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ABSTRAK

Loyalitas adalah penggunaan berulang dari layanan secara konsisten oleh pasien.
Peran utama perawat yang melakukan interaksi 24 jam kepada pasien adalah kepercayaan
pasien dan komitmen pasien terhadap pelayanan keperawatan. Aspek yang berpengaruh
dalam hal ini adalah kemampuan, kebaikan hati, integritas, hubungan tetap stabil dan
kemampuan untuk mempertahankan hubungan. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan
hubungan kepercayaan dan komitmen pasien dalam pelayanan keperawatan dengan
loyalitas pasien.

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah cross sectional. Populasi adalah
pasien rawat inap Rumah Sakit Semen Gresik. Total sampel adalah 28 responden, diambil
sesuai dengan kriteria inklusi. Independen variabel adalah kepercayaan dan komitmen
pasien, dan variabel dependen adalah loyalitas pasien. Data dikumpulkan dengan
menggunakan kuesioner dan wawancara terstruktur, kemudian data dianalisis
menggunakan korelasi Spearman Rho.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara
kepercayaan dan loyalitas pasien (p = 0,000), dari aspek kemampuan (p = 0,009), aspek
kebaikan hati (p = 0,001), aspek integritas (p = 0,000) dan dari komitmen hubungan
dengan loyalitas (p = 0,000) dari aspek hubungan tetap stabil (p = 0,001), aspek
kemampuan untuk mempertahankan hubungan (p = 0,000).

Kepercayaan dan komitmen pasien dalam asuhan keperawatan di instalasi rawat
inap ada hubungan yang bermakna dengan loyalitas. Aspek yang perlu ditingkatkan
perawat dalam memberikan pelayanan adalah kemampuan dan kebajikan.

Kata kunci: Kepercayaan, Komitmen, Loyalitas.

ABSTRACT

Loyalty was a repeat purchase of a services consistently by the patient. The key role
was patient trust and commitment. Influential aspect in this regard was the ability,
benevolence, integrity, the relationship remains stable and the ability to maintain
relationship. This study aims was to explain relation between trust and commitment
patients in nursing care with patients loyalty.

Design used in this study was cross sectional design. The population was patient
inpatients Semen Gresik Hospital. Total sample was 28 respondents, taken according to
inclusion criteria. The independents variables were trust and commitment of patients, and
the dependen variables was loyalty of patients. Data were collected using structured
questionnaire, with Spearman Rho correlation analize.

The result showed that there was significant correlation between trust and the loyalty
of patients (p=0.000), from the aspects ability (p=0.009), aspects benevolence (p=0.001),
aspects integritas (p=0.000) and than relationship commitment with loyalty (p=0.000)
from the aspects relationship remains stable (p=0.001), aspects the ability to maintain
relationships (p=0.000).

The trust and commitment to patients in nursing care in inpatient installation there is
a meaningful relationship. Aspects that need to be improved ability and benevolence.
Keywords : Trust, Commitment, Loyalty.
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PENDAHULUAN

Peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit akan membangun pemasaran
relasional, dengan memperhatikan dua hal yang menjadi kunci utama, yaitu kepercayaan
(trust) dan komitmen (commitment). Penelitian yang telah dilakukan oleh Bloemer dan
Odekenken Schoder (2002) menunjukkan bahwa kepuasan secara positif menguatkan
kepercayaan dan mengarahkan komitmen mereka hingga akhirnya mampu meningkatkan
loyalitas pasien dalam bentuk word-of-mouth, niat membeli (purchase intention), dan
ketidakpekaan terhadap harga (prise insensitivity). Di Rumah Sakit Semen Gresik telah
melakukan evaluasi kepuasan setiap tahun. Hasil kepuasan, masih ada pasien mengatakan
ketidakpuasan terhadap pelayanan keperawatan yang telah diberikan. Sedangkan bila
melihat kunjungan pasien di rawat inap ada penurunan. Namun hal ini belum bisa
dijelaskan secara terperinci hubungan kepercayaan dan komitmen pasien terhadap
pelayanan keperawatan dengan loyalitas pasien.

Menurut data kepuasan pasien di rawat inap Rumah Sakit Semen Gresik tahun 2008
sebesar 96,22% dan tahun 2009 sebesar 84,30%, mengalami penurunan 11,92%.
Sedangkan data kunjungan pasien di Rawat Inap tahun 2008 sebesar 7837 orang dan tahun
2009 sebesar 7630 orang, terjadi penurunan 2,64%. Dampak apabila ketidakpuasan pasien
mengakibatkan kepercayaan dan komitmen pasien terhadap pelayanan keperawatan akan
berkurang, tentunya pasien tidak loyal dan berakibat penurunan kunjungan.

Menyadari bahwa pelayanan perawat yang tidak berkualitas mempunyai dampak
yang sangat berat terhadap rumah sakit, landasan kepuasan pasien dari produk jasa yang
diberikan, proses dan purna beli, sehingga dapat dipelajari aspek-aspek untuk
meningkatkan kepercayaan pasien, yaitu : kemampuan yang mengarah pada kompetensi,
kebaikan hati dan integritas pasien. Sedangkan komitmen dengan memperhatikan aspek
keinginan hubungan stabil dan kemauan berkorban untuk memelihara hubungan dengan
harapan pasien akan loyal terhadap Rawat Inap Rumah Sakit Semen Gresik.

Salah satu upaya peningkatan kunjungan di Rawat Inap adalah meningkatkan
kepercayaan dan komitmen pasien, sehingga pasien menjadi loyal. Melalui kegiatan
peningkatan kualitas pelayanan perawat sehingga harapan pasien terpenuhi atau melebihi
harapannya. Kegiatan ini mulai pasien masuk sampai dengan pasien pulang. Dalam hal ini
perlu diperhatikan aspek-aspek yang menjadikan pasien percaya dan mempunyai
komitmen, untuk selalu berhubungan secara stabil. Atas dasar permasalahan diatas, peneliti
akan melakukan penelitian tentang hubungan kepercayaan dan komitmen pasien dalam
pelayanan keperawatan dengan loyalitas pasien di Rawat Inap Rumah Sakit Semen Gresik.

METODE  DAN ANALISA

Penelitian ini merupakan penelitian cross sectional, yaitu jenis penelitian yang
menekankan waktu pengukuran atau observasi data variabel independen dan dependen
dinilai secara simultan pada satu saat, jadi tidak ada follow up (Nursalam,2003). Penelitian
ini dilaksanakan Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Semen Gresik sedangkan waktu
penelitian pada tanggal 1 April-30 April 2011.

Populasi pada penelitian ini adalah populasi dari penelitian ini pasien yang pernah
dirawat di Rawat Inap Rumah Sakit Semen Gresik dua tahun terakhir dari kelas VVIP,
VIP, kelas I, II, IIA, IIB, dan III sebanyak 30 responden. Dengan teknik sampling
purposive sampling, besar sampel dalam penelitian ini sesuai dengan kriteria inklusi yang
telah ditetapkan.sebesar 28 responden. Dalam penelitian ini Variabel bebas dalam
penelitian ini adalah kepercayaan pasien, komitmen pasien. Sedangkan variabel tergantung
dalam peneliti adalah loyalitas pasien. Dalam penelitian ini instrumen  yang digunakan
adalah: Kuesioner kepercayaan pasien, meliputi kemampuan (Ability), Kebaikan hati
(Benevolence), Integritas (Integrity). Komitmen pasien meliputi, keinginan hubungan
stabil, kemauan melakukan pengorbanan untuk memelihara hubungan, dan loyalitas
pasien.

Data disajikan dalam bentuk diagram dan tabel kemudian dikumpulkan dalam bentuk
frekuensi dan prosentase. Data dikumpulkan dengan cara deskriptif  dan tabel frekuensi
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yang dikonfirmasikan dalam bentuk prosentase dan narasi. Data yang sudah berbentuk
tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan uji korelasi Spearman Rho, yaitu untuk
mengukur tingkat atau eratnya hubungan antara dua variabel yaitu variabel bebas dan
variabel terikat yang berskala ordinal. Dengan menghubungkan sampel yang sama dengan
signifikan p ≤ 0,05 artinya jika hasil uji statistik menunjukkan p ≤ 0,05 maka Ha diterima
yaitu ada hubungan antara faktor kepercayaan dan komitmen pasien terhadap pelayanan
keperawatan dengan loyalitas pasien.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hubungan loyalitas pasien berdasarkan kepercayaan dalam pelayanan keperawatan
Hubungan loyalitas pasien pada pasien Rawat Inap berdasarkan kepercayaan dalam

pelayanan keperawatan dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1 Hubungan loyalitas pasien berdasarkan kepercayaan dalam pelayanan keperawatan pada
Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Semen Gresik tanggal 1 April s/d 30 April 2011.

Kepercayaan
Terhadap Pelayanan
Keperawatan

Loyalitas pasien
Total

Baik Cukup Kurang

N % N % N % N %

Baik 6 21,43 13 46,42 0 0 19 67,85

Cukup 0 0 9 32,15 0 0 9 32,15

Kurang 0 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah 6 21,43 22 78,57 0 0 28 100

Spearman’s Rho               p = 0,000 r = 0,657

Pada responden atau pasien di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Semen Gresik, didapatkan
sebagian besar mempunyai kepercayaan yang baik terhadap pelayanan keperawatan yang
diberikan padanya yaitu sebanyak 19 orang (67,85%) dan tidak satupun yang mempunyai
kepercayaan yang kurang terhadap pelayanan keperawatan yang diberikan.

Pada 28 responden pasien di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Semen Gresik, didapatkan
sebagian besar mempunyai loyalitas yang cukup sebanyak 22 orang (78,57%) dan tidak satupun
reponden yang mempunyai loyalitas kurang.

Berdasarkan hasil analisis statistik menggunakan Spearman Rho Correlation
menunjukkan tingkat kemaknaan p = 0,000 yang artinya ada hubungan kepercayaan dalam
pelayanan keperawatan dengan loyalitas  pada pasien rawat inap di Rumah Sakit Semen
Gresik. Derajat kekuatan hubungan adalah r = 0,657 yang berarti mempunyai korelasi kuat.

Dalam Geren (2000) kepercayaan adalah kemampuan untuk membuat dirinya lebih peka
pada tindakan yang diambil oleh orang yang dipercayainya. Sedangkan dimensi kepercayaan
menurut Mayer (1995), ada tiga hal yang membentuk kepercayaan seseorang yaitu kemampuan
(ability), kebaikan hati (benevolence) dan integritas (integrity). Jacob (1990) menyampaikan bahwa
kualitas pelayanan keperawatan di ruang rawat inap rumah sakit dapat dilihat dari beberapa aspek,
diantaranya penampilan keprofesian (pengetahuan, sikap, perilaku tenaga perawat), efisiensi dan
efektivitas (pemanfaatan semua sumber daya di rumah sakit) dan keselamatan pasien.  Loyalitas
menurut Tjiptono (2000) adalah sebagai pembelian ulang secara konsisten oleh pelanggan.

Dari karakteristik responden diketahui sebagian besar (39%) berpendidikan SMA dan hanya
sebagian kecil (7%) berpendidikan SD. Semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang, semakin
mudah menilai pelayanan keperawatan yang diberikan. Pasien dapat melihat kemampuan dalam
melaksanakan asuhan keperawatan, sikap dan perilaku perawat saat melakukan tindakan
keperawatan dan kebaikan hati yang dilakukan dengan penuh keikhlasan saat dibutuhkan.
Kepercayaan yang timbul akan membentuk suatu keinginan tetap menggunakan jasa pelayanan
kesehatan bila mereka membutuhkannya. Dalam hal ini di Instalasi Rawat Inap dibutuhkan peran
penting dari Kepala Instalasi dan Kepala Ruangan untuk membentuk perawat  yang mempunyai
kemampuan, kebaikan hati dan integritas yang kuat. Dan semuanya dilakukan secara kontinyu
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dengan penuh keikhlasan. Tentunya pasien akan menggunakan jasa pelayanan kesehatan kembali
dan membina hubungan jangka panjang.

1. Hubungan loyalitas pasien berdasarkan kepercayaan pasien dari aspek kemampuan,
kebaikan hati, integritas dalam pelayanan keperawatan.

Tabel 2 Hubungan loyalitas pasien berdasarkan kepercayaan pasien dari aspek kemampuan,
kebaikan hati, integritas dalam pelayanan keperawatan di Instalasi Rawat Inap Rumah
Sakit Semen Gresik tanggal 1 April s/d 30 April 2011

Kemampuan
Kebaikan
hati Integritas Loyalitas

Spearmans
Rho

Kemamp
uan

Correlation
Coefficient 1,000 0,674(**) 0,752(**) 0,484(**)

Sig. (2-tailed) . 0,000 0,000 0,009

N 28 28 28 28

Kebaikan
hati

Correlation
Coefficient 0,674(**) 1,000 0,706(**) 0,568(**)

Sig. (2-tailed) 0,000 . 0,000 0,002

N 28 28 28 28

Integritas Correlation
Coefficient 0,752(**) 0,706(**) 1,000 0,631(**)

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 . 0,000

N 28 28 28 28

Loyalitas Correlation
Coefficient 0,484(**) 0,568(**) 0,631(**) 1,000

Sig. (2-tailed) 0,009 0,002 0,000 .

N 28 28 28 28

a) Pembahasan dari aspek kemampuan.
Pada responden atau pasien di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Semen Gresik

didapatkan sedang atau cukup mempunyai loyalitas berdasarkan kepercayaan pasien  dari
aspek kemampuan dalam pelayanan keperawatan.

Berdasarkan hasil analisis Spearman Rho Correlation, didapatkan koefisien korelasi
p = 0,009 dan r = 0,484 yang artinya ada derajat hubungan sedang antara kepercayaan
pasien dari aspek kemampuan dalam pelayanan keperawatan dengan loyalitas pasien.

Menurut Kim (2003) mendefinisikan kemampuan (Ability) sebagai jaminan kepuasan
dan keamanan yang diberikan penyedia jasa kepada pasien meliputi kompetensi, ilmu
pengetahuan dan pengalaman. Sedangkan menurut Jacobis (1990) menyampaikan bahwa
kualitas pelayanan keperawatan di ruang rawat inap rumah sakit dapat diuraikan dari
beberapa aspek, diantaranya : Penampilan keprofesian atau aspek klinis (pengetahuan,
sikap dan perilaku tenaga perawat), efesiensi dan efektivitas, serta aspek keselamatan
pasien. Sedangkan menurut Aaker (1997), mengartikan loyalitas sebagai satu ukuran
keterkaitan seorang pelanggan, mungkin akan beralih ke pelayanan jasa lainnya, terutama
jika pemberi pelayanan jasa membuat perubahan, baik dalam harga atau unsur produk
layanan.

Hasil penelitian dari 28 responden di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Semen
Gresik, diketahui hampir seluruh responden mempunyai lama rawat inap 3- 7 hari (79%)
dan sebagian kecil lama rawat inap > 7 hari (21,4%). Semakin lama dirawat, pasien
merasakan  kemampuan perawat dalam melakukan tindakan keperawatan, perhatian
perawat, perilaku, keamanan serta kenyamanan yang diterima dapat membangun hubungan
yang sangat berharga. Hal ini dapat memenuhi keinginan pasien secara tepat. Semakin
memahami apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan pasien yang masih tersembunyi,
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sehingga mampu memberikan layanan yang lebih baik.  Kemudian bila dilihat karakteristik
perawat di Instalasi Rawat Inap yang terdiri dari 8 ruang perawatan, tentunya diharapkan
mempunyai kemampuan memberikan asuhan keperawatan kepada pasien sampai tingkat
sangat memuaskan. Hal ini seharusnya disikapi oleh diklat keperawatan dengan
menjadwalkan pelatihan yang dibutuhkan. Sedangkan untuk kegiatan mutu yang rutin
dilakukan seperti study kasus, ronde keperawatan, Problem Solving Better Of Health,
melakukan sosialisasi hasil seminar yang telah diikuti, PKMRS, analisa lapangan secara
langsung gabungan antara panitia peningkatan mutu perawatan, K3 dan panitia
pengendalian infeksi dilakukan setiap satu bulan dan pemantauan temuan di layanan
keperawatan dilakukan setiap hari. Harapan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan di
Instalasi Rawat Inap dapat meningkatkan kepercayaan pasien dari aspek kemampuan.

b) Pembahasan dari aspek kebaikan hati.
Pada responden atau pasien di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Semen Gresik

didapatkan sedang atau cukup mempunyai loyalitas berdasarkan kepercayaan pasien  dari
aspek kebaikan hati dalam pelayanan keperawatan.

Berdasarkan hasil analisis Spearman Rho Correlation, didapatkan koefisien korelasi
p = 0,002 dan r = 0,568  yang artinya ada derajat hubungan sedang antara kepercayaan
pasien dari aspek kebaikan hati  dalam pelayanan keperawatan dengan loyalitas pasien.

Menurut Rousseau (1998) mendefinisikan kepercayaan adalah wilayah psikologis
yang merupakan perhatian atau perilaku yang baik dari orang lain. Penyedia jasa bukan
semata-mata mengejar perilaku maksimal semata, melainkan juga memiliki perhatian besar
dalam mewujudkan kepuasan pasien. Menurut Adji Muslihuddin (1996), mutu asuhan
pelayanan rawat inap dikatakan baik, apabila memberikan ketentraman kepada pasien dan
menyediakan pelayanan yang benar-benar profesional dari setiap strata pengelola rumah
sakit. Sedangkan loyalitas menurut Ode Kenken-Schroder (2000), dari perspektif sikap
dikatakan pelanggan loyal akan menjadi advocates yang akan terus membela produk atau
perusahaan jasa yang telah digunakannya dalam keadaan apapun dan terus
merekomendasikannya kepada orang lain.

Dari karakteristik responden sebagian besar responden berumur >40 tahun (43%) dan
sebagian kecil responden berumur <20 tahun (4%). Bertambahnya umur seseorang
semakin banyak pengalaman, dimana mereka pernah mendapat perawatan dari rumah sakit
lain, banyak informasi kesehatan yang didapat dari media cetak, media elektronika dan
pusat-pusat pelayanan kesehatan. Disamping itu pengaruh orang lain yang dianggap
penting juga faktor yang menentukan seseorang menggunakan jasa pelayanan kesehatan
yang dituju. Kepercayaan pasien dari aspek kebaikan hati ini, perawat mempunyai
kemampuan memberikan perhatian yang besar, sabar, empati dan ikhlas, sehingga
kebutuhan pasien bisa diberikan dengan sangat memuaskan. Perasaan dekat atau akrab dari
perawat kepada pasien, hal ini akan mendorong keinginan pasien melanjutkan hubungan,
dan akan memberikan suatu kemanfaatan bagi kedua belah pihak. Untuk itu peran aktif
dari Kepala Instalasi dan Kepala Ruangan dalam mengelola perilaku tenaga perawat,
dalam bentuk bimbingan dan pembinaan lebih lanjut. Karena etika dan perilaku merupakan
hal yang sangat penting, maka pembinaan langsung dilakukan oleh Kepala Bidang
keperawatan setiap  satu minggu sekali, yang dihadiri oleh satu perawat dari masing-
masing ruangan.

c) Pembahasan dari aspek integritas.
Pada responden atau pasien di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Semen Gresik

didapatkan hubungan bermakna yang kuat loyalitas berdasarkan kepercayaan pasien  dari
aspek integritas dalam pelayanan keperawatan.

Berdasarkan hasil analisis Spearman Rho Correlation, didapatkan koefisien korelasi
p = 0,000 dan r = 0,631 yang artinya ada derajat hubungan kuat  antara kepercayaan pasien
dari aspek integritas  dalam pelayanan keperawatan dengan loyalitas pasien.

Morgan dan Hunt (1994) mendefinisikan bahwa kepercayaan akan terjadi apabila
seseorang memiliki kepercayaan diri dalam sebuah pertukaran dengan mitra yang memiliki
integritas dan dapat dipercaya. Sedangkan menurut Revans (1986), pasien yang masuk
dalam pelayanan rawat inap mengalami tingkat proses transformasi, yaitu tahap
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Admission, tahap Diagnosis, tahap Treatment, tahap Inspection dan tahap Control.
Loyalitas menurut Schurr dan Ozanne (1995), dapat berbentuk kesediaan pasien untuk
bekerja sama dengan penyedia jasa kesehatan. Suatu perusahaan jasa yang didalamnya
terdapat kepercayaan akan mendorong timbulnya loyalitas antara masing-masing pihak.

Dari data yang didapatkan dari 28 responden di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit
Semen Gresik diketahui bahwa setengah responden (50%) sebagai pegawai swasta dan
tidak satupun yang bekerja sebagai ABRI (0%). Hal ini menjelaskan Gresik merupakan
kota industri, sehingga banyak responden bekerja sebagai karyawan pabrik. Harapan
secepatnya mendapatkan penanganan segera, kualitas produk layanan keperawatan yang
dapat dipercaya dan informasi yang akurat, tepat waktu. Hal ini akan menghasilkan
kepercayaan yang semakin tinggi dan mampu melancarkan arus pertukaran informasi antar
kedua belah pihak.  Kondisi ini merupakan target yang diharapkan oleh perusahaan-
perusahaan di sekitar Rumah Sakit Semen Gresik. Peran pimpinan dalam mengelola
informasi yang terkait dengan mutu pelayanan keperawatan dan kualitas pelayanan
kesehatan sangat penting. Dalam konteks bisnis, kepercayaan merupakan salah satu kunci
hubungan yang dibangun antara pasien dan penyedia jasa pelayanan kesehatan Rumah
Sakit.

2. Hubungan loyalitas pasien berdasarkan komitmen dalam pelayanan keperawatan.

Hubungan loyalitas pasien berdasarkan komitmen pasien, dijelaskan dalam tabel di bawah ini :
Tabel 3 Hubungan loyalitas pasien berdasarkan komitmen pasien dalam pelayanan keperawatan

di Rawat Inap Rumah Sakit Semen Gresik tanggal 1 April s/d 30 April 2011

Komitmen
Terhadap Pelayanan
Keperawatan

Loyalitas pasien
Total

Baik Cukup Kurang

N % N % N % N %

Baik 4 14,29 8 28,57 0 0 12 42,86

Cukup 2 7,14 14 50 0 0 16 57,14

Kurang 0 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah 6 21,43 22 78,57 0 0 28 100

Spearman’s Rho               p= 0,000 r = 0,704

Pada responden atau pasien di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Semen Gresik, sebagian
besar mempunyai komitmen yang cukup terhadap pelayanan keperawatan yang diberikan sebanyak
16 orang (57,14%) dan tidak satupun mempunyai komitmen yang kurang terhadap pelayanan
keperawatan atau 0%.

Pada 28 responden pasien di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Semen Gresik, didapatkan
sebagian besar mempunyai loyalitas yang cukup sebanyak 22 orang (78,57%) dan tidak satupun
reponden yang mempunyai loyalitas kurang.

Berdasarkan hasil analisis statistik menggunakan Spearman Rho Correlation
menunjukkan tingkat kemaknaan p = 0.000 yang artinya ada hubungan komitmen dalam
pelayanan keperawatan dengan loyalitas  pada pasien rawat inap di Rumah Sakit Semen
Gresik. Derajat kekuatan hubungan adalah r = 0,704 yang berarti mempunyai korelasi kuat.

Dalam teori Moorman (1992), komitmen dalam hubungan adalah keinginan untuk
menjaga suatu hubungan yang bermakna bagi kedua belah pihak secara terus menerus.
Komitmen memiliki dua aspek yang penting, yaitu keinginan untuk mengembangkan
hubungan tetap stabil dan kemauan untuk berkorban memelihara hubungan. Sedangkan
menurut Adji Muslihuddin (1996), mutu asuhan keperawatan di Instalasi Rawat Inap
dikatakan baik, apabila memberikan rasa tenteram kepada pasien dan memberikan
pelayanan yang benar-benar profesional dari setiap strata pengelola rumah sakit. Pelayanan
bermula sejak pasien ke rumah sakit sampai pulangnya pasien. Kemudian Loyalitas
menurut Tjiptono (2000) adalah sebagai pembelian ulang secara konsisten oleh pelanggan.
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Hasil penelitian yang diperoleh dari 28 responden di Instalasi Rawat Inap Rumah
Sakit Semen Gresik, diketahui sebagian besar responden berumur > 40 tahun (43%) dan
sebagian kecil responden berumur < 20 tahun (4%). Hal ini mengambarkan bertambahnya
umur seseorang, semakin banyak pengalaman, semakin banyak sumber informasi tentang
pelayanan kesehatan yang didapatkan. Sehingga mereka dapat memilih pelayanan
kesehatan yang sesuai dengan harapan mereka. Untuk menjaga hubungan yang bermakna
ini, diperlukan pelayanan keperawatan secara profesional dan konsisten. Komitmen pasien
merupakan pendorong yang sangat kuat terhadap loyalitas pasien. Peran aktif Kepala
Instalasi dan Kepala Ruangan dalam mengelola tenaga keperawatan, sehingga para
perawat mempunyai komitmen yang tinggi untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan,
melaksanakan prosedur dan standar kualitas pelayanan, aktif dalam segala kegiatan mutu,
mampu menanggapi keluhan pelayanan keperawatan yang diberikan dengan harapan
sesuai dengan keinginan pasien. Dapat disimpulkan bahwa komitmen merupakan faktor
penting untuk memperkuat hubungan.

3. Hubungan loyalitas pasien berdasarkan komitmen pasien dari aspek keinginan
hubungan stabil dan kemauan berkorban untuk memelihara hubungan dalam pelayanan
keperawatan.

Tabel 4 Hubungan  loyalitas pasien berdasarkan komitmen pasien dari aspek keinginan
hubungan stabil dan kemauan berkorban untuk memelihara hubungan dalam pelayanan
keperawatan di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Semen Gresik tanggal 1 April s/d 30
April 2011

Keinginan
hubungan
stabil

Kemauan
untuk
berkorban

Loyalitas

Spearmans

Rho

Keinginan
hubungan
stabil

Correlation
Coefficient 1,000 0,782(**) 0,610(**)

Sig. (2-
tailed) . 0,000 0,001

N 28 28 28

Kemauan
untuk
berkorban
memelihara
hubungan.

Correlation
Coefficient 0,782(**) 1,000 0,617(**)

Sig. (2-
tailed) 0,000 . 0,000

N 28 28 28

Loyalitas Correlation
Coefficient 0,610(**) 0,617(**) 1,000

Sig. (2-
tailed) 0,001 0,000 .

N 28 28 28

a) Pembahasan dari aspek keinginan hubungan stabil.
Pada responden pasien di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Semen Gresik

didapatkan hubungan bermakna yang  kuat loyalitas berdasarkan komitmen  pasien  dari
aspek keinginan hubungan stabil dalam pelayanan keperawatan.

Berdasarkan hasil analisis Spearman Rho Correlation, didapatkan koefisien korelasi
p = 0,001 dan r = 0,610  yang artinya ada derajat hubungan kuat  antara komitmen  pasien
dari aspek keinginan hubungan stabil  dalam pelayanan keperawatan dengan loyalitas
pasien.
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Hennig-Thurau dan Klee (1997) menjelaskan bahwa tingkat kepuasan pelanggan
yang tinggi akan mengarahkan pelanggan  untuk menciptakan komitmen dan
mempengaruhi ikatan emosional. Menurut Adji Muslihuddin (1996), mutu asuhan
keperawatan rawat inap dikatakan baik, apabila memberikan rasa tenteram kepada pasien
dan menyediakan pelayanan yang benar-benar profesional dari setiap strata pengelola
rumah sakit, pelayanan bermula sejak pasien masuk sampai dengan pasien pulang.
Sedangkan menurut Kotler (2000), loyalitas yang tak terpisahkan (undivided Loyality)
dapat ditunjukkan dengan runtutan AAAA, artinya pelanggan atau pasien hanya
menggunakan jasa layanan tertentu saja.

Dari karakteristik pendidikan pasien sebagian besar responden (39%) SMU dan
sebagian kecil (7%) responden lulusan sekolah dasar. Dengan pendidikan lebih tinggi,
tentunya responden dapat menilai seobyektif mungkin pelayanan keperawatan yang telah
diberikan, baik kemampuan, keterampilan, sikap, perilaku, sehingga terbina hubungan
kekeluargaan antara perawat  dan pasien. Perasaan dekat atau akrab bagi pasien terhadap
penyedia jasa kesehatan tersebut, mendorong pasien mempunyai keinginan melanjutkan
hubungan dan memandang hubungan yang bernilai ini tetap dilanjutkan, maka akan
memberikan suatu kemanfaatan bagi kedua belah pihak. Dalam hal ini peran Kepala
Instalasi dan Kepala Ruangan untuk membentuk pribadi perawat di Instalasi Rawat Inap
dapat membangun citra diri yang baik, agar pasien mempunyai komitmen yang kuat untuk
dapat menggunakan kembali jasa pelayanan kesehatan.

b) Menjelaskan dari aspek kemauan berkorban untuk memelihara hubungan.
Pada responden pasien di Instalasi Rawat m b cxInap Rumah Sakit Semen Gresik

didapatkan hubungan bermakna yang  kuat loyalitas berdasarkan komitmen  pasien dari
aspek kemauan berkorban untuk memelihara hubungan dalam  pelayanan keperawatan.

Berdasarkan hasil analisis Spearman Rho Correlation, didapatkan koefisien korelasi
p = 0,000 dan r = 0,617  yang artinya ada derajat hubungan kuat  antara komitmen  pasien
yang dari aspek kemauan berkorban untuk memelihara hubungan  dalam  pelayanan
keperawatan dengan loyalitas pasien.

Moorman (1992),  komitmen dalam suatu hubungan adalah keinginan untuk menjaga
suatu hubungan yang bermakna bagi kedua belah pihak secara terus- menerus. Sedangkan
menurut Adji Muslihuddin (1996), mutu asuhan pelayanan rawat inap dikatakan baik,
apabila :  Memberikan rasa tenteram kepada pasiennya dan menyediakan pelayanan yang
benar-benar profesional dari setiap strata pengelola rumah sakit. Pelayanan bermula sejak
masuknya pasien kerumah sakit sampai pulangnya pasien. Dharmamesta (1999), loyalitas
tindakan menjelaskan memuaskan pelanggan atau pasien adalah pertahanan paling baik
melawan persaingan, perusahaan jasa yang berhasil menjaga agar pelanggannya selalu
puas hampir tidak terkalahkan.

Karakreristik responden berdasarkan lama dirawat, hampir seluruhnya responden
mempunyai lama rawat inap 3-7 hari (79%) dan sebagian kecil lama rawat inap > 7 hari
(21,4%). Dengan hari rawat yang lebih lama, tentunya disamping pasien sudah dapat
menilai kemampuan perawat dalam melakukan tindakan keperawatan, menilai perilaku
sampai dengan terjalin hubungan kekeluargaan yang baik antara perawat dan pasien. Bila
perawat mampu memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan harapan sangat
memuaskan, maka akan mampu mendorong komitmen pasien untuk membangun,
mengembangkan, dan mempertahankan hubungan, sehingga dapat disimpulkan bahwa
komitmen merupakan faktor penting untuk memperkuat hubungan. Dalam hal ini
komitmen tiap manajer, komitmen sumber daya dan komitmen infra struktur yang
mendukung proses tindakan keperawatan di Rumah Sakit Semen Gresik, merupakan
kondisi yang mempengaruhi terbentuknya komitmen pasien. Memuaskan pasien,
merupakan pertahanan paling baik. Adanya program kegiatan yang mendukung terciptanya
budaya mutu, peningkatan mutu menjadi  perilaku dan alat nilai di Instalasi Rawat Inap
akan berakibat pemenuhan standar dan kepuasan pelanggan atau pasien secara terus
menerus. Perusahaan jasa yang berhasil menjaga agar pelanggannya selalu merasa puas
hampir tak terkalahkan. Para pelanggan atau pasien menjadi lebih setia atau memiliki
loyalitas.
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SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan
1. Ada hubungan kuat antara kepercayaan pasien  dalam  pelayanan keperawatan dengan

loyalitas pasien di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Semen Gresik.
2. Ada hubungan kuat antara komitmen pasien  dalam  pelayanan keperawatan dengan

loyalitas pasien di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Semen Gresik.

Saran
1. Pihak  manajemen rumah sakit lebih meningkatkan kepercayaan dan komitmen pasien

dalam pelayanan keperawatan, dengan harapan loyalitas pasien semakin meningkat.
Aspek kepercayaan pasien yang harus ditingkatkan terutama dalam segi kemampuan
(ability) dan kebaikan hati (benovolence).

2. Perawat di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Semen Gresik, untuk lebih konsisten
dalam memberikan pelayanan keperawatan dan melakukan evaluasi kualitas pelayanan
yang telah diberikan sesuai dengan indikator-indikator yang telah ada.

3. Perlu penelitian lebih lanjut khususnya hubungan kepercayaan dan komitmen pasien
dalam pelayanan keperawatan dengan loyalitas pasien  dengan methode yang berbeda.
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ABSTRAK

Kepuasan merupakan perasaan seseorang setelah membandingkan penampilan
dengan harapan. Kepuasan tergantung dari faktor internal dan eksternal, seperti:
pendidikan, usia dan status kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan
kemampuan kerja perawat dalam asuhan keperawatan dengan tingkat kepuasan dengan
tingkat kepuasan pasien.

Penelitian ini merupakan deskriptif analitik dengan cross sectional. Populasi dan
sampel adalah 12 perawat ruang bedah dan anak, dan 10 perawat di ruang penyakit dalam
I. Sampel diambil dengan menggunakan purposive sampling sebanyak pasien dari 20 orang
di ruangan bedah dan anak, dan 16 orang di ruang penyakit dalam I Rumah Sakit Semen
Gresik. Data kemampuan kerja dan kepuasan dikumpulkan dengan menggunakan
kuesioner dan data dianalisis menggunakan Spearman Rank.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan kerja perawat di ruang bedah dan
Anak, dan ruangan penyakit dalam I baik (100%), sehingga tingkat kepuasan adalah 92%
puas dalam asuhan keperawatan yang telah diberikan. Analisis statistik diperoleh p = 0,003
dan r = 0,444. Ada hubungan antara kemampuan kerja perawat dalam asuhan keperawatan
dengan tingkat kepuasan pasien.

Para perawat perlu meningkatkan kualitas asuhan keperawatan kepada pasien
sehingga pasien selalu merasa puas dan loyal kepada Rumah Sakit Semen Gresik.

Kata Kunci: Kemampuan kerja perawat, Tingkat kepuasan.

ABSTRACT

Satisfaction was feeling of degree some one after compare perform with hopes.
Satisfaction depend on internal and external factors such education, age and health status.
This research aims was to know relation work ability of nurses in nursing care with
satisfaction level with patients satisfaction level.

This reseach was used descriptif analytic with cross sectional. Populasi and sample
was 12 nurse in Surgical and child room and 10 nurse in internist I room. Sample was
taken using purposive sampling as many as the patient of 20 person in Surgical and child
room and 16 person in Internis I room Semen Gresik Hospital. Data of ability was
collected by using kuesioner and than data analyzed using Spearman rhank.

Result showed that work ability of nurses in Surgical and Child Room and the
Internis I Room was good (100%), so satisfactory of degree was 92% with satifact in
caring. Analysis statistic obtained p = 0,003 and r = 0,444. There was a relation between
work ability of nurses in nursing care with patients satisfaction level.

The nurses need to increase quality of nursing care to the patient so that the patient
always feel satisfied and loyalty to Semen Gresik Hospital.

Keywords : Work Ability of nurses, Satisfaction level
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PENDAHULUAN

Rumah Sakit sebagai usaha penyedia jasa kesehatan bagi masyarakat sedang
menghadapi persaingan yang cukup ketat. Jasa kesehatan yang disediakan oleh Rumah
Sakit bagi masyarakat harus menghadapi persaingan dengan kompetitor yang tidak hanya
dari dalam negeri tapi juga dari luar negeri, yang menuntut digunakan model manajemen
yang cocok untuk kondisi lingkungan global, sehingga mampu bertahan dan berkembang
di tengah persaingan tersebut. Di Rumah Sakit Semen Gresik kegiatan mengevaluasi
kemampuan kerja perawat dilakukan dengan cara penilaian terhadap kemampuan kerja
perawat dan penilaian instrumen A (dokumen cacatan asuhan keperawatan), B (quesioner),
C (standar operasional prosedur) yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan yang
dilakukan oleh Bidang Keperawatan Rumah Sakit Semen Gresik. Berdasarkan survei
pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di Ruang Bedah dan Anak serta Ruang Penyakit
Dalam I pada bulan September tahun 2010 melalui  penilaian terhadap kemampuan kerja
perawat didapatkan hasil rata-rata 78,5. Hasil penilaian instrumen A, B dan C tahun 2009,
didapatkan bahwa  dokumentasi asuhan keperawatan (instrumen A) 98 % sudah terisi
lengkap dan 90 % sesuai prosedur dalam pelaksanaan tindakan keperawatan (instrumen C).
Dari aspek penilaian terhadap kepuasan pasien atas pelayanan asuhan keperawatan melalui
quesioner (instrumen B) didapatkan 82 % menyatakan puas atas pelayanan asuhan
keperawatan. Angka kepuasan tersebut masuk dalam nilai baik menurut standar yang ada
di Rumah Sakit Semen Gresik yaitu 76-100 %, akan tetapi nilai yang didapatkan tersebut
paling rendah dibandingkan dengan unit yang lain. Untuk itu evaluasi kemampuan kerja
perawat terus dilakukan agar mutu pelayanan tetap terjaga dan Rumah Sakit tidak
kehilangan pelanggan dan tetap terus bisa berkembang dalam situasi persaingan
perumahsakitan yang semakin ketat sekarang ini.

Berdasarkan data dari Rekam Medis Rumah Sakit Semen Gresik  tahun 2006 s/d
2009 kunjungan pasien cenderung mengalami penurunan. Jumlah pasien rawat inap di
Rumah Sakit Semen Gresik tahun 2006 sebanyak 6.619, tahun 2007 sebanyak 7.126, tahun
2008 sebanyak 7.837, tahun 2009 sebanyak 7.630. Sedangkan jumlah pasien yang rawat
inap di Ruang Bedah dan Anak serta Ruang Penyakit Dalam I pada tahun 2006 sebanyak
2.594, tahun 2007 sebanyak 2.582, tahun 2008 sebanyak 2.692, tahun 2009 sebanyak
2.587, dan tahun 2010 sebanyak 2.751. Apabila hal tersebut dibiarkan terus berlangsung
akan mempengaruhi perkembangan dari Rumah Sakit.

Kepuasan dibentuk dari sebuah hasil dan sebuah referensi perbandingan, yaitu
membandingkan hasil yang diterima dengan suatu standart tertentu. Perbandingan tersebut
membentuk tiga kemungkinan yaitu pertama adalah bila jasa yang dirasakan melebihi
pengharapan (quality surprise), yang kedua bila kualitas pelayanan memenuhi
pengharapan, dan yang terakhir jika jasa yang diterima lebih buruk dari pelayanan yang
diharapkan pasien. Jika konsumen merasa puas atau bahkan surprise dengan jasa yang
diterimanya, ia akan memperlihatkan kecenderungan yang besar untuk menggunakan
kembali jasa yang ditawarkan oleh perusahaan di masa yang akan datang, kepuasan yang
tinggi menciptakan kelekatan emosional terhadap merek atau jasa tertentu hasilnya adalah
kesetiaan pelanggan yang tinggi  (Philip Kotler, 2004). Pasien yang merasa puas akan
pelayanan yang diterimanya cenderung menggunakan kembali jasa dari Rumah Sakit
tersebut apabila ia membutuhkan jasa layanan kesehatan, yang nantinya akan
merekomendasikan jasa yang telah diterimanya kepada orang lain.

Rumah Sakit harus mampu secara konsisten menghasilkan jasa kesehatan yang
bermutu bagi masyarakat, maka Rumah Sakit harus selalu berupaya meningkatkan mutu
pelayanan. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit
salah satu diantaranya adalah selalu mengevaluasi kemampuan kerja perawat. Berdasarkan
permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui apakah ada hubungan
kemampuan kerja perawat dalam memberikan Asuhan Keperawatan terhadap tingkat
kepuasan pasien di Ruang Bedah dan Anak serta Ruang  Penyakit Dalam I Rumah Sakit
Semen Gresik.



Journals of Ners Community Vol 3 No 1 Juni 2012

13

METODE DAN ANALISA

Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian cross
sectional. Sampel diambil sesuai kriteria inklusi yang telah ditentukan, dengan jumlah
sampel pasien sebesar 36 responden. Responden perawat menggunakan total sampling
sebesar 22 responden. Penelitian ini dilakukan di Ruang Bedah dan Anak serta Ruang
Penyakit Dalam I Rumah Sakit Semen Gresik tanggal 2 - 16 Mei 2011.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah kemampuan perawat di Ruang
Bedah dan Anak serta Ruang Penyakit Dalam I Rumah Sakit Semen Gresik. Variabel
dependen pada penelititan ini adalah kepuasan pasien yang di Rawat Inap di Ruang Bedah
dan Anak serta Ruang Penyakit Dalam I Rumah Sakit Semen Gresik. Pengambilan data
dilakukan dengan membagikan kuesioner 5 aspek dimensi mutu menurut Parasuraman, et.
al (Tjiptono, 2001), kepada pasien atau  responden dalam satu shift sesuai kriteria inklusi,
sedangkan pada perawat dengan observasi dan kuesioner yang menggunakan kombinasi
antara indikator dari Rumah Sakit Semen Gresik dengan teori dari Nursalam 2003.
Kuesioner yang telah diisi kemudian diberi kode sesuai kriteria yang telah ditentukan,
ditabulasi, dianalisis dan diolah dengan uji statistik Spearman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kemampuan kerja perawat dalam memberikan asuhan keperawatan
Hasil penelitian menunjukkan dari 22 responden terdapat seluruh responden (100%)

mempunyai kemampuan kerja baik dalam memberikan asuhan keperawatan. Berdasarkan
hasil penilaian pegawai dari 22 responden hampir setengahnya baik yaitu 9 orang (41%)
dan sebagian besar baik sekali yaitu 13 orang  (59%).

Kedua standard tersebut yaitu kuesioner dan penilaian, kemudian hasilnya ditotal dan
dibagi dua didapatkan dari 22 responden terdapat seluruh responden (100%) mempunyai
kemampuan kerja baik dalam memberikan asuhan keperawatan.

Hasil penelitian yang diperoleh dari 22 responden di Ruang Bedah dan Anak serta
Ruang Penyakit Dalam I diketahui bahwa seluruhnya (100%) responden mempunyai
kemampuan kerja dalam kategori baik dalam memberikan asuhan keperawatan.
Pembahasan mengenai kemampuan berpengaruh cukup signifikan terhadap mutu
pelayanan asuhan keperawatan pada Ruang Bedah dan Anak serta Ruang Penyakit Dalam I
Rumah Sakit Semen Gresik. Secara psikologis dapat dikemukakan bahwa kemampuan
(Ability) perawat terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge
and skill), yang berarti  perawat yang memiliki  IQ  di atas rata-rata dengan pendidikan
yang sesuai untuk jabatannya serta terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari akan
lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan. Hal ini ditunjang oleh teori yang
diformulasikan oleh Keith Davis tentang kinerja perawat, diantaranya adalah Human
Performance (Ability and Motivation). Formulasi tersebut, telah diuji dan diklarifikasikan
oleh beberapa ahli sebagaimana dikutip oleh Suharto (2000) di dalam studinya yang
mendukung hipotesis adanya hubungan (relationship) antara kemampuan dan motivasi.
Dengan demikian terbukti bahwa, kemampuan dan motivasi perawat merupakan  unsur-
unsur yang berfungsi membentuk kinerja seseorang dalam menjalankan pekerjaannya atau
tugasnya.

Penerapan dan kegiatan yang dilakukan sehari-hari dalam melakukan pekerjaan
adalah penting dilakukan. Sebab kemampuan sebagai ungkapan dan perwujudan diri
individu termasuk kebutuhan pokok manusia yang bila terwujud memberikan rasa
kepuasan dan rasa keberhasilan yang mendalam.Yang pada akhirnya kemampuan dapat
menentukan dan meningkatkan makna hidup manusia dengan segala kompleksitas dan
problemnya juga keindahannya. Apabila ini dapat terwujud niscaya pekerjaan di Rumah
Sakit Semen Gresik bisa sukses dan semua permasalahan dapat terpecahkan dengan baik.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa orang memiliki suatu kemampuan yang tinggi dalam
mengenal masalah-masalah yang bernilai, mereka dapat memusatkan perhatian pada suatu
masalah secara alamiah dan mengaitkannya baik secara sadar atau tidak untuk
memecahkannya.
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Faktor-faktor yang mempengeruhi kemampuan kerja perawat, umur, jenis kelamin,
dan pengalaman kerja. Plato berpendapat bahwa “seseorang waktu muda sangat kreatif,
namun setelah tua kemampuan dan kreatifitasnya mengalami kemunduran karena dimakan
usia. Hal ini disebabkan kehilangan upaya dan telah merasa puas dengan keberhasilan
yang diraihnya.” Dan pada penelitian ini didapatkan bahwa usia perawat sebagian besar
usia 21-30 tahun. Dari jenis kelamin dari laporan penelitian yang dilakukan oleh
J.Mac.Ewan dan Petersen, New Jersey, hasil penemuannya mengatakan bahwa, “ Dalam
kelancaran ide, kaum wanita lebih unggul 40% dibandingkan kaum lelaki.” Selanjutnya
Jonhson O`Connor Foundation, mengemukakan bahwa, “Rata-rata kemampuan dan bakat
kreatif  kaum wanita 25% lebih unggul dibanding dengan kaum pria “. Dan penelitian ini
didapatkan sebagian besar perawat perempuan. Dari pengalaman kerja, seseorang yang
mempunyai pengalaman kerja lebih lama akan mempunyai kemampuan kerja lebih baik,
dai pada penelitian ini didapatkan setengahnya dari responden mempunyai pengalaman
kerja diatas 6 tahun.

Berdasarkan hasil penelitian pada Ruang Bedah dan Anak serta Ruang Penyakit
Dalam I Rumah sakit Semen Gresik diperoleh kesimpulan bahwa kemampuan yang
dimiliki oleh perawat dalam memberikan asuhan keperawatan  lebih mewujudkan kinerja
perawat yang optimal sehingga akan mempengaruhi efektifitas kerja maupun kualitas
pelayanan yang diberikan kepada pasien dan pasien akan mendapatkan kepuasan.

2. Tingkat kepuasan pasien terhadap kemampuan kerja perawat dalam memberikan
asuhan keperawatan

Hasil penelitian menunjukkkan dari 36 responden terdapat sebagian kecil tingkat
kepuasan pasien dalam kategori sedang yaitu 3 orang (8%) dan hampir seluruhnya tingkat
kepuasan pasien dalam kategori baik yaitu 33 orang (92%) .
Hasil penelitian yang diperoleh dari 36 responden di Ruang Bedah dan Anak serta Ruang
Penyakit Dalam I Rumah Sakit Semen Gresik diketahui bahwa  tingkat kepuasan pasien
dalam kategori baik terhadap kemampuan kerja perawat dalam memberikan asuhan
keperawatan. Hal ini dikarenakan layanan yang diberikan oleh perawat telah memenuhi
harapan pasien.

Menurut Tse dan Watson (Tjiptono, 2001) :

Dari persamaan di atas diketahui bahwa ada dua variabel yang menentukan
kepuasan pelanggan yaitu expectation dan performance yang menghasilkan tiga
kemungkinan, yaitu:

a. P < E :  bila hal ini terjadi maka pelanggan mengatakan bahwa layanan yang
diberikan jelek karena harapan pelanggan tidak terpenuhi, pelanggan tidak
puas.

b. P = E :  pelanggan mengatakan bahwa layanan yang diberikan telah memenuhi
harapan, pelanggan puas.

c. P > E:  pelanggan mengatakan layanan yang telah diberikan telah memenuhi
harapan, pelanggan sangat puas.

Beberapa faktor yang juga menentukan dalam mencapai tingkat kepuasan pasien
adalah faktor eksternal dan internal. Untuk faktor eksternal mencakup manusia (man) yang
meliputi kualitas dan kwantitas serta material yang terdiri dari fasilitas sarana dan
prasarana. Sedangkan faktor internal terdiri dari pendidikan, umur, status kesehatan.
Dengan adanya penelitian ini dapat diketahui bahwa kepuasan pasien merupakan tolok
ukur keberhasilan dalam pemberian pelayanan pada suatu Rumah Sakit, oleh karena itu
pelayanan keperawatan harus selalu berusaha memberikan pelayanan yang memenuhi
harapan pelanggan atau pasien.

Kepuasan pelanggan = f
)(exp eperformancperceivedectation

KenyataanHarapan
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3. Hubungan kemampuan kerja perawat dalam memberikan asuhan keperawatan
dengan tingkat kepuasan pasien.

Tabel 1 Tabulasi silang kemampuan kerja perawat dan tingkat kepuasan pasien
Kemampuan
kerja perawat

Tingkat Kepuasan pasien Prosentase

Baik Sedang Kurang
Baik 92% 8% 0% 100%
Sedang 0% 0% 0% 0%
Kurang 0% 0% 0% 0%
Total 92% 8% 0% 100%
Hasil  uji statistik p= 0,003 r=0,444

Berdasarkan tabel di atas hasil analisis hubungan kemampuan kerja perawat dalam
memberikan asuhan keperawatan dengan tingkat kepuasan pasien di Ruang Bedah dan
Anak serta Ruang Penyakit Dalam I Rumah Sakit Semen Gresik. Pengelolaan data
menggunakan analisis spearman rho correlation. Hasil analisis spearman rho correlation
didapatkan tingkat kemaknaan p= 0,003 artinya ada hubungan yang signifikan antara
kemampuan kerja perawat dalam  memberikan asuhan keperawatan dengan tingkat
kepuasan pasien di Ruang Bedah dan Anak serta Ruang Penyakit Dalam I Rumah Sakit
Semen Gresik. Sedangkan nilai koefisien korelasi r = 0,444 yang artinya tingkat keeratan
hubungan  sedang antara kemampuan kerja perawat dengan tingkat kepuasan pasien di
ruang Bedah dan Anak serta Ruang Penyakit Dalam I Rumah Sakit Semen Gresik.

Hasil analisis spearman rho correlation didapatkan adanya hubungan yang
signifikan antara kemampuan kerja perawat dengan tingkat kepuasan pasien, dengan
tingkat/hubungan sedang. Hal ini disebabkan karena pelayanan keperawatan di Rumah
Sakit merupakan salah satu komponen yang dipakai sebagai indikator baik buruknya
kinerja perawat di Rumah Sakit. Kondisi ini adalah rasional, mengingat bahwa tenaga
profesi yang paling banyak di rumah sakit adalah perawat. Pelayanan keperawatan
mempunyai karakteristik tersendiri yaitu pelayanan diberikan selama 24 jam secara terus-
menerus, dengan demikian peran perawat adalah sangat besar dalam peningkatan mutu dan
citra pelayanan di Rumah Sakit termasuk kepuasan pasien.

Hal ini sesuai dengan pendapat Singgih D. Gunarso (2004), kepribadian perawat
yang baik adalah keadaan fisik yang sehat, penampilan  menarik, jujur, riang, rendah hati,
ramah, sopan santun, pandai bergaul dan mempunyai rasa humor. Kiat keperawatan lebih
difokuskan kepada kemampuan perawat dalam memberikan asuhan keperawatan secara
komprehensif dengan sentuhan seni dalam arti menggunakan kiat-kiat tertentu dalam
upaya memberikan kepuasan dan kenyamanan pada pasien. Agar perawat dapat
memberikan pelayanan yang baik dan bermutu hendaknya perawat terus menerus
meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya baik di bidang keperawatan maupun ilmu
kedokteran, dengan mengikuti seminar, pelatihan atau bahkan mungkin melanjutkan
pendidikan keperawatan ke tingkat yang lebih tinggi. Selain itu juga perawat harus
menunjukkan sikap dan perilaku yang baik saat memberikan pelayanan kepada pasien dan
keluarganya dalam situasi dan kondisi apapun, agar pelayanan yang diberikan sesuai
dengan harapan pasien.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan
1. Kemampuan kerja yang dimiliki oleh perawat dan penerapannya terhadap asuhan

keperawatan pada pasien dalam tingkat atau kategori baik dan lebih mewujudkan
kinerja yang optimal sehingga diharapkan akan mempengaruhi efektifitas kerja
maupun kualitas pelayanan keperawatan yang diberikan kepada pasien dengan
pelayanan yang ramah dan santun, sehingga pelayanan yang diberikan kepada pasien
sesuai dengan harapan.

2. Tingkat kepuasan pasien di Ruang Bedah dan Anak serta Ruang Penyakit Dalam I
didapatkan hampir seluruhnya dalam kategori baik. Hal ini dikarenakan didalam
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melaksanakan kegiatan pelayanan perawat bekerja sesuai dengan standar yang ada
berdasarkan 5 aspek dimensi mutu yang meliputi : tangible, responsiveness, reliable,
assurance dan empaty.

3. Hasil penelitian bahwa kemampuan kerja perawat baik, didapatkan tingkat kepuasan
pasien baik dan tingkat kepuasan pasien sedang. Semakin perawat terampil dalam
mengerjakan pekerjaan sehari-hari akan lebih mudah mencapai kinerja yang
diharapkan.

Saran
1. Perawat harus meningkatkan kemampuan diri dengan selalu mengikuti perkembangan

dengan cara membaca literatur yang ada atau mengikuti pelatihan dan melaksanakan
tugas dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab untuk meningkatkan profesionalitas
dalam pemberian asuhan keperawatan.

2. Pelayanan keperawatan harus dipertahankan dan ditingkatkan agar pasien tetap merasa
puas dan kembali menggunakan jasa pelayanan di Rumah Sakit Semen Gresik.

3. Pasien rawat inap di Rumah Sakit Semen Gresik dapat menyampaikan pendapatnya
mengenai kemampuan kerja perawat dalam memberikan pelayanan asuhan
keperawatan pada kenyataan yang telah diterima, dengan cara pemberian kuesioner
atau lembar kritik saran tentang  kemampuan kerja perawat dalam memberikan asuhan
keperawatan sehingga kelak dapat terwujud pelayanan rawat inap yang bermutu di
Rumah Sakit Semen Gresik.
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PENGETAHUAN DAN SIKAP PERAWAT TENTANG HIPOTERMI DENGAN
INTERVENSI KEPERAWATAN BAYI BERAT LAHIR RENDAH

(Nurse’s Knowledge and Attitude in Hypothermic High Risk Infants)

Harianto*, Tutik Purwati*

* RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik Jl. Dr.Wahidin Sudirohusodo No.243B Gresik

ABSTRAK

Asuhan keperawatan pada bayi berat lahir rendah yang beresiko tinggi mengalami
hipotermi membutuhkan kualifikasi pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk
memberikan perawatan yang tepat dan segera. Persyaratan tersebut juga diperlukan dalam
memberikan intervensi keperawatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan
hubungan pengetahuan dan sikap perawat tentang hipotermi dengan intervensi
keperawatan pada bayi berat lahir rendah.

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain deskriptif analitik. Sampel
dalam penelitian ini sebanyak 24 responden yang terdaftar di ruang neonatologi dan
bersalin RSUD Kabupaten Gresik. Penentuan besar sampel menggunakan menggunakan
metode purposive sampling. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dan
dianalisis menggunakan Spearman Rank Correlation dengan α 0,05.

Hasil distribusi frekuensi menunjukkan bahwa sebagian besar perawat, yang terdiri
dari 14 orang (58,3%), memiliki pengetahuan yang memuaskan tentang hipotermi bayi
berat lahir rendah. Sebagian besar perawat, yang terdiri dari 16 orang (66,7%) juga
memiliki sikap positif dan telah memberikan intervensi keperawatan yang sesuai.
Hubungan antara pengetahuan dan sikap perawat tentang hipotermi dengan intervensi
keperawatan bayi berat lahir rendah menunjukkan hasil uji korelasi spearman rho 0161
dengan tingkat signifikansi 0,045, yang berarti terdapat hubungan yang tinggi.

Penting bagi perawat untuk mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan dan
sikap dalam memberikan intervensi keperawatan untuk kasus hipotermi pada bayi berat
lahir rendah.

Kata kunci : Pengetahuan, Sikap, Intervensi, Keperawatan, Bayi Berat Lahir
Rendah, Hipotermi.

ABSTRACT

Nursing care in hypothermia high risk infants require qualified knowledge, attitude
and skill in order to provide appropriate and immediate care. These requirements are also
needed in nursing intervention. The objective of this study was to examine correlation
between nurse's knowledge and attitude in hypothermia high risk infants.

Design used this study was descriptive analytic design. Samples were 24 respondents
in neonatal and obstetric-gynaecology wards, General Hospital Gresik, were enrolled
using purposive sampling method. Data were collected by means of questionnaire and
analyzed using Spearman Rank Correlation has test with α 0.05.

Resulted of frequency distribution showed that most of the nurses, consisting of 14
individuals (58,3%), had satisfactory knowledge on hypothermia high risk infants. The
majority of nurses, consisting of 16 (66,7%) respectively also had positive attitude toward
those infants and had provided appropriate nursing intervention. Correlation between
knowledge and attitude in nursing intervention for hypothermia high risk infants was
indicated by the result of spearman rho correlation test, which was 0,161 with significance
level of 0.045, demonstrating a high correlation.

It was important for nurses to maintain and improve their knowledge and attitude in
providing nursing intervention for hypothermia high risk infants.
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PENDAHULUAN

Meningkatnya laju inflasi maka menimbulkan efek yang besar pada melambungnya
harga kebutuhan pokok harian, termasuk bahan pangan dan biaya layanan kesehatan.
Dengan peningkatan harga kebutuhan pokok harian dan mahalnya layanan kesehatan
menyebabkan kualitas asupan gizi dan perawatan antenatal care ibu hamil semakin
rendah. Menurunnya asupan gizi waktu kehamilan, rendahnya kesadaran melakukan
perawatan antenatal care serta mobilitas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan hidup
secara tidak langsung akan berakibat buruk terhadap janin yang sedang dikandungnya
(indarso, F. .2001). Sering kita melihat bayi dengan berat lahir rendah menjalani perawatan
intensif dalam box incubator karena adanya gejala ikutan hipotermi. Hipotermi pada bayi
dengan berat badan rendah dapat disebabkan karena pusat pengaturan suhu yang belum
sempurna, jaringan lemak sub kutan yang tipis, perbandingan luas permukaan tubuh
dengan berat badan besar, cadangan glikogen dan brown fat sedikit, belum adanya respon
shivering (menggigil) pada reaksi kedinginan (Indarso, 2001). Berdasarkan pengamatan
dari enam (6) perawat didapatkan 3 perawat kurang tepat dalam melakukan internvensi
keperawatan pada bayi resiko hipotermi, seperti kurang adekuatnya pengaturan suhu ruang
perawatan serta kurang cepatnya respon perawat dalam penggantian linen atau baju bayi
yang basah karena kotoran. Secara nasional (Depkes RI, 2006), peningkatan angka
kematian neonatal dengan resiko tinggi hipotermi usia kurang dari 1 bulan semakin
meningkat, yaitu dari 15 per 1000 kelahiran hidup menjadi 28,8 per 1000 kelahiran hidup.
Di Jakarta setiap jam sedikitnya 8 bayi berumur kurang dari 1 minggu meninggal dunia.
Data rekam medis RSUD Kabupaten Gresik bayi yang dirawat dengan berat lahir rendah
dengan gejala ikutan hipotermi ada kecenderungan mengalami peningkatan, tahun 2006
terdapat 218 bayi dengan angka kematian 37, tahun 2007 angka kematian bayi berat lahir
rendah meningkat yaitu sejumlah 261 bayi dengan angka kematian sejumlah 56 bayi.

Nelson (2000), Bayi dengan lahir rendah mempunyai resiko tinggi untuk jatuh dalam
keadaan yang yang serius bila tidak mendapatkan perawatan dan pengobatan secara ekstra
hati – hati sebab bayi dengan berat lahir rendah dapat terjadi hipotermi (suhu kurang dari
36,5 0C pada suhu aksila). Apabila kejadian hipotermi tidak dilakukan intervensi dengan
cepat dan tepat, maka akibat yang akan ditimbulkan oleh hipotermi adalah terjadinya
hipoglikemi, asidosis metabolik, kebutuhan oksigen yang meningkat, metabolisme
meningkat sehingga pertumbuhan terganggu, syok, apnea dan pendarahan intra ventrikuler
dan paru yang dapat menimbulkan kecacatan atau kematian (Indarso, 2001).

Penanganan dan pencegahan hipotermi pada bayi berat lahir rendah dilakukan dengan
penghangatan dalam inkubator atau radiany warmer untuk mempertahankan suhu tubuh
bayi dan pengelolaan bayi hipotermi dengan metode kangguru bila bayi dalam keadaan
stabil. Di unit perawatan neonatologi pencegahan hipotermi adalah dengan cara
menghangatkan bayi dengan menempatkan dalam couve serta pemberian ekstra lampu,
memberikan minum ASI / PASI sedikit dan sering, memberi selimut, menggendong bayi,
mengganti alas tempat tidur, baju dan popok yang basah oleh kencing atau tumpahan susu
serta pengaturan suhu lingkungan ruang perawatan. Dengan pengetahuan dan sikap
perawat yang baik dalam menciptakan atau memodifikasi ruang keperawatan, dapat
meminimalkan bayi terpapar lingkungan yang dingin. Dari uraian diatas maka perlu
dilakukan penelitian lebih lanjut guna mengetahui seberapa jauh hubungan pengetahuan
dan sikap perawat dan upaya pencegahan hipotermi pada bayi berat lahir rendah sehingga
hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mencari metode yang lebih tepat dalam
pencegahan hipotermi oleh faktor eksternal khususnya.

METODE DAN ANALISA

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan desain Cross Sectional, sesuai
dengan tujuan penelitian yang menekankan pada waktu pengukuran/observasi hanya
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dilakukan satu kali pada satu waktu / tidak ada follow up (Arikunto, 1998) untuk
menentukan hubungan pengetahuan dan sikap perawat tentang hipotermi dengan intervensi
keperawatan pada bayi berat lahir rendah. Pengumpulan data menggunakan lembar
kuesioner untuk pengetahuan dan sikap perawat, sedangkan peran perawat dalam
intervensi keperawatan bayi berat lahir rendah dengan hipotermi menggunkan check
list/observasi yang dilakukan di Ruang Neonatologi dan Bersalin RSUD Kabupaten Gresik
pada bulan Mei 2008. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perawat di Ruang
Neonatologi dan Bersalin RSUD Kabupaten Gresik sebanyak 24 perawat. Penentuan besar
sampel menggunakan Purposive Sampling dan sampel yang memenuhi kriteria inklusi
sebanyak 24 orang.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan perawat tentang
hipotermi dan sikap perawat tentang hipotermi, sedangkan variabel dependen dalam
penelitian ini adalah intervensi keperawatan bayi berat lahir rendah. Alat yang digunakan
untuk mengumpulkan data yaitu lembar kuesioner dan check list.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Distribusi Pengetahuan Perawat Tentang Hipotermi.

Dari 24 responden, paling banyak mempunyai pengetahuan baik sebanyak 14 orang
(58%) dan paling sedikit mempunyai pengetahuan kurang sebanyak 3  orang (13%).

2. Distribusi Sikap Perawat Tentang  Hipotermi

Dari 24 responden, paling banyak memiliki sikap positif sebanyak 16 orang (67%) dan
paling sedikit memiliki sikap negatif sebanyak 8 orang (33%).

3. Distribusi Intervensi Keperawatan Hipotermi.

Dari 24 responden, paling banyak perawat melaksanakan intervensi keperawatan
hipotermi dengan baik sebanyak 16 orang (66%) dan paling sedikit perawat kurang mampu
melakukan intervensi keperawatan hipotermi sebanyak 4 orang (17%).

4. Distribusi Pengetahuan Perawat Tentang Hipotermi Dengan Intervensi
Keperawtan Pada Bayi Berat Lahir Rendah Di Ruang Neonatologi Dan Bersalin
RSUD Kabupaten Gresik.

Tabel 1 Distribusi pengetahuan perawat tentang hipotermi dengan intervensi
keperawatan pada bayi berat lahir rendah di ruang neonatologi dan bersalin
RSUD Kabupaten Gresik, 28 Mei 2008.

Pengetahuan
Tentang Hipotermi

Intervensi Keperawatan Hipotermi Pada
Pasien Bayi Berat Lahir Rendah Total

Kurang Cukup Baik
n % n % N % N %

Kurang 1 4.2 0 0 2 8.3 3 12.5
Cukup 2 8.3 1 4.2 4 16.7 7 29.2
Baik 1 4.2 3 10 10 41.7 14 58.3
Jumlah 4 16.7 4 16.7 16 66.7 24 100

Spearman rho   ρ = 0,045                                   r = 0,891
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Penggolongan tingkat pengetahuan responden tentang intervensi keperawatan
hipotermi di bagi berdasarkan nilai total skor jawaban (%), yaitu ≥ 76% (baik), 75 - 55 %
(cukup) dan ≤ 55% (kurang) (Aziz Alimul, 2007). Pada responden perawat di ruang
neonatologi dan bersalin RSUD Kabupaten Gresik di dapatkan sebagian besar mempunyai
pengetahuan yang baik dan mampu melakukan intervensi keperawatan hipotermi dengan
baik sebanyak 10 orang atau 41,7%, perawat dengan pengetahuan dalam melakukan
intervensi keperawatan hipotermi yang kurang sebanyak 1 orang (4,2%).

Hasil analisis statistik menggunakan Spearman Rho Correlation diketahui bahwa ada
hubungan antara pengetahuan perawat tentang hipotermi dengan intervensi keperawatan
pada bayi berat lahir rendah di ruang hasil uji statistik, yaitu didapatkan nilai ρ = 0,045.
Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai ρ lebih kecil dari 0,05 dengan tingkat hubungan
atau correlation coefficient (r) pada hubungan dengan intervensi keperawatan pada bayi
berat lahir rendah adalah sangat kuat (r = 0,891).

Fakta di atas diketahui bahwa hipotesa diterima dan terdapat hubungan antara
pengetahuan perawat tentang hipotermi dengan intervensi keperawatan berupa pengaturan
suhu ruang perawatan tetap hangat, memberikan penutup kepala bayi, menempatkan bayi
pada inkubator, segera mengganti alat tenun dan baju bayi bila basah dan memberikan ASI
atau glukosa sesuai advis dokter karena pada bayi berat lahir rendah jaringan lemak
subkutan tipis, cadangan glukogen dan brown fat masih sedikit dan belum adanya respon
shivering (menggigil) pada reaksi kedinginan. Dari hasil kuesioner didapatkan perawat
paling banyak telah mengetahui intervensi keperawatan hipotermia seperti memberikan
ASI segera, menghangatkan bayi dan menempatkan bayi pada inkubator serta telah mampu
mengenal tanda dan gejala bayi yang mengalami hipotermi, hal ini mungkin disebabkan
karena pada standar asuhan keperawatan ruang neonatologi telah terakomodir secara
lengkap dan telah diterapkannya prinsip – prinsip tersebut selama perawatan. Disamping
itu terdapat beberapa perawat yang telah mengikuti pelatihan perawatan neonatologi dan
seminar perawatan hipotermia berdasarkan hal tersebut membuktikan bahwa pendidikan
dan pelatihan (refreshing course) mengenai pengetahuan dan keterampilan bagi perawat
dalam tindakan keperawatan hipotermi pada bayi berat lahir rendah bertujuan menunjang
perilaku untuk meningkatkan pemahaman perawatan pencegahan hipotermi. Edukasi
merupakan bagian integral dari intervensi asuhan keperawatan hipotermi pada bayi berat
lahir rendah.

Notoatmodjo (2003), pengetahuan merupakan domain yang sangat penting dalam
membentuk tindakan seseorang (overt behavior). Klaus (1998) memaparkan, dari
pengalaman dan penelitian terbukti bahwa perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan
lebih baik daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. Sesesorang yang
berpengetahuan baik dapat mengambil keputusan dengan mempertimbangkan baik
tidaknya objek bagi dirinya dan orang lain.

Teori tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang yang mempunyai pengetahuan
tentang pencegahan terjadinya hipotermi pada bayi berat lahir rendah akan berperilaku
baik dan mampu melakukan intervensi keperawatan dengan baik. Dalam penelitian ini,
dari analisa statistik dapat dibuktikan dengan adanya hubungan sangat kuat antara
pengetahuan tentang pencegahan hipotermi dengan kejadian hipotermi pada bayi berat
lahir rendah.

Upaya untuk meningkatkan pengetahuan pencegahan hipotermi pada bayi berat lahir
rendah diharapkan perawat mau dan mampu memanfaatkan waktu luang dengan membaca,
mencari informasi tentang pencegahan hipotermi baik melalui media masa serta aktif
mengikuti pelatihan dan seminar neonatologi terkini tentang perawatan BBLR dengan
hipotermi.

5. Distribusi Sikap Perawat Tentang Hipotermi Dengan Intervensi Keperawatan
Pada Bayi Berat Lahir Rendah Di Ruang Neonatologi Dan Ruang Bersalin
RSUD Kabupaten Gresik.

Distribusi hubungan sikap perawat tentang hipotermi dengan intervensi keperawatan
pada bayi berat lahir rendah pada responden, dijelaskan dalam tabel 2:
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Tabel 2 Distribusi sikap perawat tentang hipotermi dengan intervensi keperawatan
pada bayi berat lahir rendah di ruang neonatologi dan bersalin RSUD
Kabupaten Gresik, Mei 2008.

Penggolongan sikap tentang intervensi keperawatan hipotermi, responden dibagi
berdasarkan nilai total , skor jawaban (%), yaitu ≥ 76% menunjukkan sikap positif dan ≤
75% menunjukkan sikap negatif. Pada responden perawat di ruang neonatologi dan
bersalin RSUD Kabupaten Gresik, hampir seluruhnya responden bersikap positif dan
mampu melakukan intervensi keperawatan pada bayi hipotermi dengan baik sebanyak 10
orang (41,7%) dan bersikap negatif dalam melakukan intervensi keperawatan hipertemi
sebanyak 1 orang (4,2%).

Hasil analisis statistik menggunakan Spearman Rho Correlation diketahui bahwa ada
hubungan antara sikap perawat tentang hipotermi dengan intervensi keperawatan pada bayi
berat lahir rendah di ruang neonatologi dan bersalin RSUD Kabupaten Gresik. Hal tersebut
sesuai dengan hasil uji statistik, didapatkan nilai ρ = 0,027. Hasil tersebut menunjukkan
bahwa nilai ρ lebih kecil dari 0,05 dengan tingkat hubungan atau Correlation Coefficient
(r) pada hubungan dengan intervensi keperawatan bayi berat lahir rendah adalah sangat
kuat (r = 0,911).

Fakta di atas dapat diketahui bahwa hipotesa diterima dan terdapat hubungan antar
sikap perawat tentang hipotermi dengan intervensi keperawatan pada bayi berat lahir
rendah di ruang neonatologi dan bersalin RSUD Kabupaten Gresik. Skinner dalam
Notoatmodjo (2003) menjelaskan respon dibedakan atas 2 (dua) bentuk, yaitu perilaku
pasif / respon internal dan perilaku aktif. Pada perilaku pasif terdiri dari respon yang terjadi
dalam diri manusia dan tidak dapat dilihat secara langsung oleh orang lain, misalnya
berfikir, sikap batin. Sedangkan perilaku aktif yaitu apabila perilaku tersebut telah dapat di
observasi secara langsung. Terjadi suatu perilaku yang dipengaruhi oleh berbagai faktor
baik internal maupun eksternal.

Monica (2007), pembentukan sikap seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor,
antara lain : pengalaman pribadi, pengaruh orang lain yang dianggap penting, pengaruh
kebudayaan, media massa, lembaga pendidikan dan lembaga agama serta pengaruh  faktor
emosional.

Newcomb (1954) dalam Notoatmodjo (2003), sikap itu merupakan kesiapan atau
kesediaan untuk bertindak dan bukan merupakan pelaksanaan motif tertentu. Sikap belum
merupakan suatu tindakan atau aktivitas, akan tetapi merupakan predisposisi tindakan
suatu perilaku. Dari teori tersebut dapat disimpulkan kembali bahwa sikap seseorang akan
dapat menentukan perilakunya. Sesuai Notoatmodjo (2003), bahwa secara teori memang
perubahan perilaku ini mengikuti tahap perubahan, yaitu : pengetahuan -sikap - praktik.

Sikap positif akan cepat terbentuk jika reaksi emosional positif serta informasi yang
diberikan mudah untuk diterima. Dalam pelaksanaan edukasi pada perawat untuk
membentuk sikap, harus memperhatikan berbagai faktor yang ada pada diri perawat
dengan menganut bahwa manusia adalah makhluk yang unik dimana manusia satu dengan
yang lainnya adalah berbeda sehingga sikap yang ada pada diri perawat antara satu dengan
lainnya juga berbeda .

Sikap Perawat
Tentang Hipotermi

Intervensi Keperawatan Total
Kurang Cukup Baik

N % n % N % N %
Negatif 1 4.2 1 4.2 6 25 8 33.3
Positif 3 12.5 3 12.5 10 41.7 16 66.7
Jumlah 4 16.7 4 16.7 16 66.7 24 100

Spearman rho ρ= 0,027                               r = 0,911
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SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan
Perawat yang mempunyai pengetahuan baik akan mampu melaksanakan intervensi

keperawatan dengan melakukan pencegahan hipotermi sebagai dasar perilaku seorang
perawat dalam merawat bayi berat lahir rendah. Sedangkan dalam membentuk sikap yang
baik dan mampu memberikan intervensi keperawatan hipotermi tidak hanya didasari oleh
pengetahuan yang baik saja tetapi keyakinan dan emosi seorang perawat akan secara
bersama – sama membentuk sikap secara utuh.

Saran

Para perawat dalam melaksanakan perawatan bayi berat lahir rendah diharapkan terus
menambah pengetahuannya, terutama intervensi keperawatan hipotermi karena pada
BBLR banyak faktor yang menjadi penyebabnya, bisa karena faktor intrinsik dan
ekstrinsik, sehingga perlu perhatian dan observasi selama perawatan. Perawat juga perlu
meningkatkan pengetahuan dengan lebih banyak membaca buku keperawatan dan
mengikuti seminar keperawatan neonatus sehingga pengetahuan dan informasi terkini
tentang perawatan bayi berat lahir rendah dapat diperoleh. Selain itu, rumah sakit
hendaknya senantiasa mendorong peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang dilakukan,
terutama dalam praktik tentang perawatan bayi  berat lahir rendah dengan pelatihan –
pelatihan ataupun bimbingan langsung di ruangan.
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ABSTRAK

Seiring meningkatnya kasus penyakit ginjal kronis stadium V di Indonesia khususnya
di Gresik menyebabkan banyak pasien yang menjalani hemodialisis. Peningkatan kreatinin
serum merupakan salah satu penyebab terjadinya penyakit ginjal kronis stadium V.

Biaya terbatas dan jarak rumah dengan fasilitas pelayanan kesehatan unit haemodialisa
menyebabkan pasien cenderung tidak taat dalam menjalani hemodialisis reguler. Sehingga
perlu dilakukan penilitian untuk menentukan hubungan pengetahuan dan sikap terhadap
kepatuhan jadwal hemodialisis rutin di unit haemodialisa Rumah Sakit Umum Gresik.

Penelitian ini menggunakan desain kohort, yang terdiri dari 67 sampel berdasarkan
teknik purposive sampling. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dan lembar
observasi. Data diolah dan dianalisis dengan menggunakan tabulasi silang Spearman Rho
Correlation dengan tingkat kesalahan α ≤ 0,05.

Hasil penilitian menunjukkan pengetahuan ρ = 0,003, sikap ρ = 0.0000. Hal ini
menunjukkan hubungan yang signifikan antara pengetahuan, sikap dan kepatuhan terhadap
jadwal rutin hemodialisis.

Untuk meningkatkan kepatuhan pada jadwal rutin hemodialisis, diperlukan dukungan
kepada pasien penderita panyakit ginjal kronis dan hemodialisis sehingga pengetahuan
pasien akan semakin baik, motivasi meningkat dan pasien dapat mematuhi jadwal yang
yang telah ditentukan.

Kata kunci : Kepatuhan Jadwal Hemodialisa Reguler, Pengetahuan Dan Sikap.

ABSTRACT

Along the increasing of kidney ailment patient chronic stadium V in Indonesia
specially in Gresik cause many patients experiencing haemodialysis. Increasing of serum
rate creatinin is one because of the happening of kidney ailment chronic stadium V.

Limitation of expense and apart house with the health service facility of
the haemodialysa unit cause patient tending to not be obedient in
experiencing haemodialysis in regular. For that require to be conducted by researching of
relation of knowledge and attitude to compliance of schedule of haemodialysis regular in
unit haemodialysis regular in unit of haemodialysa General Hospital Gresik.

This study used Cohort design, involving 67 samples were taken using purposive
sampling. Data were collected using questionnaire and observation. Data were processed
and analyzed by means of cross tabulation with spearman rho correlation. Coefficient with
level of error of α ≤ 0.05.

Resulted reverted that knowledge had ρ = 0.003, attitude ρ = 0.0000. This indicated
significant correlation between knowledge, attitude and compliance the haemodialysis
regular schedule.

To increase compliance of at schedule of haemodialysis regular really gift of reform to
the patient pandemic the chronic kidney and haemodialysis so that knowledge of patient
will progressively both for in the end will improve motivation and behavior of patient to
obey schedule were which have been programmed.
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PENDAHULUAN

Penyakit ginjal di masyarakat sukar untuk ditentukan mengingat cara timbulnya yang
bertahap, serta banyaknya faktor yang menjadi dasar penyebab kemunduran faal ginjal
yang bersifat menahun, progresif dan menetap ini. Renal Replacement Therapy merupakan
suatu metode pengobatan yang diberikan kepada penderita gagal ginjal yang tidak
mungkin lagi diobati secara konservatif. Renal Replacement Therapy dapat berupa
transplantasi ginjal (cangkok ginjal) atau dialisis. Pada prinsipnya, pilihan Renal
Replacement Therapy didasarkan pada pilihan penderita setelah mendapat informasi yang
akurat tentang jenis dialisis, pertimbangan biaya serta fasilitas dialisis yang tersedia
(Situmorang, 2002).

Di Amerika Serikat pada tahun 1978 didapatkan penderita penyakit ginjal kronis
stadium V baru yang memerlukan pengobatan aktif sejumlah 0,08/1000 penduduk, tahun
1989 meningkat menjadi 0,16/1000 penduduk dan tahun 1990 menjadi 0,181/1000
penduduk atau sekitar 45.000 penderita baru setiap tahun. Di Surabaya terjadi peningkatan
jumlah pasien dengan diagnosa penyakit ginjal kronis stadium V yang dirawat di Ruang
Penyakit Dalam dari 2,19% pada tahun 1989 menjadi 8,64% pada tahun 1996. Sedangkan
Crude Fatality Rate menurun dari 48,94% menjadi 21,48%. Di unit Hemodialisa RSUD
Kabupaten Gresik kunjungan pasien yang menjalani hemodialisis semakin meningkat. Hal
ini ditunjang data rekam medik, tahun 2004 tercatat sebanyak 144 pasien, tahun 2005
sebanyak 323 pasien, tahun 2006 sebanyak 507 pasien dan 822 pasien pada tahun 2007.
Saat ini dengan 13 mesin dialisis dapat mengerjakan 822 tindakan hemodialisis selama
tahun 2007, sedangkan populasi pasien hemodialisis saat ini mencapai lebih dari 81 pasien.

Penyebab penyakit ginjal kronis stadium V di berbagai negara hampir sama, akan
tetapi berbeda dalam perbandingan prosentasenya. Glomerulonefritis kronis merupakan
penyebab tersering penyakit ginjal kronis stadium V di Gresik, obstruksi karena batu
saluran kemih disertai infeksi merupakan penyebab kedua, hipertensi dan nefropati
diabetik juga meningkatkan prosentasenya. Data awal yang di peroleh ada kecenderungan
pasien tidak patuh terhadap jadwal hemodialisis reguler yang ditetapkan oleh perawat
dengan berbagai variasi alasan, antara lain : jarak rumah dengan fasilitas layanan kesehatan
jauh, tidak ada keluarga yang mengantar dan proses yang kronis serta kurang tahunya
pasien dan keluarga tentang sakitnya dan prosedur pengobatan yang dilakukan padahal
fasilitas dialisis, sumber daya manusia yang terlatih dan profesional telah tersedia.
Ketidakpatuhan pasien terhadap jadual hemodialisis reguler ini menyebabkan peningkatan
kadar kreatinin serum dan penurunan laju filtrasi glomelurus. Hal ini memperburuk
keadaan pasien dengan cepat dalam beberapa hari saja akan jatuh pada keadaaan azotemia
berat dan malnutrisi dengan manifestasi klinis berupa ketidakseimbangan cairan dan
elektrolit berat, sindroma hepatorenal, ensepalopati, bendungan paru akut dengan
overhidration, hipertensi berat dan keluhan saluran cerna dengan atau tanpa asthenia
(Sujono, 2006).

Tindakan yang dapat dilakukan perawat untuk membantu pasien penyakit ginjal kronis
yaitu dengan memberikan penyuluhan. Informasi yang baik kepada pasien dan keluarga
tentang penyakit ginjal kronis stadiumV, resiko dan prognosis, manfaat hemodialisis
regular dan efek samping pengobatan akan sangat membantu meningkatkan pengetahuan
dan kepatuhan pasien terhadap program hemodialisis regular untuk mencegah komplikasi
lebih lanjut. Untuk mendapatkan gambaran yang nyata tentang faktor–faktor yang
berhubungan dengan ketidakpatuhan jadual hemordialisi regular, maka perlu dilakukan
penelitian lebih lanjut guna mengetahui seberapa jauh hubungan pengetahuan dan sikap
dengan kepatuhan jadual hemordialisis reguler, sehingga hasil penelitian ini dapat
digunakan untuk mencari metode yang tepat dalam meningkatkan kepatuhan pasien
dengan penyakit ginjal kronis pada program hemodialisis regular.
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METODE DAN ANALISA

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan desain rancangan penelitian
kohort, karena pendekatan waktu yang digunakan adalah pendekatan waktu secara
longitudinal atau time period approach untuk menentukan hubungan pengetahuan dan
sikap pasien dengan kepatuhan jadual hemodialisis reguler pada pasien penyakit ginjal
kronis. Pengumpulan data menggunakan lembar kuesioner untuk mengetahui pengetahuan
dan sikap, sedangkan kepatuhan jadual hemodialisis reguler menggunakan lembar
observasi pada pasien penderita penyakit ginjal kronis stadium V di Unit Hemodialisa
RSUD Kabupaten Gresik pada bulan April 2008. Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh pasien penderita penyakit ginjal kronis stadium V di Unit Hemodialisa RSUD
Kabupaten Gresik sejumlah 81 pasien. Penentuan besar sampel menggunakan Purposive
Sampling dan sampel yang memenuhi kriteria inklusi sebanyak 67 pasien.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan dan sikap, sedangkan
variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kepatuhan jadual hemodialisis
reguler pada pasien penyakit ginjal kronis stadium V. Alat yang digunakan untuk
mengumpulkan data yaitu lembar kuesioner dan lembar observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hubungan Pengetahuan Dengan Kepatuhan Jadual Hemodialisis Reguler Di Unit
Hemodialisa RSUD Kabupaten Gresik

Tabel 1 Tabulasi silang hubungan pengetahuan dan kepatuhan terhadap jadual
hemodialisis reguler di Unit Hemodialisa RSUD Kabupaten Gresik, Mei
2008.

Pengetahuan tentang
PGK stadium V

Kepatuhan Total
Patuh Tidak Patuh N %

n % n %
Baik 43 74 0 0 43 64,2
Cukup 10 17 1 11 11 16,4
Kurang 5 9 8 89 13 19,4
Total 58 87 9 13 67 100
Spearman rho                  ρ = 0,003                                r = 0,359

Tabel 1 menunjukkan  bahwa sebagian besar 43 (74%) responden kepatuhannya patuh
mempunyai pengetahuan baik, dan sebagian kecil 5 (9%) responden kepatuhannya patuh
mempunyai pengetahuan kurang.

Hasil uji statistik menggunakan uji spearmans rho diperoleh tingkat kemaknaan ρ =
0,003 artinya ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan kepatuhan jadual
hemodialisis reguler. Sedangkan nilai koefisien korelasi r = 0,359 yang artinya ada derajat
hubungan rendah antara pengetahuan dengan kepatuhan jadual hemodialisis reguler.

Notoadmodjo (2003), pengetahuan merupakan domain yang sangat penting dalam
membentuk tindakan seseorang (overt behavior). Dari pengalaman dan penelitian terbukti
bahwa prilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih baik dari pada perilaku yang
tidak didasari oleh pengetahuan. Notoadmodjo (2003) memaparkan, pengetahuan
merupakan hasil dari tahu dan ini  terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap
suatu objek tertentu. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan
telinga. Dengan adanya pesan yang disampaikan melalui pendidikan kesehatan maka
diharapkan masyarakat, kelompok atau individu dapat memperoleh pengetahuan tentang
kesehatan yang lebih baik.

Sebagian besar 43 (56%) responden memiliki tingkat pengetahuan yang baik tentang
PGK stadium V. Hal ini terjadi karena sebagian besar 40 (60%) responden memiliki
tingkat pendidikan SMA. Menurut Martaadisubrata (2003), pendidikan yang rendah
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menyebabkan seseorang acuh tak acuh terhadap program kesehatan, sehingga mereka tidak
mengenal bahaya yang  mungkin terjadi. Walaupun ada sarana yang ada belum tentu
mereka tahu cara menggunakannya. Menurut I B Mantra (2000), bahwa semakin tinggi
pendidikan seseorang makin mudah pula seseorang untuk menerima informasi, baik dari
orang lain, media massa sehingga pengetahuan yang diterima semakin banyak. Dari teori
tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan
seseorang, semakin tinggi baik pula pengetahuannya. Dengan memiliki tingkat pendidikan
yang tinggi maka akan lebih mudah bagi seseorang tersebut untuk menerima informasi
tentang pendidikan kesehatan khususnya tentang penyakit ginjal kronis dan hemodialisis.

Sebagian kecil 13 (19%) responden memiliki pengetahuan yang kurang hal ini terjadi
karena sebagian kecil 2 (3%) responden tidak sekolah juga responden saat mendapat
pendidikan kesehatan situasi dan kondisinya tidak menunjang, misalanya dalam keadaan
akut, marah, belum adaptasi dengan lingkungan sehingga reaksi emosionalnya timbul.
Dapat juga disimpulkan bahwa seseorang yang mempunyai pengetahuan tentang penyakit
ginjal kronis (PGK) yang kurang akan berperilaku yang kurang pula dalam pelaksanaan
terapi hemodialisis dan akan berperilaku dalam pengambilan keputusan dengan
mempertimbangkan untung dan ruginya.

Fakta tersebut menunjukkan perlu sekali dilakukan penyuluhan kesehatan (PKMRS)
kepada pasien dan keluarganya saat pelaksanaan hemodialisis atau di ruang tunggu pasien,
sehingga pengetahuan pasien dan keluarga menjadi baik, yang pada akhirnya pasien dan
keluarga akan dapat mengenali masalahnya secara komprehensif. Dari hal ini pada
akhirnya tingkat kepatuhan pada pelaksanaan hemodialisis reguler dapat semakin baik.

2. Hubungan Sikap Dengan Kepatuhan Jadual Hemodialisis Reguler di Unit
Hemodialisa RSUD Kabupaten Gresik

Tabel 2 Tabulasi silang hubungan sikap dan kepatuhan terhadap jadual hemodialisis
reguler di Unit Hemodialisa RSUD Kabupaten Gresik, Mei 2008.

Sikap
Kepatuhan Total

Patuh Tidak Patuh N %
n % n %

Di atas rata - rata (positif) 53 93 5 50 58 87
Di bawah rata - rata (negatif) 4 7 5 50 9 13
Total 57 85 10 15 67 100
Spearman rho ρ = 0,000                                  r = 0,449

Tabel 2 menunjukkan bahwa hampir seluruhnya 53 (93%) responden kepatuhannya
patuh mempunyai sikap di atas rata – rata (positif), dan sebagian kecil 4(7%) responden
kepatuhannya patuh mempunyai sikap di bawah rata – rata (negatif).

Hasil uji statistik menggunakan uji spearmans rho di peroleh tingkat kemaknaan p =
0,0000 artinya ada hubungan yang signifikan antara sikap dengan kepatuhan jadual
hemodialisis reguler. Sedangkan nilai koefisien korelasi r = 0,449 yang artinya ada derajat
hubungan sedang antara pengetahuan dengan kepatuhan jadual hemodialisis  reguler.

Monica (2007), pembentukan sikap seseorang dipengaruhi oleh karena beberapa
faktor, antara lain : pengalaman pribadi, pengaruh orang lain yang dianggap penting,
pengaruh kebudayaan, media massa, lembaga pendidikan dan lembaga agama serta
pengaruh faktor emosional. Menurut Newcomb (1954) dalam Notoatmodjo (2003), sikap
itu merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak dan bukan merupakan pelaksanaan
motif tertentu. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas, akan tetapi
merupakan predisposisi tindakan suatu perilaku. Berdasarkan teori tersebut dapat
disimpulkan kembali bahwa sikap seseorang akan dapat menentukan perilakunya. Dalam
penelitian ini hubungan tersebut tinggi. Hal ini sesuai Notoatmodjo (2003), bahwa secara
teori memang perubahan perilaku ini mengikuti tahap – tahap perubahan : pengetahuan –
sikap – praktik untuk mewujudkan sikap menjadi perbuatan nyata diperlukan faktor



Journals of Ners Community Vol 3 No 1 Juni 2012

28

pendukung atau kondisi yang memungkinkan, antara lain pengalaman pribadi atau
pengaruh dari orang lain atau pasien lain yang menderita sakit yang sama.

Dari 67% responden sebagian kecil 9 (13%) responden mempunyai sikap di bawah
rata – rata (negatif), dan sebagian kecil 10 (15%) responden tidak patuh terhadap program
hemodialisis  reguler. Hal ini terjadi karena menurut Djamaluddin Ancok (1999),
menyatakan bahwa selain pengetahuan, faktor lain yang mempengaruhi sikap seseorang
adalah keyakinan normatif terhadap hal tersebut. Artinya walaupun orang tersebut
mempunyai pengetahuan baik, orang ini juga ingin mengetahui bagaimana orang lain yang
berpengaruh dalam kehidupannya memandang hal tersebut. Umumnya individu cenderung
untuk memiliki sikap yang searah dengan sikap orang yang penting karena dimotivasi oleh
keinginan untuk menghindari konflik dengan orang tersebut. Sikap positif akan cepat
terbentuk jika reaksi emosional positif serta informasi yang diberikan mudah untuk
diterima, oleh karena itu perawat dan dokter perlu untuk memfasilitasi dengan membentuk
suatu wadah atau perkumpulan dimana keluarga dan pasien PGK yang menjalani program
terapi hemodialisis reguler dapat berbagi cerita, pengalaman dan pengetahuannya. Dengan
hal ini diharapkan akan memunculkan sikap positif untuk selalu patuh dan datang tepat
sesuai jadual yang telah diprogramkan oleh petugas.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Ada hubungan antara pengetahuan dan sikap dengan kepatuhan jadual hemodialisis
regular di Unit Hemodialisa RSUD Kabupaten Gresik. Semakin tinggi pengetahuan dan
sikap pasien beserta keluarga semakin tinggi tingkat pemahaman dan  kesediaan yang
dimiliki pasien beserta keluarga untuk mematuhi jadual hemodialisis regular.

Saran

Memotivasi keluarga untuk tetap memberikan apresiasi dan dukungan yang tinggi
kepada pasien untuk terlaksananya program terapi hemodialisis. Tenaga kesehatan
sebaiknya membuat kegiatan penyuluhan kesehatan yang berhubungan dengan penyakit
ginjal dan hemodialisis kepada pasien dan keluarganya. Pihak manajemen rumah sakit
hendaknya membuat suatu perkumpulan atau wadah bagi pasien – pasien dengan penyakit
ginjal kronis sehingga dengan wadah ini akan memberikan kesempatan bagi pasien untuk
saling bertukar pengalaman dan berbagi rasa, yang akhirnya dapat menumbuhkan copying
mecanism yang baik dan diharapkan sikap positif pasien terhadap kepatuhan jadual
hemodialisis regular semakin baik pula.
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(Counselling Influence Concerning Therapy Lung Tuberculosis to Effort Prevention of
Failure Medication at Lung Tuberculosis Patients)
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ABSTRAK

Penyakit Tuberkulosis (TBC) adalah penyakit yang mudah menular dan dalam tahun-
tahun terakhir ini mengalami peningkatan pada jumlah kasus baru dan angka kematian
sehingga perlu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan pengaruh konseling
mengenai terapi TB paru sebagai upaya pencegahan kegagalan pengobatan pada penderita
tuberkulosis paru.

Desain penelitian yang digunakan adalah desain pra eksperimen pre-post test. Dengan
jumlah sampel 57 responden dan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive
sampling. Variabel independen penelitian ini adalah penyuluhan kesehatan Tuberkulosis,
variabel dependen adalah upaya pencegahan kegagalan pengobatan Tuberkulosis.

Hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan uji statistik korelasi wilcoxon
didapatkan kemaknaan ρ = 0,00 dimana lebih kecil dari 0,05 yang berarti H1 diterima dan
H0 ditolak, berarti ada pengaruh penyuluhan terhadap upaya pencegahan kegagalan
pengobatan Tuberkulosis.

Diharapkan perawat selalu memberikan konseling mengenai tuberkulosis paru
terutama untuk mencegah kegagalan pengobatan pada penderita tuberkulosis paru.

Kata kunci : Penyuluhan Terapi Tuberkulosis Paru, Kegagalan Pencegahan
Pengobatan Pasien Tuberkulosis.

ABSTRACT

Tuberculosis disease (Tuberculosis) is easy to disease catching where in last yrs.
Show improvement in number new case and this purpose of research is explain counselling
influence concerning therapy lung tuberculosis to effort prevention of failure of medication
at lung tuberculosis patient.

The research designs was pre experiment pre post-test design. With amount of samples
of 57 responders and apply technique in sampling that is non probability sampling by the
way, of purposive sampling that is lying open causality by the way, of entangling one
group of subjects. Variable this research was counselling of health of Tuberculosis,
variable the dependant was action effort prevention of failure of medication of
Tuberculosis.

Resulted of research of analysis statistic by using test statistic
correlation wilcoxon got by meaning ρ = 0,00 where smaller than 0,05 meaning H1 was
received and H0 is refused, mean Counselling of health concerting pointlessness
Tuberculosis have and effect on to effort prevented one failure of medication of
Tuberculosis

Expected by nurse always give counselling concerning tuberculosis lung especially for
humanity relapsing risk at patient tuberculosis lung.

Keywords : Counselling Of Therapy Tuberculosis Lung, Preventive Failure Of
Medication Of Patient Tuberculosis.
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PENDAHULUAN

Penyakit Tuberculosis (TBC) merupakan penyakit yang mudah menular dimana dalam
tahun-tahun terakhir memperlihatkan peningkatan dalam jumlah kasus baru dan angka
kematian (Dinkes, 2005). Menuut data organisasi kesehatan dunia (WHO) tahun 1995
indonesia termasuk negara yang menderita TBC ke tiga. Masalah TBC di indonesia sangat
besar karena setiap tahun bertambah 250.000 kasus baru TBC dan sekitar 140.000
kematian terjadi setiap tahun (Depkes, 2005). Dari tingginya kematian kasus tersebut
disebabkan karena kurangnya pengetahuan, merasa sudah sembuh dan malas berobat atau
kurang motivasi melanjutkan pengobatan sampai tuntas sehingga pengobatan gagal (Arto,
2005). Kegagalan ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan motivasi tentang
keteraturan penggunaan obat dalam waktu yang lama belum dipahami. Di RSUD Gresik
sudah dilakukan PKMRS (Pendidikan Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit) tentang
keteraturan penggunaan obat TBC tetapi hasilnya jauh dari harapan sehingga perlu
diadakan upaya lain yaitu berupa konseling baik secara individu atau kelompok.

Di indonesia angka yang diperoleh dari MDR-TB baik yang primer maupun yang
sekunder akan sulit diobati dan keberhasilannya kurang lebih 50% serta dengan biyaya 100
kali lebih mahal (Isbaniyah, 2005). Rerata jumlah pengunjungan setiap hari 30 orang
penderita TBC di RSUD Gresik. Pada tahun 2006 sebanyak 45 paien dan jumlah pasien
yang drop out sebanyak 30 pasien. Penyakit TBC merupakan penyakit menular dan
pengobatannya minimum 6 bulan. Kurangnya penyuluhan yang diberikan kepada pasien
untuk keteraturan obat dapat mengakibatkan kedisiplinan minum obat rendah  (Dinkes,
2005).

Upaya pencegahan kegagalan pengobatan pada pasien TBC yaitu dengan banyak
mendapatkan informasi baik dari petugas kesehatan maupun media massa, agar
pengobatannya dilakukan sampai tuntas. Prinsip pelaksanaan pendidikan kesehatan adalah
proses belajar dimana akan terjadi perubahan kemampuan (perilaku) pada diri orang
tersebut (Notoadmodjo, 2003). Penyuluhan kesehatan mempunyai peranan penting untuk
mencegah atau mengubah perilaku pasien TBC dalam pengobatannya sampai tuntas,
sehingga penyakitnya sembuh total dan bahkan kematian dapat dicegah. Pengobatan TBC
yang tidak berlangsung sampai 6 bulan akan mengakibatkan sisa-sisa BTA berkembang
biak secara intermitten yang dapat mengakibatkan terjadinya kekambuhan. BTA yang
menyerang sudah tahan terhadap OAT atau BTA yang multi drug resisten (MDR-TB) yang
sulit diobati (Arto, 2005).

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh penyuluhan kesehatan
tentang penatalaksanaan TBC terhadap upaya pencegahan kegagalan pengobatan pada
penderita TBC. Diharapkan nantinya dapat meningkatkan upaya pasien dan berkurangnya
resiko kematian pada pasien serta dapat meminimalkan resiko kematian pada pasien yang
menderita TBC.

METODE DAN ANALISA

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan desain Pra Exsperimen Pre-
Post Test Design untuk mengetahui apakah ada pengaruh penyuluhan terhadap tindakan
usaha pencegahan kegagalan pengobatan TBC. Pengumpulan data menggunakan lembar
kuesioner sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan pada pasien penderita TBC di Poli
Paru RSUD Gresik pada bulan Maret 2008. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
penderita TB Paru di Poli Paru RSUD Gresik sebanyak 60 pasien. Penentuan besar sampel
menggunakan Purposive Sampling dan sampel yang memenuhi kriteria inklusi sebanyak
57 pasien.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah penyuluhan kesehatan TBC,
sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah upaya pencegahan kegagalan
pengobatan TBC. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu lembar kuesioner.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Pencegahan Kegagalan Pengobatan Penderita TBC Sebelum Diberikan
Penyuluhan Kesehatan Tentang Penatalaksanaan Tuberkulosis

Dari 57 responden hampir setengahnya mengatakan upaya pencegahan TBC kurang
(47.4%) dan sebagian kecil (17,5%) mengatakan upaya pencegahan TBC baik.

Pendidikan kesehatan merupakan proses perubahan perilaku secara terencana pada diri
individu, kelompok atau masyarakat untuk lebih mandiri dalam mencapai tujuan hidup
sehat (Suliha, dkk, 2003).

Seseorang cenderung tidak berubah apabila seseorang belum mendapatkan pendidikan
atau respon dari luar untuk merubah sikap dan tingkah lakunya dan bila mendapatkan
stimulasi itu maka seseorang tersebut akan berubah sesuai dengan apa yang telah mereka
dapatkan. Dilihat dari gambar 1 dari 57 responden sebagian besar memiliki pekerjaan
swasta sebanyak 36 responden (63,2%). Karena mereka sibuk bekerja sehingga
mengabaikan kesehatannya dan lupa untuk minum obat sesuai dengan anjuran dari dokter.

2. Upaya Pencegahan Kegagalan Pengobatan Penderita TBC Sesudah Diberikan
Penyuluhan Kesehatan Tentang Penatalaksanaan Tuberkulosis.

Dari 57 responden ternyata hampir setengahnya menyatakan setelah diberi penyuluhan
pengetahuan bertambah tentang upaya pencegahan penyakit TBC menjadi baik (43,9%)
dan sebagian kecil (29,8%) menyatakan tetap kurang memahami tentang upaya
pencegahan penyakit TBC.

Penyuluhan kesehatan adalah gabungan berbagai kegiatan dan kesempatan yang
berlandaskan prinsip-prinsip belajar untuk mencapai suatu keadaan dimana individu,
keluarga, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan ingin hidup sehat, tahu
bagaimana caranya dan melakukan apa yang biasa dilakukan secara perorangan maupun
kelompok dan meminta pertolongan bila perlu (Depkes RI, 2005).

Pendidikan kesehatan adalah sebagai usaha atau kegiatan untuk membantu individu
atau masyarakat dalam meningkatkan kemampuan untuk mencapai kesehatan yang optimal
(Notoadmodjo. S, 1993).

Kurt Lewin (1951) yang dikutip oleh Nursalam (2002), mengungkapkan bahwa proses
perubahan perilaku melalui tiga tahap yaitu (1) Pencarian (unfreesing) yaitu adanya
motivasi kuat untuk beranjak dari keadaan semula dan berubahnya keseimbangan yang
ada, (2) Bergerak (moving) yaitu bergerak menuju keadaan yang baru, (3) Pembekuan
(refreezing) yaitu mencapai tingkat atau tahap yang baru atau mencapai keseimbangan
baru.

Stimulasi yang telah didapatkan dari luar, diproses dalam diri seseorang tersebut lalu
dipraktekkan untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-harinya. Hasil kuesioner dari 57
responden hampir seluruh berpendidikan SMA sebanyak 49 responden (80%). Dengan ini
maka pengetahuan seseorang dipengaruhi oleh pendidikan yang telah diperoleh semakin
tinggi pendidikan yang didapat maka semakin mudah untuk menerima suatu perubahan.

3. Pengaruh Penyuluhan Kesehatan Terhadap Upaya Pencegahan Kegagalan
Pengobatan TBC.

Tabel 1 Perubahan upaya pencegahan sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan
TBC di poli perbulan Maret 2008.

Kriteria Sebelum Penyuluhan Sesudah Penyuluhan
N % N %

Baik 10 17.5% 25 43,9%
Cukup 20 35,1% 15 26,3%
Kurang 27 47,4% 17 29,8%
Koefisien korelasi (r) : -3,499                   Signifikan (ρ) : 0,00
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Tabel 1 menunjukan hasil analisis statistik dengan menggunakan uji statistik korelasi
wilcoxon didapatkan kemaknaan ρ = 0,00 dimana sama dengan 0,00 berarti H1 diterima
dan Ho ditolak, artinya pengaruh penyuluhan kesehatan berpengaruh terhadap upaya
pencegahan kegagalan pengobatan TBC. Dapat dilihat sebelum dilakukan penyuluhan
didapatkan bahwa dari 57 responden hampir setengahnya mengatakan upaya pencegahan
tentang TBC kurang (47,4%). Dan setelah dilakukan penyuluhan didapatkan 57 ternyata
hampir setengahnya mengatakan setelah diberi penyuluhan pengetahuan bertambah tentang
upaya pencegahan penyakit TBC menjadi baik (43,9%).

Tabel 1 menunjukan hubungan yang signifikan antara penguruh penyuluhan kesehatan
terhadap upaya pencegahan kegagalan pengobatan TBC, hal ini dapat dilihat dalam dari uji
korelasi wilcoxon singed ranks test menunjukan derajat hubungan pengaruh kesehatan
terhadap upaya pencegahan kegagalan pengobatan TBC tinggi. Dimana penyuluhan
merupakan gabungan berbagai kegiatan dan kesempatan yang berlandaskan prinsip-prinsip
belajar untuk mencapai suatu keadaan individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat
secara keseluruhan ingin hidup sehat, tahu bagaimana caranya dan melakukan apa yang
bisa dilakukan secara perorangan maupun kelompok dan meminta pertolongan bila perlu
(Depkes RI, 2005). Dengan adanya penyuluhan maka akan menambah wawasan bagi
pasien dalam meningkatkan pengetahuan sebagai upaya pencegahan kegagalan pengobatan
penderita TBC. Dimana pendidikan kesehatan adalah sebagai usaha atau kegiatan untuk
membantu individu atau masyarakat dalam meningkatkan kemampuan untuk mencapai
kesehatan yang optimal (Notoatmodjo. S, 1993). Dengan kata lain maka terdapat
perubahan perilaku pada pasien untuk melakukan upaya pencegahan kegagalan pengobatan
penderita TBC yang mana seseorang sebelum diberikan penyuluhan maka orang tersebut
cenderung untuk tidak berubah karena dalam hatinya belum bergerak untuk berubah
menurut Rogers (1974) yang dikutip oleh Notoatmodjo (2003), mengemukakan bahwa
sebelum mengadopsi perilaku baru dalam diri seseorang akan terjadi proses yang berturut-
turut yaitu:
1. Awareness (kesadaran). Dimana seseorang menyadari dalam arti mengetahui terlebih

dahulu terhadap stimulasi.
2. Interest. Subyek mulai tertarik terhadap stimulasi/obyek tersebut. Disini sikap subyek

sudah mulai timbul.
3. Evaluation. Pada tahap ini subyek mulai menimbang-nimbang baik buruknya stimulasi

terhadap dirinya.
4. Trial. Dimana subyek mulai melakukan sesuatu sesuai apa yang dikehendaki oleh

stimulasi.
5. Adoption. Dimana subyek telah berperilaku sesuai dengan pengetahuan, kesadaran dan

sikap terhadap stimulasi.
Dalam keberhasilan merubah perilaku seseorang salah satunya adalah dengan

penyuluhan dan menurut fredman 1998, keberhasilan penyuluhan dapat dipengaruhi oleh
beberapa faktor antara lain :
1. Faktor klien

1) Motivasi anggota keluarga
2) Usia
3) Pendidikan
4) Keadaan psikologi
5) Persepsi klien atau anggota keluarga terhadap masalah-masalah kesehatan.

2. Faktor komunikasi
1) Kurangnya pemahaman terhadap masalah.
2) Tentang bahasa dan kebudayaan.
3) Rentang sosial dan ekonomi.
4) Ketidakmampuan komunikasi secara jelas.

3. Faktor-faktor situasional
1) Lingkungan.
2) Waktu.
3) Modalitas pengajaran.
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Pengetahuan responden setelah dilakukan penyuluhan akan berpengaruh terhadap
pengetahuan responden dalam upaya pencegahan pengobatan TBC bertambah, hal ini
dapat didasari latar belakang pendidikan responden yang kebanyakan adalah SMA dimana
semakin tinggi pendidikan seseorang maka pengetahuan seseorang tersebut tinggi pula dan
dalam proses memberikan penyuluhan maka akan mudah untuk mengajak mereka untuk
berubah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Upaya pencegahan kegagalan pengobatan TBC sebelum mendapatkan penyuluhan
hampir setengah responden mengatakan pencegahan terhadap TBC kurang, dan sesudah
diberikan penyuluhan hampir setengah responden mengatakan pencegahan tentang TBC
baik. Hal ini disebabkan karena faktor pendidikan, semakin tinggi pendidikan seseorang
semakin tinggi pula pengetahuan seseorang tersebut, sehingga ada pengaruh penyuluhan
kesehatan terhadap upaya pencegahan penyakit TBC.

Saran

Perawat harus bisa memberikan penyuluhan yang tepat pada pasien TBC khususnya
untuk menghindari kegagalan pengobatan TBC, dan kepada instansi agar lebih sering
menginstruksikan perawat setiap ada pasien TBC untuk memberikan penyuluhan yang
tepat.
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ABSTRAK

Seiring dengan meningkatnya permintaan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan
kepuasan klien terhadap kinerja perawat yang bertujuan agar perawat mampu bertindak
profesional dengan didukung oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap membuat
kepuasan klien lebih maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan
kinerja perawat dalam penyisipan AV fistula dengan kepuasan klien yang menjalani
hemodialisis di Unit Hemodialisa Rumah Sakit Umum  Daerah Kabupaten Gresik.

Penelitian ini menggunakan desain Cross Sectional untuk mengetahui hubungan
antara variabel independen dan dependen, populasi responden adalah klien di Unit
Hemodialis yang sesuai kriteria inklusi sebanyak 70 responden diperoleh dengan teknik
Purposive Sampling, variabel dalam penelitian ini adalah kinerja perawat dalam
pemasangan AV fistula sebagai variabel independen dan kepuasan klien menjalani
hemodialisis sebagai variabel dependen, pengumpulan data menggunakan kuesioner yang
dibagikan kepada responden, hasil dari pengumpulan data dianalisis dengan Uji Spearman
Rho dengan tingkat kemaknaan ρ (0.05).

Dari analisis uji Spearman Rho didapatkan ρ = 0,004 dengan koefisien korelasi 0,343.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kinerja perawat
dalam penyisipan AV fistula dengan kepuasan klien mengalami hemodialisis.

Berdasarkan data di atas bahwa kinerja yang baik akan mampu memberikan pelayanan
paripurna, dengan harapan kinerja perawat lebih ditingkatkan demi psikologi kepuasan dan
fisik klien.

Kata kunci : Kinerja Perawat, Kepuasan, AV Fistula

ABSTRACT

Along with the increasing of demand of service of health which with quality and
satisfaction of client cause nurse performance is more optimal, for the purpose nurse is
claimed to act professional with supported by is knowledge, skill and attitude making
satisfaction of client is more maximal. These research aim to know the relation of nurse
performance in insertion of AV fistula with satisfaction of clien experiencing
haemodialysis in Unit Hemodialisa Gresik Hospital.

This research used cross sectional design for knowing relation between variable
independent and dependent, responder population was client in Unit Hemodialisa
matching criteria inclusion was 70 respondents which obtained by the way of purposive
sample, variable which checked was nurse performance in insertion of AV fistula as
independent variable and satisfaction of client experiencing haemodialysis as variable
dependent, data collecting apply questionnaire to respondents, result from the data
collecting here in after analyzed with Test Sperarmans rho with level of meaning ρ (0.05).

From test analysis Spearmans Rho in getting meaning ρ=0.004 with correlation
coefficient of 0.343. So concluded that was lower relationship which significant between
nurses performance in insertion of AV fistula with satisfaction of clients experiencing
haemodialysis.
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Based on data above that good performance will be able to give plenary service, on
the chance of nurse performance was more improved for the shake of satisfaction client
psychology and also physical.

Keywords : Nurse Performance, Satisfaction, AV Fistula

PENDAHULUAN

Asuhan keperawatan bermutu dipersepsikan klien dan keluarga sebagai pelayanan
yang dapat memenuhi harapan klien. Klien mengharapkan penghargaan atas jasa yang
telah mereka berikan dan mengharapkan kualitas pelayanan sesuai dengan yang
dibutuhkan. Pada saat ini makin banyak klien yang menuntut untuk diberikan informasi
tentang kondisi kesehatannya dan keputusan yang terkait dengan tindakan medik atau
tindakan keperawatan yang akan diterimanya. Perhatian mereka diarahkan seluruhnya pada
spektrum pelayanan kesehatan yang mereka terima selama berada di rumah sakit
(Nurachmah, 2001). Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik merupakan sarana
pelayanan yang mempunyai Unit Hemodialisa, dimana tindakan keperawatan yang
diberikan kepada klien berupa pemasangan AV fistula. AV fistula merupakan suatu alat
sebagai sarana hubungan sirkulasi (vasculair acses) untuk mengeluarkan darah dari tubuh
yang kemudian masuk ke dalam dialiser dan selanjutnya darah kembali ke dalam tubuh
(Depkes RI, 1999). Semakin bertambahnya kunjungan klien ke Unit Hemodialisa Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik perhatian perawat semakin berkurang, hal ini
berpengaruh pada tindakan pamasangan AV fistula yang mengabaikan prosedur tetap yang
ada sehingga berdampak pada psikologis klien dengan merasakan ketidakpuasannya dalam
menjalankan prosedur tetap pemasangan AV fistula. Ketidakpuasan klien dinyatakan
dengan rasa aman dan nyaman dalam penusukan jarum AV fistula kedalam jaringan tubuh.
Ketidakpuasan yang dimaksud adalah pada penusukan jarum AV fistula perawat kurang
memperhatikan kenyamanan atau penurunan rasa nyeri saat dilakukan tindakan oleh
perawat dan banyak klien yang mengeluh nyeri waktu pemasangan AV fistula.

Kunjungan klien yang menjalani hemodialisa semakin meningkat dibuktikan dari data
di Rekam Medik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik dari tahun 2004 sebanyak
144 klien, tahun 2005 sebanyak 323 klien, tahun 2006 sebanyak 507 dan tahun 2007
sebanyak 822 klien. Untuk tindakan pemasangan AV fistula tahun 2004 sebanyak 544,
tahun 2005 sebanyak 984, tahun 2006 sebanyak 2805, dan tahun 2007 sebanyak 5134
tindakan. Dari hasil pengambilan data awal pada tanggal 18 Januari 2008 di Unit
Hemodialisa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik diketahui bahwa dari 10 klien,
60% klien yang merasa kurang puas terhadap tindakan pemasangan AV fistula.

Satu masalah yang bisa diungkapkan adalah meningkatnya kunjungan klien di Unit
Hemodialisa akan semakin meningkatkan kinerja perawat dalam tindakan pemasangan AV
fistula. Perhatian perawat sangat dibutuhkan oleh klien yang sedang menjalani
hemodialisis, klien menginginkan perawat yang melayaninya memiliki sikap baik, murah
senyum, sabar, mampu berbahasa yang mudah difahami, serta berkeingian menolong yang
tulus dan mampu menghargai klien dan pendapatnya. Mereka mengharapkan perawat
memiliki pengetahuan yang memadai tentang kondisi penyakitnya sehingga perawat
mampu mengatasi setiap keluhan yang dialami oleh individual klien (Nurachmah, 2001).
Kinerja perawat meningkat menimbulkan perhatian yang kurang dalam menjalankan
prosedur tetap dalam pemasangan AV fistula dan akan menimbulkan rasa terburu-buru
sehingga berdampak pada psikologis klien dengan merasakan ketidakpuasannya.
Ketidakpuasan klien disebabkan oleh pelayanan keperawatan yang kurang profesional,
yang kurang melaksanakan prosedur tetap ruangan dalam pemasangan AV fistula yang
telah ditetapkan oleh rumah sakit.

Upaya meningkatkan kepuasan klien tersebut dengan melakukan prosedur persiapan
tindakan dalam pemasangan AV fistula yang telah ditetapkan. Semakin patuh semua
tenaga profesional kepada standar yang diakui oleh masing-masing profesi, akan semakin
tinggi pula mutu asuhan keperawatan terhadap klien. Yang berarti bahwa kinerja tenaga
profesional keperawatan semakin meningkat (Wiyono, 1999). Disamping itu untuk
meningkatkan kinerja tenaga profesional keperawatan perlu ditempuh cara-cara yang salah
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satunya adalah penempatan tenaga profesional keperawatan yang sesuai dibidangnya
(Djojodibroto, 2000). Dari pemikiran dan fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk
meneliti hubugan kinerja perawat dalam pemasangan AV fistula dengan kepuasan klien
yang menjalani hemodialysis.

METODE DAN ANALISA

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan desain Cross Sectional, sesuai
dengan tujuan penelitian yang menekankan pada waktu pengukuran/observasi hanya
dilakukan satu kali pada satu waktu (tidak ada follow up) untuk menentukan hubungan
kinerja perawat dalam pemasangan AV fistula dengan kepuasan klien yang menjalani
hemodialisis. Pengumpulan data menggunakan lembar kuesioner kinerja perawat untuk
mengetahui kinerja perawat dalam melaksanakan tindakan pemasangan AV fistula yang
terdiri dari persiapan psikologis, persiapan fisik, persiapan mesin dan lembar kuesioner
tentang kepuasan pasien yang menjalani hemodialisis, meliputi dimensi kenyataan,
dimensi kepercayaan, dimensi tanggung jawab dan tingkat kepuasan klien terhadap
pemasangan AV fistula yang dilakukan di Unit Hemodialisa Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Gresik pada bulan Juni sampai dengan Juli 2008. Populasi dalam penelitian ini
adalah seluruh klien yang menjalani hemodialisis sebanyak 85 klien. Penentuan besar
sampel menggunakan Purposive Sampling dan sampel yang memenuhi kriteria inklusi
sebanyak 70 klien.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah kinerja perawat dalam pemasangan
AV fistula, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepuasan klien yang
menjalani hemodialisis. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu lembar
kuesioner.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kinerja Perawat Dalam Pemasangan AV Fistula.

Distibusi kinerja perawat dalam pemasangan AV fistula di Unit Hemodialisa RSUD
Kabupaten Gresik bulan Juni s/d Juli 2008 didapatkan hasil hampir seluruh 56 (80%)
responden menyatakan kinerja perawat dilakukan sepenuhnya dengan tepat dan sebagian
kecil 3 (4%) responden menyatakan kinerja perawat dilakukan sedikit.

Sedarmayanti (2001), mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perawat
yang antara lain : sikap kerja, tingkat keterampilan yang ditentukan oleh pendidikan,
latihan dalam manajemen dan supervisi serta keterampilan dalam teknik profesi, hubungan
antara tenaga kerja dan pimpinan unit organisasi, manajemen kinerja / produktivitas dan
efisiensi tenaga kerja. Spesialis perawat sebagai profesional ahli hendaknya dalam
melakukan praktek keperawatan selalu berorientasi pada akuntabilitas (tanggung
gugat),liabilitas (tanggung jawab) dan outcome klien yang yang lebih baik. Akuntabilitas
diartikan sebagai suatu keadaan yang dapat dipertanggung jawabkan atau dijelaskan.
Sedangkan liabilitas adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan seorang perawat baik
aktual maupun potensial perawat adalah subyek profesional yang dituntut untuk
melaksanakan berbagai tugas dan kewajiban yang diembannya (Wrigt, 2004).

Hasil tabulasi kinerja perawat bahwa seluruhnya perawat kinerja perawat hemodialisa
ditujukan sepenuhnya kepada persiapan-persiapan mesin hemodialisa termasuk persiapan
alat-alat pada waktu dilakukan pemasangan AV fistula, persiapan heparinisasi dan
pengawasan saat hemodialisis berlangsung. Tanpa mengesampingkan persiapan psikologis
dan persiapan fisik. Dengan demikian perawat hemodialisa harus memiliki spesialisasi
perawat sebagai profesional ahli dalam tindakan keperawatan pada saat melaksanakan
persiapan hemodialisis dan pemasangan AV fistula.

2. Kepuasan Klien Yang Menjalani Hemodialisis
Distribusi kepuasan klien yang menjalani hemodialisis di Unit Hemodialisa RSUD

Kabupaten Gresik bulan Juni s/d Juli 2008 didapatkan hasil sebagian besar 41 (58%)
responden merasa puas dan sebagian kecil 2 (3%) responden tidak puas.
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Wiyono (1999), bahwa kepuasan klien akan tercapai bila diperoleh hasil yang optimal
bagi setiap klien dan pelayanan kesehatan memperhatikan kemampuan klien dan
keluarganya serta perhatian terhadap keluhan, kondisi lingkungan fisik dan tanggap kepada
kebutuhan klien sehingga tercapai keseimbangan yang sebaik-baiknya. Kepuasan
pelanggan rumah sakit atau kepuasan klien menurut Wiyono (1999), dipengaruhi beberapa
faktor, yaitu : pendekatan dan perilaku petugas, perasaan klien terutama saat pertama kali
datang, mutu informasi yang diterima, seperti apa yang dikerjakan, apa yang dapat
diharapkan, prosedur perjanjian, waktu tunggu, fasilitas umum yang tersedia. Fasilitas
untuk klien seperti mutu makanan , privasi dan pengaturan kunjungan, outcome tetapi dan
perawatan yang diterima.

Data hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kepuasan klien dipengaruhi oleh
beberapa faktor diantaranya pendekatan dan perilaku petugas kesehatan dalam
memberikan pelayanan kesehatan. Karena itu klien akan menerima kita dengan baik atau
dengan perasaan puas terhadap tindakan yang kita laksanakan.

3. Hubungan Kinerja Perawat dalam Pemasangan AV Fistula dengan Kepuasan
Klien Yang Menjalani Hemodilisis

Tabel 1 Hasil krosstabulasi dan analisa kinerja perawat dalam pemasangan AV fistula
dengan kepuasan klien yang menjalani hemodialisis di RSUD Kabupaten
Gresik bulan Juni s/d Juli 2008.

No KINERJA
PERAWATAN

KEPUASAN KLIEN

TOTALSangat
Tidak Puas Tidak Puas Biasa Puas Sangat Puas

Frek % Frek % Frek % Frek % Frek % Frek %
1 Dilakukan sedikit 1 1.4% 2 2.9% 3 4.3%

2
Dilakukan hanya
sebagian 1 1.4% 2 2.9% 1 1.4% 1 1.4% 1 1.4% 6 8.6%

3

Dilakukan
sepenuhnya
namun tidak
lengkap

1 1.4% 1 1.4% 3 4.3% 5 7.1%

4

Dilakukan
sepenuhnya
dengan tepat

3 4.3% 39 55.7% 14 20% 56 80%

TOTAL 2 2.8% 5 7.2% 4 5.7% 41 58.6% 18 25.7% 70 100%

Sig. (2-tailed)                : 0,0004 Correlation Coefficient : 0,343

Tabel 1 dapat dilihat bahwa sebagian besar 39 (55,7%) responden menyatakan bahwa
kinerja perawat yang dilakukan sepenuhnya dengan tepat kepuasan klien menunjukkan
puas. Sedangkan sebagian kecil 1 (1,4%) responden menyatakan bahwa kinerja perawat
yang dilakukan sedikit kepuasan klien menunjukkan sangan tidak puas, kinerja perawat
yang dilakukan hanya sebagian kepuasan klien menunjukkan sangat tidak puas, biasa, puas
dan sangat puas. Kinerja perawat yang dilakukan sepenuhnya namun tidak lengkap
kepuasan klien menunjukkan tidak puas dan puas.

Hasil uji statistik Sperman rho dengan menggunakan software komputer SPSS 11 for
windows didapatkan nilai kemaknaknaan ρ 0,004, dengan koefisien korelasi 0,343 yang
berarti ada hubungan rendah antara kinerja perawat daam pemasangan AV fistula dengan
klien yang menjalani hemodialisis di Unit Hemodialisis RSUD Kabupaten Gresik.
Sehingga hipotesis yang menyatakan ada hubungan kinerja perawat dengan kepuasan klien
diterima, berarti kinerja perawat dalam pemasangan AV fistula ada hubungan dengan
kepuasan klien yang menjalani hemodialisis. Ini disebabkan hampir seluruh kinerja
perawat dalam pemasangan AV fistula dilakukan sepenuhnya dengan tepat, hal ini terbukti
dari data yang diambil dari 70 responden ada 56 (80%) responden dan sebagaian besar
kepuasan klien yang diambil dari 70 responden mencapai 41 (58,6%) responden yang
merasa puas.
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Mangkunegara (2000), dorongan berprestasi dalam diri seseorang perawat untuk
melakukan suatu tugas dilakukan dengan sebaik-baiknya dan mampu mencapai prestasi
kerja (kinerja) dengan predikat terpuji. Menurut Mc Clelland, yang dikutip oleh
Mangkunegara (2000), seseorang yang memiliki dorongan berprestasi tinggi harus
memiliki tanggung jawab pribadi yang tinggi, berani mengambil resiko, memiliki tujuan
yang realistis, memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk merealisasi
tujuannya, memanfaatkan umpan balik yang konkret dalam seluruh kegiatan kerja yang
dilakukan, mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah diprogramkan.
Berdasarkan pendapat tersebut seorang perawat akan mencapai kinerja yang maksimal,
dorongan yang dimiliki oleh seorang perawat harus ditumbuhkan dari dalam diri sendiri
selain dari lingkungan kerja. Menurut Parasuraman et al (1998), menuntut kualitas
pelayanan dapat diukur melalui harapan dan persepsi pelanggan, diantaranya: 1) Tangibles,
merupakan suatu kondisi nyata yang ada pada suatu tempat atau ruang. 2) Reliability,
kemampuan perawat ntuk memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat dan
berorientasi pada kepuasan pelanggan. 3) Responsieness, keinginan untuk memberikan
pelayanan dengan segera dan membantu memecahkan masalah yang timbul. 4) Assurance,
keinginan pelayanan dengan baik, cepat, murah, dan mudah terjangkau. 5) Emphaty,
kemampuan untuk memberi perhatian kepada pelanggan, sehingga dapat memahami
masalah-masalah secara dalam.

Karakteristik responden kinerja perawat dilakukan dengan sepenuhnya kepada
persiapan mesin hemodialisis. Dengan demikian persiapan psikologis dan persiapan fisik
dilakukan hanya sebagian, sehingga perhatian perawat dengan memiliki sikap yang baik,
murah senyum, sabar, tulus dalam memberikan pelayanan sayang sangat dibutuhkan klien
berkurang. Hal tersebut berpengaruh terhadap kepuasan klien yang mengharapkan
pendekatan dan perilaku perawat, perasaan yang nyaman saat pertama kali datang, mutu
informasi dan pelayanan yang diterima dan juga kualitas pelayanan yang diharapkan
diantaranya : kondisi yang baik, kemampuan cepat dan tepat dalam memberikan
pelayanan, pelayanan mudah dan murah dan kemampuan perawat dalam memberikan
perhatian klien yang menjalani hemodialisa. Berdasarkan penjelasan dan bukti di atas
maka dapat peneliti simpulkan bahwa kinerja yang baik atau dorongan berprestasi yang
baik akan mampu memberikan pelayanan yang paripurna demi kepuasan klien khususnya
di Unit Hemodialisa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hampir seluruhnya kinerja perawat dalam pemasangan AV fistula dilakukan
sepenuhnya dengan tepat dan sebagian besar klien yang menjalani hemodialisa merasa
puas atas kinerja perawat, sehingga ada hubungan yang rendah antara kinerja perawat
dalam pemasangan AV fistula dengan kepuasan klien yang menjalani hemodialisis. Hal ini
disebabkan karena kepuasan yang diterima klien yang menjalani hemodialisis bukan hanya
ditunjang dari segi pemasangan AV fistula saja, melainkan juga ditunjang dari lima faktor
utama yaitu dimensi kenyataan, kepercayaan, tanggung jawab, jaminan dan empati yang
diberikan oleh perawat hemodialisa.

Saran

Mempertahankan kinerja perawat dengan pelatihan tentang mahir ginjal dan mengikuti
seminar-seminar secara berkesinambungan sehingga mampu meningkatkan pemahaman
tentang hemodialisis dengan baik dan benar, bagi perawat yang mempunyai masa kerja
masih baru maupun yang sudah lama. Perawat sebaiknya mempunyai dorongan atau
motivasi kerja yang tulus dalam mencapai prestasi kerja yang maksimal guna
meningkatkan kepuasan klien yang lebih optimal.
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ABSTRAK

Hospitalisasi adalah suatu keadaan dimana seseorang menjalani perawatan di rumah
sakit. Anak-anak usia sekolah yang menjalani perawatan di rumah sakit menunjukkan
tingkat adaptasi respon psikologis maladaptif, sehingga diperlukan upaya untuk
menurunkan dampak hospitalisasi, salah satunya adalah dengan terapi permainan.

Penelitian ini merupakan jenis pra-eksperimen dengan desain satu kelompok pre tes-
post tes. Populasi adalah semua anak usia sekolah di bangsal anak RSUD Gresik pada
bulan Juli 2008. Sampel penelitian ini sebanyak 24 responden, yang didapatkan
menggunakan teknik purposive sampling. Variabel bebas adalah terapi permainan dan
variabel dependen adalah tingkat adaptasi psikologis. Data dikumpulkan melalui lembar
observasi dan kemudian data dianalisis dengan analisis Wilcoxon Signed Rank Test dengan
tingkat signifikansi ρ <0,05.

Hasil penelitian mendapatkan ρ = 0,000. Ini berarti bahwa terapi game memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap tingkat adaptasi psikologis.

Berdasarkan hasil penelitian di rumah sakit khususnya departemen keperawatan
sebaiknya menggunakan terapi permainan untuk anak-anak usia sekolah yang dirawat di
rumah sakit.

Kata kunci : Permainan Terapi, Psikologis Adaptasi Tingkat.

ABSTRACT

Hospitalization is conditioning a person's caring in hospital. The school age children
was caring in hospital showed psychological adaptation level maladaptive response, The
effort to go down impact hospitalization, one of them is with games therapy.

This research was a pre-experimental with one group pre test-post test design. The
populations were school-age children at pediatric ward Gresik RSUD in July 2008.
Sample of this studies were 24 respondents, recruited by using purposive sampling.
Independent variable was games therapy and dependent variable was psychological
adaption level. Data were collected by observation chart and then data were analyzed by
Wilcoxon has Signed Rank has test, by significance level of ρ < 0,05.

Resulted of the research getting ρ = 0,000. It means that games therapy had
significant effect to psychological adaptation level.

Based on the resulted, the hospital institution specially nursing department was
supposed to use games therapy for school-age children who in hospitalization.

Keywords : Games Therapy, Psychological Adaptation Level.

PENDAHULUAN

Hospitalisasi merupakan suatu keadaan dimana seseorang menjalani perawatan di
rumah sakit (Dorland, 2000). Anak usia sekolah (6-12 tahun) yang sedang menjalani
perawatan di rumah sakit masih menunjukkan tingkat adaptasi psikologis yang mengarah
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pada respon mal adaptif sehingga akan sangat berdampak pada kerja sama anak dan orang
tua dalam perawatan selama di rumah sakit. Berdasarkan pengamatan peneliti, dari jumlah
anak usia (6-12 tahun) yang menjalani rawat inap di ruang anak RSUD Gresik 70,8%
menunjuk respon yang mal adaptif. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya untuk
meminimalkan dampak hospitalisasi, salah satunya dengan terapi bermain (Antonio, 2007).
Diruang anak RSUD Gresik, untuk meminimalkan dampak hospitalisasi pada anak adalah
dengan melakukan pendekatan komunikasi dan pernah dilakukan uji coba terapi bermain
seperti memberikan buku-buku cerita anak, ular tangga, mobil-mobilan, balok, bola dan
lain-lain tanpa membedakan kelompok usia. Namun pengaruh terapi bermain : games
terhadap tingkat adaptasi psikologis pada anak usia sekolah (6-12 tahun) masih belum
dapat dijelaskan.

Hasil penelitian sebelumnya didapatkan data bahwa 60% anak usia sekolah (6-12
tahun) yang sedang menjalani hospitalisasi menunjukan respon yang mal adaptif
diantaranya marah, bermusuhan, tidak kooperatif dan tidak berminat dengan lingkungan
sosial. Hasil penelitian lain juga menyebutkan bahwa 68% anak usia sekolah (6-12 tahun)
yang sedang menjalani hospitalisasi tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan rumah
sakit (Silviana, 2003). Hal ini mempengaruhi keefektifan asuhan keperawatan dan anak
menjadi pasif dalam berhubungan dengan orang lain.

Opname di rumah sakit memang jauh dari kata menyenangkan  bagi anak. Prosedur
dan atau pembedahan yang menyakitkan, pisah dari keluarga, teman dan sekolah,
menghadapi situasi yang tidak dikenal dimana perawat dan dokter menguasai keadaan
merupakan stresor bagi anak (Smet, 2004). Berbagai perasaan yang sering muncul
khususnya pada anak usia sekolah (6-12 tahun) yang sedang mengalami perawatan di
rumah sakit yaitu : cemas, marah, sedih, takut dan rasa bersalah dapat timbul karena
menghadapi sesuatu yang baru dan belum pernah dialami sebelumnya, rasa tidak aman dan
tidak nyaman, perasaan kehilangan sesuatu yang biasa dialaminya dan sesuatu yang
dirasakan menyakitkan (Supartini, 2004). Bermain merupakan aspek penting dalam
kehidupan anak. Bermain tidak hanya sekedar mengisi waktu tetapi merupakan kebutuhan
anak seperti halnya makan, perawatan, cinta kasih, dan lain-lain (Soetjiningsih, 2005).
Terapi bermain yang sesuai untuk anak usia sekolah (6-12 tahun) adalah terapi bermain :
games dan karakteristik permainannya adalah kooperatif, kelompok dan bermain dengan
aturan. Apabila anak mengarah pada suatu tingkatan yang menunjukan respon mal adaptif
maka hal ini tentu saja akan mempengaruhi efektifitas asuhan keperawatan yang diberikan.
Keefektifan pola koping pada seorang anak di rumah sakit tergantung pada kekuatan
sistem pendukung, kemampuan anak dan pemberi asuhan dalam memecahkan masalah
(MC. Graw. Hill, 2002).

Peneliti berminat melakukan penelitian tentang pengaruh terapi bermain : games
terhadap tingkat adaptasi psikologis pada anak usia sekolah (6-12 tahun) dan diharapkan
dapat meminimalkan respon mal adaptif karena bermain merupakan media bagi anak untuk
mengekspresikan perasaan dari dalam.

METODE DAN ANALISA

Penelitian ini adalah penelitian Pre-Eksperimental menggunakan metode penelitian
dengan desain One Group Pre Test-Post Test Design untuk mengetahui pengaruh terapi
bermain : games terhadap tingkat adaptasi psikologis pada anak usia sekolah (6-12 tahun).
Pengumpulan data menggunakan lembar observasi yang menunjukkan pola koping positif
dan koping negatif di Ruang Anak RSUD Gresik pada tanggal 04 sampai dengan 27 Juli
2008. Populasi dalam penelitian ini adalah semua anak usia sekolah (6-12 tahun) yang
dirawat di Ruang Anak RSUD Gresik sebanyak 25 anak. Penentuan besar sampel
menggunakan Purposive Sampling dan sampel yang memenuhi kriteria inklusi sebanyak
24 anak.Variabel independen dalam penelitian ini adalah terapi bermain : games,
sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat adaptasi psikologis. Alat
yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu lembar observasi.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tingkat Adaptasi Psikologis Pada Anak Usia Sekolah (6-12 Tahun) Sebelum
Dilakukan Terapi Bermain : Games.

Tabel 1 Distribusi tingkat adaptasi psikologis pada  anak usia sekolah (6-12 tahun)
sebelum dilakukan terapi bermain : games di ruang anak RSUD Gresik pada
tanggal 4-27 juli 2008.

No. Tingkat adaptasi psikologis Frekuensi (f) Prosentase (%)
1. Adaptif 7 29,2
2. Mal adaptif 17 70,8

Jumlah 24 100

Tabel diatas menunjukan bahwa sebelum diberi terapi bermain : games sebagian besar
responden mempunyai tingkat adaptasi psikologis yang mal adaptif (70,8%).

Tingkat adaptasi psikologis mal adaptif yang ditunjukan oleh responden merupakan
dampak hospitalisasi. Sebagaimana pernyataan Supartini (2004), dikatakan bahwa pada
anak usia sekolah yang menjalani perawatan di rumah sakit akan muncul berbagai perasaan
cemas, sedih, takut dan rasa bersalah dapat timbul karena menghadapi sesuatu yang baru
dan belum pernah dialami sebelumnya, rasa tidak aman dan nyaman, perasaan kehilangan
sesuatu yang biasa dialaminya dan sesuatu yang dirasakan menyakitkan.

Tingkat adaptasi psikologis pada anak tidak sama, hal ini disebabkan karena respon
setiap anak terhadap stressor dan adanya sistem pendukung yaitu orang tua atau keluarga
serta lingkungan yang mempengaruhi menyebabkan perbedaan anak berespon terhadap
stressor tidak sama.

Faktor lain yang mempengaruhi reaksi anak terhadap hospitalisasi antara lain : tingkat
perkembangan usia anak, pengalaman sakit, support sistem dalam keluarga, keterampilan
koping dan berat ringannya penyakit.

2. Tingkat Adaptasi Psikologis Pada Anak Usia Sekolah (6-12 Tahun) Setelah
Dilakukan Terapi Bermain : Games.

Tabel 2 Distribusi tingkat adaptasi psikologis pada  anak usia sekolah (6-12 tahun)
setelah dilakukan terapi bermain : games di ruang anak RSUD Gresik pada
tanggal 4-27 juli 2008.

No. Tingkat adaptasi psikologis Frekuensi (f) Prosentase (%)
1. Adaptif 21 87,5
2. Mal adaptif 3 12,5

Jumlah 24 100

Hasil pengukuran setelah diberi terapi bermain : games didapatkan hasil pada tabel 2
dimana hampir seluruhnya responden mempunyai tingkat adaptasi psikologis yang adaptif
(87,5%) dan sebagian kecil mempunyai tingkat adaptasi psikologis yang mal adaptif
(12,5%), dimana setengahnya (50,0%) responden adalah anak sulung.

Hasil kuesioner adaptasi psikologis menggambarkan posisi anak dalam keluarga
berperan besar dalam menghantarkan tingkat perkembangan psikologisnya lebih matang
atau tingkat maturasi perkembangan jiwanya lebih baik. Dalam kenyataaan kehidupan
keluarga bahwa anak pertama yang dilahirkan dari perkawinan keluarga yang sehat atau
yang dikehendaki kelahiran anak pertama sangat diharapkan karena itu segala perhatian
diberikan pada anak tersebut bahkan pada tingkat proteksi yang optimal. Kondisi ini
memungkinkan anak tersebut dalam perkembangannya merasa lebih aman, jauh dari rasa
takut dan tingkat sosialisasi yang optimal sehingga setiap ada masalah atau berada pada
lingkungan yang baru atau asing anak tersebut lebih mudah menyesuaikan diri juga dengan
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adanya dukungan dari orang tua, keluarga serta lingkungan sekitarnya yang siap membantu
dan menerima kehadirannya.

Konsep dasar teori adaptasi Roy (2005), bahwa untuk menjelaskan proses kontrol
individu sebagai suatu sistem adaptasi dengan istilah mekanisme koping. Mekanisme
tersebut dinamakan regulator dan kognator. Regulator adalah suatu proses fisiologis
sedangkan kognator adalah tingkat koping psikologis pasien.

Prinsip pendekatan asuhan keperawatan pada penderita anak adalah pemenuhan
kebutuhan fisik dengan mencegah terjadinya trauma psikis (dengan memfasilitasi koping
yang konstruktif) dan dukungan keluarga, sehingga penderita mempunyai koping yang
positif dan perilaku yang positif. Keadaan tersebut akan membantu dalam mengurangi stres
penderita melalui jalur HPA AXIS diharapkan dapat menurunkan kortisol sehingga akan
memicu modulasi respon imun yang meningkat. Respon imun yang meningkat akan
membantu penderita dalam pengobatan (Nursalam, 2005).

Terapi bermain dapat membantu proses adaptasi psikologis menuju respon yang
adaptif akan melibatkan proses regulator dan kognator dalam membentuk koping yang
positif. Disini akan terjadi proses yang berhubungan dengan fungsi otak yang tinggi
terhadap persepsi atau proses informasi, pengambilan keputusan dan emosi. Persepsi
proses informasi juga berhubungan seleksi perhatian, kode, dan ingatan. Penyelesaian
masalah dan pengambilan keputusan merupakan proses internal yang berhubungan dengan
keputusan dan khususnya emosi untuk mencari kesembuhan, dukungan yang efektif dan
kebersamaan. Sehingga dari sini diharapkan respon ditunjukkan anak yang mengalami
hospitalisasi mencapai tingkat adaptasi psikologis : adaptif.

3. Pengaruh Terapi Bermain : Games Terhadap Tingkat Adaptasi Psikologis Anak
Usia Sekolah (6-12 tahun).

Tabel 3 Pengaruh terapi bermain : games terhadap tingkat adaptasi psikologis anak
usia sekolah (6-12 tahun) di ruang anak RSUD Gresik pada tanggal 4-7 juli
2008.

Kategori Tingkat adaptasi psikologis
Sebelum terapi bermain

: games
Setelah terapi bermain

: games
X X1 = 5,1467 X2 = 8,1250

SD 1,9982 1,4836
Wilcoxon test nilai sig (2-tailed) = 0,0000

Tabel 3 diketahui nilai rerata sebelum diberikan perlakuan terapi bermain : games
adalah X1 = 5,1467 dan nilai standar deviasinya 1,9982.  Sedangkan nilai rerata setelah
diberikan perlakuan terapi bermain : games adalah  X2 = 8,1250 dan nilai standar
deviasinya 1,4863. Hasil uji statistik menunjukan nilai sig (2-tailed) adalah ρ = 0,000,
berarti ρ < 0,05 maka Ho ditolak dan H1 diterima artinya ada pengaruh terapi bermain :
games terhadap tingkat adaptasi psikologis pada anak usia sekolah (6-12 tahun).

Anak yang menjalani rawat inap di rumah sakit akan mengalami proses adaptasi yang
membutuhkan waktu cukup lama, apabila anak baru mengalami pengobatan pertama kali
di rumah sakit, sumber stressor yang dapat mempengaruhi tingkat adaptasi anak cukup
bervariasi mulai dari tempat yang baru, lingkungan sekitar yang belum familier serta
situasi yang menyebabkan perasaan anak semakin tidak aman. Mekanisme koping yang
terjadi pada anak akan mencapai tingkat yang efektif apabila diarahkan dan dibantu dalam
mengekspresikan perasaannya melalui sarana yang dikenali sebelumnya. Salah satu sarana
yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam menyelesaikan masalah anak adalah
aktivitas bermain. Bermain merupakan aktivitas yang menyenangkan dan dapat
mengesampingkan perasaan sedih sehingga merasa aman. Hal tersebut sesuai dengan teori
yang menyatakan bahwa bermain merupakan media bagi anak untuk mengekspresikan
perasaannya dari dalam (Potler Ad Perry, 2005).
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Wong 2004, mengemukakan hal yang sama bahwa bermain merupakan sarana yang
baik untuk belajar berkomunikasi dan belajar menyesuaikan diri dengan lingkungannya.
Terapi bermain yang diberikan pada anak yang menjalani hospitalisasi akan menumbuhkan
perasaan bahwa rumah sakit dapat menerima kehadirannya dengan memberikan fasilitas
yang diperlukan untuk melakukan kegiatan bermain sekalipun mereka dalam keadaan sakit
dan jauh dari lingkungan rumah dan sosialnya. Kondisi ini dapat menumbuhkan kesadaran
untuk ikut berpartisipasi dalam pemberian asuhan keperawatan selama di rumah sakit.
Apabila didukung oleh tenaga perawat yang senantiasa perhatian dan memfasilitasi
kebutuhan anak yang akhirnya anak merasa aman, patuh terhadap pengobatan serta tidak
menolak setiap upaya meningkatkan kesehatannya. Jenis permainan yang sesuai anak usia
sekolah (6-12 tahun) adalah bersifat : kompetitif, aktivitas kelompok, kooperatif dan
adanya aturan. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa sebagian besar responden berumur
9-12 tahun (62.5%), dimana dengan bertambahnya usia anak maka tingkat sosialisasi anak
makin meningkat sehingga anak lebih mudah beradaptasi dengan lingkungannya. Tingkat
adaptasi psikologis pada anak meningkat diduga anak telah menggunakan mekanisme
koping dengan benar, dimana koping positif akan memunculkan perilaku positif sehingga
tingkat adaptasi psikologis meningkat pada respon adaptif.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Sebelum dilakukan terapi bermain : games sebagian besar responden mengalami
tingkat adaptasi psikologis yang mal adaptif. Setelah dilakukan terapi bermain : games,
hampir seluruhnya responden mempunyai tingkat adaptasi yang adaptif, hal tersebut terjadi
karena pasien menggunakan mekanisme koping dengan benar, dimana koping positif akan
memunculkan perilaku positif dan emosi positif sehingga tingkat adaptasi psikologis
meningkat pada respon adaptif. Ada pengaruh terapi bermain : games terhadap tingkat
adaptasi psikologis pada anak usia sekolah (6-12 tahun).

Saran

Pemberian terapi bermain : games hendaknya disesuaikan usia tumbuh kembang anak
dan yang terpenting dapat memberikan rasa senang dan nyaman pada pasien, diharapkan
kepada institusi rumah sakit khususnya bidang keperawatan dapat menerapkan terapi
bermain ini untuk menurunkan stres hospitalisasi pada anak sebagai salah satu intervensi
alternatif yang dapat dilakukan perawat.
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PERILAKU KEPATUHAN PENATALAKSANAAN DM DENGAN KEJADIAN
KOMPLIKASI PASIEN NIDDM

(Behavior compliance of NIDDM patient’s on diabetes mellitus treatment with  the
presence of complication)

Nur Hidayati*, Indana Zulfa*

* RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik Jl. Dr.Wahidin Sudirohusodo No.243B Gresik

ABSTRAK

Non Insulin Dependent Diabetes Mellitus (NIDDM) merupakan sekelompok penyakit
metabolik yang ditandai dengan hiperglikemia yang dihasilkan dari ketidakpekaan insulin
atau produksi insulin yang berkurang. Sebagian besar pasien menderita NIDDM
komplikasi jangka panjang baik akut atau kronis. Penelitian ini bertujuan untuk
mengidentifikasi pengetahuan, sikap, dan kepatuhan NIDDM pasien pengobatan diabetes
mellitus dan korelasinya dengan kejadian komplikasi.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan desain Cross-
Sectional. Populasi diambil di lingkungan Rumah Sakit Gresik selama dua bulan dengan
pasien NIDDM sebagai sampel. Sampel diambil dengan menggunakan teknik Purposive
Sampling dengan jumlah sampel 36 pasien NIDDM. Data dikumpulkan dengan
menggunakan lembar kuesioner dan observasi. Data diolah dan dianalisis dengan uji
korelasi spearman rho menggunakan SPSS 12.00 dengan tingkat signifikansi 0,005 dengan
tingkat kesalahan α ≤ 0,005.

Hasil statistik menunjukkan bahwa pengetahuan pasien NIDDM pengobatan DM
adalah rendah (47%), sikap pasien pengobatan DM adalah rendah (50%). Kepatuhan
pasien NIDDM dalam menjalani pengobatan diabetes mellitus rendah (65%). Uji statistik
menunjukkan ada hubungan antara pengetahuan dengan kepatuhan ρ = 0,015. Korelasi
antara sikap dengan kepatuhan ρ = 0.000 dan kepatuhan pengobatan diabetes mellitus
dengan komplikasi pasien NIDDM ρ = 0,000 dan r = -0,805.

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan kepatuhan
pengobatan diabetes mellitus dengan kejadian komplikasi pada pasien NIDDM. Setelah
dilaksanakan penelitian pasien NIDDM diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan mereka
selama pengobatan diabetes. Hal ini penting dilakukan secara intensif dengan melibatkan
keluarga dalam mempelajari pengobatan DM. Terkait dengan hasil tersebut, dalam
pemberian terapi nutrisi harus selalu dievaluasi untuk mengetahui kadar gula darah, kadar
lemak darah, tekanan darah dan fungsi ginjal. Sehingga, tidak ada lagi komplikasi yang
disebabkan oleh diabetes mellitus, terutama Non Insulin Dependent Diabetes Mellitus.

Kata kunci : Pengetahuan, Sikap, Kepatuhan Pasien NIDDM, Perawatan Komplikasi
Diabetes.

ABSTRACT

Non Insulin Dependent Diabetes Mellitus (NIDDM) is a group of metabolic diseases
characterized by hyperglycemia that result from insulin insensitivity or the reduction of
insulin production. Most of the NIDDM patients suffer from long-term complication either
acute or cronies. This study was intended to identify knowledge, attitude, and compliance
of NIDDM patient's on diabetes mellitus treatment, and its correlation with the presence of
complication.

This was a descriptive study using cross-sectional design. Population was taken in
Internal Wards, Gresik Hospital for two months with NIDDM patient as samples. Samples
were taken using purposive sampling technique with total sample 36 patient's NIDDM.
Data were collected using questionnaire and observation. Data were processed and
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analyzed by meaning of cross tabulation with spearman rho correlation test using SPSS
12.00 with significance level of 0,005 with level of error of α ≤ 0,005.

The statistic resulted showed that NIDDM patient's knowledge on DM treatment was
low (47%), patient's attitude on DM treatment was low (50%). Compliance of NIDDM
patient's on diabetes mellitus treatment was low (65%). Statistical test showed correlation
between knowledge with compliance ρ = 0.015. Correlation between attitude with
compliance ρ = 0.000 and compliance on diabetes mellitus treatment with complications
in NIDDM patient's ρ = 0.000 and r = -0.805.

By this studied, it can be concluded that NIDDM patient's adherence on
diabetes mellitus treatment has correlation found in NIDDM patient is neuropaty. After
this studied, NIDDM patient was expected to increase their compliance on diabetes
treatment. It was important to intensively involve the family in learning DM treatment, it
was important to building diabetic outpatient clinic. Related to these findings, evolution, in
the process of nutritional therapy should be evaluated, in which blood glucose level, blood
lipid level, low pressure and renal function to evaluate are evaluated. So, there was no
more complication cause by diabetes mellitus, especially the Non Insulin Dependent
Diabetes Mellitus.

Keywords : Knowledge, Attitude, Compliance of NIDDM Treatments, Diabetic
Complication.

PENDAHULUAN

Kehidupan sosial ekonomi yang semakin meningkat, perubahan pola hidup, bertambah
luasnya jangkauan pelayanan kesehatan maka umur harapan hidup semakin bertambah,
dan berdampak pula pada peningkatan jumlah penderita diabetes mellitus. World Health
Organizations (WHO) dan Federasi Diabetes Internasional memperkirakan lebih dari 50%
pengidap diabetes mellitus tidak terdiagnosis, mereka umumnya baru ketahuan saat
berobat untuk penyakit lain (DepKes RI, 2006). Dengan meningkatnya jumlah penderita
Diabetes Mellitus meningkat pula terjadinya komplikasi akibat Diabetes Mellitus, terutama
pada penderita yang tidak menjalani program pengobatan dengan maksimal. Meningkatnya
jumlah penderita Diabetes Mellitus dengan komplikasi sebanyak 75% karena pasien tidak
menjalani diet, selebihnya karena penderita Diabetes Mellitus tidak rutin berolah raga,
tidak rutin minum obat, minimnya informasi tentang penyakit Diabetes Mellitus dan
kurangnya kesadara penderita untuk melakukan pemantauan kadar glukosa darah atau
urine (DepKes RI, 2006). Di Rumah Sakit banyak didapatkan pasien Diabetes Mellitus
mengalami komplikasi dan rawat inap, komplikasi tersebut diantaranya : nefropati,
neuropati, gangren. Tingginya jumlah pasien Diabetes Mellitus dengan komplikasi
berdampak pula dengan tingginya angka kematian yang disebabkan oleh Diabetes
Mellitus.

Di Amerika tahun 2000 jumlah penderita Diabetes Mellitus mencapai 13,8 juta orang
(DepKes RI, 2005). Menurut WHO Indonesia menempati urutan ke-4 di dunia setelah
India, Cina, dan Amerika. Dengan prevalensi 8,6% dari total penduduk diperkirakan tahun
1995 terdapat 4,5 juta pengidap Diabetes Mellitus dan dalam tahun 2005 diperkirakan
meningkat menjadi 12,4 juta penderita (DepKes RI, 2005). Menurut Diabetic Federation
jumlah pasien diabetes pada tahun 2001 adalah 5,6 juta pada usia lebih dari 20 tahun. Di
Jawa Timur pasien Diabetes Mellitus pada tahun 1994 adalah 300 orang dari 33 juta
penduduk (Tjikroprawiro, 2004). Di RSUD Gresik pasien Diabetes Mellitus dengan
komplikasi yang dirawat inap pada tahun 2007 sebesar 398 orang. Jumlah penderita
Diabetes Mellitus yang terus meningkat dan disertai komplikasi merupakan penyebab
utama kematian dari penyakit kronis terkait dengan gaya hidup (DepKes RI, 2006). Hal ini
terkait juga dengan peningkatan biaya perawatan bagi penderita dengan penyakit yang
disertai komplikasi kronis. Bila tidak segera diintervensi dengan serius maka permasalahan
Diabetes Mellitus akan bertambah besar sehingga semakin sulit untuk menanggulanginya
(DepKes RI, 2005).
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Peningkatan komplikasi pada pasien Diabetes Mellitus diantaranya dikarenakan
berbagai perilaku ketidak patuhan pasien terhadap regimen terapi yang meliputi diet,
latihan fisik dan kontrol berat badan yang masih rendah. DepKes RI, (2006) menyebutkan
kesalahan perilaku yang sering dilakukan oleh pasien Diabetes Mellitus adalah tidak
menggunakan insulin dengan tepat (80%), melakukan kesalahan dalam menggunakan
dosis(58%), tidak makan dengan takaran yang tepat dengan interval yang teratur (75%),
tidak makan sesuai yang ditentukan (75%). Dalam proses metabolisme tubuh, insulin
adalah hormon yang dihasilkan oleh pankreas yang memegang peranan penting dalam
memasukkan glukosa kedalam sel yang digunakan sebagai bahan bakar. Bila tidak ada
insulin maka glukosa tidak bisa masuk kedalam sel akibatnya glukosa tetap berasa dalam
pembuluh darah dan menyebabkan kadar gula darah meningkat (Brunner and Suddarth,
2002). Hiperglikemi dalam jangka waktu lama akan menimbulkan penyulit (komplikasi)
yang pada dasarnya terjadi pada semua pembuluh darah. Komplikasi yang terjadi pada
pasien Diabetes Mellitus diantaranya KAD, hiperlipidemia, hiperglikemi, komplikasi
mikrovaskuler (retinopati, nefropati, neuropati) dan komplikasi makrovaskuler (penyakit
jantung, serebrovaskuler, penyakit vaskuler ferifer/gangren) (Enrique, 2006).

Penanganan komprehensif untuk menghindari terjadinya komplikasi meliputi :
perencanaan makan, latihan jasmani, terapi farmakologis, penyuluhan dan pemantauan
kadar gula darah dan urine sehingga pasien Diabetes Mellitus harus mempunyai
pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk menyesuaikan dirinya dengan penatalaksanaan
Diabetes Mellitus dalam kehidupan sehari-hari (Harrison, 2000). Untuk itu diperlukan
informasi tentang regimen penatalaksanaan Diabetes Mellitus, dalam menyampaikan
informasi faktor yang perlu diperhatikan adalah kondisi pasien baik kondisi fisik dalam hal
ini beratnya penyakit maupun kondisi psikologis (Ramaiah, 2006). Untuk mendapatkan
gambaran yang nyata tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya komplikasi
pada pasien Diabetes Mellitus, maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang
Hubungan Kepatuhan Penatalaksanaan DM Dengan Kejadian Komplikasi Pada Penderita
NIDDM.

METODE DAN ANALISA

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan desain Cross Sectional, dimana
desain mempelajari hubungan kepatuhan penatalaksanaan DM dengan kejadian komplikasi
pada penderita NIDDM. Pengumpulan data dengan memberikan lembar kuesioner kepada
responden yang dilakukan di RSUD Gresik pada bulan Juni sampai dengan Agustus 2008.
Populasi dalam penelitian ini adalah semua pasien DM yang rawat inap di RS sebanyak 40
orang, besar sample menggunakan teknik Consecutive Sampling. Jumlah sampel yang
memenuhi kriteria inklusi sebesar 36 responden.

Pada penelitian ini variabel independennya adalah kepatuhan penatalaksanaan DM,
sedangkan variabel dependennya adalah kejadian komplikasi pada penderita NIDDM. Alat
yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah lembar kuesioner untuk mengetahui
sikap, pengetahuan dan kepatuhan. Selanjutnya dilakukan analisa data dengan
menggunakan uji statistik Spearman Rank dimana data yang dihasilkan dari observasi dan
kuesioner diolah untuk mendapatkan suatu korelasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Distribusi Pengetahuan Pasien NIDDM.

Distribudi responden berdasarkan pengetahuan pada pasien NIDDM di Ruang Interna
RSUD Kabupaten Gresik bulan Juni 2008 menunjukkan bahwa sebagian besar responden
mempunyai pengetahuan kurang sebanyak 17 responden (47%) dan sebagian kecil
memiliki pengetahuan baik sebanyak 5 responden (14%).
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2. Distribusi Sikap Pasien NIDDM

Distribusi responden berdasarkan sikap pada pasien NIDDM di Ruang Interna RSUD
Kabupaten Gresik bulan Juni 2008 menunjukkan bahwa sebagian besar mempunyai sikap
kurang sebanyak 18 responden (50%) sedangkan yang mempunyai sikap baik sebanyak 9
responden (25%).

3. Distribusi Kepatuhan Penderita NIDDM.

Distribusi responden berdasarkan kepatuhan pada pasien NIDDM di Ruang Interna
RSUD Kabupaten Gresik bulan Juni 2008 menunjukkan bahwa sebagian besar mempunyai
kepatuhan kurang sebanyak 19 responden (62%) sedangkan yang mempunyai kepatuhan
baik dan kurang sebanyak 6 responden (19%).

4. Distribusi Kejadian Komplikasi Pada Penderita NIDDM.

Distribusi responden berdasarkan komplikasi pada pasien NIDDM di Ruang Interna
RSUD Kabupaten Gresik bulan Juni 2008 menunjukkan bahwa komplikasi terbanyak yang
terjadi adalah nefropati dengan angka kejadian 9 responden (25%) dan komplikasi terkecil
adalah retinopati dengan angka kejadian 2 responden (6%).

5. Distribusi Hubungan Pengetahuan Pasien NIDDM Dengan Kepatuhan.

Tabel 1 Tabulasi silang pengetahuan pasien NIDDM tentang penatalaksanaan DM
dengan kepatuhan di Ruang Interna RSUD Kabupaten Gresik bulan Juni
2008.

Pengetahuan Kepatuhan Jumlah
Kurang Cukup Baik

∑ % ∑ % ∑ % ∑ %
Baik 3 8,3 - - 2 5,6 5 13,9
Cukup 5 13,9 4 11,1 5 13,9 14 38,9
Kurang 14 38,9 3 8,3 - - 17 47,2
Jumlah 22 61,1 7 19,4 7 19,4 36 100
Spearman Rho                       r = 0,404                              ρ = 0,015

Tabel 1 dapat diketahui ada hubungan antara pengetahuan pasien NIDDM dengan
kepatuhan. Responden dengan kepatuhan kurang sebanyak 14 responden (38,9%). Dari
hasil uji statistik dengan menggunakan uji koefisien spearman (r < 0,05) didapatkan nilai ρ
≤ α 0,05  berarti ada hubungan yang sedang antara pengetahuan pasien NIDDM dengan
kepatuhan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah pendidikan. Hasil
penelitian menunjukkan sebagian besar responden berpendidikan SD sebanyak 13
responden.

Notoatmodjo (2003), mengatakan bahwa pengetahuan dipengaruhi oleh pendidikan.
Dalam waktu yang pendek pendidikan hanya menghasilkan perubahan/peningkatan
pengetahuan dan tidak berpengaruh langsung terhadap indikator kesehatan. Walgito
(1999), mengatakan bahwa pengetahuan dipengaruhi oleh pendidikan dan dalam
kegiatannya terdiri dari pendidikan formal maupun non formal, dengan tujuan agar terjadi
perubahan yaitu dari tidak tahu menjadi tahu.

Menurut IB Mantra (2000), makin tinggi pendidikan seseorang makin mudah orang
tersebut untuk menerima informasi, dengan pendidikan tinggi maka seseorang akan
cenderung mendapatkan informasi dari orang lain maupun media massa. Semakin banyak
informasi yang masuk, semakin banyak pengetahuan yang didapat. Konsep pendidikan
adalah suatu proses belajar yang berarti di dalam pendidikan itu terjadi proses perubahan,
perkembangan/perubahan ke arah yang lebih baik, dewasa dan lebih matang dalam diri
individu, kelompok dan masyarakat.
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Peneliti mengambil kesimpulan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi
pengetahuan adalah faktor pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang
khususnya pasien NIDDM, maka semakin luas pengetahuan yang dimiliki. Kemungkinan
seseorang yang berpendidikan rendah untuk memiliki pengetahuan yang cukup atau baik
dapat diperoleh dengan membaca ataupun mengetahui dari orang lain atau media lainnya.
Notoatmodjo (2003), menyatakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh pengetahuan,
sikap dan percaya diri dari orang tersebut. Perilaku juga memiliki fungsi instrumental yang
artinya seseorang dapat bertindak positif untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya,
sebaliknya bertindak negatif jika tidak dapat memenuhi kebutuhannya.

Responden yang memiliki pengetahuan baik tentang penatalaksanaan diabetes akan
lebih mudah memahami apa yang diketahui sehingga memiliki kepatuhan yang baik
terhadap penatalaksanaan diabetes. Karena keterbatasan waktu, banyaknya pasien dan
kurang maksimalnya petugas kesehatan dalam memberikan pelajaran, gambaran yang
didapatkan di Ruang Interna RSUD Kabupaten Gresik adalah tingginya responden yang
memiliki pengetahuan dalam kategori kurang sehingga berdampak pada kurangnya
kepatuhan responden. Untuk responden yang memiliki pengetahuan baik tetapi memiliki
kepatuhan yang kurang mungkin disebabkan karena faktor lain diantaranya pengalaman
pribadi, pengaruh orang lain, pengaruh kebudayaan, media massa, emosional ataupun
agama serta kurangnya pengawasan dan follow up dari petugas kesehatan.

6. Distribusi Hubungan Sikap Pasien NIDDM Dengan Kepatuhan.

Tabel 2 Tabulasi silang sikap pasien NIDDM dengan kepatuhan di Ruang Interna
RSUD Kabupaten Gresik bulan Juni 2008.

Sikap Kepatuhan Jumlah
Kurang Cukup Baik

∑ % ∑ % ∑ % ∑ %
Sangat
Mendukung

1 2,8 1 2,8 6 16,7 8 22,2

Mendukung 4 11,1 5 13,9 1 2,8 10 27,8
Tidak
Mendukung

17 47,2 1 2,8 - - 18 50

Jumlah 22 61,1 7 19,4 7 19,4 36 100
Spearman Rho                            r = 0,756                                ρ = 0,000

Tabel 2 diketahui ada hubungan antara sikap dengan kepatuhan. Kepatuhan kurang
dengan sikap tidak mendukung sebanyak 17 responden (47,2%). Dari hasil uji statistik
dengan menggunakan uji koefisien spearman (r < 0,05) didapatkan nilai ρ = 0,000 dan
koefisien korelasi (r = 0,756), sehingga H1 diterima karena ρ ≤ α 0,05 berarti ada hubungan
yang sangat rendah antara sikap dengan kepatuhan.

Faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan yaitu pengalaman pribadi, pengaruh
orang lain yang dianggap penting, pengaruh kebudayaan, media massa, lembaga
pendidikan, faktor agama dan emosional. Pembentukan sikap dipengaruhi oleh faktor
emosi dalam diri individu (Azrul, 2003). Hal ini sesuai dengan teori perkembangan yang
dikemukakan Erikson (1963) dikutip oleh Bare dan Smeltzer (2002), mengembangkan
delapan konsep tahap perkembangan manusia, tiap tahap merupakan titik balik penting
sepanjang hidup mulai dari lahir sampai mati. Tugas perkembangan manusia > 15 tahun
digambarkan sebagai integritas ego versua keputusasaan. Integritas ego menunjukkan
penerimaan gaya hidup dan kepercayaan orang masih dapat mengontrol pola hidupnya.
Sedangkan keputusasaan merupakan lawan dari integritas ego, menunjukkan individu
bersikap merasakan ketidakpuasan dan kekecewaan dalam hidupnya, hal ini akan
berpengaruh terhadap organ tubuhnya.

Azrul (2003), mengemukakan 3 postulat guna mengidentifikasi tiga pandangan umum
mengenai hubungan sikap dan perilaku yaitu : postulat konsistensi (postulate of
consistency), postulat variasi independen (postulate of independent variation), postulat
tergantung (postulate of contingent consistency). Dalam penelitian ini postulat konsistensi
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tergantung merupakan postulat yang paling sesuai, dimana hubungan sikap dan perilaku
sangat ditentukan oleh faktor-faktor situasional tertentu.

Responden yang memiliki pengetahuan kurang dengan sikap tidak mendukung akan
cenderung tidak mematuhi penatalaksanaan diabetes mellitus, namun responden yang
memiliki sikap mendukung dengan kepatuhan kurang dikarenakan pada sikap tidak selalu
terwujud dalam suatu tindakan yang nyata dan sikap akan terwujud di dalam tindakan
tergantung pada situasi saat itu. Sikap diikuti atau tidak diikuti mengacu pada pengalaman
orang lain, berdasarkan banyak/sedikit pengalaman seseorang, kurangnya pengawasan dari
petugas kesehatan dan dorongan dari keluarga pada penderita.

7. Hubungan Penatalaksanaan DM Dengan Kejadian Komplikasi.

Tabel 3 Tabulasi silang kepatuhan penatalaksanaan DM dengan kejadian komplikasi
pada pasien NIDDM di Ruang Interna RSUD Kabupaten Gresik bulan Juni
2008.

Komplikasi Penyakit DM Total
Acut Kronis

∑ % ∑ % ∑ %
Kepatuhan

Penatalaksanaan
DM

Baik 7 19,4 0 0 7 19,4
Cukup 1 2,8 6 16,7 7 19,4
Kurang 0 0 22 61,1 22 61,1

Total 8 22,2 28 77,8 36 100
Spearman Rho                   r = (-)0,805                    ρ = 0,000

Tabel 4 diketahui ada hubungan kepatuhan penatalaksanaan DM dengan kejadian
komplikasi pada pasien NIDDM. Dari 36 responden yang mengalami komplikasi sebagian
besar mempunyai kepatuhan kurang sebanyak 23 responden (65%) dengan kejadian
komplikasi kronis sebanyak 28 responden (77,8%). Dari hasil uji statistik menggunakan uji
koefisien spearman (r < 0,05) didapatkan nilai ρ = 0,000 dan koefisien korelasi (r = -
0,805), sehingga H1 diterima karena ρ ≤ α 0,05 berarti ada hubungan yang sangat rendah
antara kepatuhan penatalaksanaan DM dengan kejadian komplikasi NIDDM.

Hasil penelitian tentang hubungan pengetahuan, sikap dengan kepatuhan, dan
hubungan kepatuhan dengan komplikasi. Terdapat hubungan yang sedang antara
pengetahuan pasien NIDDM dengan kepatuhan. Sedangkan untuk hubungan sikap dan
kepatuhan memiliki hubungan yang sangat rendah, hal ini ditunjukkan dari uji hubungan
dengan spearman rho didapatkan nilai kemaknaan ρ = 0,000 dengan koefisien korelasi
0,756. Keadaan ini didukung oleh pengetahuan pasien yang sebagian besar adalah kurang
yaitu 14 (38,9%), usia pasien mayoritas > 50 tahun yaitu sebanyak 18 responden (50%)
serta sebagian besar berpendidikan SD yaitu 13 responden (36%).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar penderita NIDDM mengalami
komplikasi kronis dengan jenis komplikasi nefropati sebanyak 25%. Nefropati merupakan
penyakit yang menyerang ginjal yang menyebabkan ginjal tidak mempunyai atau
mengalami penurunan fungsi. (Mansjoer, 2002) manyatakan bahwa terjadinya komplikasi
kronis dihubungkan dengan kondisi hiperglikemi yang terus menerus dalam jangka waktu
yang lama sehingga menjadi racun bagi tubuh. Neuropati umumnya berkembang pada
penderita setelah 5-10 tahun di diagnosa diabetes (Misnadiarly, 2006). Dengan demikian
tingginya komplikasi nefropati dibandingkan dengan yang lain karena pada penderita
NIDDM yang diserang pertama kali adalah pembuluh darah.

Azwar S (2003), mengemukakan 3 postulat guna mengidentifikasi tiga pandangan
umum mengenai hubungan sikap dan perilaku yaitu : postulat konsistensi (postulate of
consistency), postulat variasi independen (postulate of independent variation), postulat
tergantung (postulate of contingent consistency). Dalam penelitian ini postulat konsistensi
tergantung merupakan postulat yang paling sesuai, dimana hubungan sikap dan perilaku
sangat ditentukan oleh faktor-faktor situasional tertentu. Pasien NIDDM yang memiliki
pengetahuan dan sikap kurang akan cenderung kurang dalam usaha untuk patuh pada
penatalaksanaan diabetes mellitus.
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Hasil analisa spearman rho, didapatkan kepatuhan sebagian besar kurang pada pasien
NIDDM yang mengalami komplikasi. Ada banyak faktor yang mempengaruhi
terbentuknya perilaku kepatuhan dalam penderita NIDDM diantaranya pengetahuan,
kecerdasan, persepsi, emosi dan faktor eksternal lainnya. Lawrence Green (1980),
menjelaskan bahwa perilaku dilatar belakangi atau dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu :
prediposing factor, enabling factor, dan reinforcing factor. Dalam kepatuhan
penatalaksanaan diabetes mellitus terhadap kejadian komplikasi dalam perawatan harus
memperhatikan proses penyakit yang terjadi, sehingga memerlukan pengawasan dan
kesadaran diri dari pasien sendiri yang tentu saja harus didukung oleh keluarga dan orang
lain yang berarti bagi penderita.

Pengetahuan, sikap dan kepatuhan yang baik dalam 3 pilar penatalaksanaan diabetes
mellitus (diet, olahraga dan kontrol) diharapkan dapat meminimalkan kejadian komplikasi
yang terjadi pada penyakit diabetes tipe-2. Penyakit ini bersifat progresif dan degeneratif,
sehingga pengetahuan, sikap dan kepatuhan pada penatalaksanaan diabetes mellitus akan
mengurangi keparahan dari komplikasi yang terjadi atau komplikasi yang terjadi dapat
terdeteksi sehingga memudahkan dalam penanganannya lebih lanjut. Pentingnya peran
dokter, perawat, ahli gizi dan petugas kesehatan serta pasien sendiri, juga perlu
motivasi/support teman dan keluarga. Pentingnya mendorong pasien berpartisipasi pada
penentuan tujuan yang akan dicapai, pengaruh keluarga, persepsi terhadap kerentanan diri
sendiri terhadap penyakit, persepsi tentang kondisi penyakitnya, tindakan terapi yang tepat,
perlu juga difikirkan untuk membentuk kelompok/paguyuban yang pesertanya terdiri dari
orang-orang yang menderita diabetes mellitus.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pengetahuan responden berhubungan secara signifikan dengan kepatuhan, semakin
tinggi/baik pengetahuan tentang penatalaksanaan diabetes, cenderung semakin baik pula
kepatuhan pasien terhadap penatalaksanaan tersebut. Sedangkan sikap responden
berhubungan secara signifikan dengan kepatuhan. Responden yang memiliki sikap kurang
akan cenderung kurang dalam usaha untuk patuh pada penatalaksanaan diabetes mellitus.
Kepatuhan responden terhadap penatalaksanaan DM berhubungan secara signifikan
dengan kejadian komplikasi.

Saran

Perlu dibentuk poli diabetes untuk mengintensifkan dan memasyarakatkan
penatalaksanaan diabetes dengan tenaga kesehatan yang mampu memberikan pembelajaran
yang bervariasi, tidak hanya dengan metode ceramah saja, tetapi dapat dikombinasi dengan
memberikan leaflet-leaflet yang berhubungan dengan penyakit diabetes. Mengikutsertakan
peran keluarga secara intensif dalam memberikan pembelajaran tentang penyakit diabetes
sehingga keluarga dapat mengawasi pasien selama perawatan. Dokter juga sebaiknya
menganjurkan pada penderita diabetes mellitus untuk pemantauan kadar gula darah, lemak
darah, tekanan darah, fungsi ginjal untuk mendeteksi dini terhadap komplikasi yang
mungkin terjadi.
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ABSTRAK

Nyeri pada tulang sebagai akibat terputusnya kontinuitas jaringan tulang dapat
diperberat dengan adanya rangsangan dari lingkungan yang berlebihan sehingga
berpengaruh terhadap kebutuhan istirahat tidur pasien.

Desain penelitian menggunakan desain Cross Sectional dengan populasi 23 responden
dab besar sampel 20 responden. Analisa data menggunakan uji statistik Spearman Rank
dengan tingkat signifikan p 0,05 untuk mengetahui adanya hubungan nyeri dengan
kebutuhan istirahat tidur pada pasien fraktur femur.

Setelah dilakukan uji statistik didapatkan hasil terdapat hubungan yang sangat kuat
antara nyeri dengan kebutuhan istirahat tidur p = 0.00 yang berarti H1 diterima sehingga
ada hubungan nyeri dengan kebutuhan istirahat tidur pada pasien fraktur femur.

Kesimpulan H1 diterima sehingga ada hubungan nyeri dengan kebutuhan istirahat tidur
pada pasien fraktur femur.

Kata kunci : Nyeri Tulang, Kebutuhan Istirahat Tidur, Fraktur Femur.

ABSTRACT

Pain in bone as broken effect of continuities of bone network and earn the heavy also
with the existence of excitement from abundant environment so that influence the
requirements take a rest the patient sleep.

Design researched use the cross sectional design with the population 23 people,
sample 20 responders. Using statistical test spearman rank with the level of
significant p 0,05. To know there was correlation of among pain in bone with the
requirement takes a rest sleep.

After conducted by testing, statistic found a very strong relation, between pain in bone
with the requirement takes a rest sleep p=0.00 mean the H1 accepted so that there are
relations of pain in bone with the requirement takes a rest sleep. With the result of above
expected can become the yardstick of quality nurse especially in studying patient.

Conclusion H1 accepted by there are relations of pain with requirement take a rest the
sleep to fracture femur patients.

Keywords : Pain in Bone, Requirement Take A Rest The Sleep, Fracture Femur
Patients.

PENDAHULUAN

Istirahat tidur merupakan kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh manusia untuk dapat
berfungsi secara optimal, maka setiap orang memerlukan istirahat dan tidur yang cukup.
Banyak faktor yang mempengaruhi kualitas maupun kuantitas tidur seseorang. Menurut
Tamoto dan wartono (2009), seseorang yang mengalami sakit memerlukan waktu tidur
lebih banyak dari normal. Pada umumnya pasien fraktur mengalami keterbatasan gerak
sehingga dalam pola istirahat tidurnya pasien fraktur mengalami gangguan antara lain tidur
sejenak sepanjang hari, agitasi atau mudah terbangun, suasana hati tidak tenang karena
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adanya nyeri dan keletihan waktu bangun sehingga pasien merasa kurang puas menerima
perawatan yang telah diberikan sehingga dapat memperburuk keadaan pasien.

Survei awal yang dilakukan di ruang Dahlia RSUD Ibnu Sina Gresik bahwa setiap
pasien fraktur merasakan nyeri dan sulit tidur. Didapatkan pasien fraktur tahun 2008
berjumlah 157 orang, tahun 2009 berjumlah 168 orang dan pada tahun 2010 awal bulan
pertama berjumlah 12 orang. Pada bulan Februari pasien fraktur femur berjumlah 23 orang.

Nyeri sebagai akibat dari terputusnya kontinuitas jaringan tulang dapat diperberat pula
dengan adanya rangsangan dari lingkungan yang berlebihan misalnya kebisingan, cahaya
sangat terang dan kemandirian. Nyeri yang terjadi sepanjang waktu lama sering
mengakibatkan ketidakmampuan, pasien mungkin tidak mampu untuk melanjutkan ativitas
sehari-hari. Ketidakmampuan ini dapat berkisar dari membatasi keikutsertaan dalam
aktivitas fisik sampai tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pribadi, seperti berpakaian,
makan, dan tidur (Brunner and Suddarth, 2002). Bila kurang istirahat maka orang tersebut
akan merasa lelah, letih, mata sayup, menarik diri, kurang perhatian, kurang kemandirian
sehingga akan menambah buruk keadaan.

Tindakan keperawatan untuk menghilangkan rasa nyeri dapat dilakukan dalam
berbagai cara tergantung pada pasien maupun kondisi patologisnya. Pada beberapa
keadaan nyeri dapat dilakukan dengan cara menghindari stimulus nyeri misalnya dengan
melepas penutup luka yang basah dan mengiritasi kulit. Beberapa cara untuk mengatasi
gangguan pola tidur yaitu dengan cara memerlukan asupan kafein seperti kopi, mandi air
hangat, mendengarkan musik favorit atau melapisi tempat tidur dengan selimut yang
nyaman. Beberapa tindakan khusus untuk menghilangkan masalah nyeri dengan
mengalihkan perhatian pasien pada hal-hal lain sehingga pasien akan lupa terhadap nyeri
yang dialami, melatih pasien untuk menarik nafas pelan-pelan dan perlahan udara
dihelakan sambil membiarkan tubuh menjadi keadaan stimulus kulit, dapat juga diberikan
dengan cara pemberian kompres dingin bersama analgesik dan stimulus kontralateral
(Robert Priharjo, 2003) sebagaimana yang telah disebutkan diatas, maka peneliti tertarik
untuk melakukan penelitian tentang hubungan nyeri dengan pola istirahat tidur pasien
fraktur femur, diharapkan nantinya dapat sebagai informasi dalam pengembanagan ilmu
keperawatan di masa yang akan datang.

METODE DAN ANALISA

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan desain Cross Sectional, dimana
desain mempelajari hubungan pola istirahat tidur dengan nyeri pada pasien fraktur femur.
Pengumpulan data dengan kuesioner yang dilakukan di ruang rawat inap Dahlia RSUD
Ibnu Sina Gresik pada bulan Februari 2010. Populasi dalam penelitian ini adalah semua
pasien fraktur yang rawat inap di ruang dahlia sebesar 23 responden, menggunakan teknik
purposive sampling, besar sampelnya sebesar 20 responden.

Pada penelitian ini variabel independennya adalah nyeri, sedangkan dependennya
adalah pola istirahat tidur pasien fraktur. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data
adalah lembar observasi untuk mengukur nyeri dan kuesioner untuk mengukur kebutuhan
istirahat tidur. Selanjutnya dilakukan analisa data dengan menggunakan Uji Spearman
Rank dimana data yang dihasilkan dari observasi dan kuesioner diolah untuk mendapatkan
suatu korelasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Nyeri Pada Pasien Fraktur Femur

20 responden/pasien fraktur femur di Ruang Dahlia RSUD Ibnu Sina Gresik bulan
Februari 2010 yang merasakan sangat nyeri 12 orang (60%) dan merasakan nyeri yang
tidak tertahan 1 orang (5%). Dari data tersebut dapat di lihat bahwa seluruh pasien fraktur
femur merasakan nyeri meskipun intensitas rasa nyerinya berbeda antara pasien yang satu
dengan pasien yang lainnnya.
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Rasa nyeri yang dialami oleh pasien fraktur femur terjadi karena manusia mempunyai
dua macam transmitter implus nyeri yaitu reseptor berdiameter kecil dan reseptor
berdiameter besar. Reseptor berdiameter kecil (serabut A delta dan serabut C) berfungsi
untuk mentrasmisikan nyeri yang sifatnya keras dan biasanya berupa ujung saraf bebas
yang terdapat di sebuah permukaan kulit dan pada struktur yang lebih dalam seperti
tendon, fasial dan tulang serta organ interna. Sedangkan reseptor berdiameter besar
(serabut A-beta) berfungsi mentrasmisikan sensasi nyeri dan sensasi lainnnya seperti
sensasi getar, sentuhan, panas, dingindan juga tekanan yang terdapat pada permukaan
tubuh.

Implus dari serabut A-beta mempunyai sifat inhibitor/penghambat yang ditrasmisikan
ke serabut A-delta dan C. Kedua serabut tersebut akan memberikan rangsangan menuju
kardosilasis yang terdapat pada medula spinalis (Tamsuri, 2007).

Brunner Suddarth (2002), manifestasi fraktur terdiri dari gejala fraktur paling umum
adalah rasa sakit, pembengkakan dan kelainan bentuk, rasa sakit akan bertambah berat
dengan gerakan dan penekanan dilatasi fraktur dan mungkin terkait juga dengan hilangnya
fungsi. Saat pembengkakan meningkat rasa sakit meningkat pula dan nyeri terus-menerus.
Sehingga dari gejala di atas maka akan mempengaruhi istirahat tidur.

Perawat harus selalu dekat dan memperhatikan pasien agar bisa mengkaji nyeri yang
dirasakan oleh pasien. Pengkajian lebih awal akan membantu pasien untuk mengurangi
rasa nyeri yang mereka rasakan karena dengan nyeri tersebut dapat memperburuk keadaan
pasien.

Terputusnya jaringan mempengaruhi syaraf-syaraf nyeri pada pasien di saat tidur,
sehingga istirahat tidur pasien akan terganggu. Sangat dibutuhkan pengkajian keperawatan
yang komperhensif untuk mengkaji keluhan pasien terutama nyeri pada pasien dengan
fraktur.

2. Kebutuhan Istirahat Tidur Pada Pasien Fraktur Femur
Sebanyak 20 responden/pasien fraktur femur di Ruang Dahlia RSUD Ibnu Sina Gresik

bulan Februari 2010 mengatakan kebutuhan istirahat tidur kurang dari 7 jam sebanyak 15
orang (65%) dan kebutuhan istirahat tidur lebih dari 9 jam sebanyak 1 orang (5%). Dari
data tersebut sebagian besar responden mengalami istirahat tidur yang kurang sehingga
bisa berdampak pada terhambatnya proses penyembuhan pada pasien fraktur femur.

Nyeri yang terjadi sepanjang waktu yang lama sering mengakibatkan ketidakmampuan
pasien, mungkin tidak mampu untuk melanjutkan aktivitas sehari-hari. Ketidakmampuan
ini dapat berkisar dari membatasi keikutsertaan dalam akivitas fisik sampai tidak mampu
untuk memenuhi kebutuhan pribadi seperti berpakaian, makan dan tidur (Brunner
Suddarth, 2002).

Robert (2007), mengemukakan sebagian besar orang dapat istirahat sewaktu mereka
bebas dari gangguan ketidaknyamanan. Jika seorang pasien mengalami nyeri otomatis
kebutuhan istirahat tidur pasien tidak terpenuhi, sehingga kita sebagai perawat harus bisa
memilah-milah untuk melakukan tidakan keperawatan yang cocok saat pasien mengalami
nyeri pada saat istirahat.

3. Nyeri  Berhubungan Dengan Istirahat Tidur Pada Pasien Fraktur Femur
Tabel 1 Hubungan nyeri dengan istirahat tidur pada pasien fraktur femur

Nyeri
Kebutuhan istirahat tidur

Totallebih dari
9 jam

Cukup kurang dari
7 jam

Nyeri ringan 2 10% 2 10%
Nyeri sedang 1 5% 2 10% 2 40% 5 25%
Sangat nyeri 12 12% 12 60%
Nyeri tak tertahan 1 6.7% 1 5%
Jumlah 1 5% 4 20% 15 75% 20 100%

ρ = 0,000 r = 0,775
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Tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian besar didapatkan nyeri dengan kebutuhan
istirahat tidur kurang sebanyak 15 responden (75%). Dan menunjukkan kebutuhan istirahat
tidur sebagian kecil sebanyak 1 responden (5%). Hasil analisis statistik dengan
menggunakan uji statistik dengan menggunakan uji statistik korelasi spearman rho
didapatkan hasil kemaknaan ρ = 0.00 berarti H1 diterima, artinya ada hubungan nyeri
dengan kebutuhan istirahat tidur pada pasien fraktur femur didapatkan koefisien korelasi r
= 0.775 berarti derajat hubungan korelasi kuat.

Nyeri yang terjadi sepanjang waktu yang lama sering mengakibatkan
ketidakmampuan pasien untuk melanjutkan aktivitas sehari-hari. Ketidakmampuan ini
dapat berkisar dari membatasi keikutsertaan dalam akivitas fisik sampai tidak mampu
untuk memenuhi kebutuhan pribadi seperti berpakaian makan dan tidur (Brunner Suddarth,
2002).

Adanya hubungan antara nyeri dengan kebutuhan istiahat tidur pada pasien fraktur
femur mengharuskan perawat memberikan perhatian yang lebih kepada pasien karena
dengan berkurangnya kebutuhan istirahat tidur maka akan memperlambat proses
penyembuhan pasien.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Sebagian besar responden mengatakan sangat nyeri. Nyeri merupakan gejala umum
pada pasien fraktur femur. Sebagian besar responden mengatakan kebutuhan istirahat tidur
kurang dari 7 jam. Adanya fraktur maka timbul nyeri sehingga akan mempengaruhi
kebutuhan istirahat tidur. Ada hubungan nyeri dengan kebutuhan istirahat tidur pada pasien
fraktur femur dengan derajat hubungan korelasi kuat.

Saran

Perawat agar meningkatkan kemampuan dalam mengkaji pasien dengan keluhan nyeri.
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ABSTRAK

Dokumentasi keperawatan adalah salah satu tindakan keperawatan yang sangat
penting dilakukan sebagai pedoman dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai dengan
standar dokumentasi keperawatan.

Masalah dokumentasi keperawatan yang tidak lengkap berhubungan dengan beban
kerja perawat. Kualitas pelayanan yang diberikan perawat menurun karena faktor tingginya
beban kerja yang menyebabkan perawat menjadi lelah. Kondisi perawat yang lelah akan
mempengaruhi motivasi kerja seseorang dalam memberikan asuhan dan dokumentasi
keperawatan yang lengkap. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan hubungan beban
kerja dan motivasi kerja perawat dengan kelengkapan dokumentasi keperawatan.

Desain penelitian menggunakan desain Cross Sectional. Pengambilan sampel
mengguanakan metode Total Sampling berjumlah 18 perawat di ruang Bersalin dan Anak
Rumah Sakit Nyai Ageng Pinatih Gresik pada bulan Januari 2009. Data diambil dengan
menggunakan lembar kuesioner, check list dan lembar observasi. Data dianalisis dengan
menggunakan uji korelasi Spearman’s Rho dengan tingkat signifikansi 0,05. Hasil
penelitian menunjukkan adanya hubungan beban kerja dengan kelengkapan dokumentasi
keperawatan (ρ = 0,006) dan hubungan motivasi kerja dengan kelengkapan dokumentasi
keperawatan (ρ = 0,007).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diperlukan adanya restrukturisasi sistem
keseimbangan yaitu jumlah perawat dan beban kerja harus benar-benar diperhitungkan
sehingga dapat mendorong motivasi kerja perawat untuk mencapai kinerja yang optimal
sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan.

Kata kunci : Beban Kerja, Motivasi Kerja, Kelengkapan Dokumentasi Keperawatan

ABSTRACT

Nursing documentation is one of the important nursing actions form in giving
treatment upbringing as according to standard of treatment documentation. Problem of
incomplete treatment documentation is missed communication between who nurse take
care of hereinafter is so that happened by the repetition and do not implementation of is at
all. Quality of downhill service not because of factor of quality of energy because high
of work load causing nurse become worn-out. Condition of worn-out nurse will influence
the motivation work the someone in giving upbringing of treatment and complete treatment
documentation. The objective of this research to explain correlation of work load and
work motivation with completion of nursing documentation.

Design research used cross sectional. Sampling method used total sampling. Sample
were 18 nurses at Maternity and Pediatric Hospital of Nyai Ageng Pinatih Gresik in
January 2009. Data were taken by using questionnaire and also observation by checking
list. Data were analyzed by using test of Rank Spearman's Rho correlation with
significance level 0.05. The resulted shows was correlation work load with the completion
of nursing documentation (ρ= 0.006 ) and relation work motivation with completion of
nursing documentation (ρ= 0.007 ).
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Based on result of this research needed the existence of restructuring of balance
system of was amount of energy and work load have to really reckoned by was goodness of
quality and amount so that can push the motivation work the nurse to reach the optimal
performance and rising of quality of service and treatment up bringing.

Keywords : Work Load, Work Motivation, Completion Of Nursing Documentation

PENDAHULUAN

Beban kerja adalah keseluruhan waktu yang dipakai atau jumlah aktifitas yang
dilakukan selama jam kerja (Gillies, 1999). Faktor beban kerja yang tinggi akan
mempengaruhi  kinerja perawat dalam memberikan tindakan keperawatan pada pasien dan
dokumentasi keperawatan. Salah satu bentuk tindakan keperawatan yang terpenting adalah
memberikan asuhan keperawatan sesuai dengan standar dokumentasi keperawatan.
Dokumentasi keperawatan meliputi pengkajian, diagnosa keperawatan, rencana tindakan
keperawatan, tindakan keperawatan dan evaluasi. Dokumentasi keperawatan sangat
penting sebagai pedoman bagi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan terutama
dalam memecahkan masalah klien dan pengambilan keputusan, serta dapat memberikan
pelayanan keperawatan sesuai kebutuhan pasien (Alimul, 2001).

Faktor yang mempengaruhi kinerja perawat dalam dokumentasi keperawatan meliputi
beban kerja, motivasi dan keseimbangan jumlah perawat jaga dan jumlah kapasitas tempat
tidur. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala bidang keperawatan di Rumah
Sakit Ibu dan Anak Nyai Ageng Pinatih Gresik tentang kelengkapan dokumentasi
keperawatan pada klien rawat inap yang diobservasi tiap tahun, bahwa sebagian besar
perawat dalam pencatatan dokumentasi keperawatan belum memenuhi standar yang telah
ditetapkan. Beban kerja perawat di Rumah Sakit Ibu dan Anak Nyai Ageng Pinatih Gresik
termasuk tinggi, hal ini disebabkan jumlah tenaga yang terdiri 18 tenaga perawat lulusan D
III keperawatan, sehingga perawat harus merangkap tugasnya di poli, Unit Gawat Darurat
dan rawat inap. Jumlah pasien tiap bulan 1200 pasien dengan kondisi pasien minimal care
sebesar 70% dan jumlah kapasitas tempat tidur sebanyak 25 bed, sedangkan jumlah BOR
sebesar 80%. Tugas perawat di Rumah Sakit Ibu dan  Anak Nyai Ageng Pinatih Gresik
selain memberikan asuhan keperawatan pada pasien, juga kegiatan administrasi,
melakukan entry data ke komputer, membuat sensus harian dan rincian biaya pasien,
melipat kasa, mencuci alat dan merapikan ruangan. Banyaknya tindakan yang harus
dikerjakan perawat dapat menyebabkan kondisi fisik menjadi letih sehingga berpengaruh
terhadap menurunnya motivasi kerja dalam melaksanakan asuhan keperawatan dan
dokumentasi keperawatan. Namun sampai saat ini hubungan beban kerja dan motivasi
kerja perawat dengan kelengkapan dokumentasi keperawatan belum dapat dijelaskan.

Hasil penelitian di Rumah Sakit Jiwa DADI Makasar yang dilakukan Hadriani (2002)
dalam memberikan asuhan keperawatan dari tahun ke tahun mengalami penurunan, tahun
1998 (72,3%), tahun 1999 (65,1%), dan tahun 2000 (48,5%). Berdasarkan studi
pendahuluan di Rumah Sakit Nyai Ageng Pinatih Gresik tahun 2007 didapatkan data
bahwa beban kerja di Rumah Sakit tersebut dinyatakan mempunyai beban kerja tinggi
sebesar (70%), sedangkan motivasi tinggi sebesar (40%), rata – rata motivasi sedang
sebesar (65%). Untuk dokumentasi keperawatan meliputi pengkajian, diagnosa
keperawatan, rencana tindakan, tindakan keperawatan dan evaluasi belum terisi lengkap
sebanyak (65%) dari format yang telah disediakan. Ketidaklengkapan dokumentasi
keperawatan bisa mengakibatkan missed comunication dengan perawat jaga selanjutnya,
sehingga bisa terjadi pengulangan dan tidak dilaksanakannya tindakan sama sekali.
Kegagalan dalam pelaksanaan tindakan atau observasi pada pasien akan menjadi tanggung
gugat pasien atau keluarga pasien, serta kelalaian dalam melakukan tindakan terutama pada
pasien yang koma atau kritis akan menimbulkan kecacatan yang tidak sengaja dan
kematian akibat tindakan yang tidak segera dilakukan.

Produktivitas tenaga kesehatan dipengaruhi beban kerja yang tinggi, sementara beban
kerja tersebut disebabkan jumlah tenaga yang kurang. Beban kerja sendiri dipengaruhi oleh
jumlah pasien yang dirawat, kondisi pasien dan tindakan perawatan yang diberikan.
Meskipun banyak kendala yang harus ditempuh, tetapi seorang perawat dituntut untuk
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lebih profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai perawat pelaksana.
Kemampuan melaksanakan tugas tanpa didukung oleh motivasi maka tugas yang akan
dikerjakan tidak akan terselesaikan dengan baik (Nursalam, 2007). Demikian juga adanya
beban kerja yang tinggi akan menimbulkan stres kerja, sehingga akan menurunkan kinerja
perawat dalam memberikan asuhan keperawatan dan dokumentasi keperawatan. Tetapi
pelaksanaan di lapangan sering tidak sesuai dengan harapan, dimana dokumentasi
keperawatan pada format yang disediakan tidak terisi sesuai standar petunjuk teknis
pengisian. Pencatatan format dokumentasi keperawatan hingga sekarang belum berjalan
optimal. Perawat harus mengobservasi dan mengevaluasi respon pasien terhadap tindakan
yang diberikan serta mengkomunikasikan informasi tersebut kepada tenaga kesehatan
lainnya. Apabila terjadi kegagalan dalam proses dokumentasi keperawatan, maka hal ini
akan berpengaruh pada instansi pemberi pelayanan keperawatan, karena dokumentasi
menjadi bukti outentik yang penting dalam pembuktian suatu kasus yang berhubungan
dengan aspek hukum serta merupakan jaminan mutu untuk meningkatkan pelayanan
keperawatan (Zaidin Ali, 2001).

Peran perawat sebagai pelaksana memegang peranan penting dalam pelaksanaan
asuhan keperawatan serta memelihara mutu pelayanan keperawatan yang tinggi disertai
kejujuran yang profesional dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan keperawatan
sesuai dengan kebutuhan individu, keluarga, dan masyarakat (Ismani, 2007). Berdasarkan
fenomena di atas peneliti sangat berminat untuk meneliti hubungan beban kerja dan
motivasi kerja perawat dengan kelengkapan dokumentasi keperawatan. Dengan harapan
hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai salah satu dasar dalam meningkatkan
kelengkapan proses dokumentasi keperawatan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Nyai Ageng
Pinatih Gresik, sehingga mampu meningkatkan mutu asuhan keperawatan.

METODE DAN ANALISA

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan desain Cross Sectional, dimana
desain mempelajari hubungan beban kerja dan motivasi kerja perawat dengan kelengkapan
dokumentasi keperawatan. Pengumpulan data dengan check list, lembar observasi dan
kuesioner yang dilakukan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Nyai Ageng Pinatih Gresik pada
bulan Januari 2009. Populasi dalam penelitian ini yaitu Populasi semua perawat Rumah
Sakit Nyai Ageng Pinatih yang memenuhi kriteria inklusi dan eklusi berjumlah 18 orang,
menggunakan total sampling sehingga besar sampel sebesar 18 orang.

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu beban kerja dan motivasi kerja
perawat, sedangkan variabel dependennya yaitu kelengkapan dokumentasi keperawatan.
Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu kuesioner untuk mengukur beban
kerja dan motivasi kerja perawat, sedangkan check list dan lembar observasi untuk
mengukur kelengkapan dokumentasi keperawatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Distribusi Responden Berdasarkan Beban Kerja

Distribusi responden berdasarkan beban kerja di Rumah Sakit Ibu dan Anak Nyai
Ageng Pinatih Gresik pada bulan januari 2009, dari 18 responden sebagian besar
mempunyai beban kerja tinggi sebanyak 10 responden (56%) dan sebagian kecil
mempunyai  beban kerja rendah sebanyak 2 responden  (11%).

Ilyas (2000), menyatakan bahwa produktifitas tenaga kesehatan dipengaruhi oleh
beban kerja yang tinggi, sementara beban kerja tersebut disebabkan oleh jumlah tenaga
kesehatan yang kurang. Menurut Gilles (1999) menyebutkan ada 6 komponen yang
mempengaruhi beban kerja perawat yaitu jumlah pasien yang masuk tiap unit setiap hari,
kondisi pasien, rerata pasien yang menginap, tindakan perawatan langsung dan tidak
langsung yang dibutuhkan oleh masing-masing pasien, frekuensi masing-masing tindakan
keperawatan dan rata-rata waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan tindakan. Kegiatan
yang dilakukan perawat selama jam kerja dibagi menjadi lima kategori, yaitu : 1) Kegiatan
langsung yang berhubungan dengan pasien seperti melakukan observasi, memberikan obat,
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memasang infus. 2) Kegiatan administrasi seperti melakukan entry data ke komputer,
membuat sensus harian dan daftar makan pasien, melakukan rincian biaya perawatan dan
menyiapkan pasien pulang. 3) Kegiatan lain yang tidak berhubungan langsung dengan
pasien tetapi menunjang untuk kegiatan perawatan secara umum seperti melipat kasa,
mencuci alat dan merapikan ruangan. 4) Kegiatan pribadi seperti makan, shalat. 5) Selang
waktu saat perawat tidak melakukan kegiatan apapun seperti berbincang-bincang,
menonton TV dan membaca koran (Nursalam, 2000).

Hasil penelitian diatas sangat mendukung dengan teori yang ada karena prosentase
responden menyatakan beban kerja yang dirasakan sangat tinggi. Beban kerja perawat
yang tinggi di Rumah Sakit Ibu dan Anak Nyai Ageng Pinatih Gresik disebabkan jumlah
tenaga perawat belum memadai, sehingga perawat harus merangkap pekerjaannya di poli,
Unit Gawat Darurat dan Rawat Inap. Selain itu perawat harus melaksanakan kegiatan
lainya seperti administrasi. Pada umumnya pekerjaan yang seharusnya bisa dilakukan oleh
tenaga administrasi tetapi dilakukan oleh perawat, kegiatan administrasi sendiri
membutuhkan proposi waktu yang cukup besar.

2. Distribusi Responden Berdasarkan Motivasi Kerja Perawat

Distribusi responden berdasarkan motivasi kerja di Rumah Sakit Ibu dan Anak Nyai
Ageng Pinatih Gresik pada bulan januari 2009, dari 18 responden setengahnya motivasi
yang dimiliki perawat adalah motivasi sedang sebanyak 9 responden (50%) dan sebagian
kecil motivasi yang dimiliki perawat adalah motivasi tinggi sebanyak 3 responden (17%).

Kemampuan melaksanakan tugas tanpa didukung oleh motivasi, maka tugas yang
dikerjakan tidak akan terselesaikan dengan baik (Nursalam, 2000). Seseorang memilih
suatu pekerjaan didasarkan pada kemampuan dan keterampilan yang dimiliki. Motivasi
akan menjadi masalah, apabila kemampuan yang dimiliki tidak dimanfaatkan dan
dikembangkan dalam melaksanakan tugasnya. Dalam keadaan ini maka persepsi seseorang
memegang peranan yang penting sebelum melaksanakan/memilih pekerjaannya. Keluhan
pasien merupakan indikator terhadap adanya masalah pada kualitas tenaga perawat tetapi
karena tingginya beban kerja yang berakibat perawat menjadi letih. Kondisi yang letih
dapat mempengaruhi motivasi kerja dalam menyelesaikan pekerjaannya (Nursalam,2000).
Motivasi kerja yang maksimal bergantung pada beberapa faktor salah satunya adalah
keseimbangan antara jumlah tenaga dan beban kerja perawat (Ilyas,2000). Menurut
Mangkunegara (2002), pemenuhan kebutuhan pegawai merupakan fundamen yang
mendasari perilaku kerja. Abraham Maslow (2008), mengemukakan bahwa hirarki
kebutuhan pegawai meliputi kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial,
kebutuhan harga diri dan kebutuhan aktualisasi diri.

Motivasi kerja perawat dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :
1. Umur

Berdasarkan pada karakteristik responden didapatkan sebagaian besar umur responden
dengan interval 20-30 tahun (skor 27%). Umur dikaitkan dengan kedewasaan seseorang
baik teknis maupun psikologis. Umur 20-30 tahun dikatakan sudah memasuki umur
dewasa, semakin bertambahnya umur seseorang maka semakin bertambah juga tingkat
kedewasaan seseorang sehingga akan lebih mampu menyelesaikan setiap masalah dalam
pekerjaannya.
2. Pendidikan

Berdasarkan pada data tingkat pendidikan didapatkan hampir seluruhnya pendidikan
responden lulusan D III Keperawatan (skor 100%). Pendidikan adalah segala upaya yang
direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok atau masyarakat
sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan (Notoatmodjo,
2003). Pendidikan Diploma merupakan suatu tingkat pendidikan tinggi. Semakin tinggi
tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi motivasi kerja seseorang untuk
memenuhi pemuasaan kebutuhan primer.
3. Masa Kerja

Berdasarkan pada karakteristik responden didapatkan hampir setengahnya responden
mempunyai masa kerja dengan interval > 5 tahun. Semakin lama masa seseorang bekerja
maka dia semakin berpengalaman dalam menyelesaikan tugasnya (Siagian, 2004). Perawat
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yang sudah bekerja lebih lama akan mempunyai pengalaman yang lebih luas, meskipun
ada tugas yang banyak sudah menjadi kewajibannya untuk diselesaikan.
4. Status Perkawinan

Berdasarkan pada karakteristik responden didapatkan hampir seluruhnya sudah
menikah (83%). Menurut Siagian (2004), seseorang yang sudah menikah cenderung
memiliki tanggung jawab lebih besar pada keluarganya ini bisa berarti tanggung jawabnya
pada pekerjaan semakin berkurang karena terpecah dan terbagi dengan keluarga.
Seseorang yang sudah menikah akan menumbuhkan rasa tanggung jawab pada keluarga
begitu juga dengan bekerja akan termotivasi, karena pekerjaan dipandang sebagai upaya
untuk menopang kebutuhan keluarga.
5. Jenis Kelamin

Berdasarkan pada karakteristik responden didapat hampir seluruhnya perempuan
(100%). Menurut Siagian (2004), nilai yang cukup dominan dalam kultur berbagai bangsa
menyatakan bahwa perawat identik dengan peran seorang ibu peningkatan pendidikan
wanita merupakan salah satu gerakan emansipasi yang mulai muncul dengan alasan
pertimbangan ekonomi hingga aktualisasi diri. Sebagian besar perawat perempuan lebih
rajin dan lebih ulet dalam menyelesaikan suatu pekerjaannya mulai dari hal-hal yang
terkecil sampai pekerjaan yang berat.

Berdasarkan konsep teori yang ada, maka hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat
para ahli bahwa motivasi kerja perawat yang kurang disebabkan kurangnya perhatian
mengenai penghargaan atas suatu kinerja yang telah dicapai serta kurangnya dukungan dan
informasi dari pemimpin sehingga kesempatan untuk meningkatkan kemampuan baik
dalam organisasi maupun menyelesaikan tugas – tugas lainnya mengalami penurunan.

3. Distribusi Responden Berdasarkan Kelengkapan Dokumentasi Keperawatan

Distribusi responden berdasarkan kelengkapan dokumentasi keperawatan di Rumah
Sakit Ibu dan Anak Nyai Ageng Pinatih Gresik pada bulan Januari 2009, dari 18 responden
sebagian besar dokumentasi keperawatan adalah kurang lengkap sebanyak 9 responden
(50%) dan sebagian kecil dokumentasi keperawatan adalah lengkap sebanyak 4 responden
(22,2%).

Salah satu bentuk tindakan keperawatan yang terpenting adalah memberikan dan
melaksanakan asuhan keperawatan sesuai dengan standar dokumentasi keperawatan.
Pencatatan dokumentasi keperawatan merupakan metode yang tepat untuk pengambilan
keputusan yang sistematis, problem solving dan riset lebih lanjut. Dokumentasi merupakan
bagian integral proses, bukan sesuatu yang berbeda dari metode problem solving.
Dokumentasi keperawatan mencakup pengkajian, identifikasi dan mengevaluasi respon
klien terhadap tindakan yang diberikan dan mengkomunikasikan informasi tersebut kepada
tenaga kesehatan lainnya. Pengkajian ulang dan evaluasi respon klien terhadap tindakan
keperawatan dan tindakan medis sebagai petunjuk adanya perubahan dari setiap tahap.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dokumentasi keperawatan kurang lengkap baik
meliputi data langsung dan tidak langsung. Pencatatan data yang kurang lengkap meliputi
data subjektif dan objektif sewaktu klien masuk rumah sakit, masalah, analisa rencana
tindakan, implementasi dan observasi. Hal ini sesuai dengan teori dikemukakan oleh
Nursalam (2007), dalam dokumentasi keperawatan data harus dicatat dan diidentifikasi
secara lengkap, jelas, objektif dan ditandatangani oleh tenaga kesehatan, tanggal dan
perlunya dihindari adanya penulisan yang dapat menimbulkan interpretasi yang salah. Hal
ini akan memberi kemudahan bagi perawat dalam membantu menyelesaikan masalah.
Semakin kompleknya pelayanan keperawatan dan peningkatan kualitas keperawatan
perawat tidak hanya dituntut untuk meningkatkan mutu pelayanan, tetapi dituntut untuk
dapat mendokumentasikan secara benar. Kekurangan dalam setiap dokumentasi
keperawatan meliputi penggunaan terminologi dan pencatatan tidak standar dapat
menunjukkan adanya suatu perbedaan tindakan keperawatan yang komplek.

Hasil penelitian yang telah dilakukan mendukung teori yang ada karena prosentase
responden dalam dokumentasi keperawatan kurang lengkap. Dokumentasi keperawatan
yang kurang lengkap dipengaruhi oleh beban kerja yang tinggi meliputi banyaknya pasien
yang masuk sedangkan perawat harus merangkap tugas lainnya di poli dan UGD.
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4. Hubungan Beban Kerja Dengan Kelengkapan Dokumentasi  Keperawatan

Tabel 1 Hubungan beban kerja dengan kelengkapan  dokumentasi keperawatan  di
Rumah Sakit Ibu dan Anak Nyai Ageng Pinatih Gresik.

Beban
Kerja

Dokumentasi Keperawatan Total
Kurang Lengkap Cukup Lengkap Lengkap

n % N % N % N %
Tinggi 7 38,9 3 16,7 0 0 10 55,6
Sedang 2 11,1 2 11,1 2 11,1 6 33,3
Rendah 0 0 0 0 2 11,1 2 11,1
Total 9 50 5 27,8 4 22,2 18 100

ρ = 0,006                                                       r = 0,625

Tabel 1 menunjukkan 7 responden (38,9%) mempunyai beban kerja tinggi dan
dokumentasi kurang lengkap dengan menggunakan uji statistik Spearman’s Rho
menunjukkan tingkat kemaknaan ρ= 0,006 yang artinya ada hubungan beban kerja dengan
kelengkapan dokumentasi keperawatan, dengan nilai koofisien korelasi 0,625 yang artinya
mempunyai tingkat hubungan kuat.

Menurut Moekijat (2002), beban kerja adalah volume dari hasil kerja atau catatan
tentang hasil pekerjaan yang dapat menunjukkan volume yang dihasilkan oleh sejumlah
pegawai dalam satu bagian tertentu. Sedangkan dokumentasi keperawatan adalah
pencatatan hasil yang ditulis perawat baik yang telah atau belum tercapai pada medical
record. Penulisan dokumentasi bertujuan untuk menghindari salah persepsi dan kejelasan
dalam menyusun tindakan perawat lebih lanjut. Hasil penelitian di atas juga didukung oleh
Simamora (2005), analisa beban kerja digunakan untuk mengidentifikasi baik jumlah
pegawai maupun kualifikasi pegawai yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi
tertentu. Tindakan yang dilakukan oleh perawat kemungkinan adalah upaya untuk
melengkapi dokumentasi keperawatan baik data objektif maupun subjektif.

Hasil penelitian yang telah dilakukan sangat mendukung teori yang sudah ada karena
prosentasi responden mempunyai beban kerja yang tinggi. Beban kerja yang tinggi
disebabkan ketidakseimbangan antara jumlah tenaga perawat dan jumlah pasie, selain itu
perawat harus merangkap tugas di poli atau UGD. Semakin banyak tindakan yang harus
dikerjakan perawat semakin tinggi pula dokumentasi keperawatan yang harus dilengkapi.

5. Hubungan Motivasi Kerja Dengan Kelengkapan  Dokumentasi Keperawatan

Tabel 2 Hubungan motivasi  kerja  dengan kelengkapan dokumentasi keperawatan di
Rumah Sakit Ibu dan Anak  Nyai Ageng Pinatih Gresik.

Motivasi
Kerja

Dokumentasi Keperawatan Total
Kurang Lengkap Cukup Lengkap Lengkap

n % n % N % n %
Rendah 5 27,8 1 5,6 0 0 6 33,3
Sedang 4 22,2 3 16,7 2 11,1 9 50
Tinggi 0 0 1 5,6 2 11,1 3 167
Total 9 50 5 27,8 4 22,2 18 100

ρ = 0,007                                                          r = 0,611
Tabel 2 menunjukkan 5 responden (27,8%) mempunyai motivasi rendah dan

dokumentasi kurang lengkap dengan menggunakan uji statistik Sperman’s Rho
menunjukkan tingkat kemaknaan ρ = 0,007 yang artinya ada hubungan dengan
kelengkapan dokumentasi keperawatan, dengan nilai koofisien korelasi 0,611 yang artinya
mempunyai tingkat hubungan kuat.

Menurut Mangkunegara (2000) dikutip oleh Nursalam (2007), mendefinisikan
motivasi kerja adalah suatu kondisi yang berpengaruh untuk membangkitkan,
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mengarahkan dan memelihara perilaku yang berhubungan dengan lingkungan kerja.
Sedangkan dokumentasi keperawatan adalah pencatatan hasil yang ditulis perawat baik
yang telah atau belum tercapai pada medical record. Hal ini dipengaruhi faktor motivasi
antara lain faktor motivasi antara lain faktor kompleksitas manusia yaitu usia, jenis
kelamin, status perkawinan, pendidikan dan masa kerja. Sedangkan faktor motivator yaitu
prestasi, partisipasi, penghargaan, tanggung jawab, pertumbuhan dan perkembangan
(Siagian, 2004). Menurut Moekijat (2002), memperkaya pekerjaan berarti meningkatkan
tanggung jawab, ruang lingkup dan tantangan dalam pekerjaan sehingga akan memberikan
otoritas lebih besar dan tingkat kesulitan baru yang berguna bagi perkembangan
kemampuan staf. Dari hasil penelitian di atas didukung oleh teori Staford (1970) dikutip
oleh Nursalam (2007), ada tiga poin penting mengenai motivasi yaitu hubungan antara
kebutuhan, dorongan dan tujuan. Kebutuhan muncul karena adanya sesuatu yang kurang
dirasakan oleh seseorang, baik fisiologis maupun psikologis, dorongan merupakan arahan
untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sedangkan tujuan adalah akhir dari satu siklus
motivasi. Untuk itu penghargaan psikis dalam hal ini sangat diperlukan agar seseorang
merasa dihargai dan diperhatiakan serta dibimbing manakala melakukan kesalahan.

Hasil penelitian yang telah dilakukan mendukung teori yang ada karena prosentase
responden memiliki motivasi sedang. Keluhan pasien bukan hanya indikator terhadap
adanya masalah kualitas tenaga perawat tetapi karena tingginya beban kerja yang berakibat
kondisi perawat menjadi letih. Kondisi yang letih dapat mempengaruhi motivasi kerja
dalam menyelesaikan pekerjaan terutama dalam memberi asuhan keperawatan serta
dokumentasi keperawatan yang lengkap, selain itu kesempatan untuk mencoba hal-hal
yang baru sangat kecil dan tidak ada umpan balik dari atasan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Ada hubungan beban kerja dengan kelengkapan dokumentasi keperawatan, semakin
tinggi beban kerja perawat maka semakin tinggi pula dokumentasi keperawatan yang harus
dilengkapi. Demikian pula, ada hubungan motivasi kerja dengan kelengkapan dokumentasi
keperawatan, semakin tinggi tingkat motivasi kerja seseorang maka semakin tinggi pula
motivasi untuk menyelesaikan pekerjaan dalam melengkapi dokumentasi keperawatan.

Saran

Perawat perlu meningkatkan semangat kerja dan pendidikan ke jenjang yang lebih
tinggi (S1 Keperawatan) untuk mencapai kompetensi dan kualitas pendidikan serta profesi
perawat.  Selain itu pihak rumah sakit perlu memberikan aturan dan pembagian beban
kerja perawat secara jelas oleh manajer dan pengembangan ilmu manajemen keperawatan.

KEPUSTAKAAN

Abraham Maslow. (2008). Teori Hirarki Motivasi. http://www.rajapresentasi.com/2009/03
/teori-hirarki-motivasi-dari-abraham-maslow. Akses Tanggal 1 Mei 2008 jam 11
WIB.

Alimul H.Aziz. (2001). Riset Keperawatan Dan Teknik Penulisan Ilmiah. Edisi 1. Jakarta :
Salemba Medika, hal : 42.

Gillies. (1999). Manajemen Keperawatan. Edisi 2. Jakarta : Company.

Ilyas, Yasis. (2000). Beban Kerja. http://www.google.com. Akses Tanggal 01 Mei 2008
jam 11 WIB.

http://www.rajapresentasi.com/2009/03 /teori-hirarki-motivasi-dari-abraham-maslow
http://www.rajapresentasi.com/2009/03 /teori-hirarki-motivasi-dari-abraham-maslow


Journals of Ners Community Vol 3 No 1 Juni 2012

65

Ismani, Nila. (2007). Etika Keperawatan. Jakarta : Widya Medika, hal : 3, 51, 63.

Mangkunegara A. A. (2002). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung : Remaja
Rosdakarya, hal : 27.

Moekijat. (2002). Dasar – Dasar Motivasi. Bandung : Pioner Jaya, hal :  44.

Nursalam dan Pariani. (2000). Pendekatan Praktis Metodologi Riset Keperawatan. Jakarta
: Salemba Medika, hal :  25,27.

Nursalam. (2007). Proses Dan Dokumentasi Keperawatan, Konsep Dan praktik. Jakarta :
Salemba Medika, hal : 77 – 124.

Notoatmodjo, S. (2003). Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta : PT. Rineka Cipta, hal
: 68, 79, 99.

Simamora B. (2005). Riset Pemasaran : Falsafah Teori Dan Aplikasi. Jakarta : PT
Gramedia Pustaka Utama, hal : 76, 192, 228, 248.

Siagian, Sondang. (2004). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Zaidin, Ali. (2001). Dasar – Dasar Keperawatan Profesional. Jakarta : EGC, hal : 28, 29.



Journals of Ners Community Vol 3 No 1 Juni 2012

66

PENGETAHUAN SIKAP IBU PRIMIPARA TENTANG TEKNIK MENYUSUI
BENAR DENGAN PELAKSANAAN MENYUSUI YANG BENAR

(Knowledge Attitude with the Proper Breasfteeding Techniques with the Implementation
of Proper Breastfeeding Technique)

Siti Nur Qomariah*, Rica Agustina Fitiyanti**

* Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Gresik
Jl. AR. Hakim No. 2B Gresik, email: wf_ab@yahoo.co.id

** RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik Jl. Dr.Wahidin Sudirohusodo No.243B Gresik

ABSTRAK

Pengetahuan adalah hasil dari tahu dan terjadi setelah seseorang melakukan
penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Pengetahuan terdiri dari enam tingkat yaitu,
pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi. Sikap adalah reaksi atau respon yang
dihasilkan seseorang terhadap stimulus sedangkan keyakinan dipengaruhi oleh kehidupan
emosional dan kecenderungan untuk bertindak. Kedua faktor predisposisi tersebut
merupakan penentu perilaku kesehatan seseorang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
menjelaskan hubungan pengetahuan dan sikap ibu primipara tentang teknik menyusui yang
benar dengan pelaksanaan teknik menyusui yang benar di ruang Bougenville Rumah Sakit
Ibnu Sina Gresik.

Penelitian ini menggunakan desain Cross Sectional. Populasi dalam penelitian ini
adalah semua ibu primipara yang rawat gabung di ruang Bougenvill RSUD Ibnu Sina
Gresik. Pengambilan sampel menggunakan teknik Purposive Sampling sebanyak 28
responden sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Pengumpulan data dalam penelitian
ini menggunakan lembar kuesioner dan observasi. Hasil penelitian dianalisis menggunakan
uji statistik Spearman Rank dengan derajat kemaknaan α = 0,05 dan r = 0,000 didapatkan
hasil r = 0,815 dan r = 0,481, sehingga ada hubungan pengetahuan dan sikap ibu primipara
tentang teknik menyusui yang benar dengan pelaksanaan teknik menyusui yang benar.

Pelaksanaan teknik menyusui yang benar sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dan
sikap ibu primipara tentang teknik menyusui yang benar dengan teknik pemberian ASI
yang benar diharapkan ibu dan bayi merasa nyaman saat melakukan kegiatan ini dan bayi
mendapatkan manfaat ASI dalam kualitas dan kuantitas sehingga tercipta sumber daya
manusia yang berkualitas tinggi.

Kata kunci : Pengetahuan, Sikap, Teknik Menyusui yang Benar.

ABSTRACT

Knowledge is the result of knowing and going after someone to do sensing of a
particular object. Knowledge consists of six levels, such as is known, understanding,
application, analysis, synthesis and evaluation. The attitude is a reaction or response that
result from a person's close to a stimulus or object is influenced by beliefs, emotional life
and the tendency to act. Both are predisposing factors determining a person's health
behaviour. The purpose of this research is to explain the relationship of knowledge attitude
about the proper breastfeeding techniques with the implementation of proper breastfeeding
technique at Bougenville room in Ibnu Sina's Gresik Hospital.

This research used cross sectional design. Populations in the study were
all primipara mothers who received cares in the Bougenville join RSU Gresik Avicenna.
Using a purposive sampling technique with 28 respondents in accordance with the criteria
of inclusion and exclusion. Collecting data in this study using a questionnaire sheets and
sheets of observation in research analysis using statistical spearman rank test.

Statistical analyzed Spearman's test with meaning degrees α=0.05 to get the
result r=0.815 and r =0.481, both > r=0.000, so there was a relation of knowledge and
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attitudes about the primipara mothers breastfeeding technique was right with the
implementation of proper breastfeeding techniques.

Implementation of proper breastfeeding technique was strongly influenced by the
knowledge and attitudes about the primipara mothers breastfeeding technique was right
with the proper feeding technique was expected to mothers and babies to feel comfortable
when carrying out these activities, and breastfed babies get the benefit in quality and
quantity so as to create high-quality human resources.

Keywords :Knowledge, Attitude, Proper Breastfeeding Techniques.

PENDAHULUAN

Menyusui merupakan suatu kegiatan yang umumnya akan dialami oleh seorang ibu
pada anaknya. Menyusui sangat bermanfaat bagi ibu dan bayi. Bagi ibu manfaat yang bisa
didapatkan dari menyusui diantaranya adalah praktis dalam pemberiannya sehingga tidak
memerlukan biaya yang mahal untuk melakukannya, mempererat kasih sayang ibu dan
bayi, menjarangkan kehamilan, dan mengurangi resiko terjadinya kanker payudara. Bagi
bayi manfaat yang bisa diperoleh dari ASI diantaranya adalah ASI mengandung kekebalan
sehingga bayi tidak mudah sakit, tidak menimbulkan reaksi alergi dan diare, serta dapat
mencegah obesitas atau kegemukan pada bayi (Field, 2005). Pengetahuan ibu tentang
menyusui dan manfaat menyusui sangat diperlukan sehingga nantinya ibu dapat
mempunyai sikap yang lebih baik dalam menyusui bayinya yang nantinya akan
memotivasi ibu untuk menyusui  dengan teknik yang benar pada bayinya. Berdasarkan
wawancara penelitian di ruang Bougenville Rumah Sakit Ibnu Sina Gresik didapatkan data
bahwa sebagian besar ibu di ruang Bougenville Rumah Sakit Ibnu Sina Gresik sudah
mengetahui tentang cara menyusui yang benar dan manfaat dari menyusui tetapi masih ada
ibu khususnya pada ibu primipara yang sering mengeluh dengan repotnya saat menyusui
bayinya, rasa sakit pada puting susu, bayi yang rewel saat menyusui dan ketidaknyamanan
ibu dan bayi saat menyusui dalam hal ini sering terjadi sehingga ibu lebih memilih
menggunakan botol untuk menyusui bayinya, karena menganggap ASI sama halnya
dengan susu kaleng atau susu botol namun hubungan pengetahuan dan sikap ibu tentang
teknik menyusui yang benar masih belum jelas. Walaupun menyusui sangat dipengaruhi
oleh faktor ilmiah namun diperlukan beberapa cara atau teknik yang harus diketahui dan
dipahami oleh seorang ibu terutama bagi ibu yang pertama kali melahirkan atau pertama
kali menyusui bayinya. Penguasaan dan pemahaman akan hal tersebut sangat diperlukan
sehingga dapat terwujud penggunaan teknik menyusui yang benar bagi ibu untuk bayinya.
Pada umumnya para ibu lebih memilih posisi yang nyaman bagi dirinya saat menyusui,
namun posisi tersebut belum tentu nyaman bagi bayinya sehingga akan berdampak negatif
pada proses menyusui terlebih bagi sang  bayi (Soetjiningsih, 2000).

Data yang didapatkan di ruang bersalin Rumah Sakit Ibnu Sina Gresik bulan
November dan Desember tahun 2007, dari 80 orang ibu yang mendapatkan perawatan
pasca melahirkan, hanya 60 orang ibu (75%) yang mengetahui teknik menyusui secara
benar, namun dari sekian ibu yang mengetahui tentang teknik menyusui yang benar hanya
40 orang ibu (25%) yang benar-benar memahami dan melaksanakan teknik menyusui yang
benar tersebut. Saat pengumpulan data, dari 20 orang ibu yang tidak melaksanakan teknik
menyusui yang benar lebih memilih posisi tidur miring saat menyusui bayinya dengan
alasan bahwa posisi tersebut ibu tidak cepat lelah dan letih saat menyusui sehingga waktu
menyusui akan bisa lebih lama. Sebagian ibu juga ada yang memilih posisi berdiri saat
menyusui bayinya walaupun para ibu umumnya mengetahui bahwa kesemua posisi
tersebut tidak menguntungkan bagi para ibu dan bayinya karena dapat menyebabkan
perasaan yang tidak nyaman sehingga bayi tidak dapat memperoleh ASI secara maksimal
secara kualitas dan kuantitas (Bonny, 2003).

Teknik yang benar saat menyusui dapat mempertahankan posisi yang benar saat
menyusui sehingga dapat meningkatkan rasa nyaman diantara ibu dan bayi (Soetjiningsih,
2000). Posisi yang kurang benar saat menyusui dapat menyebabkan bayi tidak maksimal
dalam mendapatkan asupan ASI sehingga bayi dapat tersedak dan rewel saat menyusu dan
hal ini akan membuat bayi malas atau menolak sehingga lebih memilih menyusu dengan
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menggunakan dot daripada payudara ibunya sendiri. Selain bayi, para ibu yang menyusui
juga akan mendapatkan dampak negatif dari posisi menyusui yang kurang benar,
diantaranya adalah bayi rewel karena tidak nyaman sehingga bayi tidak mendapatkan ASI
baik secara kualitas dan kuantitas. Rasa tidak nyaman juga terjadi pada ibu dan bentuk
payudara akan menjadi berkurang kekencangannya sehingga dapat terjadi gangguan body
image pada ibu (Bonny, 2003). Umumnya para ibu mengetahui cara menyusui daripada ibu
lain, orang tua atau kerabat dekat. Walaupun mereka menyadari bahwa informasi tersebut
belum tentu benar. Informasi tentang teknik menyusui yang benar sudah pasti didapatkan
oleh seoarng ibu yang mendapatkan pelayanan kesehatan baik di rumah sakit maupun di
puskesmas dan praktik bidan yang terdekat. Dalam pelaksanaan teknik menyusui yang
benar oleh ibu primipara faktor pengetahuan memberikan peranan yang besar. Adapun
faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan yaitu pendidikan, pengalaman dan umur.
Dalam pelaksanaan teknik menyusui yang benar juga diperlukan sikap. Menurut
Notoatmodjo (2003), sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap obyek di
lingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap obyek.

Faktor yang mempengaruhi sikap adalah pribadi, kebudayaan orang lain yang
dianggap penting, media massa, instistusi atau lembaga pendidikan dan lembaga agama.
Namun dalam pelaksanaan dan praktek menyusui dengan teknik yang benar bukan saja
dipengaruhi oleh informasi atau pengetahuan yang didapatkan seorang ibu melainkan juga
dipengaruhi oleh faktor-faktor emosi dalam diri individu (Azwar, 2003). Analisis sikap
dari ibu itu sendiri dalam hal menerima informasi dan merubah perilaku dari yang tidak
benar menjadi benar. Terampil dan menguasai cara menyusui dengan teknik yang benar
memang membutuhkan waktu. Perlu kesadaran untuk membiasakan diri dengan teknik
menyusui yang benar agar buah hati tetap tercukupi asupan gizi demi kesehatannya
(Soetjiningsih, 2000).

Peningkatan pengetahuan tentang teknik menyusui yang benar sangat diperlukan,
dalam hal ini melalui pemberian pendidikan kesehatan yang diberikan pada ibu-ibu
menyusui terutama pada ibu primipara yang dapat dilakukan dengan memberikan leaflet
atau memeragakan secara langsung saat ibu menyusui bayinya yang dalam hal ini sering
dilakukan perawat atau bidan pada ibu-ibu yang melahirkan di Rumah Sakit agar para ibu
memiliki pengetahuan dalam melaksanakan teknik menyusui yang benar dan mampu
melaksanakan secara mandiri di rumah sehingga bayi dapat memperoleh ASI secara
maksimal baik dalam hal kualitas maupun kuantitas (Soetjiningsih, 2000). Oleh karena itu
peneliti tertarik untuk memeliti hubungan pengetahuan dan sikap ibu tentang teknik
menyusui yang benar dengan pelaksanaan teknik menyusui yang benar pada ibu primipara.

METODE DAN ANALISA

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan desain Cross Sectional yang
berarti obyek diobservasi satu kali saja, dimana desain mempelajari hubungan pengetahuan
dan sikap ibu tentang teknik menyusui yang benar dengan pelaksanaan teknik menyusui
yang benar pada ibu primipara. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan lembar
observasi yang dilakukan di ruang Bougenville Rumah Sakit Ibnu Sina Gresik pada
tanggal 1 Februari 2009 sampai dengan 22 Februari 2009. Populasi dalam penelitian ini
yaitu seluruh ibu primipara yang dirawat gabung di ruang Bougenville Rumah Sakit Ibnu
Sina Gresik sebanyak 30 orang. Penentuan besar sampel menggunakan Purposive
Sampling dan sampel yang memenuhi kriteria inklusi sebanyak 28 orang.

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu pengetahuan ibu primipara tentang
teknik menyusui yang benar dan sikap ibu primipara tentang teknik menyusui yang benar,
sedangkan variabel dependennya yaitu pelaksanaan tindakan teknik menyusui yang benar
pada ibu primipara. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu kuesioner yang
dikembangkan dan dimodifikasi sendiri oleh penulis untuk mengukur pengetahuan dan
sikap ibu primipara menurut teori perilaku, sedangkan pelaksanaan teknik menyusui yang
benar dinilai dengan melakukan observasi yang juga dikembangkan sendiri oleh penulis
berdasarkan teori kebutuhan dasar manusia.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hubungan Pengetahuan Tentang Teknik Menyusui Yang Benar Dengan
Pelaksanaan Teknik Menyusui Yang Benar Pada Ibu Primipara.

Tabel 1 Tabulasi silang hubungan pengetahuan tentang teknik menyusui yang benar
dengan pelaksanaan teknik menyusui yang benar di ruang Bougenville RSU
Ibnu Sina Gresik tanggal 1-22 Februari 2009.

Pengetahuan Pelaksanaan teknik menyusui yang benar Total
Baik Cukup Sedang

N % N % N % N %
Tinggi 11 39% 0 0% 1 4% 12 43%
Cukup 0 0% 10 36% 2 7% 12 43%
Kurang 0 0% 1 3,5% 3 10,5% 4 14%
Total 11 39% 11 39,5% 6 21,5% 28 100%
Hasil Uji Spearman ρ=0,002                                                r=0,815

Tabulasi silang menunjukkan hampir setengah responden (11 orang) yang memiliki
pengetahuan yang tinggi tentang teknik menyusui yang benar telah melaksanakan teknik
menyusui dengan benar pula. Namun sebagian kecil responden yang memiliki pengetahuan
yang kurang telah melaksanakan teknik menyusui yang benar dengan skor cukup.

Hasil uji statistik korelasi Spearman Rank pada penelitian menunjukkan r = 0,815 ini
berarti ada hubungan bermakna antara pengetahuan tentang teknik menyusui yang benar
pada ibu primipara. Dengan nilai korelasi (r = 0,815) yang berarti hubungan kedua variabel
tersebut bersifat sangat kuat. Semakin baik tingkat pengetahuan tentang teknik menyusui
yang benar maka semakin baik pula dalam melaksanakan teknik menyusui yang benar. Hal
ini ditunjang dengan data tingkat pendidikan yang menunjukkan hampir setengah
responden yaitu 46% memiliki tingkat pendidikan SMU (13 orang).

Hasil tabulasi sesuai dengan teori Notoatmojo (2003), yang menyatakan bahwa
pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap objek
melalui indera yang dimiliki yakni mata, hidung, telinga dan sebagainya. Pengetahuan
tersebut memberikan dasar konseptual dan rasional terhadap metode pendekatan yang
dipilih unuk mencapai tujuan-tujuan keperawatan yang spesifik dan tepat. Teori yang
dikemukakan oleh Roger dari Notoatmojo (2003), bahwa sebelum menerima suatu objek
didalam diri seseorang terjadi proses yang berurutan yaitu kesadaran dimana orang tersebut
menyadari dalam arti mengetahui terlebih dahulu terhadap stimulus (objek), merasa
tertarik terhadap stimulus (objek), menimbang-nimbang terhadap baik dan tidaknya
stimulus tersebut bagi dirinya, subyek mulai mencoba melakukan sesuatu sesuai apa yang
dikehendaki oleh stimulus, adaptasi yaitu dimana subyek telah berperilaku baru sesuai
dengan pengetahuan, kesadaran dan sikap terhadap stimulus. Seseorang yang mampu
mengadopsi perilaku baru diharapkan juga mampu memformulasikan perilaku tersebut
dalam melaksanakan tugas-tugas yang dihadapi. Selain itu ada beberapa faktor yang
mempengaruhi pengetahuan, yakni : pendidikan, pengalaman, umur. Pengetahuan
seseorang bukan hanya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan saja melainkan juga
dipengaruhi oleh faktor internal yang terdiri dari intelegensia, minat dan kondisi fisik
seseorang, faktor eksternal misalnya keluarga, masyarakat dan sarana yang mendukung.
Pada faktor pendekatan belajar diantaranya adalah upaya belajar, strategi dan metode
belajar seseorang sehingga informasi tersebut mampu meningkatkan pengetahuan yang
dimiliki seseorang.

Pendidikan merupakan suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian dan
kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Makin tinggi
pendidikan seseorang makin mudah orang tersebut menerima informasi. Dengan
pendidikan yang tinggi maka seseorang akan cenderung mendapatkan informasi yang lebih
luas pula. Pada karakteristik responden diketahui bahwa responden yang mempunyai
pengetahuan yang tinggi terbanyak adalah usia 18-23 tahun dengan tingkat pendidikan
SMU dan jenis pekerjaan ibu rumah tangga. Hal ini dikarenakan bahwa pengetahuan
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bukan hanya dipengaruhi oleh umur, tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan saja namun
ada faktor lain diantaranya adalah faktor eksternal yaitu keluarga, masyarakat dan sarana
sedangkan faktor yang lain adalah faktor pendekatan belajar diantaranya adalah faktor
upaya belajar misalnya strategi dan metode dalam pembelajaran. Dalam penelitian ini
diketahui bahwa responden yang mempunyai tingkat pendidikan perguruan tinggi namun
mempunyai tingkat pengetahuan yang kurang tentang teknik menyusui yang benar.
Pendidikan bukan menjadi tolak ukur terhadap pengetahuan yang dimiliki seseorang
namun pendidikan merupakan salah satu yang mempengaruhi tingkat pengetahuan
seseorang. Dengan adanya pengetahuan yang tinggi tentang teknik menyusui yang benar
diharapkan seorang ibu primipara mampu melaksanakan teknik menyusui yang benar
sehingga didapatkan kenyamanan pada saat menyusui dan manfaat dari ASI didapatkan
oleh bayi secara maksimal.

2. Hubungan Sikap Ibu Primipara Tentang Teknik Menyusui Yang Benar Dengan
Pelaksanaan Teknik Menyusui Yang Benar.

Tabel 2 Tabulasi silang hubungan sikap ibu primipara tentang teknik menyusui yang
benar dengan pelaksanaan teknik menyusui yang benar di ruang Bougenville
RSU Ibnu Sina Gresik tanggal 1-22 Februari 2009.

Pengetahuan Pelaksanaan teknik menyusui yang benar Total
Baik Cukup Sedang

N % N % N % N %
Positif 11 39% 10 36% 3 11% 24 86%
Negatif 0 0% 1 3% 3 11% 4 14%
Total 11 39% 11 39% 6 22% 28 100%
Hasil Uji Spearman ρ=0,002 r=0,815

Tabulasi silang menunjukkan setengah responden 39% (11 orang) memiliki sikap yang
positif tentang informasi teknik menyusui yang benar, sehingga para responden tersebut
juga mampu melaksanakan teknik menyusui yang benar pula.

Hasil uji satistik menggunakan uji Spearman Rank diperoleh tingkat signifikan sebesar
0,000 (ρ < 0,05) yang berarti Ho ditolak dan nilai r = 0,481 hal ini menyatakan ada
hubungan sikap ibu primipara tentang teknik menyusui yang benar dengan pelaksanaan
teknik menyusui yang benar dan hubungannya bersifat sedang. Semakin baik sikap yang
dimiliki ibu semakin baik pula ibu tersebut dalam melaksanakan teknik menyusui yang
benar. Hal ini ditunjang oleh data yang menyebutkan bahwa hampir setengah responden
memiliki sikap yang positif  39% (11 orang) telah mengaplikasikan teknik menyusui yang
benar dengan baik. Dalam penelitian ini diketahui bahwa dari 28 responden hanya satu
responden saja yang memiliki pengetahuan dengan tingkat yang tinggi namun masih
kurang dalam hal pelaksanaan teknik menyusui yang benar ini dikarenakan responden
tersebut mempunyai sikap negatif yang sangat tidak menunjang perubahan perilaku
menyusui dengan teknik yang benar.

Teori Green (1980), menyatakan bahwa perilaku seseorang salah satunya dipengaruhi
oleh faktor predisposisi yang terdiri dari pengetahuan, sikap, kepercayaan, nilai-nilai dan
sebagainya. Dapat dikatakan bahwa perilaku seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh
tingkat pendidikan dan pengetahuan saja melainkan faktor sikap juga menentukan apakah
seseorang tersebut menerima ataukah menolak terhadap suatu informasi tentang teknik
menyusui yang benar. Sikap yang positif tercermin dalam suatu ketertarikan untuk
mencoba sampai dengan menerima dan merubah perilaku menyusui yang tidak atau kurang
benar menjadi benar dengan mengaplikasikan teknik menyusui yang benar pula. Penelitian
sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Notoatmojo (2003), bahwa sikap
merupakan kesiapan bereaksi terhadap obyek di lingkungan tertentu sebagai suatu
penghayatan terhadap obyek. Sikap (Attitude) merupakan reaksi atau respon seseorang
yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau suatu obyek. Menurut Purwanto (2007),
motivasi adalah segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu.
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Sedangkan menurut Nursalam (2002), kunci sukses strategi untuk terjadinya perubahan
yang lebih baik yaitu :
1. Mulai dari diri sendiri.

Sebagai manusia, berubah harus dimulai dari diri sendiri untuk mencapai tujuan,
jadi sebelum merubah perilaku maka dari diri sendiri harus diperbaiki sebagai contoh
atau role model.

2. Mulai dari hal-hal yang kecil.
Perubahan yang besar tidak akan berhasil jika tidak dimulai dari perubahan

terhadap hal-hal kecil.
3. Mulailah sekarang jangan menunggu-nunggu.

Menurut Azwar (2003), faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap adalah
pengalaman pribadi, kebudayaan lain yang dianggap penting, media massa, instistusi atau
lembaga pendidikan dan agama serta faktor emosi dalam diri individu. Sikap juga
dipengaruhi oleh faktor budaya. Kebudayaan dimana seseorang hidup dan dibesarkan
mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan sikap seseorang. Seseorang mempunyai
sikap dan perilaku tertentu dikarenakan mendapat reinforcement (penguatan, ganjaran) dari
masyarakat untuk sikap dan perilaku tersebut. Menurut Green (1980), perilaku seseorang
dibentuk oleh 3 faktor salah satunya adalah faktor predisposisi yang terdiri dari
pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan dan nilai-nilai. Pengetahuan dan sikap
seseorang sangat penting dalam membentuk perilaku seseorang itu bersifat baik ataukah
tidak. Kedua unsur ini sangat berpengaruh dan saling berhubungan.

Seorang ibu primipara yang telah mengalami masa persalinan sangat membutuhkan
informasi yang benar salah satunya yaitu tentang teknik menyusui yang benar, dalam
menerima informasi tersebut sikap positif  dari ibu sangatlah diperlukan untuk menunjang
adanya perubahan perilaku menyusui dengan teknik yang benar sehingga ibu mampu
mengaplikasikan teknik menyusui yang benar tersebut secara mandiri dan berkelanjutan.
Penumbuhan sikap positif dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara pemberian motivasi
yang kuat kepada ibu sehingga akan timbul kesadaran betapa pentingnya informasi tentang
teknik menyusuiyang benar tersebut sehingga akan timbul ketertarikan untuk menerima
informasi dan mencoba untuk mempratikkannya pada bayinya. Adanya sikap negatif dari
seseorang salah satunya dipengaruhi oleh usia dan minat seseorang terhadap suatu obyek
atau stimulus. Sehingga didapatkan seseorang dengan usia yang muda atau tua mempunyai
sikap yang negatif atau sikap yang tidak menunjang perubahan suatu perilaku. Peningkatan
pengetahuan ibu tentang teknik menyusui yang benar dapat dilakukan dengan cara
pemberian informasi langsung kepada ibu baik lisan maupun dengan menggunakan media
informasi misalnya seperti pamflet atau media yang lainnya. Dengan mengaplikasikan
teknik menyusui yang benar diharapkan menyusui dapat berjalan dengan baik dan bayi
bisa mendapatkan ASI secara maksimal baik kualitas dan kuantitas.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pengetahuan tentang teknik menyusui yang benar dengan pelaksanaan teknik
menyusui yang benar mempunyai hubungan yang bersifat sangat kuat. Sedangkan sikap
ibu tentang teknik menyusui yang benar dengan pelaksanaan teknik menyusui yang benar
mempunyai hubungan yang bersifat sedang, yang berarti sikapnya adalah positif.

Saran

Perawat atau bidan sebaiknya memberikan informasi dan motivasi tentang
pelaksanaan teknik menyusui yang benar serta jadwal menyusui yang tepat untuk
kenyamanan dan kesehatan ibu dan bayi sehingga gizi bayi tercukupi, informasi dan
motivasi diberikan tidak hanya kepada ibu melainkan melibatkan keluarga. Selain
memberikan informasi kesehatan perawat atau bidan menyediakan leaflet atau media
informasi yang lain untuk ibu dan keluarganya sehingga dapat dibaca sewaktu-waktu.
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(Family’s Knowledge and Attitude with Practice on Elderly Care of Activity Daily
Living)

Abdul Kholiq*

* Puskesmas Kecamatan Turi Jl. Raya Lamongan-Babat No.543 Telp. (0322) 323776

ABSTRAK

Lansia secara bertahap akan mengalami penurunan fungsi tubuh sehingga
membutuhkan bantuan keluarga dalam melakukan kegiatan dasar kehidupan sehari-hari.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan hubungan antara sikap keluarga
tentang pemenuhan Activity Daily Living lansia dengan perawatan lansia di Guyangangan
Kemelagigede Desa Turi Kabupaten Lamongan.

Penelitian ini menggunakan desain Cross Sectional. Populasi dalam penelitian ini
yaitu semua keluarga yang memiliki orang tua di desa Turi Kemelagigede Kabupaten
Lamongan sebanyak 30 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive
sampling sebanyak 28 responden, diambil berdasarkan kriteria inklusi. Variabel
Independen dalam penelitian ini adalah sikap keluarga tentang pemenuhan Activity Daily
Living lansia, sedangkan variabel dependen adalah perawatan lansia. Data dikumpulkan
dengan menggunakan lembar kuesioner dan observasi.

Hasil penelitian dianalisis menggunakan uji statistik Spearman Rho dengan tingkat
signifikan <0,05 menunjukkan bahwa sikap keluarga tentang pemenuhan Activity Daily
Living lansia menunjukkan terdapat korelasi dengan perawatan lansia (p = 0.018).
Dengan hasil tersebut disimpulkan bahwa ada hubungan antara sikap keluarga tentang
pemenuhan Activity Daily Living lansia dengan perawatan lansia. Keluarga yang memiliki
pengetahuan baik tentang perawatan lansia akan sadar untuk melaksanakan rutinitas
pemenuhan Activity Daily Living lansia dengan baik

Kata kunci : Pengetahuan Keluarga, Sikap Dan Praktek, Activity Daily Living,
Perawatan Lansia.

ABSTRACT

Elderly will gradually experience body function decrease so needing family's help in
doing basic activity daily living. The purpose of this research was to explain the
correlation between family's knowledge and attitude with practice on elderly care of
activity daily living in the Guyangan Kemelagigede, Turi village in Lamongan regency.

This research used a cross sectional design. Population in this research our family's
which have elderly in the Kemelagigede, Turi village in Lamongan regency. Using a
purposive sampling, 30 respondent's taken based on inclusion criteria. The independent
variables family's knowledge and attitude about elderly care activity, while the dependent
variable was the practice on elderly care on activity deficit activity daily living. Data were
collected using questionnaire and through observation.

A Spearman Rho statistical analyzed used with significant level < 0.05 shows that
family's knowledge in elderly care on activity daily living showing a correlation with their
practice (p = 0.018), the family attitude in elderly care on activity daily living shows a
correlation with the family practice (p = 0.001).

With the practice it can be concluded that there was correlation between family
knowledge and attitude about elderly care on activity daily living. The family who is good
knowledge about elderly care on activity daily living will put into practice and aware to
implement routine and well.
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Keywords : Family Knowledge, Attitude And Practice, Deficit Activity Daily Living,
Elderly Care.

PENDAHULUAN

Semakin tua usia seseorang maka semakin banyak fungsi organ tubuh yang
mengalami perubahan berupa penurunan atau bahkan tidak berfungsi sama sekali. Dalam
hal ini banyak masalah yang timbul pada lansia, karena terjadinya penurunan gambaran
fungsi sistem tubuh menyebabkan para usia lanjut memerlukan bantuan dari orang lain,
baik itu bantuan dari keluarga maupun bantuan dari orang lain atau perawat dalam hal
pelaksanaan aktifitas dasar dan instrumental sehari-hari (Activity Daily Living).
Berdasarkan survei awal dalam studi pendahuluan di Dusun Guyangan Desa Kemelagigede
Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan pada tanggal 15 April 2008 melalui observasi
tentang pemenuhan ADL pada lansia dari 30 kepala keluarga didapatkan 100% keluarga
yang mempunyai lanjut usia dan tidak memberikan perawatan dengan baik dalam
pemenuhan kebutuhan sehari-hari, yang meliputi : mandi, berpakaian, pergi ke toilet,
berpindah, makan. Perawatan lanjut usia merupakan salah satu bentuk perilaku dimana
perilaku terdiri dari 3 domain, yaitu : pengetahuan, sikap dan praktik (Notoatmodjo, 2003).
Dalam budaya bangsa Indonesia dengan lanjut usia, perlu adanya perawatan dari keluarga,
perlu untuk mengetahui cara perawatan lanjut usia (Palengkahu, 2002). Namun hubungan
pengetahuan dan sikap keluarga tentang pemenuhan ADL lansia dengan perawatan lansia
yang mengalami defisit Activity Daily Living sampai saat ini belum pernah dijelaskan.

Masalah kesehatan pada usia lanjut banyak terjadi perubahan fisik seperti penurunan
jumlah sel, penurunan sistem persarafan, sistem pendengaran, sistem penglihatan, sistem
kardiovaskuler, sistem respirasi, sistem gastrointestinal, sistem endokrin dan sistem
muskuloskeletal (Depkes RI, 2000). Gambaran fungsi tubuh pada usia lanjut mengenai
kekuatan atau tenaga menurun sebesar 88%, fungsi penglihatan turun sebesar 72%,
kelenturan tubuh turun sebesar 64%, daya ingat 61%, daya pendengaran 67% dan bidang
seksual turun sebesar 86%. Pada tahun 2000, jumlah seluruh penduduk usia lanjut 7,28%
angka ini diperkirakan pada tahun 2020 menjadi 11,34% (Nurid, 2008). Berdasarkan data
sensus penduduk Depkes RI (2000), berdasarkan umur 55 - 64 tahun : 12.250 jiwa, > 65
tahun : 95.831 jiwa, > 70 tahun : 54.974 jiwa. Melihat jumlah penduduk lanjut usia di
Indonesia, usia lanjut menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya. Proyeksi jumlah
lansia di Kabupaten Lamongan mengalami peningkatan pada tiap tahunnya dari 59,8 jiwa
menjadi 65,0 jiwa per tahun, pada tahun 2005 mengalami kenaikan 13,3% dari jumlah
penduduk. Prosentase jumlah lansia sebesar 13,3% ini akan menyebabkan berbagai
masalah yang sebagian besar lansia mengalami keluhan fisik, sehingga mengalami
gangguan dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari antara lain: beraktifitas, mandi,
makan, berpakaian, pergi ke toilet dan lain-lain (Madib, 2008). Kurangnya perawatan pada
lansia dalam perawatan sehari-hari berdampak pada kesakitan dan kematian.

Proses menua sering membuat orang takut, karena dalam proses penuaan ini terjadi
beberapa penurunan aktifitas baik secara fisik maupun psikis. Proses menua secara linier
dapat digambarkan melalui 3 tahapan yaitu kelemahan (impairment), keterbatasan
(disability) keterlambatan dan ketidakmampuan (handicap). Ketiga hal tersebut diatas
wajar dialami oleh seseorang bersamaan dengan proses penuaan dan kemunduran semua
organ tubuh. Sehingga kebutuhan lansia terabaikan terutama lansia yang sakit dan
dibiarkan saja karena keluarga merasa terbebani dengan adanya lansia yang sakit dan
menganggap bahwa lanjut usia adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, membuat beban
keluarga, sebagai tumpuan derita terutama anak dan cucu (Palengkahu, 2002). Disamping
itu, di zaman sekarang yang serba cepat dan canggih setiap orang dituntut untuk bekerja
dalam memenuhi kebutuhan sehingga keluarga yang mempunyai orang tua dengan lanjut
usia tidak punya cukup waktu untuk mengurus orang tua mereka dan lebih cenderung
menitipkan orang tuanya pada suatu lembaga seperti panti. Perawatan lanjut usia sebagai
bentuk tindakan, sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dan sikap. Pengetahuan
memberikan dasar konseptual dan rasional terhadap metode pendekatan yang dipilih untuk
mencapai tujuan-tujuan keperawatan yang spesifik dan tepat. Sikap merupakan reaksi atau
respon seseorang yang masih tertutup terhadap stimulus atau objek (Notoatmodjo, 2003).
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Peneliti tertarik untuk menjelaskan hubungan pengetahuan dan sikap keluarga tentang
perawatan ADL lansia dengan perawatan lanjut usia yang mengalami defisit Activity Daily
Living. Di sisi lain pemerintah juga diharapkan memberikan bantuan untuk usia lanjut
berupa penyediaan tenaga, sarana dan prasarana kesehatan yang dilakukan secara
terintegrasi melalui kegiatan komunikasi, edukasi penelitian dan pelayanan kesehatan yang
dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah, sehingga dapat meningkatkan kesehatan lanjut
usia khususnya dalam pemenuhan kebutuhan aktifitas dasar dan instrumental sehari-hari
(ADL).

METODE DAN ANALISA

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan desain Cross Sectional untuk
menentukan hubungan pengetahuan dan sikap keluarga tentang pemenuhan ADL lansia
dengan perawatan lanjut usia yang mengalami defisit Activity Daily Living. Pengumpulan
data menggunakan kuesioner dan lembar observasi yang dilakukan di Dusun Guyangan
Desa Kemelagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan pada bulan Januari 2009
sampai dengan bulan Februari 2009. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh keluarga
yang mempunyai lanjut usia yang mengalami defisit ADL di Dusun Guyangan Desa
Kemelagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan sebesar 30 keluarga. Penentuan
besar sampel menggunakan Purposive Sampling dan sampel yang memenuhi kriteria
inklusi sebanyak 28 keluarga.

Variabel independen dalam penelitian ini meliputi pengetahuan dan sikap keluarga
tentang pemenuhan ADL lansia, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah
perawatan lanjut usia yang mengalami defisit Activity Daily Living. Alat yang digunakan
untuk mengumpulkan data yaitu kuesioner yang dikembangkan dan dimodifikasi sendiri
oleh penulis untuk mengukur pengetahuan dan sikap keluarga menurut teori perilaku,
sedangkan lembar observasi yang sudah dikembangkan sendiri oleh penulis berdasarkan
teori kebutuhan dasar manusia digunakan untuk menilai perawatan keluarga terhadap
lanjut usia yang mengalami defisit Activity Daily Living.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hubungan Pengetahuan Keluarga Dengan Pelaksanaan Perawatan Lanjut Usia
Yang Mengalami Defisit Activity Daily Living.

Tabel 1 Tabulasi silang hubungan pengetahuan keluarga dengan pelaksanaan
perawatan lanjut usia yang mengalami defisit Activity Dailiy Living di
dusun Guyangan desa Kemelagigede kecamatan Turi kabupaten
Lamongan pada bulan Februari 2009.

Pengetahuan
Keluarga

Pelaksanaan Perawatan Total
Kurang Baik

n % n % N %
Kurang 4 13,3% 0 0% 4 13,3%
Cukup 2 6,7% 7 23,3% 9 30,0%
Baik 3 10% 14 46,7% 17 56,7%
Total 9 30,0% 21 70,0% 30 100%
Hasil Uji Spearman ρ=0,018                                      r=0,430

Tabulasi silang menunjukkan hampir setengah responden (14 orang) melaksanakan
perawatan lanjut usia dengan baik karena mempunyai pengetahuan yang baik dan sebagian
kecil responden (2 orang) kurang baik dalam melakukan perawatan terhadap lanjut usia
karena memiliki tingkat pengetahuan yang cukup.

Hasil uji statistik korelasi Spearman Rho pada penelitian menunjukkan ρ = 0,018 ini
berarti ada hubungan antara pengetahuan keluarga dalam pelaksanaan perawatan pada
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lanjut usia yang mengalami Activity Dailiy Living dengan korelasi r = 0,430 yang berarti
hubungan kedua variabel tersebut bersifat sedang dan positif. Semakin baik tingkat
pengetahuan keluarga semakin baik pula dalam pelaksanaan perawatan lanjut usia yang
mengalami defisit Activity Dailiy Living.

Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap
obyek melalui indera yang dimilikinya, yakni : mata, hidung, telinga dan sebagainya
(Notoatmodjo, 2003). Pengetahuan tersebut memberikan dasar konseptual dan rasional
terhadap metode pendekatan yang dipilih untuk mencapai tujuan keperawatan yang
spesifik dan tepat. Teori yang dilakukan oleh Roger dari Notoatmojo (2003), bahwa
sebelum menerima suatu obyek di dalam diri seseorang terjadi proses yang berurutan, yaitu
kesadaran, dimana orang tersebut menyadari dalam arti mengetahui terlebih dahulu
terhadap stimulus (obyek), merasa tertarik terhadap stimulus (obyek) tersebut, menimbang-
nimbang terhadap baik dan tidaknya stimulus tersebut bagi dirinya, subyek mulai mencoba
melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh stimulus, kesadaran sikap dan
stimulus. Seseorang yang mengadopsi perilaku baru, diharapkan juga mampu
memformulasikan perilaku tersebut dalam melaksanakan tugas-tugas yang dihadapi. Selain
itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan, yakni : pendidikan, pengalaman,
umur (Notoatmodjo, 2003).

Karakteristik responden berdasarkan umur, menunjukkan bahwa setengah responden
berumur masing-masing 20-30 tahun dan pada responden yang berumur 31-40 tahun
sebagian besar memiliki pengetahuan yang baik. Hal ini disebabkan karena orang yang
mempunyai umur 31-40 tahun lebih berpengalaman dan bertanggung jawab terhadap orang
tua (lanjut usia). Sehingga dapat mengaplikasikan pengalaman yang didapat dalam
melakukan perawatan lanjut usia yang mengalami defisit Activity Dailiy Living.
Sebagaimana yang disampaikan oleh Azwar (1999), bahwa semakin tua semakin bijaksana
dan emosi semakin stabil sehingga mengarah pada tindakan positif.

Sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan lulus akademi/perguruan
tinggi, dan sebagian besarnya memiliki tingkat pengetahuan yang baik tentang pelaksanaan
perawatan lanjut usia yang mengalami defisit Activity Dailiy Living. Pendidikan
merupakan suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan
di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Pendidikan mempengaruhi proses belajar.
Makin tinggi pendidikan seseorang, makin mudah orang tersebut untuk menerima
informasi. Dengan pendidikan tinggi maka seseorang akan cenderung mudah untuk
mendapatkan informasi, baik dari orang lain maupun dari media masa. Semakin banyak
informasi yang masuk, semakin banyak pula pengetahuan yang didapat. Dengan
pengetahuan yang didapat dalam proses pendidikan akademi/perguruan tinggi, maka
pengetahuan responden tentang pentingnya perawatan lanjut usia akan lebih baik.

Karakteristik responden berdasarkan status pekerjaan, hampir seluruh responden
mempunyai pekerjaan, baik swasta maupun pegawai negeri. Dari seseorang yang bekerja,
secara otomatis tingkat pengetahuan dan pengalaman akan lebih baik. Karena pengalaman
belajar dalam bekerja akan dikembangkan untuk memberikan pengetahuan dan
keterampilan serta dapat mengembangkan kemampuan dalam pengambilan keputusan yang
merupakan manifestasi dari keterpaduan menalar secara ilmiah dalam melaksanakan
perawatan.

Hampir seluruh responden berjenis kelamin perempuan, dan sebagian kecil responden
berjenis kelamin laki-laki. Dalam hal ini, responden yang berjenis kelamin perempuan
mempunyai waktu luang yang cukup lama di dalam rumah untuk mengurusi rumah tangga
sekaligus untuk melakukan perawatan pada lanjut usia yang mangalami defisit Activity
Dailiy Living. Sebaliknya, orang laki-laki disibukkan dengan pekerjaan luar rumah.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa hampir sebagian kecil responden kurang
baik dalam melakukan perawatan terhadap lanjut usia tetapi memiliki tingkat pengetahuan
yang baik. Hal ini terjadi karena responden kurang termotivasi untuk melaksanakan
perawatan lanjut usia, dikarenakan faktor sarana yang kurang memadai, biaya, kesibukan,
kurangnya pengetahuan dan belum menjadi budaya dalam perawatan kesehatan lanjut usia.
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2. Hubungan Antara Sikap Keluarga Dengan Pelaksanaan Perawatan Lanjut Usia
Yang Mengalami Defisit Activity Daily Living.

Tabel 2 Tabulasi silang sikap keluarga dengan pelaksanaan perawatan lanjut usia yang
mengalami defisit Activity Dailiy Living di dusun Guyangan desa
Kemelagigede kecamatan Turi kabupaten Lamongan pada bulan Februari
2009.

Pengetahuan
Keluarga

Pelaksanaan Perawatan Total
Kurang Baik

n % N % N %
Kurang 4 13,3% 0 0% 4 13,3%
Cukup 3 10% 5 16,7% 8 26,7%
Baik 2 6,7% 16 53,3% 18 60,0%
Total 9 30,0% 21 70,0% 30 100%
Hasil Uji Spearman ρ=0,001                                   r=0,587

Tabulasi silang menunjukkan sebagian besar responden (16 orang) dapat
melaksanakan perawatan lanjut usia dengan baik karena memiliki sikap yang baik. Dan
sebagian kecil responden (2 orang) memiliki sikap yang baik namun kurang baik dalam
melaksanakan perawatan lanjut usia yang mengalami defisit Activity Dailiy Living.

Analisis uji statistik korelasi Spearmans Rho didapatkan tingkat kemaknaan yang
signifikan (ρ) = 0,001 yang berarti H0 ditolak, hal ini menunjukkan adanya hubungan
antara sikap keluarga dengan pelaksanaan perawatan pada lanjut usia di Dusun Guyangan
Desa Kemelagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan. Dengan nilai korelasi (r) =
0,587 yang berarti hubungan kedua variabel tersebut bersifat sedang dan positif. Semakin
baik sikap yang dimiliki responden maka semakin baik pula dalam pelaksanaan perawatan
lanjut usia yang mengalami defisit Activity Dailiy Living.

Notoatmodjo (2003), sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap obyek. Sikap
(attitude) merupakan reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup terhadap suatu
stimulus atau obyek. Sikap yang baik merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap
pelaksanaan dan sebagai suatu penghayatan terhadap obyek. Disamping itu perlu didukung
dengan motivasi yang kuat untuk berubah.

Purwanto (2007), motivasi adalah segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk
melakukan sesuatu. Dan untuk melakukan perubahan yang efektif menurut Roger dari
Nursalam (2002), tergantung dari individu yang terlibat tertarik dan berupaya untuk selalu
berkembang atau maju serta mempunyai suatu komitmen untuk bekerja dan melaksanakan.
Sedangkan menurut Nursalam (2002) kunci sukses strategi untuk terjadinya perubahan
yang baik, yaitu :
1. Mulai dari diri sendiri.
2. Mulai dari hal yang terkecil.
3. Mulailah sekarang, jangan menunggu-nunggu.
Sebagaimana disampaikan Nursalam (2001) lebih baik sedikit daripada tidak sama sekali,
lebih baik sekarang daripada menunggu-nunggu terus.

Azwar (1998), faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap adalah pengalaman
pribadi, kebudayaan orang lain yang dianggap penting, media masa, institusi atau lembaga
pendidikan dan lembaga agama, serta faktor emosi dalam individu.

Hasil penelitian didapatkan hampir seluruh responden memiliki sikap yang baik. Sikap
yang baik dari responden merupakan kesiapan keluarga dalam melaksanakan perawatan
lanjut usia di Dusun Guyangan Desa Kemelagigede Kecamatan Turi Kabupaten
Lamongan, sebagai penghayatan, pengalaman, pengabdian dan tanggung jawab terhadap
orang tua (lanjut usia) dalam melaksanakan perawatan lanjut usia dengan baik. Namun
belum sepenuhnya keluarga yang mempunyai sikap yang baik mampu melaksanakan
perawatan lanjut usia dengan baik. Hal ini dipengaruhi oleh pengalaman pribadi yang ikut
membentuk dan mempengaruhi terhadap stimulus, yang menjadi salah satu dasar
terbentuknya sikap. Untuk dapat mempunyai tanggapan dan penghayatan seseorang harus
mempunyai pengalaman yang berkaitan dengan obyek psikologis. Jika pengalaman,
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pengetahuan responden dalam perawatan lansia baik, maka responden tersebut akan
melaksanakan perawatan lanjut usia dengan baik, begitupun sebaliknya.

Perawatan lanjut usia dapat dilakukan dengan baik juga dipengaruhi oleh umur,
tingkat pendidikan, pengalaman dan orang yang dianggap penting, seperti : saudara, ibu,
bapak, keluarga terdekat, sarana dan prasarana untuk memotivasi dalam melaksanakan
perawatan lanjut usia secara baik. Begitupun sebaliknya bila motivasi keluarga dalam
pemenuhan Activity Dailiy Living kurang, maka lansia akan cenderung terlantarkan.

Sikap juga dipengaruhi oleh faktor budaya. Dimana kebudayaan seseorang hidup dan
dibesarkan mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan sikap seseorang. Seseorang
mempunyai pola, sikap dan perilaku tertentu dikarenakan mendapat reinforcement
(penguatan, ganjaran) dari masyarakat untuk sikap dan perilaku tersebut. Demikian juga
dalam melaksanakan perawatan lanjut usia. Bila tidak terbiasa dalam melaksanakan
perawatan lansia maka seseorang tersebut akan mempunyai pola dan perilaku untuk tidak
melaksanakan perawatan lansia, atau sebaliknya.

Sikap juga dipengaruhi oleh media massa,karena media massa mempunyai pengaruh
besar dalam pembentukan opini dan kepercayaan orang dalam menyampaikan informasi
sebagai tugas pokoknya, sehingga dapat mengarahkan opini seseorang. Adanya informasi
baru mengenai sesuatu hal memberikan landasan berfikir kognitif baru bagi terbentuknya
sikap terhadap hal tersebut. Apabila cukup kuat, akan memberi dasar efektif dalam menilai
sesuatu hal, sehingga terbentuklah arah sikap dalam pelaksanaan perawatan lansia. Dari
hasil penelitian sebagian kecil responden tidak melaksanakan perawatan lanjut usia secara
optimal, hal ini disebabkan salah satunya belum pernah ada review tentang perawatan
lanjut usia secara khusus melaui in house training secara internal maupun eksternal dari
tim pendidikan dan pelatihan Dinas Kesehatan, sehingga dengan adanya review tentang
perawatan lansia dan pelaksanannya, akan mengingat kembali dengan pengetahuan baru
yang didapat akan mempengaruhi sikap untuk bertindak.

Sikap juga merupakan pernyataan yang didasari oleh emosi yang berfungsi sebagai
pengalaman frustasi atau peralihan bentuk mekanisme ego. Seorang keluarga harus
mempunyai pola koping yang positif dalam menghadapi masalah, dan bisa mengendalikan
diri dalam menghadapi masalah lansia, juga harus bisa menahan emosi. Dengan demikian
seorang keluarga dengan pola koping yang positif, pengetahuan yang cukup dan sikap
yang baik akan dapat melakukan perawatan lansia dengan baik. Demikian juga dengan
pelaksanaan perawatan lanjut usia dapat dilakukan dengan baik apabila keluarga tersebut
bisa mengendalikan emosi secara positif.

Sikap yang cukup baik dari responden merupakan kesempatan yang baik untuk
memulai dilakukannya pelaksanaan perawatan lanjut usia di Dusun Guyangan Desa
Kemelagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan. Seorang keluarga diharapkan
mampu melaksanakan perawatan lanjut usia dengan baik ditunjang oleh pengetahuan,
sikap, kepercayaan, keyakinan dan nilai-nilai dari keluarga. Dengan pengetahuan tentang
tindakan pelaksanaan perawatan lanjut usia dan pentingnya pelaksanaan perawatan lanjut
usia yang mengalami defisit Activity Dailiy Living, maka keluarga tersebut akan mensikapi
dalam bentuk pelaksanaan perawatan lanjut usia secara rutin sesuai dengan kebutuhan
lanjut usia, namun tak kalah pentingnya dari monitoring keluarga guna menjamin kualitas
dan pelaksanaan perawatan lanjut usia yang mengalami defisit Activity Dailiy Living.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Terdapat hubungan antara pengetahuan keluarga tentang perawatan lanjut usia yang
mengalami defisit activity daily living. Semakin tinggi pengetahuan dari keluarga tentang
pentingnya perawatan lanjut usia dalam pemenuhan activity daily living, maka semakin
baik dalam pelaksanaan perawatan lanjut usia yang mengalami activity daily living. Selain
itu, Ada hubungan antara sikap keluarga dengan pelaksanaan perawatan lanjut usia dalam
pemenuhan activity daily living. Semakin baik sikap keluarga tentang pelaksanaan
perawatan lanjut usia dalam pemenuhan activity daily living akan semakin baik pula dalam
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pelaksanaan perawatan lanjut usia. Sikap yang  baik dan pentingnya perawatan lanjut usia
yang didukung motivasi kuat oleh keluarga, diharapkan keluarga mampu melaksanakan
perawatan lanjut usia secara rutin sesuai dengan kondisi lansia.

Saran

Perlu adanya in house training atau health education oleh rumah sakit / dinas
kesehatan untuk masyarakat, khususnya bagi keluarga yang mempunyai lanjut usia dalam
perawatan lanjut usia. Perlunya pemberian motivasi tentang kesabaran dan ketelatenan
dalam melakukan perawatan lanjut usia yang mengalami defisit activity daily living, karena
dari kesabaran dan ketelatenan dari keluarga dapat mewujudkan lansia yang sehat sehingga
taraf hidup dari lansia akan lebih baik.
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ABSTRAK

Anak usia toddler yang sakit dan menjalani perawatan di Rumah Sakit akan
mengalami hospitalisasi yaitu suatu keadaan yang mengharuskan anak untuk tinggal di
Rumah Sakit, mengalami pengobatan dan terapi sampai kembali ke rumah. Hospitalisasi
pada anak dapat menghasilkan respon maladaptif dari anak yang disebabkan oleh faktor
yang mempengaruhi jumlah dan kualitas tidur anak selama di Rumah Sakit. Jika anak tidak
dapat melakukan coping untuk stimulasi pola tidurnya maka akan terjadi masalah pada
pola tidur anak, seperti insomnia. Penelitian ini menggunakan desain Cross Sectional
untuk menghubungkan respon hospitalisasi dengan kejadian insomniapada anak usia
toddler (1-3 tahun) di RS. Nyai Ageng Pinatih Gresik. Teknik pengambilan sampel
menggunakan Purposive Sampling, jumlah sampel yang memenuhi kriteria inklusi dan
eksklusi sebanyak 23 responden. Data dianalisis menggunakan uji statistik Chi Square
dengan χ2 hitung > χ2 tabel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak usia toddler (1-3 tahun) mengalami
maladaptif respon hospitalisasi sebanyak (60%) dan mengalami insomnia sebanyak (70%).
Dari analisa uji statistik menggunakan Chi Square didapatkan nilai yang jauh lebih besar
yaitu 9,168 > 3,84, berarti H0 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang
signifikan antara kedua variabel. Dengan demikian, berarti ada hubungan respon
hospitalisasi dengan kejadian insomnia pada anak usia toddler (1-3 tahun).

Dari hasil penelitian tersebut, kepada pelayanan bidang kesehatan untuk
mempertimbangkan lingkungan dan kenyamanan anak. Untuk orang tua supaya
memperkenalkan anak kepada lingkungan rumah sakit, sehingga anak akan mudah untuk
beradaptasi dengan lingkungan dan tidak mengalami gangguan istirahat selama menjalani
perawatan di rumah sakit.

Kata kunci : Toddler, Hospitalisasi, Insomnia.

ABSTRACT

Age child of Toddler ill and enter hospital it is of course will experience of
hospitalization that is process because reason of which emergency or planning, obliging
child to live in hospital, experiencing treatment and therapy until its repatriating return to
house. Hospitalization respond at child can generate adaptive responds and of
maladaptive. With factor are the factor it is of course will influence amount and quality
sleep child during at home pain. If the child unable to do coping for the stimulation of its
sleep pattern, hence will have happened sleep pattern trouble, like insomnia.

This research used "Cross Sectional" design it was mean to connect hospitalization
respond at child with occurrence of Insomnia at age child of toddler (1-3 year) moment
taking care of RS. Nyai Ageng Pinatih Gresik, population age child old fellow of toddler
(1-3 year). Technique intake that sampling purposive. Amount of sample 23
respondent. Data will test by using statistical test of Chi-Square by χ2 count > χ2 table.
Result of research indicate that age child of toddler (1-3 year) natural of maladaptive
hospitalization respond counted (60%) and natural of occurrence of Insomnia counted
(70%). From calculation of statistical test by using Chi-Square got by its value much more
big that was 9,168 > 3,84, meaning H0 refused and can be concluded by that there was
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relation which significant between both variable. There by hypothesis expressing their
relation of respond hospitalization with occurrence of insomnia at age child of toddler (1-3
year).

From resulted of research of above, need the existence for implementation of health
area to consider child refreshment and environment. To old fellow will introduce to child
to new hospital environment, so that child will easy to adapt with the environment and
don’t disturb take a rest and sleep during treatment at hospital.

Keywords : Toddler, Hospitalization, Insomnia.

PENDAHULUAN

Hospitalisasi merupakan suatu keadaan dimana seseorang sedang menjalani perawatan
di rumah sakit (Dorland, 2002). Hospitalisasi dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas
tidur setiap umur, terutama pada anak yang mengalami perubahan keseimbangan mental
emosional. Hospitalisasi (rawat inap) terhadap pasien yang mengalami gangguan pola tidur
dikarenakan faktor lingkungan rumah sakit, dimana rumah sakit merupakan lingkungan
baru yang memerlukan adaptasi serta penyesuaian diri, khususnya pasien anak usia
Toddler. Respon awal dari anak terhadap stimulus baru, akan menimbulkan respon yang
maladaptif seperti rewel, menangis, menolak atau memukul, menjauh atau menolak
stimulus. Hal ini menimbulkan reaksi agresif dengan marah dan berontak, ekspresi verbal
dengan mengucapkan kata-kata marah, tidak mau bekerjasama dengan perawat (Supartini,
2004). Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti di Rumah Sakit Nyai Ageng
Pinatih banyak ditemukan insiden terjadinya gangguan pola tidur, terutama insomnia pad
anak usia toddler. Hal ini dikarenakan masalah pencahayaan di malam hari dan jumlah jam
tidur kurang dari normal yaitu kurang dari 9 jam/hari, sehingga anak akan mengalami
tanda klinis kurang tidur, seperti anak mudah rewel, mudah frustasi, berperilaku hiperaktif,
sulit bangun pada pagi hari. Pada anak usia toddler tidur normalnya adalah 11-12 jam/hari.
Namun sampai saat ini, hubungan hospitalisasi dengan kejadian insomnia anak usia toddler
belum dapat dijelaskan.

Pasien yang berada dalam lingkungan hospitalisasi dimana insiden terjadinya
gangguan pola tidur terutama insomnia di USA, sekitar 84% anak usia toddler (1-3  tahun)
memiliki gangguan tidur menetap sedangkan di Indonesia ditemukan sebanyak 65% (tahun
2008) bayi dan balita mengalami gangguan pola tidur. Mereka tak bisa segera tidur
nyenyak atau kerap terbangun di malam hari (Jovanc, 2008). Dari hasil studi pendahuluan
yang dilakukan peneliti di Rumah Sakit Nyai Ageng Pinatih pada tahun 2007 mulai dari
bulan November sampai Desember terdapat 40 anak usia toddler dan 30 anak (75%) yang
mengalami kejadian insomnia, sedangkan pada tahun 2008 mulai dari bulan Maret sampai
April terdapat 51 anak usia toddler dan sebanyak 36 (70,6%) anak yang mengalami
kejadian insomnia.

Anak mempunyai kebiasaan pola tidur yang menimbulkan perubahan dan
menyebabkan kekacauan. Pada anak toddler (1-3 tahun), tidur normalnya sekitar 11-12
jam/hari, dimana mempunyai 25% tidur REM dan tidur sepanjang malam dan siang. Untuk
mengetahui bahwa anak mengalami insomnia dapat dilihat dari komponen pola tidur,
diantaranya : waktu memulai tidur, penghantar tidur, frekuensi terbangun pada malam hari
dan jumlah jam tidur (Patricia A. Potter, 2005). Disamping itu terdapat faktor-faktor yang
menunjang hospitalisasi terhadap terjadinya gangguan pola tidur seperti : tingkat
perkembangan usia anak, pengalaman sakit, support sistem dalam keluarga, keterampilan
koping dan berat ringannya penyakit. Anak yang dirawat di rumah sakit pada hari pada
hari pertama akan mengalami gangguan pada pola tidurnya, ini disebabkan karena
lingkungan yang baru, suara-suara yang ditimbulkan oleh pasien lain yang sakit,
kebisingan-kebisingan yang spesifik bagi anak yang berasal dari petugas. Suara dan
aktifitas-aktifitas di ruangan yang mengganggu anak, cemas dan merasa sering dilukai
serta merasa tidak nyaman karena interaksi dengan orang-orang yang belum mereka kenal.
Apabila anak mengalami gangguan tidur insomnia dalam waktu yang lama, maka dapt
terjadi gangguan fungsi metabolik termasuk produksi hormon pertumbuhan (growth
hormon), karena hormon ini sangat penting untuk membangun sel-sel tubuh yang rusak.
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Khususnya pada usia anak toddler yang berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan
yang optimum. Jika anak kurang tidur pada malam hari, anak akan mengantuk pada siang
hari yang akan mengganggu proses kreatifitasnya selama terbangun termasuk proses
belajar dan daya ingat. Selain itu kurang tidur juga memperpanjang waktu sembuh dari
sakit akibat dari ancaman kesejahteraan psikis, emosi dan sosial (Jovan, 2008).

Masalah Hospitalisasi perlu penatalaksanaan dari bidang kesehatan, salah satunya dari
bidang keperawatan dimana upaya dari perawat dalam membuat rencana keperawatan
perlu mempertimbangkan lingkungan dan kenyamanan anak, pasien diupayakan terbebas
dari rasa nyeri terutama pada anak usia toddler serta pembuatan jadwal-jadwal tindakan
dan pemeriksaan yang tidak mengganggu tidur/istirahat anak, mempersiapkan anak
sebelum masuk rumah sakit, bermain untuk mengurangi stress akibat hospitalisasi,
memberi kesempatan anak mengambil keputusan dan melibatkan orang tua dalam
perencanaan kegiatan serta memberi support pada anggota keluarga dalam merawat anak.
Selama ini di Rumah Sakit Nyai Ageng Pinatih, penatalaksanaan terhadap anak yang
mengalami hospitalisasi kurang optimal, seperti kurang mempersiapkan ruang rawat sesuai
dengan tahapan usia, kurang membuat jadwal untuk prosedur terapi, latihan dan bermain,
sehingga banyak anak yang mengalami insomnia. Diharapkan hasil dari penelitian ini
dapat memberikan masukan dalam mengatasi masalah hospitalisasi yang terjadi pada anak
yang nantinya dapat menyebabkan insomnia selama di rawat di Rumah Sakit.

METODE DAN ANALISA

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan desain Cross Sectional, sesuai
dengan tujuan penelitian yang menekankan pada waktu pengukuran/observasi hanya
dilakukan satu kali pada satu waktu untuk menentukan hubungan respon hospitalisasi
dengan kejadian insomnia pada anak usia toddler (1-3 tahun). Pengumpulan data
menggunakan lembar observasi untuk mengukur respon hospitalisasi pada anak usia
toddler (1-3 tahun) dan lembar kuesioner untuk mengukur kejadian insomnia pada anak
usia toddler (1-3 tahun) yang dilakukan di Rumah Sakit Nyai Ageng Pinatih Kabupaten
Gresik pada bulan Januari 2009. Populasi dalam penelitian ini adalah semua orang tua
yang mempunyai anak usia toddler dengan insomnia yang dirawat di Rumah Sakit Nyai
Ageng Pinatih Kabupaten Gresik berjumlah 23 orang tua dengan anak usia toddler.
Penentuan besar sampel menggunakan Purposive Sampling dan sampel yang memenuhi
kriteria inklusi dan eksklusi sebanyak 23 orang tua dengan anak usia toddler.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah hospitalisasi pada anak usia toddler
(1-3 tahun), sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kejadian insomnia
pada anak usia toddler (1-3 tahun). Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu
lembar observasi dan lembar kuesioner.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Distribusi Responden Berdasarkan Respon Hospitalisasi Pada Anak Usia
Toddler.

Distribusi frekuensi responden tentang respon hospitalisasi pada pasien anak usia
toddler (1-3 tahun) di Ruang anak RS. Nyai Ageng Pinatih Gresik pada tanggal 3 Januari
2009 menunjukkan sebagian besar mengalami respon hospitalisasi berupa respon
maladaptif sebanyak 15 responden (60%). Berdasarkan hasil wawancara peneliti
didapatkan data bahwa anak yang masuk rumah sakit akan mengalami respon hospitalisasi
berupa menangis, berteriak, sedih, menghindar dan menolak kepada orang lain, tidak
tertarik dengan lingkungan, sedih dan menarik diri dengan lingkungan. Respon maladaptif
yang terbanyak dijumpai peneliti antara lain menangis dan berteriak sedih. Sebagaimana
menurut Dorland (2002), pada bayi atau anak, hospitalisasi merupakan sumber stressor
karena merupakan sumber perpisahan dengan keluarga. Di rumah sakit, anak harus
menghadapi lingkungan yang asing, pemberi asuhan keperawatan yang tidak dikenal dan
gangguan terhadap gaya hidup mereka. Hospitalisasi menggambarkan ketegangan terhadap
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suatu perubahan kebiasaan dan perilaku sehari-hari dan anak memiliki keterbatasan pada
mekanisme koping dalam memecahkan masalah saat penuh tekanan (Rini, 2008).

Kejadian hospitalisasi yang maladaptif tersebut diharapkan orang tua dapat berperan
penting dalam membantu proses kesembuhan bagi anak yang dirawat di rumah sakit. Anak
yang ditunggu oleh orang tua kandung akan lebih tenang dalam menghadapi lingkungan
rumah sakit yang baru dibandingkan dengan anak yang ditunggu oleh orang lain selama
menjalani perawatan di rumah sakit. Karena anak akan lebih merasa terlindungi oleh orang
tua dari lingkungan baru yang mereka anggap sebagai ancaman.

2. Distribusi Responden Berdasarkan Kejadian Insomnia Pada Anak Usia Toddler.

Distribusi frekuensi responden tentang kejadian insomnia pada pasien anak usia
toddler (1-3 tahun) di Ruang anak RS. Nyai Ageng Pinatih Gresik pada tanggal 3 Januari
2009 sebagian besar responden anak usia toddler mengalami kejadian insomnia sebanyak
16 responden (70%). Dari data tersebut menunjukkan bahwa anak usia toddler yang
dirawat di RS. Nyai Ageng Pinatih Gresik mengalami kajadian insomnia yang meliputi
komponen yaitu waktu memulai tidur, pengantar tidur, frekuensi terbangun pada malam
hari, dan jumlah jam tidur. Dari ketiga komponen tersebut yang paling sering dialami anak
toddler adalah jumlah jam tidur yang kurang optimal yaitu kurang dari 8 jam. Menurut
Robert Prihardjo (2006), lama tidur yang dibutuhkan seseorang tergantung pada usia,
semakin tua seseorang semakin sedikit pula lama tidur yang diperlukan. Menurut Robert
bahwa anak usia toddler (1-3 tahun) memiliki kebutuhan tidur 11-12 jam/hari. Kejadian
insomnia pada anak usia toddler ini disebabkan karena merasa cemas dan sering dilukai
akibat tindakan medis yang diberikan oleh perawat/dokter, serta lingkungan yang baru,
suara-suara yang ditimbulkan oleh pasien lain yang sakit dan merasa tidak nyaman karena
interaksi dengan orang-orang yang tidak mereka kenal (perawat dan dokter). Sehingga
anak sering terbangun pada malam hari, jumlah jam tidur berkurang yang akan
mengakibatkan anak akan mudah marah, mudah frustasi, rewel, mudah cemas, kurang
mandiri dan berperilaku hiperaktif.

Anak usia toddler yang tidak mengalami kejadian insomnia yaitu sebanyak 7
responden (30%) dan tergolong mudah beradaptasi dengan lingkungan, hal ini bisa dilihat
dari tidak ditemukannya kejadian insomnia saat anak toddler dirawat di rumah sakit,
mereka tidak banyak menunjukkan adanya gangguan seperti sulit mengalami tidur, sering
terbangun pada malam hari, berkurangnya jumlah jam tidur dari standartnya (11-12
jam/hari pada anak usia toddler) dan pola tidur yang tidak terganggu ini bisa diwujudkan
dengan didasari oleh pengetahuan, kesadaran dan sikap yang positif dari individu masing-
masing. Hal ini sesuai dengan pendapat Notoatmodjo (2003), bahwa semakin tinggi tingkat
pengetahuan seseorang maka ia mudah melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang ia
peroleh dari pengetahuan itu.

3. Hubungan Respon Hospitalisasi Dengan Kejadian Insomnia Pada Anak Usia
Toddler (1-3 Tahun) Yang Dirawat Di RS. Nyai Ageng Pinatih Gresik.

Tabel 1 Hubungan hospitalisasi dengan kejadian insomnia pada anak usia toddler (1-3
tahun) di Ruang anak Rs. Nyai Ageng Pinatih Gresik pada tanggal 3 Januari
2009.

Hospitalisasi Kejadian Insomnia Jumlah
Mengalami Tidak Mengalami

Adaptif 3 (18,8%) 6 (85,7%) 9 (39,1%)
Maladaptif 13 (81,2%) 1 (14,3%) 14 (60,9%)
Jumlah 16 (100%) 7 (100%) 23 (100%)

χ2 = 9,168                            df = 1

Tabel 1 menunjukkan responden dengan hospitalisasi adaptif yang mengalami
insomnia sebanyak 3 orang dan yang tidak mengalami insomnia sebanyak 6 orang.
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Sedangkan responden dengan respon maladaptif yang mengalami insomnia sebanyak 13
orang dan yang tidak mengalami insomnia sebanyak 1 orang.

Hasil perhitungan menggunakan uji statistik Chi Square didapatkan χ2
hitung = 9,168

dengan df = 1. Angka tersebut jika dibandingkan dengan χ2
tabel (sebagaimana pada

lampiran Critical Value for Chi Square Distribution) nilainya jauh lebih besar yaitu 9,168
> 3,84, berarti H0 ditolak yang berarti bahwa ada hubungan yang signifikan antara kedua
variabel yaitu ada hubungan respon hospitalisasi dengan kejadian insomnia pada anak usia
toddler (1-3 tahun). Dari tabel 1 didapatkan sebagian besar responden maladaptif.

Hospitalisasi akan memberikan dampak maladaptif berupa kejadian insomnia terutama
pada anak usia toddler. Dari data kedua variabel yaitu respon hospitalisasi dan kejadian
insomnia pada anak usia toddler didapatkan bahwa sebagian besar responden anak usia
toddler yang dirawat di rumah sakit mengalami kejadian insomnia. Hal ini sesuai dengan
teori Barbara Kozier (2008), beberapa orang dapat tidur dengan baik di lingkungan
rumahnya. Tidur di tempat yang asing atau lingkungan yang baru mempengaruhi siklus
tidur yaitu REM dan NREM. Hal tersebut mempengaruhi tidur seseorang khususnya anak
usia toddler (1-3 tahun). Masalah tidur seperti insomnia juga dipengaruhi oleh suhu
ruangan. Menurut Patricia Potter (2005), ruangan yang dingin atau tidak terlalu panas
sering menyebabkan pasien menjadi tidak dapat tidur. Dari hasil penelitian tersebut
didapatkan bahwa lingkungan yang baru sangat berpengaruh terhadap pola tidur anak
selama di rumah sakit dan salah satunya yang ditemukan peneliti adalah kejadian
insomnia. Lingkungan dan kebiasaan yang baru di rumah sakit dapat membuat anak stres
dan bisa ditunjukkan anak rewel dan menangis karena sesuai dengan tahap perkembangan
anak usia toddler (1-3 tahun), sehingga pola tidur anak dapat terganggu yang bisa
dibuktikan dengan jumlah jam tidur yang kurang pada anak yaitu kurang dari 8 jam/hari,
yang seharusnya normal tidur anak usia toddler (1-3 tahun) adalah 11-12 jam/hari.

Oleh karena itu dari fakta diatas tenaga kesehatan harus memiliki pengetahuan yang
cukup tentang tumbuh kembang anak terutama pada anak usia toddler. Bagi orang tua
harus bisa memberitahukan kepada anak sebelum masuk rumah sakit sehingga
psikologisnya tidak terganggu dan sebelum tenaga medis memberikan tindakan medis,
hendaknya orang tua harus bisa membujuk anaknya agar tidak menangis / memberontak.
Upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tidur pada anak yang mengalami
hospitalisasi salah satunya adalah menyiapkan dan menciptakan tempat tidur dengan sprei
rapi berwarna lembut, lampu redup, suasana tenang dan mengurangi suara-suara berisik
yang mengganggu anak saat tidur serta dapat juga dilakukan pengenalan lingkungan rumah
sakit sebelum dilakukan tindakan/rawat inap di ruang anak RS. Nyai Ageng Pinatih Gresik
sehingga anak akan mudah untuk beradaptasi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Peran orang tua sangat berpengaruh terhadap respon hospitalisasi yang terjadi pada
anak usia toddler (1-3 tahun). Respon hospitalisasi dengan kejadian insomnia pada anak
usia toddler (1-3 tahun) mempunyai hubungan yang signifikan, yang berarti ada hubungan
respon hospitalisasi dengan kejadian insomnia pada anak usia toddler (1-3 tahun).

Saran

Perlu pemberian motivasi dari keluarga terutama orang tua berupa dukungan yang
kuat kepada pasien anak usia toddler (1-3 tahun). Perlu adanya kesabaran dan ketelatenan
dalam mengatasi respon hospitalisasi terhadap kejadian insomnia pada anak usia toddler
(1-3 tahun). Bagi pihak Rumah Sakit, agar selalu memperbaiki fasilitas maupun layanan
terutama yang berhubungan dengan pelayanan pada pasien anak usia toddler (1-3 tahun).
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TERAPI OKUPASI : TRAINING KETRAMPILAN PENGARUHI TINGKAT
DEPRESI PADA LANSIA

(Occupation Therapy Training Skill to Depression of Elderly)

Khoiroh Umah*

* Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Gresik
Jl. AR. Hakim No. 2B Gresik

ABSTRAK

Kondisi lanjut usia mengalami beberapa penurunan atau kemunduran, baik fungsi
biologis maupun psikis yang nantinya dapat mempengaruhi mobilitas dan kontak sosial.
Kesepian, rendah diri, kehilangan, kesedihan yang mendalam sampai depresi akan sangat
dirasakan lansia yang hidup sendirian. Terapi okupasi dapat meningkatkan keterampilan
lansia, mengekspresikan emosi, membuat lansia semakin produktif dan meningkatkan
mmotivasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh terapi okupasi : training
keterampilan terhadap tingkat depresi pada lansia. Penelitian ini adalah penelitian pre-
eksperimental dengan desain pre test-post test. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh
lansia di Panti Wreda Tresna Lamongan pada bulan Desember 2008 sebanyak 41
responden. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 18 responden, diambil dengan
menggunakan teknik Purposive Sampling. Variabel independen adalah terapi okupasi :
training keterampilan dan variabel dependen adalah tingkat depresi. Pengumpulan data
menggunakan lembar observasi dan wawancara terstruktur kemudian data dianalisis
menggunakan uji Wilcoxon dengan tingkat signifikansi P <0,05.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terapi okupasi : training keterampilan memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap tingkat depresi pada lansia (P = 0,000).

Terapi okupasi : training keterampilan merupakan kegiatan positif untuk menurunkan
tingkat depresi pada lansia sehingga dapat menyalurkan dorongan emosi secara wajar dan
produktif serta dapat menghidupkan kemampuan dan motivasi lansia.

Kata kunci : Terapi Okupasi, Tingkat Depresi, Lansia.

ABSTRACT

Elderly condition to experience decrease or decline, biologic function either physics,
later to bring about mobility and social contact. Loneliness, esteem, lost, deep sadness,
until conditioned depression. Occupation therapy can be developed elderly capacity with
the others, to express of emotion drive normally, productive, and increase motivation. This
research aimed to explain effect of occupation therapy training skill to depression with
elderly.

This research was pre-experimental with one group pre test-post test design. The
population wants elderly at Panti Tresna Wreda Lamongan in December 2008. Sample
were 18 respondents, recruited by using purposive sampling. Independent variable was
occupation therapy and dependent variable was depression level. Data were collected
using observation and structured interview and then data were analyzed
by wilcoxon signed rank test, with significance level P<0,05.

Resulted of the research show that occupation therapy had significance effect to
depression level in elderly (P=0,000).

Occupation therapy was a positive activity to decrease depression level in elderly so it
can make harmony and productive of elderly.

Keywords : Occupation Therapy, Level Depression, Elderly.
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PENDAHULUAN

Kondisi lanjut usia mengalami beberapa penurunan atau kemunduran baik fungsi
biologis maupun psikis, yang nantinya dapat mempengaruhi mobilitas juga kontak sosial.
Kesepian akan sangat dirasakan oleh lanjut usia yang hidup sendirian, tanpa anak, introvet,
rasa percaya diri rendah, merasa kehilangan, sedih yang mendalam, sehingga berlanjut ke
depresi (Hendrawan, 2003). Terapi okupasi yaitu terapi penyembuhan atau pemulihan
terhadap individu, sehingga dapat meningkatkan keterampilan dan performance manusia,
merupakan penanganan terhadap individu yang menderita penyakit atau disabilitas baik
fisik atau mental dengan menggunakan waktu luang untuk melakukan aktivitas dan
pekerjaan (FKUI, 2000). Berdasarkan studi pendahuluan di Panti Tresna Wreda Lamongan
didapatkan dari 41 lansia, yang mengalami depresi 47% (18 orang), di panti tersebut sudah
pernah dilakukan terapi okupasi dengan training ketrampilan, namun belum optimal.
Pengaruh terapi okupasi training ketrampilan terhadap tingkat depresi pada lanjut usia
sampai saat ini masih belum dapat dijelaskan.

Jumlah penduduk lanjut usia (usia 60 tahun ke atas) di Indonesia terus menerus
meningkat. Pada tahun 1990 jumlah tersebut meningkat hampir dua kali yaitu 9,9 juta jiwa.
Pada tahun 2020 jumlah lansia diperkirakan meningkat sekitar 3 kali jumlah lansia pada
tahun 1990 (Muhlisin, 2007). Depresi menyerang kira-kira 10-15% dari semua orang yang
berusia lebih dari 65 tahun dan tidak diinstitusionalisasi (Mickey, 2007). Berdasarkan data
dari Panti Tresna Wreda Lamongan jumlah lansia per April tahun 2008 adalah 41 orang.
Di Panti Tresna Wreda Lamongan, didapatkan lansia yang mengalami depresi ringan 12
orang, depresi sedang 5 orang, depresi berat 1 orang. Sedangkan 10 orang mengalami
ketergantungan total, 13 orang sulit diajak berkomunikasi. Depresi dapat menyebabkan
lansia putus harapan, bersifat pasif dan ketidakmampuan untuk bersikap asertif pada
dirinya sendiri (Yosep, 2007).

Setiap individu tentunya berharap dapat menjalani masa tuanya dengan bahagia.
Ketika memasuki masa tua tersebut, sebagian pada lanjut usia (lansia) dapat menjalaninya
dengan bahagia, namun tidak sedikit dari mereka yang menjalani hal sebaliknya, masa tua
dijalani dengan rasa ketidakbahagiaan, sehingga menyebabkan rasa ketidaknyamanan.
Terdapat banyak hal yang dapat menyebabkan terjadinya depresi pada lansia antara lain
faktor sosial (kurangnya interaksi sosial, kesepian, berkabung dan kemiskinan), faktor
psikologis (rasa rendah diri atau kurang percaya diri, kurang rasa keakraban,
ketidakberdayaan karena menderita penyakit kronik), faktor biologik (kehilangan atau
kerusakan sel-sel saraf maupun sel neurotransmiter atau penyakit) (Bastable, 2002). Akibat
depresi pada lansia antara lain mereka sukar untuk merasa bahagia, mudah cemas, gelisah
dan khawatir, tegang, kurang percaya diri, suka mencela, dan depresi dapat memperpendek
harapan hidup dengan mencetuskan atau memperburuk kemunduran fisik. Dampak
terbesarnya sering terjadi di area-area tempat kepuasan dan kualitas hidup menurun,
menghambat pemenuhan tugas-tugas perkembangan lansia. Akhirnya angka bunuh diri
yang tinggi menjadi konsekuensi yang serius (Mickey, 2007). Dengan terapi okupasi
mengembangkan kemampuan lansia dalam berhubungan dengan orang lain, menyalurkan
dorongan emosi secara wajar dan produktif serta dapat menghidupkan kemampuan dan
motivasi individu (FKUI, 2000).

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh terapi okupasi terhadap
tingkat depresi pada lansia. Diharapkan petugas kesehatan lebih optimal memberikan
terapi okupasi pada lansia terutama lansia yang mengalami depresi.

METODE DAN ANALISA

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan menggunakan pendekatan One-Group
Pra Test-Post Test Design sesuai dengan penelitian untuk mengungkapkan hubungan
sebab akibat dengan cara melibatkan satu kelompok subjek. Kelompok subjek di observasi
sebelum dilakukan intervensi, kemudian di observasi lagi setelah intervensi untuk
mengukur pengaruh terapi okupasi : training ketrampilan terhadap tingkat depresi pada
lansia. Pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara terstruktur kepada
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responden untuk mengetahui depresi pada lansia sebelum dilakukan terapi okupasi :
training ketrampilan. Kemudian peneliti memberikan intervensi berupa terapi okupasi,
frekuensi pemberian 2 kali seminggu, durasi waktu 60 menit setiap pertemuan. Setelah 4
minggu, dilakukan observasi dan wawancara terstruktur kepada responden untuk
mengetahui depresi pada lansia sesudah dilakukan terapi okupasi : training ketrampilan.
Penelitian ini dilakukan di Panti Tresna Wreda Lamongan pada tanggal 1 Desember 2008
sampai dengan 1 Januari 2009. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh lansia yang
ada di Panti Tresna Wreda Lamongan Tahun 2008, sebanyak 41 responden. Besar sampel
ditentukan dengan menggunakan Purposive Sampling dan sampel yang memenuhi kriteria
inklusi dan eksklusi sebanyak 18 responden.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah terapi okupasi : Training ketrampilan,
sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat depresi pada lansia. Alat
yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu observasi dan wawancara terstruktur
menurut Beck and Deck.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tingkat Depresi Pada Lansia Sebelum Dilakukan Terapi Okupasi : Training
Ketrampilan.

Tabel 1 Distribusi tingkat depresi pada lansia sebelum dilakukan terapi okupasi :
Training ketrampilan di Panti Tresna Wreda Lamongan pada tanggal 21
Desember 2008-1 Januari 2009.

No Tingkat Depresi Frekuensi Prosentase %
1 Tidak ada 0 0
2 Ringan 12 66,7
3 Sedang 5 27,8
4 Berat 1 5,6

Jumlah 18 100

Tabel 1 menunjukkan bahwa sebelum diberi terapi okupasi : Training ketrampilan
didapatkan hasil sebagian besar yang mengalami depresi ringan (66,7%) dan sebagian kecil
mengalami depresi berat (5,6 %) dan tidak ada satupun yang tidak mengalami depresi.

Depresi merupakan suatu sindrom yang ditandai dengan gejala klinik yang
manifestasinya bisa berbeda pada masing-masing individu misalnya dalam bentuk keluhan
yang berkaitan dengan mood seperti murung, sedih, rasa putus asa (FKUI, 2000).

Kebanyakan orang lanjut usia, kehilangan sumber daya ditambahkan pada sumber
daya yang memang sudah terbatas. Yang menarik kemampuan adaptasi yaitu rasa khawatir
dan amarah sering bercampur dengan ketakutan atau sebaliknya individu itu mencapai
keringanan ketegangan atau dan memperoleh pengalaman yang memuaskan. Kadang-
kadang karena ketakutan, amarah dan ketidakmampuan, orang lanjut usia mencari
pertolongan atau bantuan emosional sehingga terjadi ketergantungan atau usaha
ketergantungan yaitu tergantung pada orang yang dianggap lebih mampu untuk
memperdulikan hubungan itu (Maramis, 1998).

Sebelum dilakukan terapi okupasi kegiatan para lansia hanya santai, mencuci, duduk-
duduk di depan kamar sambil menunggu waktu makan dan sholat bagi yang menjalankan,
sehingga waktu luang para lansia digunakan untuk tidur.

Gambar 1 menunjukkan hampir setengahnya usia lansia yang mengalami depresi
berumur 61-65 tahun dan 71-75 tahun. Studi yang paling tepat menyatakan bahwa gejala-
gejala depresi menyerang kira-kira 10 sampai 15% dari semua orang yang berusia lebih
dari 65 tahun yang tidak diinstitusionalisasi. Gejala-gejala depresi ini seiring berhubungan
dengan penyesuaian yang terlambat terhadap kehilangan dalam hidup dan stresor-stresor
(Mickey, 2007). Hal tersebut menggambarkan bahwa depresi banyak menyerang pada
lansia terutama diatas 65 tahun. Sehingga dengan usia yang bertambah tua dengan
penurunan fungsi organ tubuh yang menimbulkan penyakit sehingga sering menimbulkan
keluhan tidur terganggu, nafsu makan menurun, lelah dan juga mendapat keluhan fisik
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seperti sakit kepala, nyeri punggung, gangguan perut dan pencernaan dan keluhan seksual.
Apabila selama hidupnya hanya berdiam diri tanpa ada kegiatan yang bermanfaat maka
akan lebih rentan mengalami depresi.

Gambar 2 menunjukkan sebagian besar lansia yang mengalami depresi berjenis
kelamin perempuan. Banyak penelitian menunjukkan jumlah perempuan yang mengalami
depresi dua kali lebih banyak dibandingkan laki-laki (FKUI, 2005). Bahkan sejumlah
penelitian menemukan perempuan tiga kali rentan terhadap depresi dibandingkan laki-laki.
Jenis kelamin perempuan rentan mengalami depresi lebih besar, karena perempuan sering
terpajan dengan stresor lingkungan dan ambangnya terhadap stresor lebih rendah dari laki-
laki. Dengan ketidakseimbangan hormon pada perempuan, misalnya adanya depresi pra
haid, post partum, dan post menopause (FKUI, 2000).

Kenyataan diatas menggambarkan perempuan rentan mengalami depresi juga
dikarenakan apabila ada sesuatu hal yang dipikirkan atau masalah, mereka akan lebih
serius dalam menghadapi, tanpa berpikir panjang tentang efek ke belakang dan banyak
mempunyai sifat malu untuk mengemukakan perasaan hatinya pada orang lain.

Gambar 3 menunjukkan hampir setengahnya lansia yang mengalami depresi
berpendidikan Sekolah Dasar (SD). Dengan pendidikan yang rendah maka daya fikir
seseorang akan lebih rendah dan tanpa berfikir lebih panjang, serta pengalaman atau
sumber informasi yang diperoleh lebih sedikit.

Faktor lain yang menimbulkan depresi pada lansia yang tidak diteliti yaitu faktor
sosial : berkurangnya interaksi, kesepian, berkabung dan kemiskinan. Kedua faktor
psikologik : rasa rendah diri atau kurang percaya diri, kurang rasa keakraban dan
ketidakberdayaan karena menderita penyakit kronik. Ketiga faktor biologik : kehilangan
atau kerusakan banyak sel-sel saraf maupun neurotransmitter dan resiko genetik maupun
adanya penyakit tertentu (kanker, diabetes, pasca stroke dan lain-lain) (Heriawan, 2000).

Faktor sosial yaitu kurang berinteraksi dengan orang atau kepribadian lebih tertutup,
selalu sedih, berkabung karena kehilangan pasangan hidup akan merasa dirinya sendirian
tanpa teman sehingga segala sesuatu disimpan sendiri tanpa dikemukakan pada orang lain,
menimbulkan pikiran yang negatif. Faktor psikologis dengan rasa rendah diri atau kurang
percaya diri, merasa dirinya lebih buruk dari yang lain, kurang rasa keakraban pada sesama
teman, ketidakberdayaan karena menderita penyakit kronik, merasa dirinya menderita
penyakit yang tidak dapat disembuhkan, sehingga merasa putus asa. Faktor biologik yaitu
dengan kehilangan atau kerusakan banyak sel-sel saraf maupun neurotransmitter, resiko
genetik maupun adanya penyakit tertentu (kanker, diabetes, pasca stroke dan lain-lain).
Karena dengan usia lansia mengalami kemunduran pada fungsi organ tubuh, misalnya
dahulu sehat dengan penglihatan jelas sekarang menjadi kabur, pendengaran yang jelas
sekarang sudah berkurang, sehingga dapat menimbulkan depresi.

2. Tingkat Depresi Pada Lansia Sesudah Dilakukan Terapi Okupasi : Training
Ketrampilan.

Tabel 2 Distribusi tingkat depresi pada lansia sesudah dilakukan terapi okupasi :
Training Ketrampilan di Panti Tresna Wreda Lamongan pada tanggal 21
Desember 2008-1 Januari 2009.

No Tingkat Depresi Frekuensi Prosentase %
1 Tidak ada 10 55,6
2 Ringan 6 33,3
3 Sedang 2 11,1
4 Berat 0 0

Jumlah 18 100

Tabel 2 menunjukkan bahwa setelah diberikan terapi okupasi : Training ketrampilan
didapatkan hasil sebagian besar tidak ada depresi (55,6%) dan sebagian kecil depresi
sedang (11,15%) dan tidak ada satupun lansia yang mengalami depresi berat.

Terapi okupasi merupakan mengisi atau menggunakan waktu luang. Setiap orang
menggunakan waktu luang untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan. Dan bukan
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merupakan terapi kerja atau vokasional training atau menyiapkan individu yang mengalami
limitasi fisik atau mental untuk melakukan pekerjaan tertentu seperti tukang kayu dan
pengrajin. Terapi okupasi memiliki keyakinan bahwa aktivitas yang digunakan dalam
memberikan terapi bertujuan untuk meningkatkan penampilan dan performance manusia,
mencegah disfungsi fisik dan mental ataupun sosial serta mengembangkan level fungsional
manusia menjadi lebih tinggi atau kembali ke level normal (FKUI, 2000).

Sejak dilakukan terapi okupasi : Training ketrampilan yaitu membuat kerajinan bunga,
para lansia dulunya hanya diam sendiri dan tiduran, kini suda ada yang berkumpul di
depan, lebih banyak meluangkan waktunya untuk melakukan kegiatan dalam mengisi hari-
harinya terutama dilakukan bersama dengan teman-temannya, bercanda. Selain untuk
berkreasi, juga bersifat terapeutik sehingga dapat memulihkan kembali untuk
berkonsentrasi. Hal tersebut diatas dapat menggambarkan dengan terapi okupasi, tingkat
depresi pada lansia mengalami perbaikan.

3. Pengaruh Terapi Okupasi : Training Ketrampilan Terhadap Tingkat Depresi
Pada Lansia.

Tabel 3 Pengaruh terapi okupasi : Training ketrampilan terhadap tingkat depresi pada
lansia di Panti Tresna Wreda Lamongan pada tanggal 21 Desember 2008-1
Januari 2009.

Kategori Tingkat Depresi

Sebelum Terapi Sesudah Terapi

X X1 = 7,5000 X2 = 5,1111

SD 3,43426 2.86744

Wilcoxon test nilai sig (2-tailed) = 0,000

Tabel 3 menunjukkan nilai rerata sebelum diberika perlakuan terapi okupasi : Training
ketrampilan adalah X1 = 7,5000 dan nilai standar deviasinya 3,43426. Sedangkan nilai
rerata setelah diberikan perlakuan terapi okupasi : Training ketrampilan adalah X2 =
5,1111 dan nilai standar deviasinya 2,86744. Hasil uji statistik menunjukkan nilai sig (2-
tailed) adalah p=0,000, berarti p<0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima artinya ada
pengaruh terapi okupasi : Training ketrampilan terhadap tingkat depresi pada lansia,
dimana sebagian besar tidak mengalami depresi (55,6%) yang ditunjukkan dari hasil uji
statistik dengan nilai signifikansi (p=0,000).

World Of Occupational Therapy (WFOT), terapi okupasi adalah ilmu dan seni untuk
mengarahkan partisipasi seseorang dalam melaksanakan suatu tugas dan keahlian yang
dibutuhkan dalam proses penyesuaian diri dengan lingkungan. Dan untuk meningkatkan
produktifitas, mengurangi dan atau memperbaiki ketidaknormalan (kecacatan) dan
memelihara atau meningkatkan tingkat kesehatan. Menurut Potter (2005), pada umumnya
masyarakat memiliki stereotip negatif bahwa kabanyakan lansia mengalami depresi.
Sedikitnya jumlah lansia yang terdeteksi mengalami depresi dapat terjadi karena berbagai
hal. Menurut FKUI (2005), depresi merupakan agresi yang diarahkan pada diri sendiri
sebagai bagian dari nafsu bawaan yang bersifat merusak. Individu tidak dipandang sebagai
objek yang tidak berdaya yang dikendalikan lingkungan. Tetapi tidak juga bebas dari
pengaruh lingkungan dan melakukan apa saja yang mereka pilih tetapi antar individu
dengan lingkungan memiliki pengaruh yang bermakna antar satu dengan yang lainnya.

Terapi okupasi lansia bisa menggunakan waktu luang lansia dengan mengisi kegiatan
berupa membuat kreasi bunga sehingga hari-harinya tidak mengalami kesepian, bergaul
dengan teman-teman dan depresi yang dialami akan mengalami penurunan. Dan dapat
disimpulkan dengan adanya terapi okupasi menunjukkan perbaikan kesehatan jiwa (mental
health), dimana kesehatan jiwa sendiri dapat diartikan sebagai suatu kondisi mental yang
sejahtera sehingga memungkinkan hidup harmonis dan produktif sebagai bagian yang utuh
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dari kualitas hidup seseorang, dengan memperhatikan semua segi kehidupan manusia. Dari
hasil penelitian tersebut maka selayaknya perlu dikembangkan dan dilakukan terapi
okupasi pada lansia dengan harapan terwujudnya kondisi mental yang sejahtera sehingga
memungkinkan hidup harmonis dan produktif pada masa senjanya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Sebelum dilakukan terapi okupasi, tingkat depresi pada lansia di Pantai Tresna Wreda
Kabupaten Lamongan sebagian besar responden mengalami depresi ringan. Sesudah
dilakukan terapi okupasi, tingkat depresi pada lansia di Pantai Tresna Wreda Kabupaten
Lamongan sebagian besar tidak ada depresi, lansia lebih banyak meluangkan waktunya
untuk melakukan kegiatan dalam mengisi hari-harinya terutama dilakukan bersama teman-
temannya, bercanda, selain untuk berekreasi, juga bersifat terapeutik sehingga dapat
memulihkan kembali untuk berkonsentrasi. Sehingga ada pengaruh terapi okupasi terhadap
tingkat depresi pada lansia.

Saran

Panti Tresna Werda memerlukan pengembangan untuk terapi okupasi pada lansia,
sehingga dapat mengisi waktu luang lansia dengan kegiatan positif. Perawat diharapkan
mampu meningkatkan asuhan keperawatan gerontik sehingga dapat menurunkan tingkat
depresi pada lansia.
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ABSTRAK

Meningkatnya penjualan obat tetes mata yang dijual di pasar bebas membuat
masyarakat menjadi sangat mudah dalam mendapatkan obat tetes mata tanpa tahu efek
samping dan kandungannya apabila digunakan secara berlebihan. Obat ini hanya boleh
digunakan untuk penderita mata kering dengan masa pemakaian tidak lebih dari satu bulan
dan tidak boleh digunakan secara berlebihan serta terus-menerus dalam jangka waktu yang
lama karena dengan penggunaan obat tetes mata yang berlebihan dapat menyebabkan
glaukoma.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien yang menderita penyakit mata di
RSUD Ibnu Sina Gresik. Metode pengambilan sampel menggunakan Purposive Sampling.
Sampel yang diambil sebanyak 16 responden yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi.
Data penelitian diambil menggunakan lembar kuesioner yang menekankan pada
pengukuran waktu pengamatan. Setelah dilakukan tabulasi, data dianalisis dengan
menggunakan uji statistik korelasi spearman dengan tingkat kemaknaan < 0,05.

Dari hasil uji korelasi spearman rank, didapatkan hasil perhitungan 0,000 <0,05,
sedangkan hasil perhitungan koefisien korelasi sebesar 0,769 yang berarti ada hubungan
yang sangat rendah antara penggunaan obat tetes mata dengan terjadinya glaukoma. Dari
hasil uji korelasi spearman rank terjadinya glaukoma berdasarkan penggunaan obat tetes
mata didapatkan hasil perhitungan dengan nilai 0,000 <0,05. Sehingga ada hubungan yang
signifikan antara variabel bebas variabel terikat, sementara hasil koefisien korelasi sebesar
0,909 yang berarti ada hubungan yang sangat kuat antara frekuensi penggunaan obat tetes
mata dengan terjadinya glaukoma. Dari hasil uji korelasi spearman rank tentang hubungan
penggunaan obat tetes mata dengan terjadinya glaukoma didapatkan hasil 0,001 <0,05.
Sedangkan hasil perhitungan koefisien korelasi sebesar 0,339 artinya ada hubungan antara
penggunaan obat tetes mata dengan terjadinya glaukoma.

Petugas kesehatan diharapkan lebih intensif lagi dalam melakukan konseling tentang
dampak pemakaian obat tetes mata secara berlebihan yang dijual di pasar bebas tanpa
menggunakan resep dokter sehingga masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan
obat tetes mata.

Kata Kunci : Obat Tetes Mata, Petunjuk Pemakaian, Glaukoma.

ABSTRACT

The increasing of sale of drug drops sold by eye is free market make society become
very easy in getting drug drops this eye without effect soybean cake and content of usage of
oat drops eye redundantly. Though medicines this will only be used for the men who suffer
dry eye and useful life may not be used more than one months more than anything else
when used redundantly and continuously within old ones because with usage of drug drops
abundant eye can cause of glaucoma.

Population in this research is patient which suffering glaucoma with history usage of
drug drops incoming eye of eye path of RSUD Ibnu Sina Gresik. Method sampling the used
is Purposive Sampling. Taken sample counted 16 participation that is at patient which
suffering glaucoma as wanted by researching in RSUD Ibnu Sina Gresik in April up to
May month at 2009. This research data is taken by using research type and questioner
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emphasizing at time measurement of observation. After is tabulation, of existing data
analyzed by using pertained statistical test of Spearman's Correlation with meaning storey,
level 0.05.

From result was correlation spearman rank test and usage was drug drops eye, got by
resulting calculation (hitting a) its value 0.000 < 0.05, while correlation coefficient
resulted of calculation equal to 0.769 meaning there are very low relation between order
relation usage was drug drops eye with occurrence of glaucoma. From resulted of
correlation spearman rank test was occurrence of glaucoma pursuant to frequency usage
was drug drops eye got by resulting calculation (a calculate) its value much more small
from number of significant maximum which determined by that is 0.000 < 0.05. So that
there are relations which, is significant between dependent independent variable and while
correlation coefficient result of calculation equal to 0.909 meaning there are relations very
strong between frequency relation usage of drug drops eye with happened in glaucoma.
From resulted was correlation spearman rank test old of usage was drug drops eye with
occurrence of glaucoma got by resulting calculation 0.001 < 0.05. While correlation
coefficient resulted of calculation equal to 0.339 meaning there relations were between
usage of drug drops eye with occurrence of glaucoma.

Is there for expected as officer of health more intensive again in conducting
counseling about impacting was usage of drug drops abundant eye which sold buying free
market without using recipe was doctor so that society more attentive in using drug eye
drops.

Keyword : Order Usage, Old Of Usage, Occurance Of Glaucoma.

PENDAHULUAN

Penjualan obat tetes mata yang terus meningkat di pasar bebas membuat masyarakat
jadi sangat mudah dalam mendapatkan obat tetes mata tanpa tahu efek dan kandungan dari
penggunaan obat tetes mata apabila digunakan secara berlebihan, padahal obat ini hanya
boleh digunakan bagi mereka yang menderita mata kering. Selain itu masa penggunaan
obat tetes mata dengan pengawet tidak boleh digunakan lebih dari sebulan apalagi jika
digunakan secara berlebihan (Junaedi, 2005). Disamping itu obat tetes mata yang
mengandung kortikosteroid menyebabkan pencetus dari galukoma (Sagung Seto, 2007).
Berdasarkan wawancara peneliti, di poli mata RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik
didapatkan data sebagian besar pada penderita glaukoma terdapat riwayat penggunaan obat
tetes mata yang dibeli secara bebas atau tanpa resep dari dokter. Namun, hubungan
penggunaan obat tetes mata dengan kejadian glaukoma masih belum dapat dijelaskan.

Di Indonesia pada tahun 1982 dan 1986 prevalensi glaukoma jumlah penderita
kebutaan akibat glaukoma dari data 10 tahun yang lalu sekitar 600 ribu, dari kasus
penderita 2 mata akibat glaukoma sekitar 25% dan buta 1 mata mencapai 75%, sedangkan
pada suara surabaya Jatim berdasarkan data rumah sakit di RS. Cipto Mangunkusumo yang
menjadi pusat rujukan penderita glaukoma Dr. Ikke Sumantri mengatakan, dalam setahun
tercatat 300-400 penderita glaukoma, sedangkan penderita dari data RSUD Ibnu Sina
Kabupaten Gresik pada awal 2007 kasus penyakit terbesar di poli mata adalah presbiopia
sebanyak 2051 pasien, sedangkan pada kasus glaukoma dari awal Januari 2007 adalah
sebesar 100 pasien dan dari hasil wawancara pada tanggal 10 April 2008 sampai dengan
tanggal 12 April 2008 didapatkan 10 pasien glaukoma diantaranya 9 pasien sering
menggunakan obat tetes mata yang tidak terkontrol dan dampaknya akan terjadi kebutaan
permanen yaitu glaukoma dan 1 pasien menggunakan obat tetes mata dengan
menggunakan resep dokter.

Obat tetes mata merupakan obat yang dapat mengatasi gejala penyakit mata dan
membantu seseorang yang mengalami iritasi ringan akibat debu atau asap kendaraan
bermotor, obat ini bervariasi dari berbagai aneka merk bahkan kegunaannya (Junaedi,
2005). Tapi pada obat tetes mata dengan kandungan kortikosteroid jika digunakan secara
berlebihan justru akan menyebabkan kebutaan permanen dan sebagai pencetus kelainan
glukoma (Suhardjo, 2000). Padahal kemampuan mata dalam mentoleransi pembuangan
cairan mata sangat terbatas. Misalnya : mata hanya mampu menampung cairan mata
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dengan frekuensi satu sampai dengan dua tetes obat mata saja, tetapi karena pemakaian
yang diberikan berlebihan dengan frekuensi empat sampai dengan enam tetes obat mata
baru bisa dibersihkan oleh cairan obat tetes mata dan itu diberikan dengan penggunaan
dalam waktu yang lama sehingga akralis mata tidak mampu menampung cairan mata
semuanya, akibatnya kelebihan dari cairan mata lainnya menempel di pori-pori mata,
lama-kelamaan bisa mempengaruhi pembuangan cairan bola mata (Akous Humoris) dan
terjadilah penumpukan pembuangan cairan bola mata sehingga terjadilah peningkatan
tekanan bola mata yaitu glaukoma (Sagung Seto, 2007).

Mata manusia sudah dilengkapi dengan sistem perlindungan yang baik, seperti bulu
mata, alis mata reflek redup, serta dari mata yang mempunyai susunan kimia tertentu yang
tidak ada tandingannya (Nanny Selamihardja, 2007). Karena itu obat tetes diperlukan pada
kondisi tertentu saja. Misalnya pada penderita mata kering atau produksi mata kurang
karena faktor usia, penderita kelainan glaukoma (tekanan bola mata yang terlalu tinggi)
terkena infeksi/alergi itupun harus atas anjuran dokter mengingat ada obat tetes mata di
pasar bebas yang mengandung zat penyempit atau pengerut pembulu mata (Vaso
Contriction). Obat ini dalam sekejap memang bisa menghilangkan mata merah akibat
terkena debu atau kotoran namun bila digunakan dalam waktu lama bisa sebagai pencetus
kelainan glaukoma terutama bagi mereka yang berbakat.

Petugas kesehatan diharapkan lebih intensif melakukan penyuluhan tentang dampak
dari penggunaan obat tetes mata yang berlebihan agar masyarakat lebih waspada dalam
menggunakan obat tetes mata yang dijual di pasar bebas tanpa menggunakan resep dari
dokter. Berdasarkan fenomena diatas peneliti tertarik ingin melakukan penelitian tentang
hubungan penggunaan obat tetes mata dengan kejadian glaukoma.

METODE DAN ANALISA

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan desain Cross Sectional, sesuai
dengan tujuan penelitian yang menekankan pada waktu pengukuran/observasi hanya
dilakukan satu kali pada satu waktu (tidak ada follow up) untuk menentukan hubungan
penggunaan obat tetes mata dengan kejadian glaukoma. Pengumpulan data menggunakan
lembar observasi untuk mengetahui kejadian glaukoma dengan melakukan pemeriksaan
TIO dan lembar kuesioner untuk mengetahui riwayat dosis penggunaan obat tetes mata,
riwayat frekuensi penggunaan obat dan riwayat lama penggunaan obat tetes mata pada
pasien glaukoma yang dilakukan di poli mata RSUD Ibnu Sina Gresik pada bulan April
sampai dengan Juli 2008. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien yang
menderita penyakit mata di RSUD Ibnu Sina Gresik pada bulan April sampai dengan Juli
2008 sebanyak 100 orang. Penentuan besar sampel menggunakan Purposive Sampling dan
sampel yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi sebanyak 16 orang.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah penggunaan obat tetes mata : aturan
pemakaian, lama penggunaan, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah
kejadian glaukoma. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu lembar
observasi dan lembar kuesioner.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Distribusi Kejadian Glaukoma Berdasarkan Aturan Pemakaian Penggunaan
Obat Tetes Mata.

Tabel 1 menunjukkan sebagian besar adalah responden yang menggunakan obat tetes
mata dengan kejadian glaukoma adalah berjumlah 7 responden (77,77%) dan sebagian
kecil responden tidak pernah menggunakan obat tetes mata berjumlah 1 (33,33%) dengan
dicurigai menderita glaukoma.

Hasil uji korelasi Rank Spearman didapatkan hasil perhitungan (α hitung) nilainya
jauh lebih kecil dari angka signifikan maksimum yang ditentukan yaitu 0.000 < 0.05.
Sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara variabel dependen dan variabel
independen. Dengan demikian H1 diterima yang mengatakan ada hubungan aturan
pemakaian penggunaan obat tetes mata dengan kejadian glaukoma dan Ho ditolak.
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Tabel 1 Distribusi kejadian glaukoma berdasarkan penggunaan obat tetes mata dengan
kejadian glaukoma di poli mata RSUD Ibnu Sina mulai tanggal 1 Mei – 2 Juli
2008.

No Aturan
pemakaian

obat tetes mata

Kejadian Glaukoma

∑ %
Bila Tekanan 21-25

mmHg Dicurigai
Menderita Glaukoma

Bila Tekanan 25
mmHg Menderita

Glaukoma
∑ % ∑ %

1 Sering 2 22,22 7 77,77 9 100
2 Kadang-kadang 2 66,66 1 33,33 3 100
3 Tidak pernah 4 100 0 0 4 100

Jumlah 8 8 16
Spearman rho ρ = 0.769                          α = 0.000

Koefisien korelasi hasil perhitungan (ρ hitung) sebesar 0,769 yang berarti terdapat
hubungan sangat kuat antara hubungan penggunaan obat tetes mata dengan kejadian
glaukoma di poli mata RSUD Ibnu Sina Gresik.

Saman (2000), mengemukakan bahwa aturan penggunaan obat tetes mata
berhubungan dengan keluhan yang menjurus pada glaukoma. Karena dengan aturan
pemakaian penggunaan yang boleh diberikan hanya 2 tetes 3 kali dalam sehari, obat tetes
mata jika digunakan secara berlebihan akan mempengaruhi kemampuan mata dalam
mentoleransi pembuangan cairan mata. Mata hanya mampu menampung cairan mata
dengan frekuensi satu sampai dengan dua tetes obat mata saja, apabila diberikan berlebihan
dengan frekuensi empat sampai dengan enam tetes obat mata baru bisa dibersihkan oleh
cairan obat tetes mata dan itu diberikan dengan penggunaan dalam waktu yang lama
sehingga akralis mata tidak mampu menampung cairan mata semuanya dan akibatnya
kelebihan dari cairan mata lainnya akan menempel pada pori-pori mata, lama kelamaan
bisa mempengaruhi pembuangan cairan bola mata (Akuos Humois) dan terjadilah
penumpukan pembuangan cairan bola mata sehingga terjadilah peningkatan tekanan bola
mata yaitu glaukoma.

Obat tetes mata boleh saja digunakan jika tidak digunakan sesering mungkin karena
sebenarnya obat tetes mata untuk mengatasi gejalanya saja, bukan mengobati penyakitnya
langsung.

Gambar 2 didapatkan data sebagian besar responden 11 (68%) berpendidikan sekolah
dasar (SD). Pendidikan adalah proses menjembatasi kesenjangan antara informasi
kesehatan dan praktek kesehatan yang memotivasi seseorang untuk memperoleh informasi
dan berbuat sesuatu sehingga dapat menjaga dirinya menjadi lebih sehat dengan
menghindari kebiasaan yang buruk dan membentuk kebiasaan yang menguntungkan
kesehatan, Sulaiman (1998). Dari gambar 1 bahwa sebagian besar responden 14 (87%)
berumur > 60 tahun, ini menunjukkan bahwa semakin tua umur seseorang semakin rentan
orang tersebut terkena glaukoma (Sagung seto, 2007) oleh sebab itu dengan bertambahnya
umur seseorang selain kita lebih hati-hati dalam penggunaan obat tetes mata. Untuk
mengatasi masalah tersebut diperlukan peningkatan pengetahuan dengan berbagai cara
yang mudah diterima seperti poster, penyuluhan tentang dampak dari penggunaan obat
tetes mata yang berlebihan.

Masyarakat yang memiliki pendidikan kurang dan tidak mengerti tentang aturan
pemakaian obat tetes mata yang benar. Sehingga sering menggunakan obat tetes mata yang
tidak terkontrol. Oleh sebab itu jangan membiasakan diri menggunakan obat mata, apapun
yang dikatakan iklan. Hindari pemakaian obat mata yang berlebihan maka mata anda akan
terselamatkan dari glaukoma.

2. Distribusi Kejadian Glaukoma Berdasarkan Lama Penggunaan Obat Tetes Mata
Dengan Kejadian Glaukoma.

Tabel 2 menunjukkan sebagian besar responden kadang-kadang menggunakan obat
tetes mata berjumlah 8 responden (61,53%) dan sebagian kecil adalah tidak pernah
menggunakan obat tetes mata 1 responden (33,3%) dicurigai menderita glaukoma.
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Tabel 2 Distribusi kejadian glaukoma berdasarkan lama penggunaan obat tetes mata
dengan kejadian glaukoma di poli mata RSUD Ibnu Sina mulai tanggal 1 Mei
– 2 Juli 2008.

No Aturan
Pemakaian
Obat Tetes

Mata

Kejadian Glaukoma

∑ %
Bila Tekanan 21-25

mmHg Dicurigai
Menderita Glaukoma

Bila Tekanan 25
mmHg Menderita

Glaukoma
∑ % ∑ %

1 Sering 0 0 1 100 1 100
2 Kadang-kadang 8 61,53 5 38,46 13 100
3 Tidak pernah 2 100 0 0 2 100

Jumlah 10 8 16
Spearman rho ρ = 0.339                        α = 0.000

Hasil uji korelasi Rank Spearman didapatkan hasil perhitungan (α hitung) nilainya
jauh lebih besar dari angka signifikan maksimum yang ditentukan yaitu 0.001 < 0.005,
sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara variabel dependen dan variabel
independen.

Koefisien korelasi hasil perhitungan (ρ hitung) sebesar 0.339 yang berarti terdapat
hubungan rendah antara hubungan penggunaaan obat tetes mata dengan kejadian glaukoma
di poli mata RSUD Ibnu Sina Gresik. Dengan demikian H1 yang mengatakan ada
hubungan lama pemakaian obat tetes mata dengan kejadian glaukoma diterima dan H0
ditolak.

3. Hubungan Lama Penggunaan Dengan Kejadian Glaukoma

Hasil uji korelasi Rank Spearman didapatkan hasil perhitungan (α hitung) nilainya
jauh lebih besar dari angka signifikan maksimum yang ditentukan yaitu 0.001 < 0.05.
Sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara variabel dependen dan variabel
independen, berarti H1 diterima yang mengatakan ada hubungan lama penggunaan obat
tetes mata, dengan kejadian glaukoma dan H0 ditolak. Sedangkan koefisien korelasi hasil
perhitungan (ρ hitung) sebesar 0,339 yang berarti terdapat hubungan rendah antara lama
penggunaan obat tetes mata dengan kejadian glaukoma di poli mata RSUD Ibnu Sina
Gresik.

Lama penggunaan obat tetes mata merupakan batas pemakaian dalam jangka panjang
sedangkan pemakaian hanya boleh diberikan dalam batas waktu satu bulan saja. Namun,
jika digunakan dengan penggunaan yang tidak terkontrol dalam jangka waktu yang
panjang dengan pemakaian lebih dari 1 bulan maka akralis mata tidak mampu menampung
cairan mata dan akan mempengaruhi pembuangan cairan bola mata semuanya (Junaedi,
2005).

Penggunaan yang lebih dari satu bulan dan tidak terkontrol akan mempengaruhi
komponen cairan bola mata, yang akhirnya justru akan menimbulkan adanya rasa berpasir
pada mata, rasa tidak nyaman, rasa kering, rasa panas, tidak tahan angin dan tidak tahan
membaca lama, penyakit ini akan terasa dikala sore dibanding diwaktu pagi.

Karakteristik jenis penggunaan obat tetes mata sebagian besar responden 13 responden
(81%) menggunakan obat tetes mata dijual bebas. Dari data diatas dapat dilihat
bahwasanya  penggunaan obat tetes mata yang dijual di pasar bebas memiliki banyak jenis
seperti dexamethasone atau betametasone, jika digunakan lebih dari 1 bulan bisa
menyebabkan kebutaan permanen. Seperti yang disampaikan (Suhardjo, 2002) obat tetes
mata yang dijual di pasar bebas biasanya tidak di jual bebas, melainkan hanya di apotek
tertentu dan harus menggunakan resep dari dokter. Namun, seiring maraknya penjualan
obat secara bebas akhir-akhir ini. Obat tetes mata ini bisa saja diperoleh di masyarakat
umum, nama varian ini banyak dibaca pada kandungan obat yang tertera di kemasan,
kebutaan bisa terjadi akibat glaukoma sudut mata terbuka, oleh sebab itu jangan
menggunakan obat tetes mata yang banyak dijual di pasar bebas karena tidak menjamin
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menyembuhkan mata kita, apalagi kita menggunakan obat tetes mata dengan penggunaan
lebih dari satu bulan tanpa tahu efek dan kandungannya. Untuk itu, bagi warga yang
merasa penglihatannya tak kunjung membaik setelah memakai obat tetes mata yang dijual
di pasar bebas, diharapkan segera memeriksakan diri ke dokter.

Hasil fakta peneliti menyimpulkan bahwa untuk lama penggunaan obat tetes mata
dilarang digunakan lebih dari satu bulan dan sebaiknya terlebih dahulu melihat
komposisinya dan tidak selalu membiasakan dalam penggunaan obat tetes mata dalam
jangka waktu yang panjang.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Ada hubungan aturan pemakaian penggunaan obat tetes mata dengan kejadian
glaukoma karena dengan aturan pemakaian yang tidak tepat guna sehingga dengan aturan
pemakaian yang tepat akan menyelamatakan mata kita dari glaukoma. Ada hubungan lama
penggunaan obat tetes mata dengan kejadian glaukoma, lama penggunaan obat mata sangat
berpengaruh terhadap terjadinya glaukoma karena penggunaan obat tetes mata jika
digunakan dengan jangka waktu yang panjang dan tidak terkontrol penggunaannya tidak
akan menyembuhkan mata kita.

Saran

Responden diharapkan lebih memahami dan berhati-hati dalam penggunaan obat tetes
mata yang berlebihan karena dengan menyepelekan penggunaan obat tetes mata maka
dampaknya akan menjadi lebih fatal yaitu akan mengalami kebutaan. Bagi dunia
pendidikan keperawatan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan terhadap
penggunaan obat tetes mata yang berlebihan dan dampak yang akan ditimbulkan bagi
maysrakat pada umumnya.
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EFEK ANTI DIABETES REBUSAN KAYU BIDARA LAUT (STRYCHONAS
LIGUSTRINA Bl) PADA TIKUS PUTIH YANG DI INDUKSI ALOKSAN

(The Effect of Boiled Sea Jujube (Strychonas ligustrina Bl) on the Reduction of Blood
Glucose Level in Rats Rendered to be Diabetic by the Induction with Alloxan)

Kurniadi*

* Mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Kedokteran Universitas Airlangga
Surabaya

ABSTRAK

Kayu bidara laut (Strychonas ligustrina Bl) merupakan salah satu tanaman tradisional
yang digunakan sebagai alternatif pengobatan bagi penderita diabetes. Namun, belum
terbukti secara eksperimental. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rebusan
kayu bidara laut (Strychonas ligustrina Bl) pada pengurangan kadar glukosa darah yang
diberikan pada tikus untuk menjadi anti diabetes dengan induksi aloksan.

Penelitian ini dilakukan selama 3 hari dari tanggal 11 sampai dengan 13 Mei 2009, di
Laboratorium Biokimia Ilmu Kedokteran, Universitas Airlangga Surabaya. Penelitian ini
merupakan penelitian eksperimental yang bertujuan untuk mengidentifikasi kemungkinan
sebab akibat dengan memberikan perlakuan terhadap kelompok eksperimental dan
dibandingkan dengan kelompok kontrol. Desain penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah desain kelompok kontrol pretest dan post test.

Penelitian ini melibatkan 35 ekor tikus putih (Ratus Norvegicus) jantan dewasa yang
dipilih secara acak, berusia 3-4 bulan, dengan berat badan 150-200 gram. Semua tikus
diberikan diabetes dengan menyediakan 250 mg / kgBB aloksan intraperitoneal. Hewan-
hewan percobaan dibagi menjadi 5 kelompok, masing-masing terdiri dari 7 ekor tikus.
Kelompok 1 adalah kelompok kontrol negatif, hanya menerima 2 ml aquades. Kelompok 2
menerima 10% rebusan kayu bidara laut. Kelompok 3 menerima 15% rebusan kayu bidara
laut, kelompok 4 mendapat 20%, dan kelompok 5 menerima 9 mg / kgBB metformin oral.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kadar glukosa darah dalam 3 jam
setelah diberikan rebusan kayu bidara laut 10% memiliki p <0,05, 15% memiliki p> 0,05,
dan 20% memiliki p <0,05. Hasil uji Anova dan uji LSD menunjukkan bahwa kayu bidara
laut pada konsentrasi 10% sudah efektif untuk mengurangi kadar gula darah secara
signifikan. Pada kelompok kontrol positif, efek metformin dalam mengurangi kadar
glukosa darah terjadi hanya 2 jam setelah perawatan. Berdasarkan uji regresi linear,
peningkatan dosis kayu bidara laut tidak memiliki korelasi linear dengan efeknya dalam
mengurangi kadar glukosa darah. Umumnya peningkatan dosis harus berakibat pada
meningkatnya efek kayu bidara laut, tetapi pada kenyataannya semakin tinggi dosis,
semakin rendah efek dari kayu bidara laut.

Kata kunci : Kayu Bidara Laut (Strychonas ligustrina Bl), Aloksan, Glukosa Darah.

ABSTRACT

Sea jujube (Strychonas ligustrina Bl) is one of the traditional plants known to be
usable for alternative anti diabetics. However, it has not been proven experimentally. This
study was aimed to find the effect of boiled sea jujube (Strychonas ligustrina Bl) on the
reduction of blood glucose level in rats rendered to be diabetic by the induction
with alloxan.

The study was conducted during for 3 days from 11 up to May 13st, 2009, at
Biochemistry Laboratory of Medical Science, Airlangga University of Surabaya. This was
an experimental study aimed to identify the possible causal relationship by providing
treatment to experiment group and compared the latter with control group. Design used in
this study was pretest and post test control group design.
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This study involved 35 randomly-selected male Rattus norvegicus rats, aged 2-3
months, with body weight of 150-200 grams. All rats were rendered diabetic by providing
250 mg/kgBW alloxan intraperitoneally. The experimental animals were divided into 5
groups, each comprising 7 rats. Group 1 was negative control group, receiving only 2
ml/oral distilled water. Group 2 comprised those receiving 10% boiled sea jujube.
Group 3 received 15% boiled sea jujube, group 4 received 20%, and group 5 received 9
mg/kgBW oral metformin.

Resulted showed that the change of blood glucose level in 3 hour after 10% sea jujube
administration had p < 0.05, 15% had p > 0.05, and 20% had p < 0.05. The resulted
of anova and LSD test revealed that sea jujube in concentration of 10% had been effective
to reduce blood glucose level significantly. In positive control group, the effect
of metformin in reducing blood glucose level occurred only to 2 hours after treatment.
Based on linear regression test, the increase of sea jujube doses has no linear correlation
with its effect in reducing blood glucose level. Increasing doses should have increased the
effect. The fact of, however, the higher the dose, the lower the effect of the sea jujube.

Keywords : Sea Jujube (Strychonas ligustrina Bl), Alloxan, Blood Glucose.

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia telah lama mengenal dan menggunakan tanaman berkhasiat obat
sebagai salah satu upaya dalam menanggulangi masalah kesehatan. Pengetahuan tentang
tanaman berkhasiat obat berdasar pada pengetahuan dan ketrampilan yang secara turun
temurun telah diwariskan dari satu generasi kegenerasi berikutnya. Saat ini penggunaan
herbal dalam pengobatan komplementer dan alternatif di Indonesia semakin meningkat  ini
disebabkan adanya trend back to nature, disamping itu bukti empiris dan dukungan ilmiah
yang semakin banyak  menyebabkan herbal semakin popular dikalangan masyarakat dunia
(Subroto, 2002).

Banyak obat tradisional yang digunakan masyarakat  untuk pengobatan sendiri sampai
saat ini, hal tersebut berdasarkan adanya obat tradisional yang terbukti berkhasiat
dikembangkan dan digunakan dalam upaya peningkatan kesehatan, seperti contoh
penggunaan brotowali, pare, mengkudu, sambiloto yang digunakan untuk pengobatan
diabetes mellitus. Di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat terdapat berbagai jenis
tanaman yang digunakan sebagai obat tradisional salah satunya kayu bidara laut
(Strychonas ligustrina Bl) yang secara turun temurun digunakan untuk pengobatan
malaria, bahkan banyak dari penderita DM (Diabetes mellitus) mengkonsumsi rebusan
kayu bidara laut untuk menurunkan glukosa darah. Namun hingga saat ini belum diungkap
mekanisme (kerja) rebusan kayu bidara laut dalam menurunkan kadar glukosa darah.
Bidara laut merupakan tanaman yang dapat tumbuh secara liar di hutan-hutan yang
letaknya di dekat pantai. Bidara laut merupakan pohon kayu yang keras dan kuat,
mempunyai cabang-cabang kecil, tingginya dapat mencapai 2 meter, semua bagian dari
daun sampai akar mempunyai rasa yang pahit (Heyne, 1987).

Diabetes mellitus adalah suatu gangguan metabolik yang ditandai dengan peningkatan
kadar gula darah kronik dan pemakaian glukosa yang kurang efektif. Sekitar 5-10%
penderita DM adalah tipe diabetes mellitus tergantung insulin, sedangkan 90% penderita
adalah diabetes mellitus tidak tergantung insulin. Prevalensi diabetes secara menyeluruh
sekitar 6% dari populasi, 90% diantaranya diabetes tipe 2 (Subroto, 2002). Jumlah
penderita diabetes secara global terus meningkat setiap tahunnya. Menurut data yang
dipublikasikan dalam jurnal Diabetes Care tahun 2004 penderita diabetes pada tahun 2000
mencapai 8,4 juta orang dan menduduki peringkat ke 4 setelah India, Cina dan Amerika.
Jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat lebih dari dua kali lipat pada tahun 2030,
yaitu menjadi 21,3 juta orang (Wild, et al, 2004).

Cara mengendalikan hiperglikemia pada diabetes mellitus adalah sebagai berikut :
melalui traktus gastro-intestinalis, sekresi insulin, menekan produksi glukosa hepar,
meningkatkan ambilan glukosa di perifer (tergantung/tidak tergantung adanya insulin).
Pada uji farmakologi/bioaktivitas pada hewan percobaan, keadaan diabetes mellitus dapat
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diinduksi dengan cara pankreatomi dan pemberian zat kimia. Zat kimia sebagai induktor
(diabetogen) bisa digunakan aloksan, streptozotozin, diaksosida, adrenalin, glukagon,
yang diberikan secara parenteral (Suharmiati, 2008).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Supriadi FMIPA Unhas 1984), dimana
rebusan kayu bidara laut diuji aktivitas hipoglikemiknya dengan menggunakan uji toleransi
glukosa pada kelinci jantan. Hasil yang didapatkan menunjukan bahwa pemberian rebusan
kayu bidara laut 5%, 10%, 15% dan 20% dengan takaran 5 ml/kg BB menyebabkan penurunan
masing-masing 16,49%, 20,23%, 36,04%, 43,96%, pada pemberian tolbutamid dengan takaran
250 mg/kg BB menujukan penurunan kadar glukosa darah sebesar 44,72% (Depkes RI, 1994).

Penelitian ini akan diuji efek penurunan glukosa darah dari rebusan kayu bidara laut pada
tikus putih jantan yang dijadikan diabetes dengan pemberian aloksan, sehingga dapat diketahui
pengaruh rebusan kayu bidara laut terhadap mekanisme penurunan kadar glukosa darah pada
kondisi hiperglikemia.

METODE DAN ANALISA

Penelitian ini adalah jenis penelitian eksperimental yang bertujuan untuk mengetahui
kemungkinan hubungan sebab akibat, dengan memberikan perlakuan pada kelompok
eksperimental dan dibandingkan dengan kelompok kontrol. Rancangan penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah Pretest and Postest  Control Group Dessign,
rancangan disusun untuk menjawab permasalahan mengenai pengaruh rebusan bidara laut
terhadap penurunan kadar glukosa darah tikus yang dilakukan di Laboratorium Fakultas
Farmasi Universitas Airlangga pada bulan Mei 2009. Populasi dalam penelitian ini adalah
tikus putih (Ratus norvegicus) jantan dewasa yang telah berumur 3-4 bulan dengan berat
badan 150 – 200 gr, dengan kondisi sehat fisik. Penentuan besar sampel menggunakan
rumus Widodo dan berdasarkan hasil perhitungan didapatkan jumlah sampel tiap
kelompok adalah 7 ekor tikus, yang terdiri dari 5 kelompok. Jadi  sampel keseluruhan
adalah 35 ekor.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Rebusan kayu bidara laut  10%, 15%,
20%, metformin dan aquades, variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kadar
glukosa darah, sedangkan variabel kendali dalam penelitian ini adalah jenis hewan coba,
jenis kelamin, umur, berat badan dari hewan coba, pemeliharan dan perlakuan hewan coba.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Pengamatan Perubahan Kadar Glukosa Darah Pada Kelompok Perlakuan
Yang Diberi Aquades

Tabel 1 Pengamatan kadar glukosa darah setelah  diberi aquades.

Pengamatan df F Sig.
Gula darah 3 478,909 0,000

Tabel 1 didapatkan hasil p < 0,05, artinya terdapat penurunan kadar glukosa darah
pada kelompok perlakuan yang diberi aquades.
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Gambar 1 Grafik Rerata kadar glukosa darah pada kelompok perlakuan yang diberi
aquades.

Diagram 1 terjadi perubahan kadar glukosa darah pada jam ke-1 dengan rerata 523
mg/dl, jam ke-2 dengan rerata 521 mg/dl dan jam ke-3 dengan rerata 518 mg/dl.

Tabel 2 Uji LSD perbedaan glukosa darah berdasarkan pengamatan setelah diberi aquades.

Jam ke- Delta Std. Error Sig.
0                   1

2
3

4,571
6,571
9,143

0,202
0,202
0,340

0.000
0.000
0.000

1                   2
3

2,000
4,575

0,000
0,297

0.000
0.000

2                   3 2,571 0,297 0.000

Tabel 2 hasil perbedaan glukosa darah antar masing-masing kelompok pengamatan
didapatkan tingkat signifikan p ≤ 0.05, artinya ada perbedaan yang bermakna antara kadar
glukosa darah jam ke-0, ke-1, ke-2, ke-3.
2. Hasil Pengamatan Perubahan Kadar Glukosa Darah Pada Kelompok Perlakuan

Yang Diberi Bidara Laut 10% .

Tabel 3 Pengamatan kadar glukosa darah setelah diberi diberi Bidara laut 10%.

Pengamatan df F Sig.
Gula darah 3 12,384 ,000

Tabel 3 hasil p < 0,05, artinya terdapat rerata penurunan kadar glukosa darah pada
kelompok perlakuan yang diberi bidara laut 10%.
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Gambar 2 Grafik rerata gula darah pada kelompok perlakuan yang diberi Bidara laut
10%.

Gambar 2 terjadi penurunan kadar glukosa darah pada jam ke-1 dengan rerata 420,4
mg/dl, jam ke-2 dengan rerata 400,8 mg/dl dan jam ke-3 dengan rerata 338,8 mg/dl.

Tabel 4 Hasil uji LSD perbedaan kadar glukosa darah berdasarkan pengamatan setelah
diberi bidara laut 10%.

Jam ke- Delta Std. Error Sig.
0                   1

2
3

92,571
112,143
174,143

18.344
33.054
41.873

0.002
0.015
0.006

1                   2
3

19,571
81,571

22.888
30.983

0.425
0.039

2                   3 62,000 19.201 0.018

Tabel 4 hasil perbandingan glukosa darah antar masing-masing kelompok pengamatan
didapatkan tingkat signifikan p < 0.05, artinya ada perbedaan yang bermakna pada
penurunan kadar glukosa darah antara jam ke-0 dengan ke-1, jam ke-0 dengan ke-2, jam
ke-0 dengan ke-3, antara jam ke-1 dengan jam ke-3, serta antara jam ke-2 dengan jam ke-3.

3. Hasil Pengamatan Perubahan Kadar Glukosa Darah Pada Kelompok Perlakuan
Yang Diberi Bidara Laut 15%.

Tabel 5 Pengamatan kadar glukosa darah setelah diberi bidara laut 15%.

Pengamatan df F Sig.
Gula darah 3 2,959 ,060

Tabel 5 hasil p > 0,05, artinya tidak terdapat penurunan kadar glukosa darah yang
bermakna pada kelompok perlakuan yang diberi bidara laut 15%.
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Gambar 3 Grafik rerata kadar glukosa darah darah pada kelompok perlakuan yang
diberi bidara laut 15%.

Gambar 3 tidak terdapat penurunan glukosa darah yang bermakna pada jam ke-1
dengan rerata 375 mg/dl, jam ke-2 dengan rerata 336,7 mg/dl dan jam ke-3 dengan rerata
257,1 mg/dl.

Tabel 6 Hasil uji LSD perbedaan kadar glukosa darah berdasarkan pengamatan setelah
diberi bidara laut 15%.

Jam ke- Delta Std. Error Sig.
0                   1

2
3

34,429
72,714
152,266

12.104
69.115
47.378

0.029
0.333
0.018

1                   2
3

38,266
117,857

63.677
41.205

0.570
0.029

2                   3 79,571 66.604 0.277

Tabel 6 terdapat perbedaan kadar glukosa darah antar masing-masing kelompok
pengamatan, didapatkan tingkat signifikan p ≤ 0,05, pada uji perbedaan kadar glukosa
darah antara jam ke-0 dengan jam ke-1, jam ke-0 dengan jam ke-3, jam ke-1 dengan jam
ke-3 artinya ada perbedaan yang bermakna penurunan kadar glukosa darah pada masing-
masing jam tersebut. Sedangkan pada pengamatan kadar glukosa darah jam ke-0 dengan
jam ke-2, jam ke-1 dengan jam ke-2, jam ke-2 dengan jam ke-3 didapatkan p ≥ 0.05,
artinya tidak ada perbedaan yang bermakna penurunan kadar glukosa darah antara jam
tersebut.

4. Hasil Pengamatan Perubahan Gula Darah Pada Kelompok Perlakuan Dengan
Yang Diberi Bidara Laut 20%.

Tabel 7 Pengamatan kadar glukosa darah setelah diberi bidara laut 20%.

Pengamatan df F Sig.
Gula darah 3 6,112 ,005

Tabel 7 hasil p < 0,05, artinya terdapat penurunan kadar glukosa darah yang bermakna
pada kelompok perlakuan yang diberi bidara laut 20%.
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Gambar 4 Grafik rerata kadar glukosa darah pada kelompok perlakuan yang diberi
bidara laut 20%.

Gambar 4 terjadi penurunan gula darah yang bermakna pada jam ke-1 dengan rerata
278,2 mg/dl, jam ke-2 dengan rerata 283,7 mg/dl dan jam ke-3 dengan rerata 231,4 mg/dl.

Tabel 8 Hasil uji LSD perbedaan kadar glukosa darah berdasarkan pengamatan setelah
diberi bidara laut 20%.

Jam ke- Delta Std. Error Sig.
0                   1

2
3

85,429
80,000
132,286

41.083
43.316
41.879

0.083
0.114
0.020

1                   2
3

-5,429
46,857

13.187
13.530

0.695
0.013

2                   3 52,286 15.515 0.015

Tabel 8 terdapat perbedaan kadar glukosa darah antar masing-masing kelompok
pengamatan didapatkan tingkat signifikan p < 0.05, uji perbedaan antara jam ke-0 dengan
jam ke-1, jam ke-0 dengan jam ke-3, jam ke-1 dengan jam ke-3 artinya ada perbedaan
yang bermakna antara penurunan kadar glukosa darah jam tersebut. Sedangkan pada
pengamatan glukosa darah jam ke-0 dengan jam ke-2, jam ke-1 dengan jam ke-2,
didapatkan p ≥ 0.05, artinya tidak ada perbedaan yang bermakna penurunan kadar glukosa
darah pada jam tersebut.

5. Hasil Pengamatan Perubahan Gula Darah Pada Kelompok Perlakuan Dengan
Yang Diberi Metformin 9 mg/kg BB.

Tabel 9 Pengamatan kadar glukosa darah setelah diberi metformin 9 mg/kg BB.

Pengamatan df F Sig.
Gula darah 3 4,149 0,004

Tabel 9 hasil p < 0,05, artinya terdapat penurunan kadar glukosa darah yang bermakna
pada kelompok perlakuan dengan pemberian metformin 9 mg/kg BB.
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Gambar 5 Diagram rarata gula darah pada kelompok perlakuan yang diberi metformin
9 mg/kg BB.

Gambar 5 terjadi penurunan kadar glukosa darah yang bermakna pada jam ke-1
dengan rerata 463 mg/dl, jam ke-2 dengan rerata 401,1 mg/dl dan jam ke-3 dengan rerata
396,8 mg/dl.

Tabel 10 Hasil uji LSD perbedaan kadar glukosa darah berdasarkan pengamatan
setelah diberi metformin 9 mg/kg BB.

Jam ke- Delta Std. Error Sig.
0                   1

2
3

34,857
96,714
101,000

12.407
32.447
32.638

0.031
0.025
0.021

1                   2
3

61,857
66,143

29.926
24.224

0.064
0.034

2                   3 4,286 26.699 0.878

Tabel 10 terdapat perbedaan kadar glukosa darah antar masing-masing kelompok
pengamatan p < 0.05, uji perbedaan antara jam ke-0 dengan jam ke-1,jam ke-0 dengan jam
ke-2, jam ke-0 dengan jam ke-3, dan jam ke-1 dengan jam ke-3, artinya ada perbedaan
yang bermakna penurunan kadar glukosa darah jam tersebut. Sedangkan pada pengamatan
glukosa darah jam ke-1 dengan jam ke-2, jam ke-2 dengan jam ke-3, didapatkan p > 0.05,
artinya tidak ada perbedaan yang bermakna penurunan kadar glukosa darah pada jam
tersebut.

6. Hasil Uji Perubahan Kadar Glukosa Darah Antar Kelompok Perlakuan

Tabel 11 Hasil uji LSD perubahan gula darah antar kelompok.

Variabel Kelompok Sig
K1 (Aqua) Bidara laut 10%

Bidara laut 15%
Bidara laut 20%
Metformin 9 mg

0,132
0,013
0,002
0,229

K2 (Bidara laut 10%) Bidara laut 15%
Bidara laut 20%
Metformin 9 mg

0,283
0,065
0,753

K3 (Bidara laut 15%) Bidara laut 20%
Metformin 9 mg

0,419
0,169

K4 (Bidara laut 20%) Metformin 9 mg 0,033
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Tabel 11 terdapat perbedaan penurunan kadar glukosa darah yang bermakna p < 0,05,
pada kelompok aquades dengan bidara laut 15%, aquades dengan bidara laut 20%, bidara
laut 20% dengan metformin 9 mg/kg BB.

Gambar 6 Perubahan kadar glukosa darah antar pengamatan pada semua kelompok
perlakuan.

Gambar 6 menunjukkan rerata penurunan kadar glukosa darah dari jam ke-0 sampai
jam ke-3, dimana kelompok dengan pemberian aquadest adalah 9,12 mg/dl, kelompok
dengan pemberian bidara laut 10% adalah 174,14 mg/dl, kelompok dengan pemberian
bidara laut 15% adalah 152,28 mg/dl, kelompok dengan pemberian bidara laut 20% adalah
132,28 mg/dl, kelompok dengan pemberian metformin 9 mg adalah 113,77 mg/dl.

7. Rerata Penurunan Glukosa Darah Jam Ke-0 – Jam Ke-3.

Tabel 12 Hasil uji LSD perubahan gula darah antar jam ke-0 dengan jam ke-3

Kelompok Kelompok Sig

Aqua (K1)
Bidara laut 10%
Bidara laut 15%
Bidara laut 20%
Metformin 9 mg

0.004
0.010
0.025
0.089

Bidara laut 10% (K2)
Bidara laut 15%
Bidara laut 20%
Metformin 9 mg

0.679
0.429
0.172

Bidara laut 15% (K3) Bidara laut 20%
Metformin 9 mg

0.704
0.334

Bidara laut 20% (K4) Metformin 9 mg 0.554

Tabel 12 terdapat perbedaan penurunan kadar glukosa darah yang signifikan p < 0,05,
pada kelompok aqua dengan bidara laut 10%, aqua dengan bidara laut 15%, aqua dengan
bidara laut  20%.  Artinya pada masing-masing kelompok tersebut terdapat penurunan
glukosa darah yang signifikan.
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Gambar 7 Perubahan kadar glukosa darah jam ke-0 dengan jam ke-3

8. Rerata Penurunan Kadar Glukosa Darah Jam Ke-0 – Jam Ke-1.

Tabel 13 Hasil uji LSD perubahan gula darah antar  jam  ke-0 dengan jam ke-1.

Kelompok Kelompok Sig

Aqua (K1)
Bidara laut 10%
Bidara laut 15%
Bidara laut 20%
Metformin 9 mg

0.004
0.010
0.025
0’089

Bidara laut 10% (K2)
Bidara laut 15%
Bidara laut 20%
Metformin 9 mg

0.679
0.429
0.172

Bidara laut 15% (K3) Bidara laut 20%
Metformin 9 mg

0.704
0.334

Bidara laut 20% (K4) Metformin 9 mg 0.554

Tabel 13 terdapat perbedaan penurunan kadar glukosa darah yang signifikan p < 0,05,
pada kelompok aqua dengan bidara laut 10%, aqua dengan bidara laut 15%, aqua dengan
bidara laut  20%. Artinya pada masing-masing kelompok tersebut terdapat penurunan
kadar glukosa darah yang bermakna.

K1 K2         K3         K4           K5

Gambar 8 Perubahan kadar glukosa darah jam ke-0 dengan jam ke-1
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9. Uji Regresi Linear

Tabel 14 Uji regresi.

Model Summary
Model R R Square Adjusted

R square
Std. Error

1 0,42201 0,17809 0,14648 106,11766

Tabel 14 diperoleh angka R sebesar 0,42202, berarti terdapat hubungan yang sedang
(koefisien korelasi 0,40-0,599) antara peningkatan konsentrasi bidara laut 10%, 15%, 20
dengan efek penurunan kadar glukosa darah.

Tabel 15 Pengaruh bidara laut terhadap penurunan glukosa darah.

ANOVA
Sum of
Square

df Mean
square

F Sig.

Regresi
Residual

63442,07
292784,90

1
26

63442,07
11260,958

5,63381 0,0253

Tabel 15 didapatkan tingkat signifikan p < 0,05, artinya pada masing-masing
kelompok perlakuan mempunyai pengaruh dalam menurunkan kadar glukosa darah atau
masing kelompok memiliki hubungan yang linear.

Gambar 9 Grafik linearitas antar kelompok perlakuan

Gambar 9 terdapat hubungan yang tidak linear antara masing-masing kelompok
perlakuan. Semakin ditingkatkan konsentrasinya maka semakin berkurang efek yang
ditimbulkan oleh bidara laut.

Diabetes mellitus adalah penyakit gangguan metabolism glukosa, yang ditandai
dengan hyperglikemia. Penelitian dalam tesis ini mengungkapkan penurunan glukosa darah
pada tikus jantan diabetes mellitus dengan pemberian rebusan kayu bidara laut konsentrasi
10%, 15%, 20%. Penelitian ini menggunakan rancangan ekperimental, karena perlakuan
yang akan diberikan akan merusak unit sampel, sehingga tidak dapat dilakukan pada
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manusia. Analisis yang digunakan untuk mengukur kadar glukosa darah yaitu anova.  Pada
percobaan ini induksi hiperglikemia dilakukan dengan pemberian aloksan secara
intraperitoneal.

Rebusan kayu bidara laut mampu menurunkan glukosa darah pada kelinci
hyperglikemi yang diberi glukosa tinggi. Pada penelitian ini dilakukan pada tikus diabetes
yang diinduksi dengan aloksan, pemberian aloksan dosis tertentu akan menyebabkan
kerusakan sel-sel β- pulau Langerhans. Pada penelitian ini digunakan aloksan dosis 350
mg/kg BB sehingga menyebabkan tikus lebih cepat diabetes.

Aloksan merupakan senyawa hidrofilik dan tidak stabil. Waktu paro pada suhu 37°C
pada pH netral , bisa lebih lama pada suhu yang lebih rendah. Aloksan secara cepat dapat
mencapai pankreas , aksinya diawali oleh pengambilan yang cepat oleh sel β- pulau
langerhans. Pembentukan oksigen reaktif merupakan factor utama pada kerusakan sel
tersebut. Pembentukan oksigen reaktif diawali dengan proses reduksi aloksan dalam sel β-
pulau langerhans. Faktor lain selain pembentukan oksigen reaktif adalah gangguan pada
homeostasis kalsium bebas sitosilik, pada sel β- pulau langerhans, efek tersebut diikuti oleh
beberapa kejadian yaitu influks kalsium dari cairan ekstraseluler, mobilisasi kalsium dari
simpanan secara berlebihan dan eliminasinya yang terbatas dari sitoplasma. Influks
kalsium mengakibatkan depolarisasi sel β-, sehingga kanal kalsium terbuka dan menambah
masuknya ion kalsium ke sel. Pada kondisi tersebut konsentrasi insulin meningkat secara
cepat dan secara signifikan mengakibatkan gangguan pada sensitivitas insulin perifer
dalam waktu singkat (Skudelski, 2001).

Hasil data awal didapatkan efek rebusan kayu bidara laut pada tikus diabetes mampu
memberikan reaksi dalam menurunkan kadar glukosa darah, yang berarti bidara laut
mampu merangsang reseptor insulin pada sel beta yang tidak rusak sempurna. Pada
kelompok 2 dimana bidara laut 10%  mampu memberikan efek dalam menurunkan glukosa
darah pada tikus sampai jam ke-3. Walaupun ada penurunan glukosa darah antara jam ke-1
dengan jam ke-2, namun penurunan tersebut tidak signifikan.

Kelompok 3 atau kelompok perlakuan bidara laut 15%, ada penurunan glukosa darah,
tetapi tidak signifikan. Penurunan glukosa darah ini terutama antara jam ke-0 dengan jam
ke-1, antara jam ke-0 dengan jam ke-3 dan antara jam ke-1 dengan jam ke-3.

Hasil pengamatan perubahan glukosa darah pada kelompok 4 atau kelompok
perlakuan yang diberi bidara laut 20%, didapatkan penurunan glukosa darah yang
bermakna, kecuali antara jam ke-0 dengan jam ke-2 dan jam ke-1 dengan jam ke-2 tidak
ada penurunan glukosa darah yang signifikan.

Hasil analisis secara umum didapatkan, bahwa efek bidara laut mampu menurunkan
glukosa darah. Namun berdasarkan hasil uji LSD didapatkan bahwa bidara laut dengan
konsentrasi 10 % sudah efektif menurunkan glukosa darah, ini disebabkan karena 10 %
merupakan konsentrasi optimal. Keadaan ini sering dijumpai pada aktivitas ekstrak bahan
alam yang merupakan campuran multikomponen, efek dari komponen tersebut dapat saling
sinergis, aditif maupun antagonis (Yuliana, 2001).

Efek bidara laut dalam menurunkan kadar glukosa darah  tidak hanya disebabkan
karena pengaruh peningkatan konsentrasi, tetapi periode/waktu pengamatan juga berperan
dalam penurunan glukosa darah (efek terlihat jam ke-3 setelah perlakuan), berdasarkan
data tersebut dapat diartikan bahwa bidara laut membutuhkan waktu yang lama untuk
memberi efek dalam menurunkan kadar glukosa darah.

Efek bidara laut dalam menurunkan glukosa darah dapat melalui 2 mekanisme, yaitu
secara intra pankreatik bekerja dengan cara memperbaiki (regenerasi) sel pankreas yang
rusak, melindungi sel beta dari kerusakan serta merangsang pelepasan insulin. Secara
ekstra pankreatik dapat berlangsung melalui berbagai mekanisme yaitu alkaloid yang ada
pada bidara laut mampu menurunkan glukosa darah dengan cara menghambat absorbsi
glukosa di usus, meningkatkan transportasi glukosa di dalam darah dengan merangsang
sintesis glikogen dan menghambat sintesis glukosa dengan menghambat enzim glukosa 6-
fosfatase, fruktosa1,6-bifosfatase serta meningkatkan oksidasi glukosa melalui glukosa 6-
fosfatase dehidrogenase. Glukosa 6-fosfatase dan fruktosa 1,6-bifosfatase merupakan
enzim yang berperan dalam glukoneogenesis (Suryono, 2003).

Efek alkaloid yang terkandung pada bidara laut dalam menghambat absorbsi dalam
usus, hampir sama dengan efek hormon somatostatin yang disekresikan oleh sel delta
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pulau Langerhans. Somatostatin bekerja didalam pulau Langerhans guna menekan sekresi
insulin dan glukagon, somatostatin menurunkan gerakan lambung, duodenum, dan
kandung empedu, serta mengurangi sekresi dan absorbsi dalam saluran cerna
(Guyton,2000).

Efek lain dari penurunan glukosa darah pada tikus diabetes yang diinduksi aloksan
mungkin saja disebabkan oleh perbaikan sel-sel beta pulau Langerhans oleh komponen-
komponen ekstrak bidara laut seperti glikosida loganin, mangan, tembaga, silikat, lemak,
protein, alkaloid strychonas (Strykhnin dan brusin) serta zat samak (Heyne,1987).
Tembaga pada penderita diabetes dapat meningkatkan toleransi glukosa, mangan disebut
sebagai pelindung sel, mineral yang dibutuhkan di dalam pembentukan SOD (Superoxide
Dismutase) salah satu pelindung tubuh dari radikal bebas. Mangan diperlukan untuk
metabolism vitamin B1 dan vitamin E, mineral ini diperlukan bagi pertumbuhan,
menyembuhkan luka, metabolisme gula, insulin dan kolesterol, silica membantu
penyerapan kalsium di dalam tulang. Sedangkan kandungan lainnya dari kandungan bidara
laut adalah senyawa glikosida yang kerjanya mirip dengan amygdalin, salah satu senyawa
yang dapat bertindak sebagai senyawa penangkap radikal hydroksil, sehingga dapat
mencegah aksi diabetogenik dari aloksan (Herra, 2007).

Kelompok kontrol, baik kontrol positif dan negatif  masing-masing memiliki efek
yang berbeda. Pada kontrol negatif perlakuan hanya diberi aquadest 2 ml/sonde,
didapatkan penurunan glukosa darah. Seharusnya kadar glukosa darah tidak mengalami
penurunan, namun kenyataannya terjadi penurunan glukosa darah yang bermakna. Hal ini
disebabkan oleh beberapa hal : Kemapuan homeostasis tubuh terhadap reaksi aloksan, ini
didukung oleh teori yang mengatakan bahwa 24-48 jam setelah penyuntikan aloksan,
hewan akan menjadi diabetes permanen atau dapat secara spontan kembali ke keadaan
normal (Siswandono, 2000). Tetapi penurunan glukosa darah ini masih dalam keadaan
diabetes.

Kelompok kontrol positif hanya diberi metformin, didapatkan penurunan glukosa
darah sampai jam ke-3 setelah perlakuan. Pada penelitian ini metformin sebagai kontrol
positif tidak meberikan efek yang bermakna dalam menurunkan kadar glukosa darah, efek
metformin justru lebih kecil dari konsentrasi yang paling rendah dari bidara laut. Keadaan
ini bisa disebabkan oleh waktu paruh dari metformin sekitar 2 jam dan lama kerja 10-12
jam, metformin merupakan obat diabetes Tipe II yang akan memberikan efek tidak
bermakna pada tikus yang mengalami diabetes permanen. walaupun demikian metformin
dapat memperbaiki sensitivitas hepatik dan periferal terhadap insulin tanpa menstimulasi
sekresi insulin serta menurunkan absorpsi glukosa dari saluran lambung-usus.

Hasil uji anova pengaruh bidara laut dalam menurunkan kadar glukosa darah tikus,
didapatkan pada masing-masing kelompok perlakuan (K2, K3, K4) memiliki pengaruh
dalam menurunkan kadar glukosa darah, namun berdasarkan uji regresi didapatkan
konsentrasi bidara laut 10%, 15%, 20% memiliki efek yang berbeda dalam menurunkan
kadar glukosa darah, hal ini terbukti semakin ditingkatkan konsentrasi bidara laut maka
semakin menurun efek bidara laut dalam menurunkan kadar glukosa darah.

Perbedaan efek masing-masing konsentrasi ini terkait dengan aktivitas ekstrak bahan
alami yang merupakan campuran multi komponen, efek dari komponen tersebut dapat
saling sinergis, aditif maupun antagonis. Kemungkinan pada dosis yang lebih besar dari
bidara laut akan memperparah kerusakan jaringan penghasil insulin (Yuliana,2001).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Rebusan kayu bidara laut mampu menurunkan kadar  glukosa darah tikus putih (Rattus
norvegicus) yang dijadikan diabetes mellitus dengan induksi aloksan. Terdapat hubungan
yang tidak linear antara peningkatan dosis rebusan kayu bidara laut dengan efek penurunan
glukosa darah pada tikus putih (Rattus norvegicus) yang dijadikan diabetes mellitus
dengan induksi aloksan. Semakin ditinggikan konsentrasi bidara laut semakin berkurang
efek yang ditimbulkannya.
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Saran

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, mengenai toksitsitas dari rebusan kayu bidara
laut terhadap keamanan terapi dan efek bidara laut terhadap kadar insulin darah.

KEPUSTAKAAN

Guyton AC, Hall JE. (2000). Textbook Of Medical Physiology. 10th Edition. Philadelphia :
W.B. Saunders Company, hal : 884-886.

Heyne, K. (1987). Tumbuhan Berguna Indonesia. Jilid III. Jakarta : Badan Litbang
Kehutanan, Departemen Kehutanan, hal : 1615-1616.

Herra. (2007). Efek Antidiabetes Daun Lidah Buaya Pada Tikus Putih Yang Dijadikan
Diabetes Dengan Pemberian Aloksan. Surabaya : Fakultas Farmasi Universitas Widya
Mandala, hal : 48-50.

Siswandono, Suharjo. (2000). Kimia Medisinal. Edisi 3. Surabaya : Airlangga University
Press, hal : 166-167, 172-173.

Subroto, A.M. (2002). Ramuan Herbal Untuk Diabetes Melitus. Jakarta : Penebar
Swadaya, hal : 21-28.

Suharmiati. (2008). Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Pusat Penelitian
Dan Pengembangan Pelayanan Dan Teknologi Kesehatan Departemen Kesehatan RI.
Surabaya : Litbang Depkes RI.

Suryono. (2003). Penggunaan Rebusan Daging Buah Mahkota Dewa Dan Pengaruhnya
Terhadap Penurunan Glukosa Darah Tikus Putih Jantan Yang Diinduksi Aloksan.
Purwokerto : Universitas Jenderal Soedirman.

Szkudelski T. (2001). The Mechanism Of  Alloxan And Streptosozin Action In B Cell Of
The Pat Panceas. Philadelpia : Physiological Research, hal : 536-546.

Wild. Et. al. (2004). Textbook Of Therapeutic Drug And Disease Management. Ed. 7th.
Philadelphia : Lippincot Williams and Wilkins, hal : 378.

Yuliana. (2001). Diabetes Mellitus Klasifikasi, Diagnosis Dan Terapi. Edisi III. Jakarta :
PT. Gramedia Pustaka Utama, hal : 1-7, 17, 45.

59


	20 responden/pasien fraktur femur di Ruang Dahlia RSUD Ibnu Sina Gresik bulan 
	Februari 2010 yang merasakan sangat nyeri 12 orang (60%) dan merasakan nyeri yang 
	tidak tertahan 1 orang (5%). Dari data tersebut dapat di lihat bahwa seluruh pasien fraktur 
	femur merasakan nyeri meskipun intensitas rasa nyerinya berbeda antara pasien yang satu 
	dengan pasien yang lainnnya.
	Rasa nyeri yang dialami oleh pasien fraktur femur terjadi karena manusia mempunyai 
	dua macam transmitter implus nyeri yaitu reseptor berdiameter kecil dan reseptor 
	berdiameter besar. Reseptor berdiameter kecil (serabut A delta dan serabut C) berfungsi 
	untuk mentrasmisikan nyeri yang sifatnya keras dan biasanya berupa ujung saraf bebas 
	yang terdapat di sebuah permukaan kulit dan pada struktur yang lebih dalam seperti 
	tendon, fasial dan tulang serta organ interna. Sedangkan reseptor berdiameter besar 
	(serabut A-beta) berfungsi mentrasmisikan sensasi nyeri dan sensasi lainnnya seperti 
	sensasi getar, sentuhan, panas, dingindan juga tekanan yang terdapat pada permukaan 
	tubuh.
	Implus dari serabut A-beta mempunyai sifat inhibitor/penghambat yang ditrasmisikan 
	ke serabut A-delta dan C. Kedua serabut tersebut akan memberikan rangsangan menuju 
	kardosilasis yang terdapat pada medula spinalis (Tamsuri, 2007).
	Brunner Suddarth (2002), manifestasi fraktur terdiri dari gejala fraktur paling umum 
	adalah rasa sakit, pembengkakan dan kelainan bentuk, rasa sakit akan bertambah berat 
	dengan gerakan dan penekanan dilatasi fraktur dan mungkin terkait juga dengan hilangnya 
	fungsi. Saat pembengkakan meningkat rasa sakit meningkat pula dan nyeri terus-menerus. 
	Sehingga dari gejala di atas maka akan mempengaruhi istirahat tidur.
	Perawat harus selalu dekat dan memperhatikan pasien agar bisa mengkaji nyeri yang 
	dirasakan oleh pasien. Pengkajian lebih awal akan membantu pasien untuk mengurangi 
	rasa nyeri yang mereka rasakan karena dengan nyeri tersebut dapat memperburuk keadaan 
	pasien.
	Terputusnya jaringan mempengaruhi syaraf-syaraf nyeri pada pasien di saat tidur, 
	sehingga istirahat tidur pasien akan terganggu. Sangat dibutuhkan pengkajian keperawatan 
	yang komperhensif untuk mengkaji keluhan pasien terutama nyeri pada pasien dengan 
	fraktur.
	Kebutuhan Istirahat Tidur Pada Pasien Fraktur Femur
	Sebanyak 20 responden/pasien fraktur femur di Ruang Dahlia RSUD Ibnu Sina Gresik 
	bulan Februari 2010 mengatakan kebutuhan istirahat tidur kurang dari 7 jam sebanyak 15 
	orang (65%) dan kebutuhan istirahat tidur lebih dari 9 jam sebanyak 1 orang (5%). Dari 
	data tersebut sebagian besar responden mengalami istirahat tidur yang kurang sehingga 
	bisa berdampak pada terhambatnya proses penyembuhan pada pasien fraktur femur.
	Nyeri yang terjadi sepanjang waktu yang lama sering mengakibatkan ketidakmampuan 
	pasien, mungkin tidak mampu untuk melanjutkan aktivitas sehari-hari. Ketidakmampuan 
	ini dapat berkisar dari membatasi keikutsertaan dalam akivitas fisik sampai tidak mampu 
	untuk memenuhi kebutuhan pribadi seperti berpakaian, makan dan tidur (Brunner 
	Suddarth, 2002). 
	Robert (2007), mengemukakan sebagian besar orang dapat istirahat sewaktu mereka 
	bebas dari gangguan ketidaknyamanan. Jika seorang pasien mengalami nyeri otomatis 
	kebutuhan istirahat tidur pasien tidak terpenuhi, sehingga kita sebagai perawat harus bisa 
	memilah-milah untuk melakukan tidakan keperawatan yang cocok saat pasien mengalami 
	nyeri pada saat istirahat.
	Nyeri  Berhubungan Dengan Istirahat Tidur Pada Pasien Fraktur Femur
	 Tabel 1 Hubungan nyeri dengan istirahat tidur pada pasien fraktur femur
	Nyeri  
	Kebutuhan istirahat tidur  
	Total  
	lebih dari 
	9 jam  
	Cukup  
	kurang dari 
	7 jam  
	Nyeri ringan   
	  
	  
	2  
	10%  
	  
	  
	2  
	10%  
	Nyeri sedang   
	1  
	5%  
	2  
	10%  
	2  
	40%  
	5  
	25%  
	Sangat nyeri  
	  
	  
	  
	  
	12  
	12%  
	12  
	60%  
	Nyeri tak tertahan  
	  
	  
	  
	  
	1  
	6.7%  
	1  
	5%  
	Jumlah  
	1  
	5%  
	4  
	20%  
	15  
	75%  
	20  
	100%  
	                                      ρ = 0,000                                 r = 0,775  
	 Tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian besar didapatkan nyeri dengan kebutuhan 
	istirahat tidur kurang sebanyak 15 responden (75%). Dan menunjukkan kebutuhan istirahat 
	tidur sebagian kecil sebanyak 1 responden (5%). Hasil analisis statistik dengan 
	menggunakan uji statistik dengan menggunakan uji statistik korelasi spearman rho 
	didapatkan hasil kemaknaan ρ = 0.00 berarti H1 diterima, artinya ada hubungan nyeri 
	dengan kebutuhan istirahat tidur pada pasien fraktur femur didapatkan koefisien korelasi r 
	= 0.775 berarti derajat hubungan korelasi kuat. 
	 Nyeri yang terjadi sepanjang waktu yang lama sering mengakibatkan 
	ketidakmampuan pasien untuk melanjutkan aktivitas sehari-hari. Ketidakmampuan ini 
	dapat berkisar dari membatasi keikutsertaan dalam akivitas fisik sampai tidak mampu 
	untuk memenuhi kebutuhan pribadi seperti berpakaian makan dan tidur (Brunner Suddarth, 
	2002).
	 Adanya hubungan antara nyeri dengan kebutuhan istiahat tidur pada pasien fraktur 
	femur mengharuskan perawat memberikan perhatian yang lebih kepada pasien karena 
	dengan berkurangnya kebutuhan istirahat tidur maka akan memperlambat proses 
	penyembuhan pasien.

