelai

Tabel 6. Kadar Hb Remaja putri sebelum diberikan 
kacang kedelai di Desa Selorejo Tahun 2017

No Kadar Hb Frekuensi Persentase (%)
1. 9,5–10,5 7 21,2

2. 10,5–11,5 11 33,3

3. 11,5–12,5 15 36,3

Jumlah 33 100

Dari tabel 6 dapat dijelaskan bahwa sebelum diberikan 
kacang kedelai hampir setengah atau 36,3% Kadar 
Hb Remaja Masjid Putri 11,5–12,5 gr/dl dan sebagian 
kecil atau 21,2% Kadar Hb Remaja Masjid Putri 
9,5–10,5 gr/dl.

2) Kadar Hb Remaja masjid putri sesudah diberikan 
kacang kedelai

Tabel 7. Kadar Hb Remaja putri sesudah diberikan 
kacang kedelai di Desa Selorejo Tahun 2017

No Kadar Hb Frekuensi Persentase (%)

1. 9,5–10,5 5 15,1

2. 10,5–11,5 10 30,3

3. 11,5–13 18 54,5

Jumlah 33 100

Dari tabel 7 dapat dijelaskan bahwa sesudah diberikan 
kacang kedelai setengah atau 54,5% Kadar Hb Remaja 
Putri 11,5–13 gr/dl dan sebagian kecil atau 15,1% Kadar 
Hb Remaja Masjid Putri 9,5–10,5 gr/dl.

3) Pengaruh kacang kedelai terhadap peningkatan kadar 
Hemoglobin pada Remaja putri

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 1. Kurva Pengaruh kacang kedelai terhadap Peningkatan 
Kadar Hemoglobin pada Remaja Putri Sebelum dan 
Sesudah Diberikan Kacang Kedelai di Desa Selorejo 
Tahun 2017

Tabel 8. Pengaruh Kacang kedelai terhadap Peningkatan 
Kadar Hemoglobin pada Remaja putri di Desa 
Selorejo Tahun 2017

No Kadar HB Mean Hasil Paried Sample T-Test
1 Pre 11,27 T = -13,03

2 Post 11,59 P = 0,00

Skala 
Peningkatan

-.318

Berdasarkan Gambar 1 dapat dijelaskan bahwa 
sebelum diberikan Kacang kedelai Tingkat Kadar 
Hb Remaja Masjid Putri 12,5gr/dl dan sebagian kecil 
9,5 gr/dl. Sesudah diberikan Kacang kedelai Tingkat 
Kadar Hb Remaja Masjid Putri 13gr/dl dan sebagian 
kecil 9,7 gr/dl.

Berdasarkan tabel 8 dapat dijelaskan bahwa Pengaruh 
kacang kedelai terhadap peningkatan kadar Hb Remaja 
masjid putri sebelum adalah 11.27 dan sesudah diberikan 
Kacang kedelai adalah 11.59. Sehingga peningkatan 
Kadar Hb sesudah diberikan Kacang Kedelai adalah 
-.318. Dari hasil uji Paried Sample T-Test didapatkan nilai 
t = -13.036 dan p = (0,00) di mana p < (0,05) maka H1 
diterima, artinya terdapat pengaruh pemberian Kacang 
Kedelai dalam meningkatkan Kadar Hb pada Remaja 
Masjid Putri.

PEMBAHASAN

Kadar Hemoglobin Remaja Putri Sebelum Pemberian 
Kacang Kedelai 

Berdasarkan tabel 6 dapat dijelaskan bahwa sebelum 
diberikan Kacang kedelai hampir setengah atau 36,3% 
Kadar Hb Remaja Putri 11,5–12,5gr/dl dan sebagian 
kecil atau 21,2% Kadar Hb Remaja Putri 9,5–10,5gr/
dl. Kekurangan kadar Hb pada remaja putri bisa 
mengakibatkan penurunan konsentrasi belajar, penurunan 
kesegaran jasmani, dan gangguan pertumbuhan 
(Zulaekha, 2014). Faktor Kadar Hb Remaja putri 
kemungkinan dipengaruhi oleh usia, pendidikan ibu.

Tabel 1 menunjukkan bahwa hampir seluruhnya 
(78,8%) Usia remaja 18-21 Tahun. Semakin bertambah 
usia manusia akan semakin mengalami penurunan 
fi siologis semua fungsi organ termasuk penurunan sum-
sum tulang yang memproduksi sel darah merah. Selain 
itu kemampuan sistem pencernaan dalam menyerap 
zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh terutama dalam hal 
ini adalah fe juga berkurang. Sehingga pada orang tua 
atau usia lanjut mudah mengalami penurunan kadar Hb 
jika terjadi perdarahan atau ketika melakukan aktivitas 
berat. Usia remaja akhir di mana pada usia ini sebagai 
pengungkapan identitas diri, biasanya memiliki sifat suka 
menirukan atau mengagumi terhadap sifat-sifat yang 
dimiliki seseorang yang diidolakan, Banyak perubahan 
yang terjadi dengan bertambahnya masa otot dan 
jaringan lemak dalam tubuh. Selain itu, terjadi perubahan 
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hormonal, perubahan dari aspek sosiologis maupun 
psikologisnya. Perubahan ini berpengaruh terhadap 
kebutuhan gizi makanannya. Kondisi hormonal pada 
usia remaja mengakibatkan aktivitas fi siknya semakin 
meningkat sehingga kebutuhan energi juga meningkat. 
Permasalahan yang berdampak negatif terhadap kesehatan 
dan gizi remaja terutama mengenai pola makan yang 
biasanya bahan pemilihan makanan tidak lagi didasarkan 
pada kandungan gizi tetapi sekedar untuk bersosialisasi 
atau kesenangan (Baliwarti, 2007).

Tabel 4 menunjukkan bahwa hampir setengah 
(45,5%) Ibu berpendidikan SMP. Di mana pendidikan 
ibu memengaruhi status gizi anak, karena tingkat 
pendidikan ibu banyak menentukan sikap dan tindak 
tanduknya dalam menghadapi berbagai masalah. Seorang 
ibu mempunyai peran yang penting dalam kesehatan 
dan pertumbuhan anak. Hal ini dapat ditunjukkan oleh 
kenyataan antara lain anak-anak dari ibu yang memiliki 
latar belakang pendidikan yang lebih tinggi akan 
mendapatkan kesempatan hidup tumbuh lebih baik dan 
mudah menerima wawasan lebih luas mengenai gizi 
(Kemenkes RI. 2010).

Kadar Hemoglobin Remaja Putri Sesudah Pemberian 
Kacang Kedelai 

Dari tabel 7 dapat dijelaskan bahwa sesudah diberikan 
kacang kedelai sebagian besar atau 54,5% Kadar Hb 
Remaja Masjid Putri 11,5–13gr/dl dan sebagian kecil 
atau 15,1% Kadar Hb Remaja Masjid Putri 9,5–10,5gr/
dl.). Kacang kedelai yang banyak mengandung vitamin 
dan mineral terutama zat besi yang memiliki afi nitas daya 
gabung untuk meningkatkan kadar Hb pada remaja putri, 
Faktor Kadar Hb Remaja putri kemungkinan dipengaruhi 
oleh pendidikan dan pemberian kacang kedelai.

Tabel 2 menunjukkan bahwa sebagian besar atau 
51,5% remaja putri berpendidikan Akademi/PT. Hal 
ini menunjukkan bahwa sebagian besar remaja putri 
berpendidikan tinggi. Pendidikan adalah suatu faktor 
sangat penting, karena merupakan arah yang hendak 
dicapai semakin tinggi pendidikan yang dicapai maka 
semakin banyak pengetahuan yang di dapat, sehingga 
mudah memahami dalam setiap materi yang disampaikan. 
Pendidikan sangat bermanfaat sebagai sarana untuk 
menumbuhkan semangat nasionalisme melalui dunia 
pendidikan. Banyak ilmu pengetahuan yang didapat 
melalui berbagai macam ilmu pengetahuan, tetapi juga 
memberi bimbingan dan bantuan terhadap masalah, baik 
dalam belajar, emosional, maupun sosial sehingga dapat 
tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan 
potensi masing-masing. serta dalam proses seseorang 
dalam mengembangkan kemampuan, sikap, tingkah laku 
seseorang (Wahyudin S, 2008).

Tabel 7 menunjukkan bahwa sebagian besar atau 
54,5% kadar Hb Remaja putri sesudah diberikan kacang 
kedelai 11,5–13 gr/dl. Kacang kedelai yang mengandung 
protein hewani dan protein dari nabati yang kaya dengan 
vitamin A, E, K dan beberapa jenis vitamin, dan mineral 

K, Fe, Zn dan P. kacang kedelai mempunyai kandungan 
zat besi 16.00 mg per 100 gr, sedangkan dalam kacang 
kedelai kering mempunyai kandungan 8,0 mg (Lailiyana, 
2010). Kedelai merupakan sumber serat makanan yang 
baik juga tinggi akan kandungan zat besi. Beberapa 
produk dari kedelai utuh juga merupakan sumber serat 
makanan yang baik. Kedelai juga tinggi akan kandungan 
protein dan lemak, serta lebih rendah kandungan 
karbohidratnya. Dan kacang kedelai juga mudah 
didapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Kadar Hb yang 
kurang dari normal dapat mengganggu pertumbuhan 
tinggi badan dan berat badan tidak sempurna. Selain itu, 
daya tahan tubuh akan menurun hingga mudah terserang 
penyakit. fungsi Kadar Hemoglobin (Hb) yaitu mengikat 
dan membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan 
tubuh, Mengikat dan membawa karbondioksida dari 
seluruh jaringan tubuh ke paru-paru, Memberi warna 
merah pada darah, Mempertahankan keseimbangan 
asam-basa dari tubuh (Sadikin, 2007). Bagi remaja 
putri yang memiliki aktivitas tinggi, karena kurangnya 
kadar Hb sering merasa pusing, letih, lesu, lemah, 
lunglai. Akibatnya remaja putri yaitu terjadi penurunan 
konsentrasi belajar, penurunan kesegaran jasmani, dan 
belakangan akan terjadi gangguan pada perkembangan 
kognitif yang mengakibatkan prestasi sekolah yang 
buruk. Zulaekha, (2014).

Pengaruh Kacang Kedelai Terhadap Peningkatan Kadar 
Hemoglobin Pada Remaja Putri 

Berdasarkan tabel 7 dapat dijelaskan bahwa rerata 
Kadar HB Remaja Putri sebelum diberikan Kacang 
Kedelai adalah 11.27 dan sesudah diberikan Kacang 
Kedelai adalah 11.59. Sehingga rerata peningkatan Kadar 
HB sesudah diberikan Kacang Kedelai adalah 0,318. 
Dari hasil uji Paried T-Test ada pengaruh pemberian 
kacang kedelai dalam meningkatkan Kadar hemoglobin 
pada remaja masjid putri (p = 0,00). Kebutuhan zat besi 
yang dibutuhkan remaja putri semakin banyak dengan 
keluarnya zat besi pada saat menstruasi setiap bulannya, 
Faktor Kadar Hb Remaja putri kemungkinan dipengaruhi 
oleh pekerjaan ibu.

Tabel 3 menunjukkan bahwa sebagian besar atau 
72,7% pekerjaan ibu sebagai petani. Hal ini menunjukkan 
bahwa sebagian besar ibu bekerja sebagai petani, tidak 
bisa dipungkiri lagi pertanian telah banyak membantu 
kebutuhan pangan yang dibutuhkan oleh manusia 
dalam kehidupan sehari-hari, pekerjaan pemanfaatan 
sumber daya hayati yang dilakukan untuk menghasilkan 
bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber 
energi. Mayoritas penduduk sebagai petani memiliki 
beberapa bentuk pekarangan yaitu suatu lahan yang 
berada di lingkungan dalam rumah yang dimanfaatkan 
untuk ditanami tanaman seperti sayuran dan kacang-
kacangan seperti kacang kedelai. Dengan banyaknya 
sumber makanan yang dihasilkan sendiri sehingga 
kebutuhan pangan anak tercukupi, dan juga mudah 
didapatkan (Wahyudin S, 2008). Sehingga Pola makan 
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yang baik yang mengandung makanan sebagai sumber 
energi, sumber zat pembangun dan sumber zat pengatur, 
karena semua zat gizi diperlukan untuk pertumbuhan 
dan pemeliharaan tubuh serta perkembangan otak dan 
produktivitas kerja, serta dimakan dalam jumlah cukup 
sesuai dengan kebutuhan. Dengan pola makan sehari-hari 
yang seimbang dan aman, berguna untuk mencapai dan 
mempertahankan status gizi dan kesehatan yang optimal 
(Almatsier, 2009).

Penelitian Rahayu A, Dkk (2014), mengatakan bahwa 
perbedaan komposisi zat gizi tempe yang difortifi kasi 
zat besi dan vitamin pada tempe mentah dan matang, 
pada tempe mentah bisa meningkatkan kadar Hb. Dan 
menurut Riyanti E, Dkk (2014), dalam pemanfaatan 
kacang-kacangan sebagai bahan baku sumber protein 
untuk pangan darurat. Food bar berbahan baku kacang-
kacangan yang dihasilkan memiliki energi protein sebesar 
10,22–11,33%. 

Maka pemberian kacang kedelai jauh lebih cepat 
untuk meningkatkan kadar Hb dengan kebutuhan Remaja 
putri zat besi 10 mg/hari, bisa didapatkan dari kandungan 
zat besi yang ada pada kacang kedelai yaitu tiap 125 gr 
mengandung zat besi 10 mg/hari, keseimbangan dengan 
kebutuhan dan pemasukan zat besi dalam tubuh sehingga 
kadar Hb remaja putri normal. Pembuatan kacang kedelai 
kering relatif mudah sehingga semua lapisan masyarakat 
dapat membuatnya sendiri di rumah.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hampir setengah 
Kadar Hb Remaja Putri sebelum diberikan Kacang 
kedelai 11,5–12,5 gr/dl, sedangkan sesudah diberikan 
Kacang kedelai 11,5–13 gr/dl. Terdapat pengaruh 
Pemberian kacang kedelai terhadap peningkatan kadar 
hemoglobin Remaja Putri di Desa Selorejo Kecamatan 
Sambeng Kabupaten Lamongan 

SARAN

Bagi Masyarakat Khususnya Para Remaja Putri Hasil 
penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi ilmu 
pengetahuan dan menambah informasi tentang sumber 
fe alami yang dapat dijadikan sebagai alternatif untuk 
meningkatkan kadar hemoglobin.

Bagi Tenaga Kesehatan Khususnya Bidan Untuk 
memudahkan informasi tentang meningkatkan kadar 
hemoglobin dengan pemberian He tentang zat besi dari 
sumber makanan seperti kacang kedelai
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ABSTRAK

Suksesnya toilet training tergantung pada kesiapan anak dan keluarga terutama ibu. Dampak yang paling umum dalam kegagalan 
toilet training adanya perlakuan yang ketat dalam toilet training, akan terjadi gangguan kepribadian anak. Penelitian ini bertujuan 
untuk menggambarkan karakteristik ibu dalam keberhasilan toilet training pada anak usia toddler di Dusun Manukan Pungging 
Mojokerto. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Populasinya adalah semua ibu dari anak usia toddler yang sudah bisa 
buang air sendiri di toilet di Dusun Manukan Pungging Mojokerto sejumlah 26 orang. Teknik sampling menggunakan total sampling. 
Variabel penelitian adalah pendidikan, pengetahuan, pekerjaan, dan pendapatan. Alat ukur menggunakan kuesioner. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa hampir seluruh responden berpendidikan menengah (SMA), yaitu 20 orang (76,9%), sebagian besar responden 
mempunyai pengetahuan cukup yaitu 18 orang (69,2%), sebagian besar responden adalah ibu rumah tangga, yaitu sebanyak 17 orang 
(65,4%), dan sebagian besar responden mempunyai pendapatan keluarga kurang dari atau setara UMR, yaitu sebanyak 17 orang 
(65,4%). Pendidikan yang tinggi akan lebih mudah untuk memahami dan peduli masalah perkembangan anak, pengetahuan yang baik 
dapat dijadikan bekal ibu untuk melakukan toilet training, pekerjaan tidak menghalangi ibu untuk melakukan toilet training pada anak, 
dan pendapatan kurang dari UMR membuat ibu harus menekan pengeluaran dengan toilet training untuk mengurangi pembelian popok 
sekali pakai.

Kata kunci: keberhasilan toilet training, karakteristik ibu

ABSTRACT
The success of the toilet training depends on the readiness of existing in children and families, especially mothers. The impact is 

most common in toilet training as their failure treatment, there will be child or personality disorder tends to be stubborn. This research 
aims to describe mother’s characteristics in successful toilet training to children ages toddler in Manukan Pungging Mojokerto. 
The research design used is descriptive. The population is all the mothers of children ages toddler who can pee in the toilet it self 
in Manukan Pungging Mojokerto as many as 26 people. The sampling technique used is total sampling. The research variables are 
education, knowledge, jobs and income. Measuring instrument used is questionnaire. The results suggest that nearly all respondents 
senior high school, which is 20 people (76.9%), the majority of respondents have enough knowledge that 18 (69.2%), the majority of 
respondents are housewives, as many as 17 people (65.4%), and most of the respondents have a family income of less than or equal to 
the minimum wage, as many as 17 people (65.4%). Higher education will be easier to understand and care about the problem of child 
development in this regard is toilet training, good knowledge will be used as the provision of mother to toilet training, employment does 
not preclude a mother to toilet training in children and an income of less than the minimum wage makes mothers should reduce costs 
with toilet training could reduce spending on the purchase of disposable diapers.

Keywords: toilet training successful, mother’s characteristics

PENDAHULUAN

Toilet training merupakan salah satu tugas dari 
perkembangan anak pada usia toddler. Pada tahapan 
usia 1–3 tahun atau yang disebut dengan usia toddler, 
kemampuan sfingter uretra yang berfungsi untuk 
mengontrol rasa ingin defekasi dan rasa ingin berkemih 
mulai berkembang, dengan bertambahnya usia, kedua 
sfingter tersebut semakin mampu mengontrol rasa 
ingin berkemih dan rasa ingin defekasi (Wong, 2009). 
Suksesnya toilet training tergantung pada kesiapan yang 
ada pada diri anak dan keluarga terutama ibu (Hidayat, 
2008). Keberhasilan toilet training dipengaruhi oleh 

pendidikan, pengetahuan, pekerjaan, dan pendapatan ibu 
(Faidah, 2009).

Hasil penelitian Horn et al di Australia menunjukkan 
bahwa ibu dengan pendapatan tinggi mengajarkan 
toilet training pada anaknya di usia 24 bulan atau 6 
bulan lebih lambat dibandingkan dengan keluarga yang 
mempunyai pendapatan rendah (Christie, 2010). Data 
di Indonesia memperkirakan jumlah balita mencapai 
30% dari 259 juta jiwa penduduk Indonesia pada tahun 
2011. Sedangkan menurut Survey Kesehatan Rumah 
Tangga (SKRT) nasional pada tahun 2012, diperkirakan 
jumlah balita yang sulit untuk mengontrol BAB dan BAK 
(mengompol) di usia sampai prasekolah mencapai 75 juta 
anak (Kartini dalam Syari dkk, 2013). 
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Hasil penelitian Ningsih (2012) di Kelurahan 
Babakan Kota Tangerang menunjukkan bahwa ibu yang 
menerapkan toilet training pada anaknya paling banyak 
mempunyai pendidikan tinggi. Hasil penelitian Syari 
dkk (2013) tentang analisis faktor yang memengaruhi 
keberhasilan toilet training pada anak usia prasekolah 
di Poliklinik Anak Rumah Sakit TK. II Dustira Cimahi 
menunjukkan bahwa ada hubungan antara pengetahuan 
ibu dengan keberhasilan toilet training pada anak. 
Hasil penelitian Ratnawati (2014) tentang perbedaan 
kemampuan toilet training pada ibu berdasarkan status 
pekerjaan di Desa Tirtomulyo Kretek Bantul Yogyakarta 
menunjukkan bahwa kemampuan ibu yang tidak bekerja 
lebih baik daripada ibu yang bekerja. 

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 
19 Februari 2016 di Dusun Manukan Desa Balongmasin 
Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto dengan 
cara wawancara pada 10 ibu yang mempunyai anak 
usia 1–3 tahun menunjukkan bahwa 6 anak (60%) 
masih sering mengompol dan 4 anak (40%) sudah 
bisa mengekspresikan keinginannya untuk buang air 
besar maupun buang air kecil. Dari 4 ibu yang berhasil 
melakukan toilet training pada anaknya, 3 orang (75%) 
mempunyai pendidikan menengah, berumur 20–35 tahun, 
dan tidak bekerja, sedangkan 1 orang (25%) mempunyai 
pendidikan menengah, berumur lebih dari 35 tahun, dan 
bekerja.

Menurut Suryabudhi, orang tua yang mempunyai 
tingkat pendidikan yang tinggi akan lebih peduli terhadap 
masalah kesehatan dan perkembangan anak. Hal ini juga 
termasuk dalam melakukan toilet training pada anak 
(Faidah, 2009). Menurut Armawati, ibu yang memiliki 
pengetahuan baik tentang toilet training maka ibu akan 
siap untuk mengajarkan kepada anaknya sehingga anak 
menjadi siap untuk menjadi mandiri (Syari dkk, 2013). 
Menurut Pudjiadi, kesibukan orang tua memiliki dampak 
pada pertumbuhan dan perkembangan anak dibandingkan 
dengan ibu yang tidak bekerja. Ibu yang bekerja tidak 
memiliki banyak waktu untuk mengurus anak dan rumah 
tangganya. Untuk mencapai keberhasilan melakukan 
toilet training pada anak membutuhkan waktu yang 
banyak sehingga ibu yang bekerja harus pandai mengatur 
waktu (Ratnawati, 2014). Menurut Christie (2010), 
harga popok sekali pakai mempunyai pengaruh penting 
dalam melakukan toilet training, karena keluarga dengan 
pendapatan rendah tidak dapat mengeluarkan banyak 
biaya untuk membeli popok sekali pakai yang mahal 
sehingga termotivasi untuk melakukan toilet training 
pada anaknya.

Dampak yang paling umum dalam kegagalan toilet 
training seperti adanya perlakuan atau aturan yang ketat 
pada anak dan sering memarahi anak saat BAK terutama 
saat bepergian akan terjadi gangguan kepribadian anak 
atau cenderung bersikap keras kepala. Apabila orang tua 
santai dalam memberikan aturan dalam toilet training, 
maka anak membuat gara-gara, emosional dan seenaknya 
dalam kegiatan sehari-hari (Gilbert, Jane, 2009). 

Dalam melaksanakan toilet training sebaiknya ibu 
mengetahui cara toilet training yang baik sesuai dengan 
tugas perkembangan yang harus dilewati anak yaitu 
kesiapan fi sik, mental, dan psikologis. Selain itu kesiapan 
orang tua juga diperlukan dalam pembelajaran toilet 
training meliputi mengetahui tingkat kesiapan anak, 
keinginan untuk meluangkan waktu dan tidak ada konfl ik 
dalam keluarga. Sehingga pelaksanaan toilet training 
sesuai dengan tahap perkembangan toddler (Hidayat, 
2008). Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka 
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang 
karakteristik ibu dalam keberhasilan toilet training pada 
anak usia toddler.

MATERI

Konsep Toilet Training

Toilet training pada anak merupakan suatu usaha 
untuk melatih anak agar mampu mengontrol dalam 
melakukan buang air kecil dan buang air besar. Pada toilet 
training selain melatih anak dalam mengontrol buang air 
besar dan buang air kecil juga dapat bermanfaat dalam 
pendidikan seks sebab saat anak melakukan kegiatan 
tersebut di situ anak juga akan mempelajari anatomi 
tubuhnya sendiri dan fungsinya (Hidayat, 2008).

Konsep Karakteristik Ibu

Karakteristik adalah sifat-sifat, ciri-ciri atau hal-
hal yang dimiliki oleh elemen, yaitu semua keterangan 
mengenai elemen, meliputi jenis kelamin, agama, umur, 
serta status sosial seperti tingkat pendidikan, pekerjaan, 
ras, status ekonomi, dan sebagainya (Supranto, 2011).

Pendidikan

Orang tua yang mempunyai tingkat pendidikan yang 
tinggi akan lebih peduli terhadap masalah kesehatan dan 
perkembangan anak (Faidah, 2009).

Pengetahuan

Pengetahuan tentang toilet training sangat penting 
untuk dimiliki oleh seorang ibu. Hal ini akan berpengaruh 
pada penerapan toilet training pada anak. Sikap yang baik 
tentang toilet training dapat diartikan bahwa ibu sudah 
siap untuk menerapkan toilet training pada anak (Faidah, 
2009).

Pekerjaan

Kesibukan orang tua memiliki dampak pada 
pertumbuhan dan perkembangan anak dibandingkan 
dengan ibu yang tidak bekerja (Ratnawati, 2014).

Pendapatan

Menurut Christie (2010), harga popok sekali pakai 
mempunyai pengaruh penting dalam melakukan toilet 
training, karena keluarga dengan pendapatan rendah tidak 
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dapat mengeluarkan banyak biaya untuk membeli popok 
sekali pakai yang mahal sehingga termotivasi untuk 
melakukan toilet training pada anaknya.

METODE PENELITIAN

Desain dalam penelitian adalah deskriptif. Pada 
penelitian ini populasinya adalah semua ibu dari anak 
usia toddler yang sudah bisa buang air sendiri di toilet di 
Dusun Manukan Desa Balongmasin Kecamatan Pungging 
Kabupaten Mojokerto sejumlah 26 orang. Pengambilan 
sampling dalam penelitian ini menggunakan teknik 
total sampling. Dalam penelitian ini variabelnya adalah 
karakteristik ibu dalam keberhasilan toilet training pada 
anak usia toddler, meliputi pendidikan, pengetahuan, 
pekerjaan, dan pendapatan. Instrument penelitian ini 
adalah kuesioner.

HASIL PENELITIAN

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan
Dari tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa hampir 

seluruh responden berpendidikan menengah, yaitu 
sebanyak 20 orang (76,9%).
2. Karakteristik Responden Berdasarkan Pengetahuan 

Dari tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa sebagian 
besar responden mempunyai pengetahuan cukup tentang 
toilet training yaitu 18 orang (69,2%). 
3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Dari tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa sebagian 
besar responden adalah ibu rumah tangga, yaitu sebanyak 
17 orang (65,4%).
4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan

Dari tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa sebagian 
besar responden mempunyai pendapatan keluarga kurang 
dari atau setara UMR, yaitu sebanyak 17 orang (65,4%).

PEMBAHASAN

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa hampir seluruh 
responden berpendidikan menengah, yaitu sebanyak 20 
orang (76,9%). Menurut Suryabudhi, orang tua yang 
mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi akan lebih 
peduli terhadap masalah kesehatan dan perkembangan 
anak. Hal ini juga termasuk dalam melakukan toilet 
training pada anak (Faidah, 2009).

Hasil penelitian Ningsih (2012) di Kelurahan 
Babakan Kota Tangerang menunjukkan bahwa ibu yang 
menerapkan toilet training pada anaknya paling banyak 
mempunyai pendidikan tinggi.

Responden dengan pendidikan menengah dan tinggi, 
sudah lebih mudah untuk memahami dan peduli masalah 
perkembangan anak dalam hal ini adalah toilet training, 
karena dengan pendidikan menengah dan tinggi ibu akan 
dapat mengajarkan bagaimana melakukan buang air besar 
dan kecil sendiri di toilet karena banyak media yang bisa 
memberikan informasi kepada ibu tentang bagaimana 
cara toilet training pada anak. Ibu yang mempunyai 
pendidikan tinggi akan cenderung memperhatikan 
masalah kesehatan dan perkembangan anak, termasuk 
juga dalam mendidik kemandirian anak melakukan buang 
air di toilet. Ibu dapat mencontohkan bagaimana buang 
air yang benar di toilet sehingga bisa ditiru oleh anak. 
Ibu yang berpendidikan menengah dapat melakukan 
toilet training karena saat ini sudah banyak akses 
teknologi informasi yang bisa didapatkan di mana ibu 
yang berpendidikan menengah sudah bisa memanfaatkan 
teknologi tersebut untuk mengakses informasi tentang 
toilet training sehingga ibu bisa berhasil melakukan toilet 
training. Ibu yang berpendidikan dasar juga ada yang 
berhasil melakukan toilet training, hal ini disebabkan 
karena faktor lain seperti ibu tidak malas dan telaten 
dalam mengajarkan anaknya buang air secara mandiri, 
atau bisa juga karena pendapatan yang rendah atau 
pengetahuan yang cukup tentang toilet training. 

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa sebagian besar 
responden mempunyai pengetahuan cukup tentang 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pendidikan 

No Kriteria f %
1 Dasar 3 11,5

2 Menengah 20 76,9

3 Tinggi 3 11,5

Jumlah 26 100

Sumber: Data Primer, 2016

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pengetahuan 

No Kriteria f % 

1 Baik 8 30,8

2 Cukup 18 69,2

3 Kurang 0 0

Jumlah 26 100

Sumber: Data Primer, 2016

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pekerjaan 

No Kriteria f % 
1 IRT 17 65,4

2 Swasta 6 23,1

3 Wiraswasta 3 11,5

Jumlah 26 100

Sumber: Data Primer, 2016

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pendapatan 

No Kriteria f %
1. ≤ UMR 17 65,4

2. >UM> > UMR 9 34,6

Jumlah 26 100

Sumber: Data Primer, 2016
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toilet training yaitu 18 orang (69,2%). Pengetahuan 
tentang toilet training sangat penting untuk dimiliki oleh 
seorang ibu. Hal ini akan berpengaruh pada penerapan 
toilet training pada anak. Ibu yang mempunyai tingkat 
pengetahuan yang baik berarti mempunyai pemahaman 
yang baik tentang manfaat dan dampak dari toilet 
training, sehingga ibu sudah siap untuk menerapkan toilet 
training pada anak (Faidah, 2009).

Hasil penelitian Syari dkk (2013) tentang gambaran 
pengetahuan dan sikap ibu tentang pelaksanaan toilet 
training pada anak usia 1-3 tahun di wilayah kerja 
posyandu Desa Kubang Jaya Kabupaten Kampar 
menunjukkan bahwa ibu dengan pengetahuan cukup lebih 
banyak melakukan toilet training pada anak dibandingkan 
dengan tingkat pengetahuan yang lain.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian, di mana 
tidak ada ibu yang mempunyai pengetahuan kurang. 
Pengetahuan ibu yang cukup dikarenakan ibu 
berpendidikan dasar dan menengah sehingga tidak secara 
detail mengetahui tentang toilet training. Namun ibu 
sudah mengetahui tentang bagaimana cara melakukan 
toilet training sehingga pengetahuan yang mereka 
miliki dapat digunakan untuk melatih anak untuk 
buang air secara mandiri di toilet. Ibu yang mempunyai 
pengetahuan baik akan menerapkan pengetahuan yang 
dimilikinya untuk mengajari anaknya cara buang air di 
toilet sehingga anak akan lebih cepat untuk bisa buang 
air sendiri. Pengetahuan yang baik akan membuat ibu 
bisa mengajarkan anak mengekspresikan keinginannya 
saat ingin buang air besar dan kecil sendiri. Ibu dapat 
meningkatkan pengetahuan dengan cara mencari 
informasi melalui tenaga kesehatan, buku bacaan tentang 
kesehatan anak, dan juga melalui akses internet dengan 
memilih sumber yang kompeten di bidang kesehatan.

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa sebagian besar 
responden adalah ibu rumah tangga, yaitu sebanyak 17 
orang (65,4%). Menurut Pudjiaji, kesibukan orang tua 
memiliki dampak pada pertumbuhan dan perkembangan 
anak dibandingkan dengan ibu yang tidak bekerja. 
Ibu yang bekerja tidak memiliki banyak waktu untuk 
mengurus anak dan rumah tangganya. Untuk mencapai 
keberhasilan melakukan toilet training pada anak 
membutuhkan waktu yang banyak sehingga ibu yang 
bekerja harus pandai mengatur waktu (Ratnawati, 2014).

Hasil penelitian Ratnawati (2014) tentang perbedaan 
kemampuan toilet training pada ibu berdasarkan status 
pekerjaan di Desa Tirtomulyo Kretek Bantul Yogyakarta 
menunjukkan bahwa kemampuan ibu yang tidak bekerja 
lebih baik daripada ibu yang bekerja. 

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian di mana ibu 
yang berhasil melakukan toilet training sebagian besar 
tidak bekerja. Karena ibu rumah tangga mempunyai lebih 
banyak waktu bersama anak mulai bangun tidur hingga 
menjelang tidur bisa mengajarkan anak untuk ke toilet 
setiap anak ingin buang air besar maupun buang air kecil. 
Ibu yang tidak bekerja akan dapat mendampingi anaknya 
saat buang air besar atau kecil dan membenarkan apabila 

ada tindakan anak yang masih keliru. Anak usia toddler 
akan lebih cepat meniru daripada mendengarkan perintah, 
sehingga ibu yang mendampingi dan mencontohkan 
sepanjang hari akan lebih mudah untuk melakukan buang 
air sendiri. Ibu bekerja yang berhasil melakukan toilet 
training disebabkan karena ibu tetap bisa mengajarkan 
anak untuk buang air di toilet saat sebelum kerja dan 
meminta pengasuh anak untuk mengajarkan bagaimana 
buang air yang benar di toilet selagi ibu bekerja, dengan 
demikian ibu sudah memilih pengasuh yang tepat untuk 
anaknya. Ibu bekerja harus tetap meluangkan waktu 
untuk mengajarkan anak cara buang air secara mandiri 
sehingga dapat menstimulasi perkembangan anak.

Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa sebagian besar 
responden mempunyai pendapatan keluarga kurang dari 
atau setara UMR, yaitu sebanyak 17 orang (65,4%). 
Menurut Christie (2010), harga popok sekali pakai 
mempunyai pengaruh penting dalam melakukan toilet 
training, karena keluarga dengan pendapatan rendah tidak 
dapat mengeluarkan banyak biaya untuk membeli popok 
sekali pakai yang mahal sehingga termotivasi untuk 
melakukan toilet training pada anaknya.

Hasil penelitian Horn et al di Australia menunjukkan 
bahwa ibu dengan pendapatan tinggi mengajarkan toilet 
training pada anaknya di usia 24 bulan atau 6 bulan lebih 
lambat dibandingkan dengan keluarga yang mempunyai 
pendapatan rendah (Christie, 2010).

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian di mana 
sebagian besar responden mempunyai pendapatan di 
bawah UMR. Hal ini menyebabkan tidak semua keluarga 
mampu menyediakan popok sekali pakai untuk anaknya 
hingga usia yang lebih besar (pra sekolah), sehingga ibu 
harus bisa menekan pengeluaran keluarga untuk membeli 
popok sekali pakai dengan cara melakukan toilet training 
pada anaknya. Dengan melakukan toilet training pada 
usia toddler, selain membuat anak lebih mandiri, ibu 
juga dapat menekan pengeluaran keluarga. Responden 
dengan pendapatan keluarga lebih dari UMR tetap bisa 
berhasil melakukan toilet training pada anak, hal ini 
bisa disebabkan karena orang tua yang menyadari akan 
pentingnya kesehatan dan perkembangan kemandirian 
anak, maka ibu akan mengajarkan anak untuk buang air 
secara mandiri.

KESIMPULAN

Karakteristik ibu dalam keberhasilan toilet training 
pada anak usia toddler di Dusun Manukan Desa 
Balongmasin Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto 
hampir seluruhnya berpendidikan menengah, mempunyai 
pengetahuan cukup, sebagian besar tidak bekerja, dan 
sebagian besar mempunyai pendapatan kurang dari 
atau setara dengan UMR. Pendidikan yang menengah 
dan tinggi akan lebih mudah untuk memahami dan 
peduli masalah perkembangan anak, pengetahuan yang 
cukup dapat dijadikan bekal ibu untuk melakukan toilet 
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training, ibu yang bekerja mempunyai lebih banyak 
waktu untuk melakukan toilet training pada anak, 
dan pendapatan kurang dari UMR membuat ibu harus 
menekan pengeluaran dengan cara toilet training untuk 
mengurangi pembelian popok sekali pakai.

SARAN

1. Bagi Responden
 Tetap memperhatikan perkembangan kemandirian 

anak dan memantau tumbuh kembang anak meskipun 
ibu bekerja dan memilih pengasuh yang tepat untuk 
mengajarkan kemandirian pada anak.

2. Bagi Institusi Kesehatan
 Memberikan penyuluhan kepada masyarakat 

terutama pada ibu yang mempunyai bayi tentang cara 
melakukan toilet training sehingga dapat dijadikan 
bekal saat anak sudah memasuki usia toddler.

3. Bagi Institusi Pendidikan
 Bekerja sama dengan institusi kesehatan dan 

masyarakat untuk memberikan pendidikan kesehatan 
pada ibu yang mempunyai anak usia 1-3 tahun yang 
belum berhasil melakukan toilet training.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya
 Melakukan pengembangan penelitian tentang 

kesehatan anak sehubungan dengan toilet training 

dengan menggunakan jumlah sampel yang lebih 
banyak, instrument yang sudah baku atau teruji 
validitasnya dan metode yang lebih sempurna.
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ABSTRAK

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga 
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada kalangan remaja, pernikahan di usia muda dianggap sebagai 
jalan keluar untuk menghindari seks bebas. Rancang bangun penelitian ini adalah deskriptif korelatif. Populasi dalam penelitian 
ini semua siswa SMP Islam Darul Hikmah. Sampel pada penelitian ini berjumlah 100 orang. Teknik pengambilan sampel adalah 
accidental sampling. Analisis yang digunakan adalah koefi sien korelasi Rank Spearman (rs). Penelitian dilaksanakan selama satu 
bulan yaitu tanggal 8 Januari 2017 sampai dengan 8 Februari 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar orang tua 
menerapkan pola asuh demokratis terhadap anaknya dan sebesar remaja memiliki persepsi negatif tentang perkawinan usia muda. 
Sehingga ada pengaruh pola asuh terhadap persepsi remaja tentang perkawinan usia muda di SMP Islam Darul Hikmah Kraksaan 
Probolinggo. 

Kata kunci: Pola Asuh, Persepsi, Perkawinan Usia Muda

ABSTRACT
Marriage is physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife to build a happy family and eternal 

by Belief in God One. In adolescents, marriage at a young age is considered as a way to avoid free sex. The research design was 
descriptive correlative. The population in this study is all students of Darul Hikmah Islamic junior high school. Samples in this study 
are 100 people. The sampling technique was accidental sampling. The analysis used was Spearman rank correlation coeffi cient (rs). 
Research was conducted during one month, on January 8, 2017 until February 8, 2017. The results showed that the majority of parents 
applying democratic parenting for their children and for teenagers have negative perceptions about early marriage. So there is the effect 
of parenting on adolescent perceptions about early marriage in SMP Islam Darul Hikmah Kraksaan Probolinggo. 

Keywords: Parenting, Perceptions, Marital Age Young

PENDAHULUAN

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang 
pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk 
membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa. Di Indonesia perkawinan 
diizinkan jika pria telah mencapai usia 19 tahun dan 
pihak wanita berusia 16 tahun. Namun dalam praktiknya 
masih banyak kita jumpai perkawinan pada usia muda 
atau di bawah umur. 

Berdasarkan Survey Demografi dan Kesehatan 
Indonesia (SDKI) tahun 2015, jumlah kasus perkawinan 
usia muda mencapai 50 juta penduduk dengan rata-rata 
usia perkawinan di Indonesia yakni 17 tahun. Fenomena 
pernikahan di usia muda masih sangat tinggi. Hal 
tersebut terlihat dari maraknya pernikahan usia muda 

pada kalangan remaja, yang kini tidak hanya terjadi di 
kalangan adat tetapi telah merambah pelajar sekolah yang 
semestinya fokus menuntut ilmu dan mengembangkan 
baka (Jupin, 2009).

Pada kalangan remaja, pernikahan di usia muda 
dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari seks 
bebas. Ada juga yang melakukannya karena terpaksa 
dan karena hamil di luar nikah. Dorongan seksual remaja 
yang tinggi karena didorong oleh lingkungan pergaulan 
remaja yang mulai permisif (suka memperbolehkan/
mengizinkan) dan nyaris tanpa batas. Pada akhirnya, 
secara fisik anak bisa terlihat lebih cepat matang 
dan dewasa, namun psikis, ekonomi, agama, sosial, 
maupun bentuk kemandirian lainnya belum tentu 
mampu membangun komunitas baru bernama keluarga. 
Banyaknya kasus perceraian merupakan dampak dari 
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mudanya usia pasangan bercerai ketika memutuskan 
untuk menikah. Namun dalam alasan perceraian tentu 
saja bukan karena alasan menikah muda, melainkan 
masalah ekonomi dan sebagainya, tetapi masalah 
tersebut tentu saja sebagai dampak dari perkawinan yang 
dilakukan tanpa kematangan diri dari segala aspek. Hal 
ini disebabkan oleh pengambilan keputusan menikah 
yang terlalu ringkas dan kurang pertimbangan demi 
efi siensi waktu sehingga bukan menyelesaikan masalah 
tetapi menumpuk masalah dengan masalah lainnya. 

Peran orang sangat besar artinya bagi perkembangan 
psikologis anak-anaknya dalam proses pendewasaan. 
Tidak jarang akibatnya merugikan perkembangan 
fi sik dan mental anaknya. Perlakuan salah pada anak 
(child abuse) Perlakuan salah pada anak dapat terjadi 
di semua lingkungan masyarakat. menengah ke atas 
karena menengah ke atas karena ambisi orang tua yang 
menginginkan anaknya untuk menjadi yang terbaik. 
Penyebab secara umum adalah Terdapat beberapa pola 
asuh yang dapat diterapkan orang tua yaitu pola asuh 
demokratis, otoritatif dan permisif. Ketiga jenis pola asuh 
tersebut memiliki cirri-ciri tersendiri (Endah, 2014).

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Sekolah 
SMP Islam Darul Hikmah pada hari Rabu tanggal 9 
November 2016 didapatkan informasi bahwa mayoritas 
orang tua menitipkan anak mereka di SMP tersebut tanpa 
memberikan biaya sepeser pun kepada anaknya karena 
penghasilan tidak cukup. Semua biaya baik pendidikan 
maupun kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh pihak 
sekolah. Orang tua tidak pernah memberikan perhatian 
kepada anak mereka baik dari pendidikan, akhlak maupun 
pergaulan anak. Meskipun anak-anak tersebut tinggal di 
pondok, pengetahuan mereka tentang lawan jenis dan 
pernikahan sangat kurang. Itulah sebabnya banyak di 
antara anak-anak tersebut yang akhirnya berhenti sekolah 
dan menikah. Mereka berpendapat bahwa menikah di 
usia muda sangatlah menguntungkan karena tidak perlu 
belajar dan sekolah. Selain wawancara dengan Kepala 
Sekolah, dilakukan wawancara juga kepada 2 responden 
siswa dan 3 responden siswi di SMP Islam Darul Hikmah 
Kraksaan, diperoleh informasi bahwa mereka sudah 
mengetahui dan paham usia batas perkawinan, tetapi 
belum mengerti dampak dan masalah apa saja yang 
mungkin akan terjadi yang diakibatkan oleh perkawinan 
usia muda. Siswa dan siswi tersebut mayoritas berasal 
dari keluarga yang ekonominya kurang mampu, sehingga 
banyak di antara mereka yang setelah lulus SMP kelak 
tidak akan meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi dan 
memutuskan untuk menikah. Di sinilah pentingnya upaya 
promosi tentang dampak dan masah yang akan terjadi 
akibat perkawinan usia muda.

MATERI

Pola asuh berarti bentuk atau sistem dalam menjaga, 
merawat dan mendidik. Pola perilaku ini dapat dirasakan 

oleh anak dari segi negatif atau positif (Godam, 2008)
Pengasuhan orang tua diharapkan dalam memberikan 

kedisiplinan terhadap anak, memberikan tanggapan 
yang sebenarnya agar anak merasa orang tuanya selalu 
memberikan perhatian yang positif terhadapnya. 
Sehingga dapat dikatakan pola asuh orang tua merupakan 
penjagaan, perawatan dan mendidik anak untuk belajar 
dewasa dan mandiri (Endah, 2014).

a) Demokratis
 Pola asuh demokratis adalah pola asuh yang 

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

b) Otoritatif
 Pengertian Pola Asuh otoritatif adalah pola asuh 

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

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

cuek terhadap anak. Jadi apapun yang mau dilakukan 
anak diperbolehkan oleh orang tua (Supartini, 2006). 
Sebenarnya, orang tua yang menerapkan pola asuh 
seperti ini hanya tidak ingin konfl ik dengan anaknya 
(Emi, 2015).

Karakteristik Anak dalam Kaitannya dengan Pola Asuh 
Orang tua 

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

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

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

Syarat Pola Asuh Efektif 
a) Pola Asuh harus dinamis 
 Pola asuh harus sejalan dengan meningkatnya 

pertumbuhan dan perkembangan anak. 
b) Pola asuh harus sesuai dengan kebutuhan dan 

kemampuan anak Ini perlu dilakukan karena 
kebutuhan dan kemampuan anak yang berbeda. 

c) Ayah ibu harus kompak
 Ayah dan ibu sebaiknya menerapkan pola asuh yang 

sama.
d) Pola asuh harus disertai perilaku positif dari orang 

tua.
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 Penerapan pola asuh juga membutuhkan sikap-sikap 
positif dari orang tua sehingga bisa dijadikan contoh/
panutan bagi anaknya. 

e) Komunikasi
 Syarat untuk berkomunikasi efektif sederhana yaitu 

luangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan 
anak.  

f) Disiplin
 Penerapan disiplin juga  menjadi bagian pola asuh, 

mulailah dari hal-hal kecil dan sederhana. 
g) Konsisten 
 Orang tua juga bisa menerapkan konsistensi sikap, 

misalnya anak tidak boleh minum air dingin kalau 
sedang terserang batuk, tapi kalau anak dalam 
keadaan sehat ya boleh-boleh saja. 

Faktor Utama yang Memengaruhi Pola Asuh 

a. Budaya 
 Orang tua mempertahankan konsep tradisional 

mengenai peran orang tua merasa bahwa orang tua 
mereka berhasil mendidik mereka dengan baik, maka 
mereka menggunakan teknik yang serupa dalam 
mendidik anak asuh mereka.

b. Pendidikan Orang Tua
 Orang tua yang memiliki pengetahuan lebih banyak 

dalam mengasuh anak, maka akan mengerti kebutuhan 
anak. 

c. Status Sosial Ekonomi 
 Orang tua dari kelas menengah rendah cenderung 

lebih keras/lebih permisif dalam mengasuh anak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan data primer di 
SMP Islam Darul Hikmah Kraksaan Probolinggo pada 
bulan Januari 2017. Populasi penelitian ini adalah semua 
siswa SMP Islam Darul Hikmah Kraksaan Probolinggo. 
Teknik pengambilan sampel adalah dengan accidental 
sampling. Sampel adalah siswa siswi SMP Islam Darul 
Hikmah Kraksaan Probolinggo yang datang pada saat 
penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan berupa 
kuesioner tentang pola asuh dan persepsi tentang 
perkawinan usia dini. Penilaian kuesioner yaitu STS: 
Sangat tidak setuju, TS: Tidak setuju, S: Setuju, SS: 
Sangat Setuju Persepsi positif jika nilai T skor yang 
diperoleh responden dari kuesioner > T mean. Persepsi 
negatif jika nilai T skor yang diperoleh responden dari 
kuesioner < T mean. 

HASIL PENELITIAN

Data Umum

Data umum berupa meliputi umur siswa siswi, 
pendidikan terakhir orang tua, pekerjaan orang tua.

Tabel 1. Karakteristik Responden berdasarkan Umur Siswa 
Siswi, Pendidikan Orang tua, Pekerjaan Orang tua 

No Karakteristik Indikator Frekuensi
Persen 

Tase (%)
1. Umur Remaja Awal

Remaja Akhir
94
6

94
6

2. Pendidikan 
Orang Tua

Tidak sekolah
SD/MI
SMP/MTS
SMA/MA
Sarjana

19
41
23
16
1

19
41
23
16
1

3. Pekerjaan 
Orang Tua

Petani
Buruh tani
Nelayan
Pedagang/
wiraswasta
Kuli bangunan
Sopir
Swasta
Pembantu 
rumah tangga

39
19
12
15

1
3
9
1

39
19
12
15

1
3
9
1

Berdasarkan Tabel 1, diperoleh hasil sebagian 
besar responden, yaitu 94 orang (94%) berada pada 
tahapan umur remaja awal., pendidikan terakhir orang 
tua responden, yaitu 41 orang (41%) adalah SD/MI, 
pekerjaan orang tua responden, yaitu 39 orang (39%) 
adalah petani.

Data Khusus

Tabel 2. Distribusi frekuensi Pola asuh yang diterapkan 
orang tua di SMP Islam Darul Hikmah Kraksaan 
Probolinggo

Pola Asuh Orang Tua Frekuensi Persentase (%)
Demokratis 52 52

Otoritatif 16 16

Permisif 32 32

Total 100 100

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa sebagian besar 
orang tua menerapkan pola asuh demokratis terhadap 
anaknya, yaitu sebesar 52 orang (52%).

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Persepsi remaja tentang 
perkawinan usia muda di SMP Islam Darul 
Hikmah Kraksaan Probolinggo

Persepsi Remaja Frekuensi Presentase (%)
Positif 40 40

Negatif 60 60

Total 100 100

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa sebagian besar 
remaja memiliki persepsi negatif tentang perkawinan usia 
muda, yaitu sebesar 60 orang (60%).
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Tabel 4. Tabulasi Silang Pengaruh Pola Asuh terhadap 
Persepsi Remaja tentang Perkawinan Usia 
Muda di SMP Islam Darul Hikmah Kraksaan 
Probolinggo

Pola Asuh 
Orang Tua

Persepsi Remaja
Jumlah

Positif Negatif
F % F % F %

Demokratis 24 46 28 57 52 100

Otoritatif 3 18,7 13 81,3 16 100

Permisif 13 37,5 19 62,5 32 100

Jumlah 40 60 100 

Berdasarkan tabel 4 hasil pengujian menjelaskan 
angka koefi sien korelasi Rank Spearman (rs) sebesar 
0,273 dengan sig (2-tailed) sebesar 0,006 atau lebih kecil 
dari 0,05. Ini berarti bahwa H1 diterima, artinya terdapat 
pengaruh pola asuh (demokratis, otoritatif, permisif) 
terhadap persepsi remaja tentang perkawinan usia muda 
di SMP Islam Darul Hikmah Kraksaan Probolinggo. 

PEMBAHASAN

Pola Asuh

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa sebagian besar 
orang tua menerapkan pola asuh demokratis terhadap 
anaknya, yaitu sebesar 52 orang (52%). Pola asuh orang 
tua yang seperti ini akan berdampak pada kurangnya 
peran serta orang tua dalam memberikan nasehat atau 
informasi tentang pernikahan dini dan kehidupan dalam 
menjalani rumah tangga dalam usia yang muda (Siti, 
2011). 

Sebagian besar orang tua hanya berpendidikan SD/
MI, di mana dahulu sewaktu sekolah mereka hanya 
dibekali pengetahuan minimal yang diperoleh dari 
pengajar. Mereka tidak pernah mendapatkan pengetahuan 
yang cukup dalam mendidik anak. Mereka hanya 
mewarisi kebiasaan yang diwariskan oleh orang tua dan 
leluhurnya tanpa mencari tahu informasi cara mendidik 
anak yang benar. Semua orang tua berasal dari suku 
Madura, sehingga mereka sudah menikah sejak dini, yaitu 
saat mereka berusia 14 tahun, bahkan ada yang menikah 
saat umur 12 tahun. Jupin (2012) juga mengungkapkan 
bahwa tingkat pendidikan keluarga ini akan memengaruhi 
pemahaman keluarga tentang kehidupan berkeluarga 
yang lebih baik. 

Sebagian besar orang tua bermata pencaharian sebagai 
petani yang tiap harinya menghabiskan waktu di sawah 
dan berpenghasilan rendah bahkan di bawah rata-rata. 
Status sosial ekonomi yang rendah cenderung membuat 
orang tua bersikap permisif terhadap anak mereka 
(Rahman, 2014). Orang tua hanya mengejar waktu untuk 
mendapatkan uang, tanpa menghiraukan anak mereka. 
Orang tua cenderung untuk mengizinkan anak mereka 
melakukan hal apapun yang mereka suka. Alasan orang 
tua antara lain karena kurang mempunyai waktu yang 

cukup untuk berkomunikasi dengan anak mereka, selain 
itu orang tua juga meminimalkan untuk berselisih paham 
dengan anak mereka. 

Persepsi Remaja tentang Perkawinan Usia Muda

Berdasarkan tabel 3, didapatkan bahwa sebagian besar 
remaja memiliki persepsi negatif tentang perkawinan usia 
muda, yaitu sebesar 60 orang (60%). Persepsi merupakan 
tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan 
informasi sensoris guna memberikan gambaran dan 
pemahaman tentang lingkungan (Agustaryana. 2015). 

Menurut Robins (2002) persepsi negatif merupakan 
persepsi individu terhadap objek atau informasi tertentu 
dengan pandangan yang negatif, berlawanan dengan 
yang diharapkan dari objek yang dipersepsikan atau 
dari aturan yang ada. Penyebab munculnya persepsi 
negatif seseorang dapat muncul karena adanya 
ketidakpuasan individu terhadap objek yang menjadi 
sumber persepsinya, adanya ketidaktahuan individu serta 
tidak adanya pengalaman individu terhadap objek yang 
dipersepsikan (Yusuf, 2005). 

Remaja sudah memahami bahwa dampak perkawinan 
usia muda lebih banyak segi negatif daripada positifnya. 
Mereka takut jika harus kehilangan masa muda mereka, 
di mana saat teman-teman mereka masih bisa menikmati 
dan bermain-main, justru mereka harus mengurus anak 
dan suami di usia yang relatif sangat muda.

Pengaruh Pola Asuh terhadap Persepsi Remaja tentang 
Perkawinan Usia Muda

Hasil pengujian menjelaskan angka koefi sien korelasi 
Rank Spearman (rs) sebesar 0,273 dengan sig (2-tailed) 
sebesar 0,006 atau lebih kecil dari 0,05. Ini berarti 
bahwa H1 diterima, artinya terdapat pengaruh pola asuh 
(demokratis, otoritatif, permisif) terhadap persepsi remaja 
tentang perkawinan usia muda di SMP Islam Darul 
Hikmah Kraksaan Probolinggo. 

Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa ada 
pengaruh yang sangat kuat antara pola asuh orang tua 
dengan persepsi remaja tentang pernikahan usia muda. 
Yang berarti semakin demokratis pola asuh orang tua, 
maka persepsi remaja tentang menikah pada usia muda 
akan semakin positif. Kategori pola asuh orang tua yang 
demokratis merupakan pola asuh ini kurang signifi kan, 
hal ini dikarenakan orang tua tidak mengekang kepada 
anak-anaknya dan memberikan kepercayaan atau 
kebebasan terhadap anak-anaknya untuk bisa menjalani 
kehidupannya di masa depan. Pola asuh orang tua yang 
seperti ini akan berdampak pada kurangnya peran serta 
orang tua dalam memberikan nasehat atau informasi 
tentang pernikahan dini dan kehidupan dalam menjalani 
rumah tangga dalam usia yang muda (Siti, 2011). 

Berdasarkan pendapat di atas, pola asuh yang 
efektif (demokratis) dapat menciptakan persepsi yang 
positif tentang menikah pada usia muda karena adanya 
keterbukaan antara orang tua dengan anak. Tetapi pola 
asuh jenis apapun yang diterapkan orang tua akan 
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menjadi sia-sia apabila tidak didukung oleh peran dari 
semua pihak terkait, seperti guru, masyarakat serta 
bidan atau petugas kesehatan. Sehingga kontrol dan 
pengawasan perlu dilakukan semua pihak agar persepsi 
dan perilaku remaja dapat terkendali sesuai dengan nilai 
dan norma.

SIMPULAN

Sebagian besar orang tua menerapkan pola asuh 
demokratis terhadap anaknya dan besar remaja memiliki 
persepsi negatif tentang perkawinan usia muda. Sehingga 
ada pengaruh pola asuh terhadap persepsi remaja tentang 
perkawinan usia muda di SMP Islam Darul Hikmah 
Kraksaan Probolinggo. 

SARAN

Sebaiknya orang tua menerapkan pola asuh yang 
terkombinasi antara pola asuh demokratis, otoritatif dan 
permisif agar dalam mendidik remaja bisa sesuai dengan 
perkembangannya dan mengetahui apa sebenarnya 
yang dibutuhkan oleh remaja sehingga para remaja bisa 

mempunyai persepsi yang benar tentang perkawinan usia 
muda dan dampaknya.
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Hubungan Penggunaan Terapi Ekspresif dengan Pengungkapan 
Emosi Marah pada Remaja SMK Pemuda Kutorejo

Relation the Use of Expressive Therapy with Disclosure of Angry Emotion in 
Adolescent SMK Pemuda Kutorejo

Veryudha Eka Prameswari, Elok Fitri Siskawati
Stikes Bina Sehat PPNI Mojokerto

ABSTRAK

Masa remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak ke masa dewasa. Pada masa ini sifat emosional remaja 
masih dalam proses menuju stabil. Remaja mengalami pertentangan dengan orang lain yang menyebabkan remaja mudah marah. 
Pengungkapan emosi marah yang kurang tepat banyak terjadi yang dilakukan remaja misalnya tawuran, perkelahian, dan bunuh diri. 
Tujuan Penelitian membuktikan adanya hubungan penggunaan terapi ekspresif dengan pengungkapan emosi marah pada remaja. Pada 
penelitian ini desain yang digunakan adalah Case Control. Sampel pada penelitian ini sebanyak 246 responden yang diambil dengan 
Proporsional Stratifi ed Random Sampling. Variabel Independen yang digunakan penggunaan terapi ekspresif. Variabel dependen yang 
digunakan pengungkapan emosi marah (anger control). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan skala pengungkapan 
emosi marah dan penggunaan terapi ekspresif. Hasil analisa Kontingensi C menunjukkan bahwa ada hubungan penggunaan terapi 
ekspresif dengan pengungkapan emosi marah pada remaja. Terapi ekspresif berpengaruh menurunkan aktivitas sistem saraf otonom 
dan kardiovaskuler yang mampu memberikan tanggapan terhadap emosional melalui feedback negative ke kelenjar adrenal untuk 
menekan pengeluaran hormon stres sehingga stres berkurang dan ketenangan meningkat dan menjadi rileks. Terapi musik banyak 
dipilih karena sekarang hampir semua orang memiliki smartphone yang didalamnya ada aplikasi musik sehingga musik bisa diputar 
kapan saja saat seseorang marah, cemas dan lain-lain. 

Kata kunci: emosi marah, remaja, terapi ekspresif

ABSTRACT
Adolescence was a transition period between childhood to adulthood. At this time the nature of emotional teenagers are still in the 

processed towards a stable experienced confl ict with others that cause teenage irritability. As a result of the disclosure of the emotion of 
anger was less precise many cases would remain committed teenagers example brawl, fi ghts, and suicide. This study used case control 
design. Samples in this study as many as 246 respondents drawn with Proportional Stratifi ed Random Sampling. The data collection 
is done by used a scale disclosure of angry emotions and expressive therapy. Variabel Independen is expressive therapy and Variabel 
Dependen is declare angry emotion .Analysis with Contingency C means there is a relation the disclosure of the uses expressive therapy 
with declare angry emotion in adolescent. Expressive therapy effect of reducing the activity of the autonomic nervous system and 
cardiovascular able to respond to the emotional through negative feedback to the adrenal glands to suppress the secretion of stress that 
mental problems such as reduced stress and increased calmness and relaxed. Music therapy has been chosen because it is now almost 
everyone has a smartphone application in which there is music so the music can be played anytime when someone is angry, anxious and 
others. 

Keywords: adolescent, anger control, expressive therapy

PENDAHULUAN

Masa remaja merupakan masa peralihan antara masa 
anak-anak ke masa dewasa (Dalami dkk, 2009). Karena 
berada pada masa peralihan antara masa anak-anak dan 
dewasa, status remaja agak kabur, baik dirinya maupun 
bagi lingkungan. Masa remaja biasanya memiliki 
energi yang besar, emosi berkobar-kobar, sedangkan 
pengendalian diri belum sempurna (Ali & Asrori, 2012). 

Dengan mengekspresikan kemarahannya, remaja 
dapat memperlihatkan/mengomunikasikan kepada orang 
lain keinginan dan harapannya secara terbuka tanpa 
melalui kata-kata (Dalami & dkk, 2009).

Menurut hasil penelitian Institute for Mental Health 
Initiative marah bisa berarti sehat, bahkan lebih sehat 
daripada memendam perasaan marah, keseringan 
menahan marah tidak dianjurkan karena justru bisa 
berisiko hipertensi (Safaria & Saputra, 2012).

Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia 
(KPAI) menyebutkan jumlah kekerasan antar siswa yang 
meningkat setiap tahunnya. Sepanjang tahun 2013 total 
telah terjadi 255 kasus kekerasan yang menewaskan 20 
siswa di seluruh Indonesia. Jumlah ini hampir dua kali 
lipat dari tahun 2012 sebanyak 147 kasus dengan jumlah 
tewas mencapai 17 siswa. Tahun 2014 lalu, Komisi 
Nasional Perlindungan Anak sudah menerima 2.737 
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kasus atau 210 setiap bulannya termasuk kekerasan 
dengan pelaku anak-anak yang ternyata naik 10%. 
Komnas PA bahkan memprediksi tahun 2015 angka 
kekerasan dengan pelaku anak-anak, termasuk tawuran 
antar siswa akan meningkat 12-18%.

Data yang diperoleh peneliti pada tanggal 5 Januari 
2016 di SMPN 1 Puri didapatkan data dari guru BK 
pada tahun 2015 masalah yang berhubungan dengan 
marah antara lain; tahun 2013 terjadi tawuran pelajar 
kelas 8 dengan sekolah lain, tahun 2015 pada awal 
bulan November terjadi tawuran antara beberapa siswa 
kelas 9 dan 7 dengan sekolah lain, dan pada akhir bulan 
November juga terjadi pertengkaran antara 2 siswa kelas 
8.

Data yang diperoleh peneliti di SMK Pemuda 
didapatkan hasil dari guru pada tahun 2015 terjadi 
perkelahian antar 2 siswa kelas 11 sampai dibawa ke 
polres Mojokerto dan pada tahun itu juga terjadi 1 kasus 
kehamilan siswa kelas 10. Data wawancara pada 5 siswa 
didapatkan hasil saat mereka sedang marah yang mereka 
lakukan saat di rumah antara lain; 1 siswa mengatakan 
mengunci pintu kamar dan tidak mau berbicara 
dengan semua orang di rumah. Sedangkan saat mereka 
sedang marah dengan teman di sekolah yang mereka 
lakukan antara lain, 2 siswa mengatakan menceritakan 
kekesalannya pada teman dekat, 1 siswa mengatakan 
sampai berkelahi dan 1 siswa mengungkapkan marah 
dengan menulis buku diary.

Rasa marah ini bisa muncul dengan berbagai macam 
alasan penyebab misalnya marah terhadap orang tua 
yang selalu mengkritik, marah kepada teman yang selalu 
menghina, atau marah pada diri sendiri karena merasa 
tidak mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi (Ali 
& Asrori, 2012). Jika remaja tidak bisa mengungkapkan 
emosi marahnya dengan tepat maka remaja bisa 
melakukan pertengkaran, perkelahian, tawuran, dan juga 
bunuh diri.

Remaja memerlukan sarana untuk mengungkapkan 
emosi marahnya tapi tidak merugikan orang lain dan 
lingkungan. Emosi marah pada remaja bisa disalurkan 
dengan mengungkapkan kemarahan secara langsung 
maupun menggunakan seni sebagai cara untuk 
menyampaikan perasaan. Pengungkapan emosi marah 
secara langsung misalnya mengomunikasikan perasaan 
marah dengan sopan pada orang yang membuat kita 
marah (Safaria & Saputra, 2012).

Tujuan Penelitian

1. Menganalisa hubungan penggunaan terapi ekspresif 
dengan pengungkapan emosi marah pada remaja.

MATERI

Defi nisi Remaja

Remaja, dalam bahasa aslinya adolescence, berasal 
dari bahasa Latin adolascere yang artinya “tumbuh atau 

tumbuh untuk mencapai kematangan”. Menurut Piaget 
yang mengatakan bahwa secara psikologis, remaja adalah 
suatu usia dimana individu menjadi integrasi ke dalam 
masyarakat dewasa, suatu usia dimana anak tidak merasa 
bahwa dirinya berada dibawah tingkat orang yang lebih 
tua melainkan merasa sama, atau paling tidak sejajar (Ali 
& Asrori, 2012).

Terapi Ekspresif

Terapi ekspresif didefi nisikan sebagai penggunaan 
seni, musik, tari/gerakan, drama, dan puisi/kreatif menulis 
dalam konteks psikoterapi, konseling, rehabilitasi, atau 
kesehatan. Selain itu, terapi ekspresif kadang-kadang 
disebut sebagai “pendekatan integratif” ketika digunakan 
dalam kombinasi di pengobatan (Malchiodi, 2005).

Terapi ekspresif memiliki ciri khas diantaranya 
dalam hal self-expression dan active participation. 
Melalui kegiatan menggambar, menulis, mendengarkan 
musik, dance/menari, individu mengekspresikan diri 
hingga memperoleh pemahaman diri yang lebih baik, 
atau mentransformasi pemahaman baru, menghasilkan 
kondisi emosi yang lebih baik, penyelesaian konfl ik, 
dan sense of well-being. Disamping itu keterlibatan aktif 
dalam kegiatan dapat memberi semangat, memfokuskan 
perhatian, dan tekanan emosional/ emosi Marah yang 
sedang dialami (Malchiodi, 2005).

Sementara terapi ekspresif dapat dianggap sebagai 
domain unik psikoterapi dan konseling, dalam domain 
ini ada satu set pendekatan individu, yang didefi nisikan 
sebagai berikut:
1. Terapi seni 
 Terapi seni adalah seni media, gambar, dan proses 

kreatif, dan menghormati tanggapan pasien/
klien untuk sebagai refleksi dari pengembangan, 
kemampuan, kepribadian, minat, perhatian, dan 
konflik. Sarana terapi ini mendamaikan konflik 
emosional, mengembangkan keterampilan sosial, 
mengelola perilaku, memecahkan masalah, 
mengurangi kecemasan, membantu orientasi realitas, 
dan meningkatkan harga diri (Malchiodi, 2005). 

2. Terapi musik 
 Terapi musik adalah musik untuk efek perubahan 

positif dalam psikologi, fi sik, kognitif, atau fungsi 
sosial individu dengan kesehatan atau masalah 
pendidikan (Malchiodi, 2005). Djohan (2006) 
mencatat bahwa dengan bantuan alat musik, klien 
juga didorong untuk berinteraksi, berimprovisasi, 
mendengarkan, atau aktif bermain musik. Tanpa 
harus mengucapkan kata-kata, misalnya klien 
dapat mengekspresikan kemarahannya dengan 
berimprovisasi di alat musik. Tujuan terapi 
musik antara lain: membantu mengekspresikan 
perasaan, membantu rehabilitasi fisik, memberi 
pengaruh positif terhadap kondisi suasana hati dan 
emosi, meningkatkan memori, serta menyediakan 
kesempatan yang unik untuk berinteraksi dalam 
membangun kedekatan emosional (Djohan, 2006).
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3. Terapi drama 
 Terapi drama merupakan penggunaan sistematis dan 

disengaja drama/proses teater, produk, dan asosiasi 
untuk integrasi emosional dan fi sik, dan pertumbuhan 
pribadi. Ini adalah pendekatan aktif yang membantu 
klien memberitahu ceritanya untuk memecahkan 
masalah, mencapai katarsis, memperpanjang 
kedalaman dan luasnya pengalaman batin, dan 
memperkuat kemampuan untuk mengamati peran 
pribadi sekaligus meningkatkan kesesuaian antara 
peran (Malchiodi, 2005).

4. Dance/terapi gerakan 
 Dance/terapi gerakan berdasarkan pada asumsi bahwa 

tubuh dan pikiran saling berkaitan dan didefi nisikan 
sebagai penggunaan psikoterapi dari gerakan sebagai 
proses yang lanjutan integrasi emosional, kognitif, 
dan fisik individu. Perubahan efek terapi tari/
gerakan perasaan, kognisi, fungsi fi sik, dan perilaku 
(Malchiodi, 2005).

5. Terapi puisi Istilah yang digunakan secara sinonim 
untuk menggambarkan penggunaan sengaja puisi 
dan bentuk lain dari sastra untuk penyembuhan dan 
pertumbuhan pribadi. Menulis merupakan suatu 
kegiatan menuangkan pikiran, gagasan, dan perasaan 
seseorang yang diungkapkan dalam bahasa tulisan 
misalnya menulis puisi. Melalui sebuah tulisan, 
seseorang dapat mengungkapkan masalah yang 
dihadapi. Dengan tulisan pula, seseorang dapat 
mengurangi beban yang terpendam dalam hati 
(Rosidi, 2013).

Defi nisi Marah

Marah adalah reaksi emosional akut yang ditimbulkan 
oleh sejumlah situasi merangsang, termasuk ancaman, 
agresi lahiriah, pengekangan diri, serangan lisan, 
kekecewaan, atau frustasi. Emosi secara implisit 
disebabkan oleh reaksi serangan lahiriah, baik yang 
somatis atau jasmaniah maupun yang verbal atau lisan 
(Chaplin, 2002 dalam Safaria dan Saputra, 2012).

Macam-macam Pengungkapan Emosi Marah

Spielberger (1998) mengatakan bahwa cara 
mengekspresikan kemarahan tiap individu berbeda-beda. 
Hal tersebut dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu 
anger out, anger in, anger control.
a. Anger in
 Yaitu mengungkapkan emosi marah yang dirasakan 

individu, cenderung ditekan ke dalam dirinya tanpa 
mengekspresikan ke luar. Misalnya: ketika sedang 
marah, seseorang lebih memilih diam dan tidak mau 
menceritakannya pada siapapun atau tidak menegur 
orang yang membuatnya menjadi marah. Kondisi ini 
dapat memberi dampak negatif bagi diri sendiri dan 
mengganggu kenyamanan saat berinteraksi dengan 
orang yang membuatnya marah.

b. Anger out
 Merupakan reaksi keluar/objek yang dimunculkan 

oleh individu ketika dalam keadaan marah atau reaksi 
yang dapat diamati secara umum. Kondisi ini bisa 
menjadi perbuatan merusak, misalnya memukul atau 
menendang sesuatu yang ada didekatnya, namun 
setelah itu dia akan merasakan kelegaan karena marah 
yang dirasakan sudah terpuaskan. Anger out berkaitan 
dengan ketidakmampuan individu mengekspresikan 
emosinya secara konstruktif dan asertif. Akan tetapi, 
mereka mengekspresikan emosinya dalam bentuk 
tindakan agresif dan merusak.

c. Anger control
 Kemampuan individu untuk bisa mengontrol 

atau melihat sisi positif dari permasalahan yang 
dihadapi dan berusaha konsisten menjaga sikap 
yang positif walau menghadapi situasi yang buruk. 
Misalnya, mencari solusi yang baik atau tepat ketika 
menghadapi suatu persoalan agar tidak merugikan diri 
sendiri maupun orang lain.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian pada penelitian ini adalah Case 
Control. Sampel pada penelitian ini sebanyak 246 
responden yang diambil dengan Proporsional Stratifi ed 
Random Sampling. Variabel pada penelitian adalah 
terdapat dua variabel, yaitu variabel Independen dan 
dependen. Variabel independen yaitu penggunaan terapi 
ekspresif. Dan Variabel Dependen adalah pengungkapan 
emosi marah (anger control). Pengumpulan data 
dilakukan dengan menggunakan skala pengungkapan 
emosi marah (anger control) dan penggunaan terapi 
ekspresif. Analisa data dilakukan dengan uji statistik 
Kontingensi C dengan p (value) < α (0,05).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil 

Hasil penelitian yang dilakukan pada tanggal 18 Mei 
2016 di SMK Pemuda Kutorejo dan 31 Mei 2016 di SMP 
Negeri 1 Puri, didapatkan data sebagai berikut :

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Karakteristik 
Responden pada Remaja SMK Pemuda Kutorejo 
pada Tanggal 18 Dan 31 Mei 2016

No Karakteristik f %
1 Usia

10-12 tahun 23 9,3

13-15 tahun 175 71,1

16-19 tahun 48 19,6

2 Jenis kelamin

Laki-laki 111 45,1

Perempuan 135 54,9
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Karakteristik Responden

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa sebagian besar 
responden yang berusia 13-15 tahun sebanyak 175 
responden (71,1%) dan berjenis kelamin perempuan 
sebanyak 135 responden (54,9%).

Penggunaan Terapi Ekspresif

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa sebagian 
besar responden yang menggunakan terapi ekspresif 
mendengarkan/memainkan musik sebanyak 107 
responden (43,5%).

Anger Control

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa sebagian besar 
responden memiliki anger control tinggi sebanyak 211 
responden (85,8%).

Hubungan Penggunaan Terapi Ekspresif dengan 
Pengungkapan Emosi Marah (Anger Control) pada Remaja

Berdasarkan tabel 4 didapatkan sebagian besar 
responden memilih terapi ekspresif mendengar/
memainkan musik memiliki anger control tinggi 
sebanyak 102 responden (41,5%). 

Hasil uji Kontingensi C menggunakan bantuan SPSS 
versi 16.0 menunjukkan hubungan terapi ekspresif 
dengan pengungkapan emosi marah (anger control) 
bahwa nilai p (0,004) < α (0,05), maka H0 ditolak yang 
berarti ada hubungan penggunaan terapi ekspresif dengan 
pengungkapan emosi marah (anger control) pada remaja.

Pembahasan

Terapi ekspresif yang paling sering digunakan oleh 
remaja adalah terapi musik (mendengarkan/memainkan 

musik) sebagai sarana untuk mengungkapkan emosi 
marah.

Terapi ekspresif memiliki ciri khas diantaranya 
dalam hal self-expression dan active participation. 
Melalui kegiatan menggambar, menulis, mendengarkan 
musik, dance/menari, individu mengekspresikan diri 
hingga memperoleh pemahaman diri yang lebih baik, 
atau mentransformasi pemahaman baru, menghasilkan 
kondisi emosi yang lebih baik, penyelesaian konfl ik, 
dan sense of well-being. Disamping itu keterlibatan aktif 
dalam kegiatan dapat memberi semangat, memfokuskan 
perhatian, dan tekanan emosional yang sedang dialami 
(Malchiodi, 2005).Hal ini dikarenakan musik memiliki 
beberapa kelebihan, bersifat universal, nyaman dan 
menyenangkan, serta bersifat struktur. Musik yang masuk 
ke kelenjar hipofisis mampu memberikan tanggapan 
terhadap emosional melalui feedback negative ke kelenjar 
adrenal untuk menekan pengeluaran hormon epinefrin, 
norepinefrin dan dopamin yang disebut hormon stres. 
Masalah mental seperti stres berkurang dan ketenangan 
meningkat dan menjadi rileks (Djohan, 2006).

Melalui sebuah tulisan, seseorang dapat 
mengungkapkan masalah yang dihadapi. Dengan tulisan 
pula, seseorang dapat mengurangi beban yang terpendam 
dalam hati (Rosidi, 2013).

Anger control, merupakan kemampuan individu 
untuk bisa mengontrol atau melihat sisi positif dari 
permasalahan yang dihadapi dan berusaha konsisten 
menjaga sikap yang positif walau menghadapi situasi 
yang buruk (Safaria & Saputra, 2012). Pengendalian 
emosi marah ini seharusnya dapat dikelola dengan 
baik seiring dengan bertambahnya usia karena dengan 
bertambahnya usia kematangan emosional seseorang 
pun berubah ke arah yang lebih baik atau sempurna 
(Hardiyani, 2013).

Pendekatan umum dalam mengungkapkan marah 
menurut Safaria & Saputra, 2012 antara lain menerima 
perasaan marah, menggali marah, mengekspresikan 

Tabel 4. Analisa Hubungan Penggunaan Terapi Ekspresif 
dengan Pengungkapan Emosi Marah pada 
Remaja pada Tanggal 18 dan 31 Mei 2016

No
Terapi 

Ekspresif

Anger Control
Rendah S Sedang Tinggi
f % F % f %

1. Menggambar 0 0 3 1,2 18 7,3

2. Mendengarkan/ 
memainkan 
musik

0 0 5 2 102 41,5

3. Memerankan/
membuat drama/
teater

0 0 0 0 0 0

4. Dance/tari 0 0 2 0,8 6 2,4

5. Menulis puisi/
diary

0 0 13 5,3 40 16,3

6. Lain-lain 0 0 12 4,9 45 18,3

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan 
Anger Control pada Remaja SMK Pemuda 
Kutorejo pada 18 dan 31 Mei 2016

No Anger Control f %
1. Rendah 0 0

2. Sedang 35 14,2

3. Tinggi 211 85,8

Total 246 100

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan 
Penggunaan Terapi Ekspresif pada Tanggal 18 
dan 31 Mei 2016

No Terapi ekspresif f %
1. Menggambar 21 8,5

2. Mendengarkan/memainkan musik 107 43,5

3. Memerankan/membuat drama/teater 0 0

4. Dance/tari 8 3,3

5. Menulis puisi/diary 53 21,5

6. Lain-lain 57 23,2

Total 246 100
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perasaan marah secara tepat, dan melupakan masalah 
yang membuat kita marah.

Dari hasil analisa diatas diketahui bahwa pilihan 
terbanyak adalah terapi musik dan menulis. Terapi 
musik banyak dipilih responden karena sesuai tren 
sekarang hampir semua orang memiliki smartphone 
yang didalamnya ada aplikasi musik sehingga musik 
bisa diputar kapan saja saat seseorang marah, cemas dan 
lain-lain. Selain itu terapi menulis juga sering dipilih 
karena sesuai tren juga sekarang menulis tidak harus di 
buku harian atau diary, sekarang sudah banyak sosial 
media yang mana kita bisa menuliskan apapun yang 
kita inginkan asal jangan menyinggung atau merugikan 
orang lain. Terapi manapun yang dipilih oleh responden 
merupakan pilihan yang bagus untuk mengontrol 
pengungkapan emosi marah karena salah satu fungsi 
terapi-terapi dalam terapi ekspresif adalah sebagai sarana 
untuk mengekspresikan perasaan dan memberi pengaruh 
positif terhadap mood dan emosi. Hasil penelitian ini 
didapatkan sebagian besar remaja memiliki anger control 
tinggi yang berarti remaja mulai bisa mengelola/melihat 
sisi positif dari permasalahan yang mereka hadapi.

SIMPULAN 

Dari hasil penelitian ini maka dapat dianalisa bahwa 
Ada hubungan penggunaan terapi ekspresif dengan 
pengungkapan emosi marah (anger control) pada remaja. 
Terapi ekspresif berpengaruh menurunkan aktivitas 
sistem saraf otonom dan kardiovaskuler yang mampu 
memberikan tanggapan terhadap emosional melalui 
feedback negative ke kelenjar adrenal untuk menekan 
pengeluaran hormon epinefrin, norepinefrin dan dopamin 
yang disebut hormon stres sehingga masalah mental 
seperti stres berkurang dan ketenangan meningkat dan 
menjadi rileks.
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