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ABSTRAK

Remaja adalah masa transisi emosional dan sosial yang terjadi sekitar 2 tahun
setelah pubertas. Cinta dan seks adalah masalah terbesar bagi remaja. Seks bebas, hamil
muda, pernikahan di masa muda, penyakit seksual menular adalah efek negatif dari
hubungan cinta di masa muda. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
pengaruh pendidikan kesehatan tentang seks pranikah terhadap perilaku pencegahan seks
SMA Siswa Sekolah.

Penelitian ini menggunakan pra eksperimental dengan satu kelompok pra test - post
test. Sampel diambil secara purposive sampling sebanyak 30 responden. Variabel
independen adalah pendidikan kesehatan dan variabel dependen adalah pencegahan
perilaku seks bebas (pengetahuan, sikap, dan tindakan). Instrumen yang digunakan adalah
kuesioner. Analisa data menggunakan Wilcoxon Signed Rank Test dengan tingkat
signifikansi ρ ≤ 0,05.

Hasil uji menggunakan Wilcoxon Signed Rank Test menunjukkan terdapat
pengaruh pendidikan kesehatan terhadap perilaku pencegahan seks bebas pada siswa SMA
(pengetahuan ρ = 0,000, sikap ρ = 0,000, tindakan ρ = 0,005).

Kesimpulan penelitian ini adalah ada pengaruh pendidikan kesehatan tentang seks
bebas terhadap perilaku pencegahan seks bebas pada siswa di salah satu SMA di Menganti.
Semua lembaga terutama Kepala Sekolah, guru-guru yang mengajar SMA, harus
memberikan pendidikan kesehatan seks bagi siswa mereka untuk mencegah seks bebas dan
memiliki hidup yang lebih baik.

Kata kunci: Pendidikan Kesehatan, Free Sex Pencegahan Perilaku (Pengetahuan, Sikap,
Tindakan), Mahasiswa SMA.

ABSTRACT

Youth is time that teenagers experience emotional and social transition which is only
happened about 2 years after puberty. Love and sex are biggest problems for teenagers
where ever in this world. Free sex, pregnant in youth, marriage in youth, sexual disease
infectious was the negative effect from love affair in youth. The aim of this research is to
know the influence of health education about free sex to wards free sex prevention
behaviour on Senior High School Students.

This research uses pra experimental with one group pre test – post tes design. Sample
was taken in purposive sampling as much as 30 respondents. The independent variable is
health education and the dependent variable is free sex prevention behaviour (knowledge,
attitude, and action). The instrument that used is quetionaire. And the data analize uses
Wilcoxon Signed Rank Test with foult grade significancy ρ ≤ 0.05.

With Wilcoxon Signed Rank Test, shows the result from the influence of health
education about free sex prevention behaviour on Senior High School Students (knowledge
ρ = 0.000, attitude ρ = 0.000, action ρ = 0.005).

The conclution of this research was that there were influences of health education
about free sex to wards free sex prevention behaviour to students in one of others Senior
High School in Menganti. To all institution especially to Head Master, teachers who teach
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in Senior High School in Menganti, ought to give health and sex education for their
students in order to prevent free sex and have better live.

Keywords: Health Education, Free Sex Prevention Behaviour (Knowledge, Attitude,
Action), Senior High School Students.

PENDAHULUAN

Masa remaja atau adolescence adalah masa di mana remaja mengalami perubahan
emosi dan perubahan sosial yang biasanya terjadi sekitar dua tahun setelah masa pubertas,
menggambarkan dampak perubahan fisik dan pengalaman emosional mendalam. Masalah
remaja dengan alat reproduksinya kurang mendapat perhatian karena umur relatif muda,
masih dalam status pendidikan sehingga seolah-olah bebas dari kemungkinan menghadapi
masalah penyulit dan penyakit yang berkaitan dengan alat reproduksinya. Terbukti bahwa
remaja yang sedang mencari identitas diri sangat mudah menerima informasi berkaitan
dengan masalah fungsi alat reproduksinya sehingga cenderung menjurus ke arah
pelaksanaan hubungan seksual yang semakin bebas (Mantra, 1999). Hal ini ditunjang
dengan era modernisasi yang berkembang dengan cepat. Pada masa modern,
perkembangan informasi tentang seks semakin terbuka dan vulgar. Pendidikan kesehatan
tentang seks pranikah sangat penting bagi remaja untuk memperoleh pengetahuan dan
perubahan sikap tentang bahaya dan dampak yang ditimbulkan dari seks pranikah.
Demografi dan Kependudukan Indonesia (SDKI) mencatat tahun 2007 terdapat 9,1 persen
kehamilan yang tidak diinginkan atau terjadi pada hampir sekitar 9 juta remaja perempuan
(usia 15-24 tahun) di Indonesia dan 2,3 juta diantaranya dilakukan oleh remaja pada usia
15-18 tahun. Menurut WHO, di seluruh dunia setiap tahun diperkirakan sekitar 40-60 juta
remaja wanita melakukan aborsi. Salah satu SMA daerah Menganti, pada tahun 2010 siswa
siswinya telah melakukan hubungan seksual pranikah sehingga mengakibatkan 3 siswa
hamil dan harus keluar dari sekolah. Ini menjadi masalah baik bagi para siswa yang
melakukan maupun bagi pihak sekolah karena bisa menimbulkan citra/pandangan
masyarakat yang tidak bagus.

Sebagian besar remaja, dalam melakukan hubungan seksual akan berdampak pada dua
kemungkinan yaitu kehamilan yang tidak dikehendaki dan penyakit menular seksual
(PMS). Dua masalah tersebut sering dihadapi remaja dalam mencari identitas diri dan
memberikan dampak yang merugikan pada remaja dalam menghadapi masa depan yang
lebih baik. Adapun dampak yang terjadi dari perilaku seksual pranikah adalah remaja
menjadi cemas, takut, depresi, menimbulkan kehamilan, aborsi, dikucilkan dari masyarakat
bahkan dapat terjangkit PMS (Sarwono, 2003).

Data Departemen Kesehatan RI 2008 menyebutkan bahwa lebih dari separuh pengidap
AIDS di Indonesia adalah remaja dan pemuda usia 20 – 29 tahun atau sejumlah 54, 3%.
Kasus HIV/AIDS di Indonesia periode 1 Januari 1987 hingga 31 Maret 2009 sudah
mencapai 23.632 jiwa. Berdasarkan survey awal menggunakan kuesioner yang telah
dilakukan tanggal 9 Oktober 2010 pada 30 orang siswa, 19 siswa tidak tahu tentang bahaya
seks pranikah dan 6 siswa cukup baik mengetahui dan 5 siswa mengetahui tentang bahaya
seks pranikah. 19 siswa yang tidak tahu, terdapat 17 siswa yang dalam berpacaran telah
melakukan aktivitas seksual layaknya sepasang suami istri dan 2 siswa tidak berperilaku
demikian. Sedangkan 11 siswa yang berpengetahuan baik tentang seks, 3 siswa berperilaku
seks pranikah dan 8 siswa tidak berperilaku demikian.

Informasi yang bebas melalui internet tentang hubungan seksual, informasi yang
kurang tentang seks, pergaulan yang semakin bebas, pengawasan/ pemantauan dari orang
tua yang kurang, pengaruh media dan televisi mempunyai pengaruh terhadap remaja yang
menjurus pada kebebasan hubungan seksual pranikah yang mengakibatkan kehamilan di
luar nikah, tindakan aborsi, melanggar norma agama, hingga mengancam jiwa.

Upaya yang selama ini dilakukan oleh guru BP/Konseling di SMA daerah Menganti
adalah tempat duduk siswa perempuan dan laki-laki terpisah, siswa perempuan wajib
memakai seragam lengan panjang dan rok panjang. Namun upaya ini belum bisa
memberikan hasil yang optimal bagi remaja. Situasi ini menyebabkan remaja
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membutuhkan pendidikan kesehatan tentang seks pranikah guna memperoleh pengetahuan
dan perubahan sikap dari ketidaktahuan tentang dampak yang diakibatkan dari perilakunya
menjadi paham secara optimal. Dalam hal ini perawat mempunyai peran dan tanggung
jawab dalam memberikan pendidikan kesehatan berupa penyuluhan kesehatan kepada
klien, sesuai tugas perawat sebagai pendidik atau health educator (Gaffar, 1999). Dengan
pendidikan kesehatan, dapat merubah perilaku secara terencana pada diri individu,
kelompok, atau masyarakat untuk dapat lebih mandiri dalam mencapai tujuan hidup sehat,
yang semula tidak tahu tentang nilai kesehatan menjadi tahu dan dari tidak mampu
mengatasi masalah kesehatan sendiri menjadi mandiri.

Pendidikan kesehatan merupakan usaha atau kegiatan untuk membantu individu,
kelompok, atau masyarakat dalam meningkatkan kemampuan baik pengetahuan, sikap,
maupun keterampilan untuk mencapai hidup sehat secara optimal (Herawani, 2001).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pendidikan kesehatan
tentang seks pranikah terhadap perilaku seksual pranikah pada siswa SMA Menganti.

METODE DAN ANALISA

Penelitian ini adalah eksperimen sederhana dan menurut waktunya penelitian
menggunakan rancangan pra−eksperimental : one group pre test−post test design, yaitu
peneliti mengungkapkan hubungan sebab akibat dengan cara melibatkan satu kelompok
subyek. Kelompok subyek diobservasi sebelum dilakukan intervensi, kemudian di
observasi lagi setelah di intervensi, yang dilakukan di SMA Menganti Gresik pada bulan
Februari-Maret tahun 2011. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa dari salah satu
SMA kelas XII IPS 1 di daerah Menganti sebanyak 33 orang.

Teknik sampling yang digunakan adalah Purposive Sampling dengan besar sampel
dalam penelitian ini sesuai dengan kriteria inklusi yang telah ditetapkan sebesar 30 orang.
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pendidikan kesehatan tentang seks pranikah.
Sedangkan variabel tergantung adalah perilaku (pengetahuan, sikap, tindakan) pencegahan
seksual pranikah pada siswa SMA.

Pengumpulan data pada penelitian ini didapatkan melalui kuesioner pengetahuan dan
kuesioner tentang tindakan pencegahan seksual pranikah. Data yang sudah berbentuk
ordinal diolah dan dianalisis dengan Wilcoxon Sign Rank, dengan taraf kemaknaan (α) 0,05
apabila signifikan hasil perhitungan (αhitung) ≤ 0,05 maka H1 diterima dan H0 ditolak artinya
terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah diberikan perlakuan, sebaliknya apabila
signifikan hasil perhitungan (αhitung) > 0,05 maka H1 ditolak dan H0 diterima artinya tidak
terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah diberikan perlakuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengetahuan Pencegahan Seksual Pranikah Pada Siswa SMA Sebelum Dan
Sesudah Diberikan Pendidikan Kesehatan.

Tabel 1 Pengetahuan pencegahan seksual pranikah pada siswa SMA di ruang kelas XII
IPS 1.

Pengetahuan Sebelum Intervensi Sesudah Intervensi
N % N %

Baik 6 20 8 26,7
Cukup 8 26,7 22 73,3
Kurang 16 53,3 - -

Total 30 100 30 100

Tabel di atas menjelaskan bahwa sebelum intervensi sebagian besar responden
memiliki pengetahuan kurang sebanyak 16 orang (53,3%) dan sesudah intervensi hampir
seluruh responden memiliki pengetahuan cukup sebanyak 22 orang (73,3%).
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Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan sebelum diberikan
pendidikan kesehatan sebagian kecil responden memiliki pengetahuan yang baik (6 siswa)
dan sebagian besar responden memiliki pengetahuan yang kurang (16 siswa) tentang
pencegahan seksual pranikah, hal ini ditunjang oleh teori dari Mantra (1994) yang
mengatakan pengetahuan dipengaruhi oleh pendidikan, pengalaman, dan umur. Semakin
tinggi tingkat pendidikan seseorang, makin mudah orang tersebut untuk menerima
informasi. Pendidikan tinggi akan membuat seseorang cenderung untuk mendapatkan
informasi baik dari orang lain maupun media masa.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dijelaskan pula bahwa sesudah diberikan
pendidikan kesehatan tentang pencegahan seksual pranikah pada siswa SMA hampir
seluruh responden memiliki pengetahuan yang cukup (22 siswa), sisanya memiliki
pengetahuan yang baik tentang pencegahan seksual pranikah (8 siswa). Hal ini ditunjang
oleh teori dari Notoatmodjo (2003), yang mengatakan pengetahuan adalah hasil
pengindraan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap obyek melalui indera yang
dimilikinya (mata, hidung, telinga, dan sebagainya). Dianawati (2006), mengatakan bahwa
pendidikan seks dapat membantu para remaja untuk mengetahui risiko dari seksual
pranikah dan mengajarkan pengambilan keputusan seksualnya secara dewasa, sehingga
tidak menimbulkan hal-hal yang merugikan diri sendiri maupun orang tuanya. Berdasarkan
penelitian yang dilakukan oleh Deby Yuniarty (2007), remaja yang mendapatkan cukup
informasi tentang seks lebih mudah melalui tugas perkembangannya yang berkaitan
dengan seksualitas.

Siswa yang telah menerima pengetahuan tentang pencegahan seksual pranikah, akan
lebih memahami tentang pencegahan seksual pranikah daripada yang tidak menerima
pendidikan tentang pencegahan seksual pranikah. Pendidikan seks bagi remaja/siswa
sangat diperlukan untuk mengurangi perilaku seks pranikah dan akibat yang ditimbulkan.
Kemudian diperlukan juga peranan dari orang tua untuk lebih memperhatikan
perkembangan anaknya khususnya yang berkaitan dengan perkembangan seksualitasnya,
dan diperlukan adanya pemahaman, penerangan tentang seks secara benar dan tepat yang
dilandasi oleh nilai-nilai agama, budaya dan etika yang ada di masyarakat, dan
menghindari serta menjauhi media massa yang buruk sehingga seorang remaja dapat
terhindar dari hal-hal yang negatif dan tercela terkait dengan masalah seks khususnya seks
pranikah.

2. Sikap Tentang Pencegahan Seksual Pranikah Pada Siswa SMA Sebelum Dan
Sesudah Diberikan Pendidikan Kesehatan.

Tabel 2 Sikap tentang pencegahan seksual pranikah pada siswa SMA di ruang kelas
XII IPS 1.

Sikap Sebelum Intervensi Sesudah Intervensi

N % N %
Baik 3 10 8 26,7
Cukup 12 40 22 73,3
Kurang 15 50 - -

Total 30 100 30 100

Tabel di atas menjelaskan bahwa sebelum intervensi sebagian besar responden
memiliki sikap kurang sebanyak 15 orang (50%) dan sesudah intervensi hampir seluruh
responden memiliki sikap cukup sebanyak 22 orang (73,3%).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelum diberikan pendidikan
kesehatan sebagian besar responden memiliki sikap yang kurang (15 siswa) dan sebagian
kecil responden memiliki sikap yang baik (3 siswa) tentang pencegahan seksual pranikah
pada siswa SMA. Hal ini di tunjang oleh teori dari Azwar (1995) yang mengatakan sikap
dipengaruhi oleh faktor emosi dalam diri individu. Selain itu, remaja dengan pengetahuan
yang kurang mengenai seks akan lebih sulit bersikap bijaksana mengenai seks pranikah
(Yuniarty, 2007). Emosi dan pengetahuan dapat mempengaruhi sikap seseorang, dimana
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emosi dan pengetahuan berfungsi sebagai pengalihan bentuk mekanisme dari ego
seseorang dalam menentukan suatu tindakan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan pula bahwa sesudah diberikan
pendidikan kesehatan hampir seluruh responden memiliki sikap yang cukup (22 siswa) dan
sebagian kecil responden memiliki sikap yang baik (8 siswa) tentang pencegahan seksual
pranikah. Hal ini di tunjang oleh teori dari Azwar (1995), yang mengatakan sikap
dipengaruhi oleh faktor emosi dan faktor lembaga pendidikan. Selain itu, remaja yang
mendapatkan cukup informasi tentang seks akan bersikap bijaksana untuk tidak melakukan
seks pranikah (Yuniarty, 2007). Di sini menunjukkan terjadinya peningkatan sikap siswa
tentang pencegahan seksual pranikah. Semakin matur usia seseorang makin stabil
emosinya, semakin tinggi pengetahuan seseorang makin baik dalam bersikap dimana
pengetahuan berfungsi sebagai informasi bagi remaja yang tidak tahu tentang seks
pranikah dan bahaya yang ditimbulkan menjadi tahu, dan oleh karenanya perlu dukungan
yang baik dari institusi sekolah khususnya dalam memberikan informasi tentang seks
pranikah dan bahaya dari seks pranikah, maka pembentukan sikap siswa tentang
pencegahan seksual pranikah pada siswa SMA akan semakin baik. Diperlukan juga
dukungan dari orang tua siswa. Kerja sama yang terjalin antara institusi sekolah dengan
orang tua dapat memberikan hasil yang lebih optimal bagi pembentukkan sikap para siswa.

3. Tindakan Tentang Pencegahan Seksual Pranikah Pada Siwa SMA Sebelum Dan
Sesudah Diberikan Pendidikan Kesehatan.

Tabel 3 Tindakan tentang pencegahan seksual pranikah pada siswa SMA di ruang
kelas XII IPS 1.

Tindakan Sebelum Intervensi Sesudah Intervensi

N % N %
Baik 8 26,7 11 36,7
Cukup 17 56,7 19 63,3
Kurang 5 16,7 - -

Total 30 100 30 100

Tabel di atas menjelaskan bahwa sebelum intervensi sebagian besar responden
memiliki tindakan cukup sebanyak 17 orang (56,7%) dan sesudah intervensi sebagian
besar responden memiliki tindakan yang cukup sebanyak 19 orang (63,3%).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelum diberikan pendidikan
kesehatan sebagian besar responden memiliki tindakan yang cukup (17 siswa) dan
sebagian kecil responden memiliki tindakan yang kurang (5 siswa) tentang pencegahan
seksual pranikah. Hal ini di tunjang oleh teori dari Notoatmodjo (2010), yang mengatakan
tindakan atau perilaku individu terjadi di awali dengan adanya pengalaman. Kemudian
pengalaman dipersepsikan sehingga menimbulkan motivasi dan niat untuk bertindak.
Faktor lingkungan yang termasuk di dalamnya teman, masyarakat, organisasi juga
memiliki peran yang tidak kalah penting bagi seseorang/remaja dalam melakukan suatu
tindakan (Fitri, 2008). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Deby Yuniarty
(2007), remaja yang kurang mendapat informasi tentang seks, akan sulit melalui tugas
perkembangannnya dan sulit menentukan sikap tentang pencegahan seks pranikah.
Pengalaman akan bertambah jika melalui serangkaian peristiwa yang pernah dihadapi
individu akan mempengaruhi terjadinya perubahan tindakan oleh individu dan teman akan
mempengaruhi seseorang umtuk melakukan suatu tindakan, dimana pada masa remaja
kedekatannya dengan teman-temannya menggantikan ikatan keluarga, sehingga
mereka/para siswa cenderung untuk memiliki sikap yang searah dan melakukan apa yang
juga dilakukan teman-temannya yang dinilai baik.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan pula bahwa sesudah diberikan
pendidikan kesehatan sebagian besar responden memiliki tindakan yang cukup (19 siswa)
dan sisanya memiliki tindakan yang baik (11 siswa) tentang pencegahan seksual pranikah.
Hal ini di tunjang oleh teori dari Notoatmodjo (2003), yang mengatakan tindakan atau
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perilaku individu terjadi di awali dengan adanya pengalaman, dimana pengalaman didasari
oleh adanya pengetahuan. Menurut hasil penelitian yang dilakukan Deby Yuniarty (2007),
pengetahuan dan sikap yang baik mempengaruhi seseorang dalam bertindak.

Pengetahuan yang baik akan mempengaruhi seseorang dalam menentukan sikap, dan
sikap yang baik akan mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu tindakan, dimana
pengetahuan dan sikap menjadi dasar tindakan/perilaku seseorang. Oleh karenanya
pendidikan kesehatan tentang seks pranikah penting bagi remaja untuk menjadi dasar
tindakannya dalam mengurangi/menjauhi perilaku seks pranikah dan akibat yang
ditimbulkan. Pemilihan teman yang baik, salih, memperdalam keimanan serta mengisi
waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat dapat menghindarkan remaja/siswa dari
perilku seks pranikah.

4. Pengaruh Pendidikan Kesehatan Tentang Seks Pranikah Terhadap Pengetahuan,
Sikap Dan Tindakan Tentang Pencegahan Seksual Pranikah Pada Siswa SMA.

Tabel 4 Pengaruh pendidikan kesehatan tentang seks pranikah terhadap pengetahuan,
sikap, tindakan tentang pencegahan seksual pranikah pada siswa SMA di
ruang kelas XII IPS 1.

Tabel di atas menunjukkan hasil analisis statistik Uji Wilcoxon Signed Rank Test,
pengetahuan sesudah – pengetahuan sebelum didapatkan ρ = 0,000 yang berarti bahwa ada
pengaruh pendidikan kesehatan tentang seks pranikah terhadap pengetahuan tentang
pencegahan seksual pranikah pada siswa SMA. Sikap sebelum – sikap sesudah didapatkan
ρ = 0,000 yang berarti ada pengaruh pendidikan kesehatan tentang seks pranikah terhadap
sikap tentang pencegahan seksual pranikah pada siswa SMA, dan tindakan sebelum –
tindakan sesudah didapatkan ρ = 0,005 yang berarti bahwa ada pengaruh pendidikan
kesehatan tentang seks pranikah terhadap tindakan tentang pencegahan seksual pranikah
pada siswa SMA.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Siswa SMA di Menganti Kabupaten Gresik sesudah pemberian pendidikan kesehatan
tentang seks pranikah mengalami peningkatan pengetahuan tentang pencegahan
seksual pranikah.

2. Siswa SMA di Menganti Kabupaten Gresik sesudah pemberian pendidikan kesehatan
tentang seks pranikah mengalami perbaikan sikap terhadap pencegahan seksual
pranikah.

3. Siswa SMA di Menganti Kabupaten Gresik sesudah pemberian pendidikan kesehatan
tentang seks pranikah mengalami perbaikan tindakan terhadap pencegahan seksual
pranikah.

Saran

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya dengan
meningkatkan jumlah sampel penelitian, melibatkan kelompok kontrol serta faktor-
faktor lain yang juga berpengaruh.

No Variabel Test Statistics b

1 Pengetahuan sesudah
– pengetahuan sebelum

Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

-4,243a

,000
2 Sikap sesudah – sikap sebelum Z

Asymp. Sig. (2-tailed)
-4,472a

,000
3 Tindakan sesudah – tindakan

sebelum
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

-2,828a

,005
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2. Institusi pendidikan khususnya di tingkat SMA/Sederajat harus memberikan mata ajar
tambahan melalui ekstrakurikuler tentang perilaku seksual dan perkembangan perilaku
seksual pada remaja/siswa SMA.

3. Responden harus bisa menerapkan dan meningkatkan pendidikan kesehatan tidak
hanya selama berada di lingkungan sekolah tetapi juga di rumah dan pemantauan dari
para orang tua juga harus selalu dilakukan.
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ABSTRAK

Wanita usia tua akan tiba pada periode menopause. Fakta perempuan yang
mendekati periode ini akan mengalami kecemasan. Salah satu tindakan untuk mengurangi
kecemasan pada wanita yang mengalami masa menopause adalah pendidikan kesehatan
tentang menopause. Tindakan pendidikan kesehatan hampir tidak pernah dilakukan di
Dusun Ngabetan, Desa Ngabetan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk menemukan pengaruh pendidikan kesehatan tentang menopause
terhadap tingkat kecemasan perempuan yang mengalami masa menopause.

Penelitian dilakukan pada satu kelompok pra test-post test. Variabel independen
yang diamati adalah pendidikan kesehatan tentang menopause dan variabel dependen
adalah tingkat kecemasan wanita yang mendapatkan menopause. Pengambilan sampel
menggunakan teknik purposive sampling, populasi adalah 45 responden, sedangkan
sampel adalah 40 responden dan dianalisis dengan program statistik Wilcoxon Sign Rank
Test.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan yang mendapatkan
menopause akan mengalami kecemasan karena belum siap menghadapi menopause dan
kurang informasi mengenai menopause. Perempuan yang mendapatkan pendidikan
kesehatan tentang menopause, sebagian besar kecemasan mereka hilang. Analisis statistik
dengan Wilcoxon Sign Rank Test menunjukkan hasil α = 0,000.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efek dari pendidikan kesehatan tentang
menopause terhadap tingkat kecemasan wanita yang mendapatkan waktu menopause,
karena itu pendidikan kesehatan tentang menopause harus dilakukan untuk mengurangi
tingkat kecemasan, terutama di Dusun Ngabetan, Desa Ngabetan, Kecamatan Cerme,
Kabupaten Gresik.

Kata kunci: Pre Menopause, Pendidikan Kesehatan, Tingkat Kecemasan.

ABSTRACT

Woman an old age will arrive at menopause period. As a mater of fact approaching
this period generate woman anxiety. One of the actions to reduce the anxiety is providing
to the woman who get menopause time health education concerning menopause.
Unfortunately the actions are hardly ever conducted in the Ngabetan Orchard, Ngabetan
Village, Cerme Distric, Gresik Regency. The purpose of research is to discover effect
health education concerning menopause toward the anxiety level of the woman who get
menopause time.

The research conducted a one group pra test-post test design. Observed independent
variable is health education concerning menopause and dependent variable is anxiety level
of the woman who get menopause time. Using a purposive sampling, the population was 45
womans, while the sample was 40 respondens and was analyzed with Wilcoxon Sign Rank
Test statistical program.

The result of the research shows that most of the woments who get menopause time
will undergo anxiety because not yet ready to face menopause and lack of information
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concerning menopause. Obtaining health education concerning menopause, most of the
women lose their anxiety. A statistical analysis with Wilcoxon Sign Rank Test are α=0.000.

It can be concluded that is an effect of health education concerning menopause toward
anxiety level of the woman who get menopause time, therefore health education
concerning menopause must be conducted ti reduce anxiety level, especially in the
Ngabetan Orchard, Ngabetan Village, Cerme Distric, Gresik Regency and to be
acknowledged as a regular procedure.

Keywords: Pre Menopause, Health Education, Anxiety Level.

PENDAHULUAN

Menopause didefinisikan secara klinis sebagai suatu masa ketika seorang wanita tidak
mengalami menstruasi lagi. Proses ini diawali dengan tidak teraturnya periode menstruasi
dan diikuti dengan berhentinya periode menstruasi. Menopause merupakan fase dalam
kehidupan seorang wanita yang ditandai dengan berhentinya masa subur. Banyak wanita
merasa kuatir menghadapi menopause. Namun, banyak juga yang menganggap bahwa fase
menopause itu sebagai masa – masa yang sulit sehingga menimbulkan kecemasan dalam
menghadapinya (Hardiko, 2007). Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan dengan
cara wawancara oleh peneliti pada tanggal 18-22 Oktober 2010 di Dusun Ngabetan Desa
Ngabetan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, dari 10 orang wanita menjelang
menopause didapatkan 6 orang merasa khawatir saat menjelang menopause seperti mudah
tersinggung dan susah tidur. Selama ini di Dusun Ngabetan Desa Ngabetan belum pernah
dilakukan penyuluhan kesehatan reproduksi tentang menopause. Oleh karena itu, sampai
saat ini pengaruh pendidikan kesehatan terhadap penurunan kecemasan  belum dapat
diketahui.

Jumlah wanita di dunia pada tahun 2003 yang memasuki masa menopause
diperkirakan mencapai 1,2 milyar orang dan setiap tahunnya, sekitar 25 juta wanita
mengalami menopause. Jumlah wanita berusia 50 tahun ke atas diperkirakan meningkat
dari 500 juta pada saat ini menjadi lebih dari 1 milyar pada tahun 2030. Di Asia, menurut
data WHO, pada tahun 2025 jumlah wanita yang berusia tua akan melonjak dari  107 ke
373 juta. Tahun 2008 di Indonesia sekitar 5.320.000 wanita memasuki usia menopause,
dan pada tahun 2020 diperkirakan jumlah wanita menopause adalah 30,3 juta orang
(Baziad, 2003). Menurut data di BPS tahun 2008 dari 68% wanita menopause di Indonesia
menderita gejala klimakterium dan hanya 62% dari penderita yang menghiraukan gejala
tersebut. Sebanyak 68% wanita menopause di Indonesia mengalami osteoporosis, hal ini
seiring dengan bertambah rendah angka harapan hidup. Adapun kesadaran wanita
Indonesia terhadap gejala yang terkait dengan menopause 62%. Bila masalah tersebut tidak
segera diatasi, maka wanita tersebut bisa depresi. Bahkan, sepertiga mengacuhkan gejala
menopause. Tahun 2009 Di Desa Ngabetan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik jumlah
wanita menjelang menopause adalah 245 yaitu 10,48% dari seluruh jumlah penduduk.

Wanita yang memasuki masa tidak haid atau menopause, bisa saja menjadi rentan
terhadap penyakit fisik seperti gelisah, sakit kepala, sakit sendi dan otot, sakit punggung
yang disebabkan oleh berkurangnya produksi kalsium di dalam tubuh, vagina yang
mengering sehingga mengakibatkan rasa nyeri sewaktu senggama, pengeroposan tulang,
dan penyakit jantung. Menopause juga berdampak pada segi psikologis, karena
kebanyakan wanita menganggap menopause sebagai gerbang selamat datang usia lanjut,
pudarnya daya pikat fisik dan seksual, bahkan pikiran yang menganggap bahwa usia lanjut
adalah anggota masyarakat yang tidak produktif yang hanya menciptakan beban dalam
hidup. Hal ini menyebabkan wanita merasa murung, merasa tidak disayangi, susah tidur,
mudah tersinggung, dan marah. Pengetahuan mengenai menopause diperlukan oleh wanita
karena dengan peningkatan pengetahuan wanita saat menopause dapat mengurangi
kecemasan yang nantinya muncul jika menopause terjadi (Mangoenprasodjo, 2004).

Pengetahuan wanita perlu ditingkatkan dengan mengikuti kegiatan pendidikan
kesehatan tentang menopause karena dengan kegiatan tersebut dapat menambah informasi
tentang menopause. Wanita yang mendapatkan pendidikan kesehatan tentang menopause
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lebih siap dalam menghadapi masa sulit saat menjelang menopause, sehingga keluhan yang
dirasakan menjelang menopause dapat diatasi dengan baik serta tidak mengalami
kecemasan dibandingkan dengan wanita yang kurang pengetahuan tentang menopause.
Berdasarkan data di atas, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh pendidikan
kesehatan tentang menopause terhadap tingkat kecemasan pada wanita menjelang
menopause.

METODE DAN ANALISA

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Pre Eksperimental dengan rancangan
One-Group Pre Test-Post Test Design yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh
pendidikan kesehatan tentang menopause terhadap tingkat kecemasan pada wanita
menjelang menopause yang dilakukan di Dusun Ngabetan Desa Ngebetan Kecamatan
Cerme Kabupaten Gresik, pada bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2011. Populasi
dalam penelitian ini adalah wanita yang menjelang menopause di Dusun Ngabetan Desa
Ngabetan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik sebanyak 45 orang.

Teknik sampling pada penelitian ini adalah menggunakan metode Non Probability
Sampling tipe Purposive Sampling, dimana besar sampel menurut penelitian ini wanita
yang menjelang menopause sebanyak 40 orang. Variabel independen pada penelitian ini
adalah pendidikan kesehatan tentang menopause. Sedangkan Variabel dependen pada
penelitian ini adalah tingkat kecemasan pada wanita yang menjelang menopause.

Pengumpulan data pada penelitian ini didapatkan melalui Leaflet dan kuesioner (daftar
pertanyaan) yang disusun peneliti berdasarkan teori tingkat kecemasan menurut skala
HAR-S yaitu skala cemas dengan menggunakan skala ordinal. Data yang berbentuk ordinal
diolah dan dianalisis dengan Wilcoxon Sign Rank Test dengan menggunakan versi SPSS 17
PS, tingkat kemaknaan p<0,05.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tingkat Kecemasan Wanita Sebelum Diberi Pendidikan Kesehatan Tentang
Menopause.
Tabel 1 Tingkat kecemasan sebelum dilakukan pendidikan kesehatan pada wanita

yang menjelang menopause.

Tingkat kecemasan Jumlah Persentase
Cemas ringan 22 55%
Cemas sedang 9 22,5%
Cemas berat 9 22,5%
Total 40 100%

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa tingkat kecemasan sebelum dilakukan
pendidikan kesehatan sebagian besar mengalami kecemasan ringan yaitu 22 orang (55 %)
dan sebagian kecil mengalami kecemasan sedang yaitu 9 orang (22,5 %) dan kecemasan
berat yaitu 9 orang (22,5 %), Serta tidak satupun yang mengalami tidak cemas yaitu 0
orang (0%).

Wanita yang menganggap menopause sebagai sesuatu ketentuan Allah yang akan
dihadapi semua wanita, maka ia tidak akan mengalami stress, atau kemungkinan stress
yang dialami tidak seberat dibanding wanita yang mempersepsikan menopause sebagai
“momok” atau “kiamat”. Pandangan dan penilaian wanita tentang menopause secara
umum hanya dipengaruhi mitos atau keyakinan yang belum tentu benar. Kebanyakan mitos
atau kepercayaan yang berkembang di masyarakat tentang menopause, begitu diyakini
sehingga menggiring wanita untuk mengalami perasaan negatif saat mengalami menopause
(Noor, 2001).

Menurut pendekatan kognitif, dalam ilmu psikologi yang dikutip oleh Sofia Retnowati
Noor (2001), pada dasarnya gangguan emosi (takut, cemas, stress) yang dialami manusia,
sangat ditentukan oleh bagaimana individu menilai, menginterpretasi, atau
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mempersepsikan peristiwa yang dialaminya. Mempersepsikan atau menilai menopause
berpengaruh pada kondisi emosi-psikologis wanita.

Sebagian besar responden mengalami kecemasan ringan yaitu (55%), hal ini
dipengaruhi oleh penilaian wanita terhadap menopause adalah positif. Mereka menganggap
menopause sebagai hal yang wajar karena dihadapi pada semua wanita, dengan begitu
wanita tersebut akan menghadapi masa menopause dengan tenang.

Sebagian kecil responden berumur 45 dan 49 tahun yaitu 22,5 %. Umur juga
mempengaruhi seorang wanita menjelang menopause karena kejadian menopause yang
dihadapi wanita tidak semuanya sama. Itupun terjadi secara mendadak tetapi berlangsung
secara bertahap. Umur 45 tahun wanita mulai merasakan gejala-gejala menopause, semua
gejala tersebut tergantung pada kadar hormon estrogen yang ada pada dirinya sendiri,
sehingga bisa sebentar dan bisa juga menetap pada dirinya. Itu membuat wanita bisa
mendapat menopause dini dan bisa juga lama.

Berdasarkan karakteristik pendidikan hampir setengahnya berpendidikan SD yaitu 45
% dan kebanyakan sebagian ibu rumah tangga. Ini membuat mereka kurang informasi
tentang menopause. Sehingga mereka mudah terpengaruh oleh mitos-mitos yang ada di
masyarakat yang belum tentu kebenarannya sehingga mereka menjadi khawatir dan merasa
tidak cantik lagi, tidak berharga dan tidak dibutuhkan. Sehingga timbul kecemasan sedang
sampai kecemasan berat.

2. Tingkat Kecemasan Wanita Sesudah Diberi Pendidikan Kesehatan Tentang
Menopause.

Tabel 2 Tingkat kecemasan sesudah dilakukan pendidikan kesehatan pada wanita yang
menjelang menopause.

Tingkat kecemasan Jumlah Persentase
Tidak cemas 12 30%
Cemas ringan 18 45%
Cemas sedang 9 22,5%
Cemas berat 1 2,5%

Total 40 100%

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa tingkat kecemasan sesudah dilakukan
pendidikan kesehatan hampir setengahnya mengalami kecemasan ringan yaitu 18 orang
(45 %) dan tidak mengalami kecemasan yaitu 12 orang (30 %). Sebagian kecil mengalami
kecemasan sedang yaitu 9 orang (22,5 %) dan kecemasan berat yaitu 1 orang (2,5 %).

Pendidikan kesehatan bertujuan mengubah pemahaman individu, kelompok dan
masyarakat di bidang kesehatan sebagai sesuatu yang bernilai, mandiri dalam mencapai
tujuan hidup sehat, serta dapat menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada
dengan tepat dan sesuai (Suliha, 2001). Menurut Roger dan Shoamaker yang dikutip Suliha
(2001) bahwa sebelum orang mengadopsi perilaku baru, di dalam diri orang tersebut
terjadi proses adaptasi yang berurutan yaitu Awareness (kesadaran), Interest (merasa
tertarik, minat), Evaluation (evaluasi), Trial (mencoba) dan Adapted (adopsi).

Pengetahuan diperoleh dari berbagai hal, antara lain pengalaman, ingatan, dan
kesaksian, minat dan rasa ingin tahu, pikiran dan logika serta kebutuhan manusia
(Notoatmodjo, 2003). Bagi wanita yang menilai atau menganggap menopause itu sebagai
peristiwa yang menakutkan dan berusaha untuk menghindarinya, maka strespun sulit
dihindari. Ia akan merasa sangat menderita karena kehilangan tanda-tanda kewanitaan
yang selama ini dibanggakannya. Sebaliknya bagi wanita yang menganggap menopause
sebagai suatu ketentuan Allah yang akan dihadapi semua wanita, maka ia tidak akan
mengalami stress, atau kemungkinan stress yang dialami tidak seberat dibanding wanita
yang mempersepsikan menopause itu sebagai “momok’ atau “kiamat” (Noor, 2001).

Menurut pendekatan kognitif, dalam ilmu psikologi yang dikutip oleh Sofia Retnowati
Noor (2001), pada dasarnya gangguan emosi (takut, cemas, stress) yang dialami manusia,
sangat ditentukan oleh bagaimana individu menilai, menginterpretasi, atau
mempersepsikan peristiwa yang dialaminya. Jadi bagaimana individu mempersepsikan
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atau menilai menopause akan berpengaruh pada kondisi emosi-psikologisnya. Bila wanita
memandang menopause sebagai hal yang “mengerikan” maka iapun akan menghadapi
menopause dengan penuh kecemasan, stress bahkan depresi.

Setelah mendapatkan pendidikan kesehatan terjadi penurunan pada tingkat kecemasan
ringan (55%) menjadi tidak ada kecemasan (30%). Hal ini karena responden paham
dengan pemberian pendidikan kesehatan yang diberikan dan mengadopsi. Mereka menilai
positif terhadap menopause karena demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Mereka
juga berminat untuk mengetahui cara penanggulangan gejala-gejala menopause sehingga
rasa cemas itu berkurang bahkan berubah menjadi tidak ada kecemasan.

Sedangkan untuk responden yang mengalami kecemasan berat hanya 1 responden
(2,5%), ini karena responden tidak menyadari terlebih dahulu terhadap pendidikan
kesehatan yang diberikan, mereka tidak tertarik dan tidak berminat untuk mengetahui cara-
cara penanggulangan menopause. Oleh karena itu mereka tidak mencoba berperilaku baik
sesuai dengan pengetahuan, kesadaran dan sikap terhadap pendidikan kesehatan tentang
menopause tersebut, sehingga membuat wanita tersebut tidak berkeinginan untuk
mengetahui dimana mereka berfikir bahwa hal ini adalah alami yang akan dialami oleh
setiap wanita.

3. Pengaruh Pemberian Pendidikan Kesehatan Tentang Menopause Terhadap
Tingkat Kecemasan Pada Wanita Menjelang Menopause

Tabel 1 Tingkat kecemasan sebelum dan sesudah dilakukan pendidikan kesehatan

Hasil kuesioner dari 40 responden secara keseluruhan menunjukkan peningkatan yang
signifikan yaitu bila sebelum dilakukan pendidikan kesehatan hampir setengahnya terdapat
22,5% responden yang memiliki tingkat kecemasan berat dan sesudah dilakukan
pendidikan kesehatan mengalami penurunan menjadi 2,5%, sedangkan responden yang
memiliki tingkat kecemasan sedang sebelum dan sesudah dilakukan pendidikan kesehatan
hasilnya tetap yaitu sebagian kecilnya sebanyak 22,5%. Sedangkan responden yang
memiliki tingkat kecemasan ringan sebelum dilakukan pendidikan kesehatan sebagian
besarnya yaitu terdapat 55% dan sesudah dilakukan pendidikan kesehatan mengalami
penurunan menjadi 45%, sedangkan responden yang tidak cemas sesudah dilakukan
pendidikan kesehatan terdapat hampir setengahnya yaitu 30%.

Hasil analisis statistik dengan menggunakan Wilcoxon Signed Ranks Tes didapatkan P
= 0,000 berarti ada pengaruh pendidikan kesehatan tentang menopause terhadap tingkat
kecemasan pada wanita menjelang menopause.

Pendidikan kesehatan dan mengaplikasikan ilmu yang didapat akan meningkatkan
ketahanan dalam menghadapi stressor. Dengan melakukan pendidikan kesehatan pada
wanita yang menjelang menopause secara keseluruhan menunjukkan perbaikan cara
adaptasi terhadap stressor yang dialami.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Dwi Lestary (2010), bahwa faktor  utama yang
mempengaruhi menopause adalah cemas. Kecemasan yang kita rasakan akan sangat
menentukan waktu kecepatan atau bahkan keterlambatan masa-masa menopause. Ketika
seorang perempuan lebih sering merasa cemas dalam kehidupannya, maka bisa diprediksi
bahwa dirinya akan tertimpa menopause lebih dini. Sebaliknya juga, seorang perempuan
yang lebih santai dan rileks dalam hidup, biasanya masa-masa menopausenya lebih lambat.

No Tingkat Kecemasan
Pendidikan kesehatan

Sebelum Sesudah
n % n %

1 Tidak cemas 0 0 12 30
2 Cemas ringan 22 55 18 45
3 Cemas sedang 9 22,5 9 22,5
4 Cemas berat 9 22,5 1 2,5

Jumlah 40 100 40 100
Wilcoxon Signed Ranks Tes : P : 0 ,000
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Berdasarkan konsep perubahan menurut Roger dan Shoamaker dalam (Suliha, 2001),
pendidikan kesehatan yang peneliti berikan sesuai SAP membuat pasien mengetahui hal-
hal yang akan terjadi sebelum dan selama ia menghadapi menopause sehingga wanita
tersebut akan sadar, tertarik, menimbang-nimbang, mencoba dan kemudian mengadopsi
yang akhirnya dapat merubah persepsi yang salah pada dirinya.

Teori dan hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan
kesehatan yang diterima seseorang dapat mempengaruhi kerangka berfikir, tingkah laku
dan sikap yang menguntungkan dan mengarah ke kesehatan. Kesehatan yang dimiliki
harus dipertahankan dengan upaya dari diri sendiri dimana salah satunya adalah
beradaptasi dengan stressor agar dalam menjalani kehidupan tidak terhambat oleh masalah
kesehatan. Pendidikan kesehatan menumbuhkan kesadaran bahwa bila ada tekanan dalam
kehidupan manusia harus berusaha melakukan penyesuaian diri sehingga tidak
mengakibatkan kerugian bagi dirinya baik secara fisik mental dan sosial.

Ada wanita yang mengalami gangguan emosi psikologi saat menghadapi dan
mengalami menopause. Tetapi tidak berarti semua wanita pada masa mengalami gangguan
emosi, karena sebenarnya bagaimana individu menanggapi suatu peristiwa itu sangat
ditentukan oleh faktok kepribadiannya khususnya bagaimana ia mengintrepetasi atau
menilai peristiwa tersebut. Bila menopause dipandang sebagai hal yang alamiah bahkan
disyukuri atas kenikmatan yang diberikan Allah, maka iapun akan menghadapinya dengan
penuh penerimaan dan keikhlasan sehingga berbagai gangguan fisiologis yang dialaminya
tidak berdampak pada gangguan psikologis. Disamping itu wanita yang sangat
mencemaskan menopause besar kemungkinannya karena kurang mempunyai informasi
yang benar mengenai seluk beluk menopause.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Tingkat kecemasan wanita sebelum dilakukan pendidikan kesehatan sebagian besar
mengalami kecemasan ringan.

2. Tingkat kecemasan wanita sesudah dilakukan pendidikan kesehatan hampir
setengahnya mengalami kecemasan ringan dan tidak ada kecemasan.

3. Pendidikan kesehatan bermakna pada tingkat kecemasan wanita menjelang
menopause.

Saran

1. Bagi Tenaga Kesehatan, selayaknya diperlukan pengembangan dan dilakukan
pendidikan kesehatan pada wanita yang menjelang menopause di setiap rumah dengan
harapan terwujudnya kondisi mental yang kuat yang memungkinkan wanita dapat
dengan tenang dalam menghadapi menopause.

2. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat berperan aktif dan membantu tenaga kesehatan
demi terwujudnya penurunan kecemasan pada wanita yang menjelang menopause.

3. Bagi Institusi Pendidikan, diharapkan mampu memberikan bimbingan kepada
mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya sehingga faktor perancu yang
mempengaruhi dapat disingkirkan dan dapat mencerminkan gambaran tingkat
kecemasan yang sebenarnya.

4. Bagi Peneliti selanjutnya, diperlukan penelitian yang lebih akurat untuk mendapatkan
hasil yang lebih optimal dari pengaruh pemberian pendidikan kesehatan terhadap
penurunan tingkat kecemasan pada wanita yang menjelang menopause.
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ABSTRAK

Jumlah penduduk lansia di Indonesia telah meningkat dan kesehatan lansia masih
rendah, pemerintah mengadakan program khusus yaitu Posyandu Lansia atau pos
pelayanan terpadu untuk orang tua di daerah tertentu yang telah disepakati, yang
digerakkan oleh masyarakat di mana mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan.
Namun, frekuensi kunjungan ke Posyandu lansia setiap tahun masih mengalami
penurunan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara
pengetahuan dan sikap dengan frekuensi kunjungan ke Posyandu lansia di desa Sememi
jaya.

Metode penelitian ini menggunakan desain Cross Sectional. Variabel bebas
penelitian ini adalah tingkat pengetahuan dan sikap sedangkan variabel terikat adalah
frekuensi kunjungan ke Posyandu lansia. Sampel yang digunakan sebanyak 40 responden
yang diambil dengan teknik purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan
kuesioner dan kunjungan observasi. Teknik analisis data dengan menggunakan Spearman
Rho. Analisis data menunjukkan bahwa dari variabel tingkat pengetahuan tidak ada
hubungan antara tingkat pengetahuan dan frekuensi kunjungan ke Posyandu lansia.

Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas yang lebih besar dari tingkat signifikan
pengetahuan (0,303> 0,05) berarti Ho diterima. Sedangkan dari variabel sikap
menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara sikap dengan frekuensi kunjungan ke
Posyandu lansia. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas yang lebih kecil dari tingkat
signifikansi sikap (0,263> 0,05), yang berarti Ho diterima.

Orang tua membutuhkan pengetahuan yang baik, karena dengan pengetahuan yang
tinggi dan sikap positif maka orang tua akan lebih mudah menerima informasi sehingga
frekuensi kunjungan ke Posyandu lansia akan meningkat.

Kata kunci: Pengetahuan, Sikap, Frekuensi Kunjungan Lansia, Posyandu Lansia.

ABSTRACT

The number of elderly population in Indonesia has increased and the health of the
elderly is still low, the government held a special program that is holding elderly
Posyandu is an integrated service post for elderly people in a particular area that has been
agreed, which is driven by the community where they can get health services. However, the
frequency of visits to the elderly Posyandu elderly has decreased each year. The purpose
of this research was to know the relation of between knowledge and attitude with the
frequency of visits to elderly Posyandu in sememi jaya vilage.

The method of this research was Cross Sectional. Research Variable composed by the
free variable is level storey of knowledge and attitude of while variable tied by is the
frequency of visits to elderly Posyandu. Sample used by counted 40 respondents. Data
collecting use the questioners and observation visits. Technique analyzes the data by using
Spearman Rho. From data analysis obtained by that from variable mount the knowledge
indicate that there no relation between level storey of knowledge and the frequency of
visits to elderly Posyandu.
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This matter is visible from value probability of larger ones from level of significant
from knowledge level storey (0.303>0.05) meaning Ho accepted. While from attitude
variable indicate that there no relation between attitudes by the frequency of visits to
elderly Posyandu. This matter is visible from probability value which is smaller than level
of significant from attitude (0.263>0.05), meaning Ho accepted.

The elderly require a good knowledge, because with high knowledge and positive
attitude then the elderly will be more receptive to information so that the frequency of
visits to the elderly Posyandu elderly will increase.

Keywords: Knowledge, Attitude, The Frequency Of Visit To Elderly Posyandu.

PENDAHULUAN

Proses penuaan merupakan suatu proses alamiah yang tidak dapat dicegah dan
merupakan hal yang wajar dialami  oleh orang yang dikaruniai umur panjang. Meskipun
proses menua merupakan suatu hal yang alami tetap menimbulkan permasalahan baik
secara fisik, biologis, mental maupun sosial ekonomi (Nugroho, 2000). Oleh karena jumlah
penduduk lansia di Indonesia semakin meningkat dan tingkat kesehatan lansia yang masih
rendah, maka pemerintah mengadakan program khusus lansia yaitu diadakannya posyandu
lansia. Posyandu lansia adalah pos pelayanan terpadu untuk masyarakat usia lanjut di suatu
wilayah tertentu yang sudah di sepakati, yang digerakkan oleh masyarakat dimana mereka
bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Posyandu lansia merupakan pengembangan dari
kebijakan pemerintah melalui pelayanan kesehatan bagi lansia yang penyelenggarannya
melalui program puskesmas dengan melibatkan peran serta para lansia, keluarga, tokoh
masyarakat dan organisasi sosial dalam penyelenggaraannya (Fallen, 2010). Semakin
meningkatnya jumlah lansia yang ada di wilayah Indonesia, Posyandu lansia pun
jumlahnya akan bertambah banyak, dan sudah tersebar di berbagai Kota dan Kabupaten di
Indonesia, salah satunya posyandu yang ada di Kecamatan Benowo Kelurahan Sememi
Desa Sememi Jaya, meskipun sudah tersedia  Posyandu lansia  di Desa Sememi Jaya tetapi
lansia yang berkunjung masih rendah khususnya di Posyandu Sememi Asri. Dari data yang
diambil dari posyandu lansia Sememi Asri bahwa frekuensi kunjungan lansia ke posyandu
lansia mengalami penurunan tiap tahunnya. Pengetahuan dan sikap lansia tentang
pentingnya berkunjung ke posyandu lansia masih kurang. Berdasarkan survey awal yang di
lakukan peneliti pada tanggal 2 November 2010 di kelurahan Sememi, Desa Sememi Jaya,
dari 10 lansia yang di wawancara, 6 mengatakan tidak tahu tentang manfaat dari posyandu
lansia, 2 lansia lainnya mengatakan sibuk di sawah sehingga tidak sempat mengikuti
posyandu lansia, dan 2 lagi sisanya mengatakan jarak yang terlalu jauh dari rumah. Namun
sampai saat ini, hubungan pengetahuan dan sikap lansia tentang posyandu lansia dengan
frekuensi kunjungan lansia ke posyandu lansia belum dapat dijelaskan.

Jumlah orang lanjut usia (lansia) di Indonesia saat ini sekitar 16,5 juta jiwa dari
seluruh jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 220 juta jiwa,  dan jumlahnya dari
tahun ke tahun terus meningkat (Sunusi, 2009). Sebenarnya, semua lansia mendapatkan
pelayanan yang sama, baik yang potensial maupun yang tidak potensial. Namun karena
terbatasnya anggaran, maka diprioritaskan bagi lansia yang non-potensial atau terlantar
(Pusdatin Kesos, 2008). Jumlah lansia di Jatim sekitar 4,2 juta jiwa, namun baru 39%
yang memperoleh pelayanan pemerintah, pada tahun 2013 diharapkan 70 % dari jumlah
lansia yang ada bisa dilayani dengan baik, terutama dalam hal pendidikan dan kesehatan
(Partini S, 2004). Dari daftar kunjungan lansia di Posyandu Lansia Sememi Asri Desa
Sememi Jaya pada tahun 2008 didapatkan 87 lansia, dan lansia yang berkunjung ke
posyandu lansia, tiap bulannya rata-rata 45 lansia. Pada tahun 2009 dari 75 lansia, hanya
rata-rata 35 lansia tiap bulannya yang berkunjung ke posyandu lansia. Sedangkan pada
tahun 2010 dari 40 lansia, rata-rata hanya 17 lansia yang berkunjung di posyandu setiap
bulannya. Hal ini akan berdampak pada pelayanan kesehatan yang di berikan sehingga
mutu kesehatan lansia menjadi berkurang.

Proses menua disebabkan oleh faktor biologik yang terdiri dari 3 fase antara lain : (1)
fase progresif, (2) fase stabil dan (3) fase regresif. Dalam fase regresif mekanisme lebih
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kearah kemunduran yang dimulai dari sel sebagai komponen terkecil dari tubuh manusia.
Sel-sel manjadi aus karena lama berfungsi dan mengakibatkan kemunduran yang dominant
dibanding dengan pemulihan. Di dalam struktur anatomi proses menjadi tua terlihat
sebagai kemunduran dalam sel yang berlangsung secara alamiah dan berkesinambungan
yang pada gilirannya akan menyebabkan perubahan anatomis, fisiologis dan biokemis pada
jaringan tubuh, sehingga mempengaruhi fungsi dan kemampuan badan secara keseluruhan
(Depkes RI, 2000). Posyandu lansia menjadi sangat penting bagi lansia karena kesehatan
yang semakin menurun dan kurangnya perhatian dari keluarga, posyandu lansia menjadi
tempat yang baik untuk meningkatkan derajat kesehatan dan untuk mencapai masa tua
yang bahagia dan berdaya guna bagi keluarga (Fallen, 2010).

Informasi yang tepat dan akurat tentang hal-hal yang berkaitan dengan
penyelenggaraan posyandu lansia akan sangat membantu lansia untuk mengetahui fungsi
dari kegiatan posyandu lansia tersebut (Ismawati, 2010). Di Posyandu Lansia Sememi Asri
yang dilakukan untuk menarik minat para lansia untuk berkunjung di antaranya
memberikan pelayanan kesehatan gratis seperti pemeriksaan Hipertensi, Diabetes Mellitus,
dan Osteoporosis serta memberikan pengetahuan tentang cara mengendalikan dan
pencegahan dari penyakit tersebut, ada juga yang di lakukan untuk menarik minat lansia
untuk berkunjung yaitu memberikan makanan dan minuman gratis bagi para lansia seperti
nasi pecel dan susu kedelai, serta dilakukan senam lansia.

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang
seberapa jauh hubungan antara pengetahuan dan sikap lansia tentang posyandu lansia
dengan frekuensi kunjungan lansia ke posyandu lansia, dengan harapan penelitian ini dapat
digunakan dalam meningkatkan frekuensi kunjungan lansia ke posyandu.

METODE DAN ANALISA

Penelitian ini menggunakan desain penelitian analitik dengan pendekatan Cross
Sectional, yang dilakukan pada bulan Januari - Maret 2011 dan bertempat di Posyandu
Lansia Desa Sememi Jaya. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 40 orang. Pada
penelitian ini menggunakan Total Sampling, dengan semua populasi digunakan sebagai
sampel. Variabel independen pada penelitian ini adalah pengetahuan dan sikap. Sedangkan
variabel dependen pada penelitian ini adalah frekuensi kunjungan posyandu lansia.
Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan kuesioner dan
observasi. Data diolah dan dianalisis dengan menggunakan uji statistik Spearmen Rank,
dengan tingkat kemaknaan a ≤ 0,05. Bila α ≤ 0,05 maka H1 di terima dan bila H1 bila α ≥
0,05 maka H1 ditolak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Distribusi Pengetahuan Lansia Tentang Posyandu Lansia Dengan Frekuensi
Kunjungan Lansia Ke Posyandu Lansia Di Posyandu Lansia Desa Sememi Jaya.

Tabel 1 Distribusi pengetahuan lansia tentang posyandu lansia dengan frekuensi
kunjungan lansia ke Posyandu Lansia di Posyandu Lansia Desa Sememi
Jaya bulan Januari 2011.

Pengetahuan
Tentang Posyandu

Lansia

Frekuensi Kunjungan Lansia Ke
Posyandu Lansia

Total

Kurang Cukup Baik
N % n % n % n %

Kurang 10 25 3 7,5 1 2,5 14 35,0
Cukup 12 30 5 12,5 1 2,5 18 45,0
Baik 4 10 2 5,0 2 5,0 8 20,0
Jumlah 26 65,0 10 25,0 4 10,0 40 100,0

Spearman rho ρ= 0,303                   r = 0,167
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Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa hampir setengah responden (30%)
memiliki pengetahuan yang cukup dengan frekuensi kunjungan ke posyandu lansia kurang
dan sebagian kecil responden (2,5%) memiliki pengetahuan yang kurang dengan frekuensi
kunjungan ke posyandu lansia baik. Hubungan pengetahuan tentang posyandu lansia
dengan frekuensi kunjungan ke posyandu lansia didapatkan nilai kemaknaan ρ = 0,303 (>
α 0,05), ditunjukkan juga nilai koefisien korelasi (r)= 0,167, berarti Ha ditolak dan tidak
ada hubungan antara pengetahuan lansia dengan frekuensi kunjungan lansia ke Posyandu
Lansia di Desa Sememi Jaya.

Berdasarkan teori Notoatmodjo (2003), bahwa pada situasi tertentu, stimulus dapat
langsung menimbulkan tindakan, artinya seseorang dapat bertindak atau berperilaku baru
tanpa mengetahui terlebih dulu makna stimulus yang diterimanya, sehingga tindakan
seseorang tidak harus didasari oleh pengetahuan atau sikap. Kepercayaan, tradisi,
keterjangkauan fasilitas, adanya pengaruh orang lain yang disegani, dapat menjadi faktor-
faktor yang mendukung terbentuknya perilaku yang baik. Faktor sosial ekonomi juga bisa
mempengaruhi perilaku seseorang.

Hal ini sesuai dengan hasil kuesioner yang didapatkan oleh peneliti bahwa sebagian
besar lansia yang memiliki pengetahuan yang cukup tentang posyandu lansia, tetapi
sebagian besar dari lansia frekuensi kunjungan ke posyandu lansia masih dalam kategori
kurang. Tidak didapatkan hubungan bermakna antara pengetahuan lansia tentang posyandu
lansia dengan frekuensi kunjungan lansia ke posyandu lansia. Hal ini disebabkan oleh
banyak faktor,antara lainnya yaitu kesibukan para lansia dengan pekerjaan di sawah
sehingga tidak sempat mengikuti Posyandu lansia juga menjadi penyebab frekuensi
kunjungan lansia ke posyandu menurun. Hasil penelitian ini sejalan dengan apa yang di
ungkapkan oleh notoatmodjo bahwa pada situasi tertentu, stimulus dapat langsung
menimbulkan tindakan, artinya seseorang dapat bertindak atau berperilaku baru tanpa
mengetahui terlebih dahulu makna stimulus yang di terimanya, sehingga tindakan
seseorang tidak harus didasari oleh pengetahuan dan sikap.

Selain faktor diatas, keterjangkauan tempat pelayanan posyandu lansia juga
mempengaruhi kunjungan lansia ke posyandu lansia, meskipun lansia dengan pengetahuan
tentang posyandu lansia cukup, tetapi frekuensi kunjungan lansia ke posyandu lansia masih
kurang yang dikarenakan lansia enggan pergi ke tempat pelayanan karena tempat
pelayanan yang terlampau jauh. Sehingga tidak ada hubungan yang bermakna antara
pengetahuan lansia tentang posyandu lansia dengan frekuensi kunjungan lansia ke
posyandu lansia.

2. Distribusi Sikap Lansia Tentang Posyandu Kansia Dengan Frekuensi Kunjungan
Lansia Ke Posyandu Lansia Di Posyandu Lansia Desa Sememi Jaya

Tabel 2 Distribusi sikap lansia tentang posyandu lansia dengan frekuensi kunjungan
lansia ke posyandu lansia di Posyandu Lansia Desa Sememi Jaya.

Berdasarkan tabel 2 di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar responden (65%)
memiliki sikap positif dengan frekuensi kunjungan ke posyandu lansia kurang dan
sebagian kecil responden (2,5%) memiliki sikap negatif dengan frekuensi kunjungan ke
posyandu lansia cukup. Hubungan sikap dengan frekuensi kunjungan lansia ke posyandu
lansia didapatkan nilai kemaknaan (ρ) = 0,263 dan koefisien korelasi (r) = 0,181, berarti
Ha ditolak tidak ada hubungan antara sikap dengan frekuensi kunjungan lansia ke
Posyandu Lansia.

Sikap Lansia
Tentang

Posyandu Lansia

Frekuensi Kunjungan Lansia Ke
Posyandu Lansia

Total

Kurang Cukup Baik
n % n % n % N %

Negatif 1 2,5 1 2,5
Positif 26 65 9 22,5 4 10,0 39 97,5
Jumlah 26 65,0% 10 25,0 4 10,0 40 100,0

Spearman rho ρ = 0,263             r = 0,181
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Hasil penelitian Warner dan De Fleur mengemukakan tiga postulat guna
mengidentifikasikan pandangan umum mengenai hubungan sikap dengan perilaku, yaitu
postulate of consistency mengatakan bahwa sikap verbal merupakan petunjuk yang akurat
untuk memprediksikan apa yang akan dilakukan seseorang bila ia dihadapkan pada suatu
objek sikap, postulate of independent variation mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk
menyimpulkan sikap dan perilaku berhubungan secara konsistensi. Sikap dan perilaku
merupakan dua dimensi dalam diri individu yang berdiri sendiri, terpisah, dan berbeda.
Mengenai sikap tidak berarti dapat memprediksi perilaku, postulate of contingent
consistency mengatakan bahwa hubungan sikap dan perilaku sangat ditentukan oleh faktor-
faktor situasional tertentu. Norma-norma, peranan, keanggotaan kelompok, kebudayaan
dan sebagainya merupakan kondisi ketergantungan yang dapat mengubah hubungan sikap
dan perilaku. Oleh karena itu, sejauh mana prediksi perilaku dapat disandarkan pada sikap
akan berbeda dari waktu ke waktu dan dari satu situasi ke situasi lainnya.

Hasil penelitian ini sikap positif seseorang tidak diimbangi dengan perilakunya yang
terlihat dari responden yang memilki sikap positif justru kunjungan ke Posyandu lansia
masih kurang. Hal ini disebabkan karena faktor jarak tempat pelayanan kesehatan dengan
rumah lansia yang jauh, serta kesibukan dari pada lansia dengan pekerjaannya sebagai
wiraswasta. Mereka lebih mementingkan pekerjaannya daripada harus berkunjung rutin ke
Posyandu Lansia. Hal ini sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Warner dan De Fleur
terutama prostulat ke tiga bahwa hubungan sikap dan perilaku sangat ditentukan oleh
faktor-faktor situasional tertentu, kondisi ketergantungan yang dapat mengubah hubungan
sikap dan perilaku seseorang.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Lansia yang memiliki pengetahuan baik tidak mempengaruhi frekuensi kunjungan
lansia ke Posyandu Lansia.

2. Lansia yang memiliki sikap baik terhadap posyandu lansia tidak mempengaruhi
frekuensi kunjungan lansia ke Posyandu Lansia.

Saran

1. Tenaga kesehatan dalam memberikan penyuluhan tentang posyandu lansia sebaiknya
menggunakan metode yang lebih bervariasi tidak hanya menggunakan metode
ceramah saja, bisa menggunakan metode diskusi, simulasi kegiatan tertentu serta
penggunaan alat audio visual agar lebih menarik.

2. Melibatkan keluarga dalam pemberian motivasi untuk kegiatan rutin berkunjung ke
posyandu lansia, karena dukungan keluarga untuk mengantar maupun mengingatkan
lansia ke Posyandu Lansia menjadi motivator kuat bagi lansia.

3. Hubungan pengetahuan tentang kunjungan ke Posyandu Lansia perlu diteliti lebih
lanjut dengan faktor-faktor lain yang berhubungan dengan ferkuensi kunjungan lansia
ke posyandu lansia, alat ukur yang lebih baik, jumlah responden yang lebih besar, dan
waktu penelitian yang lebih lama.
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PERAWATAN LUKA MENGGUNAKAN HYDROPHOBIC DRESSING TANPA
SALEP MEMPERCEPAT PENYEMBUHAN LUKA INFEKSI

(Wound Care Dressing Without Using Hydrophobic Accelerate Wound Healing
Ointment Infection)
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* RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 243 B
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ABSTRAK

Perawatan luka adalah penggantian sel yang rusak atau mati dengan sel baru.
Teknik perawatan luka dengan menggunakan teknik hidrofobik atau tenik perawatan yang
mempertahankan area luka tetap lembab. Prinsip membersihkan luka adalah
menghilangkan nanah, bakteri, dan jamur saat mengganti perban. Tujuan dari penelitian ini
adalah mengetahui pengaruh perawatan luka dengan menggunakan teknik hidrofobik tanpa
salep terhadap kecepatan penyembuhan luka infeksi.

Desain penelitian ini adalah pra-eksperimen. Populasi adalah semua klien luka
infeksi pada Dahlia, bangsal bedah RSUD Ibnu Sina Gresik. Sampel terdiri dari 19
responden dengan teknik purposive sampling yang sesuai dengan kriteria inklusi. Variabel
independen adalah perawatan luka menggunakan teknik hidrofobik tanpa salep, dan
variabel tergantung adalah kecepatan penyembuhan luka infeksi. Pengumpulan data
dengan observasi mulai hari kedua sampai hari ke-14 satu kali setiap dua hari.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan menggunakan teknik
dressing hidrofobik tanpa salep terhadap percepatan penyembuhan luka infeksi. Data
dianalisis dengan menggunakan uji statistik wilcoxon dengan tingkat standart  <0,05.
Hasil dari uji statistik adalah: dressing hidrofobik: 0,001, tidak ada exudat: 0,001, tidak ada
rasa sakit 0,000, ada tanda-tanda merah: 0,000, dan tidak ada edema: 0,000.

Hasil penelitian ini bisa sebagai panduan perawatan luka dengan menggunakan
dressing hidrofobik tanpa salep untuk luka infeksi, sehingga membantu mempercepat
penyembuhan luka

Kata kunci: Perawatan Luka, Dressing hidrofobik, Penyembuhan Luka, Infeksi.

ABSTRACT

Wound care is replacement of death or broken cells by strength cells and traumatic
organs. Wound care technic using hydrophobic dressing no ointment is a care technic
ointment less with maintain humidity wound area. In principle, that material can cleaning
removed wound, pus, debris, bacterial, fungus when dressing replacement. The purpose of
this research is knowing effect of wound care using Hydrophobic Dressing no ointment to
wound velocity.

This research design is pre-experiment. The population is all of client wound infection
at Dahlia, surgery ward of RSUD Ibnu Sina Gresik. And sample consist of 19 respondent
with purpose sampling technic as inclusion criteria. Independent variable is wound care
using hydrophobic dressing no ointment, and dependent’s one is infection wound care.
Data collection take with observation starting second to 14th day every once in two day.

The research result shows that there is an effect wound care significant using
hydrophobic dressing no ointment to period of, degree of healing and infection signs. Data
analyzed using wilcoxon rank test statistic with standart level  <0,05. From result
number with healing sign are: joint wound care side: 0.001, no exudat: 0.001, no pain
0.000, no red sign: 0.000, no oedema: 0.000.
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At this research could be as a wound care manual using hydrophobic dressing no
ointment to wound infection, so that help wound healing velocity

Keywords : Wound Care, Hydrophobic Dressing, Wound Healing, Infection.

PENDAHULUAN

Luka adalah rusaknya struktur dan fungsi anatomis normal akibat proses patologis
yang berasal dari internal maupun eksternal organ tertentu (Lazarus, 1994). Setiap luka
yang tidak sembuh dan didalamnya terdapat pertumbuhan organisme, tampak tanda infeksi
(inflamasi, drainase purulen, kulit lepas), terdapat bakteri pada luka lebih dari 105

organisme/gram jaringan dikategorikan sebagai luka infeksi (Potter & Perry, 1998).
Banyak faktor yang dapat memperlambat penyembuhan luka, faktor tersebut dapat dibagi
ke dalam faktor yang ada hubungan dengan pasien (intrinsik), seperti kondisi-kondisi yang
kurang menguntungkan pada tempat luka dan sejumlah kondisi medis yang dapat
menyebabkan lingkungan sekitar yang buruk bagi penyembuhan luka, serta faktor dari luar
(ekstrinsik), seperti pengelolaan luka yang kurang tepat dan efek-efek terapi lainnya yang
tidak menguntungkan (Morison & Moya.J, 2004). Akhir-akhir ini di Rumah Sakit Umum
Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik banyak ditemukan luka terinfeksi, hal ini disebabkan
karena beberapa faktor, antara lain ; penanganan dan perawatan luka yang kurang aseptik,
kurangnya pengetahuan tentang penanganan dan perawatan luka, serta kurangnya fasilitas
sarana untuk perawatan luka, yaitu dua set alat digunakan secara bergantian untuk semua
pasien yang memerlukan perawatan luka. Perawatan luka terinfeksi di Rumah Sakit Umum
Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik sering menggunakan hydrophobic dressing meskipun
pengaruh penggunaan bahan tersebut terhadap penyembuhan luka masih belum jelas.

Di Amerika, luka akibat trauma yang datang ke unit gawat darurat pertahunnya sekitar
10 juta kasus (Smith RG, 2005). Lebih dari 1,25 juta orang mengalami luka bakar
pertahunnya (Brigham PA & Mc Loughlin, 1996). Diperkirakan lebih dari 5 juta orang
menderita luka kronik pertahun (Limova M, 2002). Penelitian panitia pengendalian infeksi
di RSU Dr. Soedono Madiun tahun 2006, menemukan 39 kasus luka infeksi, yang
diklasifikasikan menurut penyebabnya antara lain ulkus diabetik 4 pasien (10%), ulkus lain
11 pasien (28%), open fraktur 21 pasien (53%), decubitus 1 pasien (3%), gigitan ular 1
pasien (3%), post operasi appendixtomy 1 pasien (3%). Berdasarkan data dari rekam medis
Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik mulai 1 Januari sampai 31
Desember 2008 kunjungan pasien ke Poliklinik Bedah dengan diagnosa medis vulnus
appertum sebanyak 1232 pasien ditemukan 8% termasuk luka infeksi, sedangkan yang
rawat inap dengan diagnosa medis vulnus appertum sebanyak 58 pasien, yang
dikatagorokan sebagai luka infeksi 20 klien (36 %). Berdasarkan hal tersebut berdampak
terhadap lama perawatan sekaligus akan meningkatnya biaya perawatan dan pengobatan.

Peran perawatan luka sangat penting untuk membuat kondisi luka menjadi optimal
serta mengawal proses penyembuhan luka berlangsung dengan baik (Perdanakusuma DS,
1998). Prinsip utama dalam perawatan luka dikemukakan sejak 1900 SM di Mesir dan
masih digunakan sampai sekarang adalah pembersihan luka (Wound Cleansing), penutupan
luka (Wound Closure) dan perlindungan luka (Coverage) (Asmussen & Sollner, 1995).
Secara umum prinsip tersebut tetap menjadi dasar dalam perawatan luka. Metode
perawatan luka telah mengalami perbaikan dan penambahan secara luas, secara trial and
error. Pengetahuan tentang perawatan luka terutama dari pengalaman empiris. Dalam
perkembangannya cara penerapan prinsip tersebut mengalami banyak perubahan terutama
pada dekade ini (Perdanakusuma DS, 1998). Hal yang membedakan cara perawatan luka
yang lama dengan yang baru terutama berhubungan dengan berbagai material perawatan
luka yang tersedia saat ini untuk pembersihan, penutupan dan perlindungan terhadap luka.
Mengupayakan terjadinya kondisi ideal luka supaya proses penyembuhan luka tidak
mengalami gangguan (Amussen & Sollner, 1995). Dalam perawatan luka ada cara
tradisional yang menggunakan antiseptic : Chlorohexdine, Hydrogen Peroxide 3%, Iodine
atau antibiotic digunakan dalam bentuk topikal seperti garamycin, chloramphenicol dan
lain-lain. Sodium Clorida 0,9% sebagai pelengkap pada pencucian luka, kasa dan plester.
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Sedangkan produk modern untuk pengelolaan luka antara lain ; Absorbent Pad, Adhesive
Island Dressing, Alginatas, Antibaeterial, Hydrocolloids, Hydrogels, Hydrophobic
Dressing dan lain-lain (Dealey, 1994). Ada banyak pilihan metode yang digunakan untuk
mempercepat penyembuhan luka infeksi dan juga berkaitan dengan bahan yang dipakai
tidak mempengaruhi kerusakan jaringan kulit lebih lanjut. Namun dari banyak material
yang digunakan perawatan luka infeksi perlu dibuktikan terhadap perkembangan
penyembuhan luka tersebut. Hydrophobic Dressing yang merupakan bahan gabungan dari
konsep unik anti mikroba yang bekerja tanpa menggunakan zat aktif kimia didalamnya,
dimana ia menggunakan prinsip fisika sederhana untuk membersihkan luka terkoloni dan
terinfeksi. Berdasarkan fenomena tersebut diharapkan dari paparan diatas peneliti ingin
membuktikan pengaruh perawatan luka menggunakan Hydrophobic Dressing tanpa salep
terhadap penyembuhan luka infeksi.

METODE DAN ANALISA

Penelitian ini menggunakan Pre-Eksperimental jenis One-Group-Pra-test-post-test
Design, dilaksanakan di Ruang Bedah Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten
Gresik pada bulan Oktober 2009. Pada penelitian ini populasinya adalah seluruh klien luka
infeksi yang dirawat di Ruang Dahlia Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten
Gresik sebesar 20 orang, menggunakan non probability tipe purposive sampling, dimana
setiap klien luka infeksi yang memenuhi kriteria inklusi dimasukkan sebagai responden
penelitian didapat sampel 19 orang.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah perawatan luka menggunakan
Hydrophobic Dressing tanpa salep, sedangkan variabel dependennya adalah percepatan
penyembuhan luka infeksi. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data pada
penelitian ini melalui observasi. Lembar observasi pada penelitian ini digunakan untuk
mengetahui percepatan penyembuhan luka. Data yang diperoleh dimasukkan dalam lembar
observasi, setelah terkumpul dilakukan penyutingan. Data yang sudah terkumpul dilakukan
analisa dengan uji statistik Wilcaxon dengan SPSS 13.5 for Windows untuk mengetahui
tingkat kemaknaan ρ < 0.05 dari perawatan luka infeksi dengan Hydrophobic Dressing
tanpa salep.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Lama Penyembuhan Luka Setelah Dilakukan Perawatan Luka dengan
Menggunakan Hydrophobic Dressing Tanpa Salep.
Tabel 1 Distribusi responden berdasarkan lama penyembuhan luka di Ruang Dahlia

RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik mulai tanggal 16 Oktober sampai dengan
tanggal 31 November 2009.

Lama penyembuhan luka Jumlah Persentase
Hari ke-12 5 26,3%
Hari ke-14 6 31,6%

Lebih dari 14 hari 8 42,1%
Total 19 100%

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa hampir setengahnya dari
responden yang diambil sembuh hari ke-12 sebanyak 5 orang (26,3%) dan responden
sembuh hari ke-14 sebanyak 6 orang (31,6 %), sedangkan yang sembuh lebih dari 14 hari
sebesar 8 orang (42,1%).
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2. Derajat Penyembuhan Luka Setelah Dilakukan Perawatan Luka dengan
Menggunakan Hydrophobic Dressing Tanpa Salep.

Gambar 1 derajat penyembuhan luka setelah dilakukan perawatan luka dengan
menggunakan hydrophobic dressing tanpa salep.

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa sebagian besar kondisi derajad luka
dari responden yang diambil pada hari ke-14 sembuh sebanyak 11 orang (57,89%), derajad
1 sebanyak 6 orang (36,84 %), dan derajad 2 sebanyak 2 orang (10,5 %), sedangkan
responden tidak ada pada kondisi luka derajad 3.

3. Tanda-Tanda Penyembuhan Luka Setelah Dilakukan Perawatan Luka dengan
Menggunakan Hydrophobic Dressing Tanpa Salep

1) Tanda tepi luka menyatu setelah dilakukan perawatan luka dengan menggunakan
Hydrophobic Dressing tanpa salep.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa luka mulai menyatu pada hari ke-
10 sebanyak 5 responden (26,3 %) dan pada hari ke-12 dan 14 hari masing-masing
tepi luka menyatu sebesar 11 responden (57,8 %).

2) Tanda tidak ada eksudat setelah dilakukan perawatan luka dengan menggunakan
Hydrophobic Dressing tanpa salep.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa luka mulai tidak ada eksudat
pada hari ke-6 sebanyak 5 responden (26,3 %) dan pada hari ke-12 dan 14
meningkat sebesar 15 responden (78,9 %).

3) Tanda tidak ada nyeri setelah dilakukan perawatan luka dengan menggunakan
Hydrophobic Dressing tanpa salep.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa luka mulai tidak terasa nyeri pada
hari ke-2 sebanyak 2 responden (10,5 %) dan pada hari ke-12 dan 14 meningkat 19
responden  (100 %).

4) Tanda tidak ada kemerahan setelah dilakukan perawatan luka dengan menggunakan
Hydrophobic Dressing tanpa salep.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa luka mulai tidak ada kemerahan
pada hari ke-4 sebanyak 5 responden (26,3 %) dan pada hari ke-10, 12 dan 14
meningkat sebesar 19 responden   (100 %).

Derajad Penyembuhan Luka
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5) Tanda tidak ada bengkak setelah dilakukan perawatan luka dengan menggunakan
Hydrophobic Dressing tanpa salep.

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa luka mulai tidak ada bengkak
pada hari ke-4 sebanyak 7 responden (36,8 %) dan pada hari ke-10, 12 dan 14 meningkat
sebesar 19 responden (100 %).

4. Perawatan Luka Menggunakan Hydrophobic Dressing Tanpa Salep Terhadap
Percepatan Penyembuhan Luka Infeksi.

1) Perawatan luka menggunakan Hydrophobic Dressing tanpa salep terhadap lama
penyembuhan luka infeksi.

Tabel  2 Analisis  uji statistik wilcoxon dari  lama penyembuhan di Ruang Dahlia
RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik mulai tanggal 16 Oktober sampai
dengan tanggal 31 November  2009.

Lama Penyembuhan
Hari 1
Hari
ke-2

Hari 1
Hari
ke-4

Hari 1
Hari ke-

6

Hari 1
Hari
ke-8

Hari 1
Hari ke-

10

Hari 1
Hari

ke-12

Hari 1
Hari
ke-14

Z

Asym
p Sing

- 0.378

0.705

- 0.378

0.705

- 3.000

0.030

- 3.742

0.000

- 4.000

0.000

- 4.065

0.000

- 4.021

0.000

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan nilai Z output > nilai Z tabel (0.45 atau
angka 1.645) yaitu mulai hari ke- 6 dengan nilai : - 3.000, sedangkan probabilitas (ρ)
menunjukkan < dari 0.05 mulai hari ke- 6 (0.030) sampai hari ke- 14 (0.000).

Menurut Potter & Perry, 1998 yang dikutip Suriadi (2004) fase penyembuhan
inflamasi (reaction) merupakan reaksi tubuh terhadap luka yang dimulai setelah beberapa
menit dan berlangsung selama sekitar 3 hari setelah cidera. Selanjutkan pada fase prolifrasi
(regenerasi) terjadi dalam waktu 3-24 hari, fase ini  luka dengan jaringan penyambung
atau jaringan granulasi yang baru dan menutup bagian atas luka dengan epitelisasi, sampai
berakhir maturasi (remodeling) memakan waktu sampai 1 tahun. Menurut Andreas. V,
(2006) dengan perawatan Hydrophobic luka-luka akan berkembang dalam kondisi-kondisi,
perkembangan cepat, pengambilan substansi nutrisi yang cepat, melepaskan za-zat racun
(respectivvely endotoxsin), mengaktifkan sistem respon immun. Respon immun tidak akan
secara menyeluruh membunuh invasi bakteri, tetapi malah membuat mereka makin sibuk.
Sistem immun ”tidak sibuk” untuk memicu regenarasi luka secara efektif.

Teori menyebutkan bahwa lama penyembuhan luka berjalan melalui dari 3 fase
inflamasi, fase prolifrasi (regenerasi) dan fase maturasi (remodeling). Sedangkan dari
penelitian ini didapatkan hasil lama penyembuhan luka dari 19 responden yang
mendapatkan perawatan luka menggunakan Hydrophobic Dressing tanpa salep yaitu
hampir setengahnya dari responden yang diambil sembuh hari ke-12 sebanyak 5 orang
(26,3%) dan sepertiga responden sembuh hari ke-14 sebanyak 6 orang (31,6 %).

Penelitian di Ruang Dahlia RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik bahwa pada kondisi
awal menunjukkan luka dengan tanda-tanda infeksi lengkap yaitu tepi luka tidak menyatu
dengan diameter luka rata-rata lebih dari 4 cm, ada eksudat, ada keluhan nyeri, tampak
kemerahan dan bengkak serta luka menunjukkan derajad 2 dan 3. Setelah dilakukan
perawatan luka menggunakan Hydrophobic Dressing tanpa salep sangat berpengaruh
terhadap lama penyembuhan luka infeksi, disebabkan jaringan nekrotik menjadi lunak
terangkat pada waktu perawatan luka, eksudat terserap dalam sekunder dressing. Hal ini
mendukung kondisi luka akan lebih baik selanjutnya akan merangsang jaringan granulasi
tumbuh baru serta bagian atas luka terjadi epitelisasi.
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2) Pengaruh perawatan luka menggunakan Hydrophobic Dressing tanpa salep
terhadap derajad penyembuhan luka infeksi.

Tabel 3 Analisis uji statistik wilcoxon dari  derajad luka di  Ruang Dahlia RSUD Ibnu
Sina Kabupaten Gresik mulai tanggal 16 Oktober sampai dengan tanggal 31
November 2009.

Derajad Luka
Hari 1
Hari ke-2

Hari 1
Hari
ke-4

Hari 1
Hari
ke-6

Hari 1
Hari
ke-8

Hari 1
Hari
ke-10

Hari 1
Hari
ke-12

Hari 1
Hari
ke-14

Z

Asym
p
Sing

0.000

1.000

-2.828

0.005

-3.606

0.000

- 3.873

0.000

-3.873

0.000

-3.787

0.000

-3.987

0.000

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan nilai Z output > nilai Z tabel (0.45 atau
angka 1.645) yaitu mulai hari ke- 4 dengan nilai : - 2.828, sedangkan probabilitas (ρ)
menunjukkan < dari 0.05 mulai hari ke- 4 (0.005) sampai hari ke- 14 (0.000).

Menurut Potter & Perry, 1998 yang dikutip Suriadi (2004) fase penyembuhan
prolifrasi (regeneration) dalam waktu 3-24 hari adanya kolagen memberikan kekuatan dan
integritas struktur pada luka sehingga daya elistisitas meningkat dan resiko terpisah atau
ruptur akan menurun. Andreas. V, (2006) mengatakan Hidrophobisitas sangat penting
untuk perlekatan substansi untuk nutrisi, kolonisasi, kontak antar sel dan komunikasi
(misal transportasi ketahanan antibiotik melalui berbagai plasmid).

Teori menyebutkan bahwa luka akan melakukan prinsip yang berjalan pada fase
prolifrasi yang memungkinkan luka terjadi penutupan sehingga derajat luka akan lebih
ringan. Dari hasil penelitian dengan perawatan luka menggunakan Hydrophobic Dressing
tanpa salep hari ke-6 sudah ada perubahan kondisi derajad luka. Hal ini karena granulasi
baru semakin bertambah sehingga tingkat kedalaman luka semakin berkurang (dangkal),
tampak grandula-grandula merah, epithelium permukaan pada tepi luka mulai terlihat,
epitel jaringan menebal dari mulai matur yang akhirnya luka akan merapat, sehingga dapat
disimpulkan bahwa perawatan luka menggunakan Hydrophobic Dressing tanpa salep
sangat berpengaruh mempercepat penurunan derajad penyembuhan luka infeksi.

5. Pengaruh perawatan luka menggunakan Hydrophobic Dressing tanpa salep
terhadap tanda-tanda penyembuhan luka infeksi

1) Tanda tepi luka menyatu setelah dilakukan perawatan luka dengan menggunakan
Hydrophobic Dressing tanpa salep.

Tabel 4 Analisis uji statistik wilcoxon dari  tepi luka menyatu di  Ruang Dahlia RSUD
Ibnu Sina Kabupaten Gresik mulai tanggal 16 Oktober sampai dengan tanggal
31 November  2009.

Tepi Luka Menyatu
Hari 1
Hari
ke-2

Hari 1
Hari
ke-4

Hari 1
Hari
ke-6

Hari 1
Hari
ke-8

Hari 1
Hari
ke-10

Hari 1
Hari
ke-12

Hari 1
Hari
ke-14

Z

Asymp
Sing

0.000

1.000

0.000

1.000

0.000

1.000

- 2.236

0.025

-3.317

0.001

-3.317

0.001

-3.317

0.001
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Berdasarkan tabel di atas menunjukkan nilai Z output > nilai Z tabel (0.45 atau
angka 1.645) yaitu mulai hari ke- 8 dengan nilai : - 2.236, sedangkan probabilitas (ρ)
menunjukkan < dari 0.05 mulai hari ke- 8 (0.025) sampai hari ke- 14 (0.001).

Menurut Gaylene, 2000 : dikutip Firdaus, 2005, mengatakan pada fase
penyembuhan Fibrinnous union menghasilkan anyaman fibrin yang akan menekan pada
tepi luka dan akan mengawali proses penyembuhan, perlekatan ini lemah dan mudah rusak.
Juga pada fase Epidermal healing sel-sel epidermal yang terputus akan menyambung
kembali dengan cara mengalami hipertropi atau hiperplasia, namun penutupan ini tidak
kembali seperti sebelum terjadi luka, banyak kelenjar rambut yang tidak terbentuk lagi.
Adanya komplikasi yaitu terdapat tanda-tanda klinis infeksi dengan peningkatan kadar
leukosit atau makrophage dan Evisceration yaitu menonjolnya organ tubuh bagian dalam
ke arah luar melalui luka, hal ini dapat terjadi jika luka tidak segera menyatu dengan baik
atau akibat proses penyembuhan luka yang lambat, (Koizer, et al, 1995, Taylor, et al, 1997,
dikutip Alimul.A, 2006). Dari teori tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa luka infeksi
dapat menghambat luka menyatu, hal ini disebabkan peningkatan kadar leucosit dan
magrofag, apalagi bila adanya bagian organ yang menonjol keluar.

Andreas. V, (2006) mengatakan dengan perawatan Hydrophobic Tanpa Salep
(Cutisorb® Sorbact®) jenis Tuper, untuk membersihkan dan menghilangkan bakteri pada
luka kotor, terkontaminasi dan terinfeksi. Hidrophobisitas sangat penting untuk perlekatan
substansi untuk melindungi dari phagocytosis (sel-sel immun tertentu seperti phagocytes,
dapat merusak microorganisme). Dari teori di atas dapat disimpulkan proses infeksi sangat
menghambat penyatuan tepi luka akibat komplikasi infeksi yang juga disertai bagian
jaringan yang keluar, tetapi perawatan luka dengan menggunakan Hydrophobic Tanpa
Salep (Cutisorb® Sorbact®) jenis Tuper merupakan solusi untuk membersihkan dan
menghilangkan bakteri pada luka kotor, terkontaminasi dan terinfeksi.

Hasil penelitian menunjukkan pada hari ke-8 sudah ada perubahan tepi luka
menyatu, hal ini disebabkan epitelium permukaan pada tepi luka mulai terlihat menebal
dan mulai matur yang akhirnya tepi luka menyatu. Hal ini dapat disimpulkan bahwa
perawatan luka dengan menggunakan Hydrophobic tanpa salep sangat berpengaruh
mempercepat tepi luka menyatu dalam penyembuhan luka infeksi.

2) Tanda tidak ada eksudat setelah dilakukan perawatan luka dengan menggunakan
Hydrophobic Dressing tanpa salep

Tabel 5 Analisis uji statistik wilcoxon dari  tidak ada eksudat di  Ruang Dahlia RSUD
Ibnu Sina Kabupaten Gresik mulai tanggal 16 Oktober sampai dengan tanggal
31 November  2009.

Ada Eksudat
Hari
1
Hari
ke-2

Hari 1
Hari
ke-4

Hari 1
Hari
ke-6

Hari 1
Hari ke-
8

Hari 1
Hari
ke-10

Hari 1
Hari
ke-12

Hari 1
Hari
ke-14

Z

Asymp
Sing

0.000

1.000

0.000

1.000

- 2.236

0.025

- 3.000

0.003

-3.606

0.000

-3.873

0.000

-3.873

0.000

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan nilai Z output > nilai Z tabel (0.45 atau
angka 1.645) yaitu mulai hari ke- 6 dengan nilai : - 2.236, sedangkan probabilitas (ρ)
menunjukkan < dari 0.05 mulai hari ke- 6 (0.025) sampai hari ke- 14 (0.001).

Menurut Tarigan & Pamila. U, (2007) mengatakan bahwa penyembuhan repair dari
intention primer luka yang terjadi trauma, elserasi, dan infeksi memiliki sejumlah besar
eksudat yang menyebabkan tepi luka tidak merapat atau penyembuhan luka. Komite
Keperawatan Bandung, (2010), mengatakan luka bernanah kebanyakan disebabkan karena
bakteri menghasilkan nanah, serta bau khas, yang dominan akan menyebabkan jaringan
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mati. Dari teori tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa luka infeksi akan memiliki
eksudat yang disebabkan bakteri penghasil nanah.

Andreas. V, (2006) mengatakan dengan perawatan Hydrophobic Tanpa Salep
(Cutisorb® Sorbact®) jenis dressing pad, dengan tambahan lapisan penyerap sellulosa
untuk menyerap eksudat lebih banyak. Prinsip dasar hydrophobic dapat ditemukan dalam
semua jenis sel. Hal ini memungkinkan sel-sel dapat tetap berada dalam lingkungan
mereka yang tertutup dan basah. Bakteri  melekat pada permukaan hydrophobic, sel-sel
mati dan zat-zat racun juga diikat dan juga terangkat selama penggantian dressing. Dari
prinsip dasar perawatan Hydrophobic Tanpa Salep (Cutisorb® Sorbact®) jenis dressing
pad dengan tambahan lapisan penyerap sellulosa untuk menyerap eksudat lebih banyak,
sehingga sangat membantu mengurangi eksudat lebih cepat.

Hasil penelitian menunjukkan pada hari ke-6 sudah ada perubahan pengurangan
eksudat bahkan ada luka sudah tidak ada eksudat, sehingga dapat disimpulkan bahwa
perawatan luka dengan menggunakan Hydrophobic tanpa salep sangat berpengaruh
mempercepat pengurangan eksudat dalam penyembuhan luka infeksi.

3) Tanda ada nyeri setelah dilakukan perawatan luka dengan menggunakan
Hydrophobic Dressing tanpa salep.

Tabel 5 Analisis uji statistik wilcoxon dari  adanya nyeri di  Ruang Dahlia RSUD Ibnu
Sina Kabupaten Gresik mulai tanggal 16 Oktober sampai dengan tanggal 31
November  2009.

Adanya Nyeri
Hari 1
Hari
ke-2

Hari 1
Hari
ke-4

Hari 1
Hari
ke-6

Hari 1
Hari
ke-8

Hari 1
Hari
ke-10

Hari 1
Hari
ke-12

Hari 1
Hari
ke-14

Z

Asymp
Sing

0.000

1.000

0.414

0.157

- 3.873

0.000

- 4.123

0.000

- 4.123

0.000

- 4.359

0.000

- 4.359

0.000

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan nilai Z output > nilai Z tabel (0.45 atau
angka 1.645) yaitu mulai hari ke- 6 dengan nilai : - 3.873, sedangkan probabilitas (p)
menunjukkan < dari 0.05 mulai hari ke- 6 (0.000) sampai hari ke- 14 (0.000).

Menurut Andreas. V, (2006), mengatakan membran-membran terbentuk dari
lapisan-lapisan hydrophobic-hydrophilic yang memungkinkan pemisahan dari substansi
yang berbeda, dan dalam konsentrasi kandungan yang berbeda pula. Hal ini
memungkinkan sel-sel dapat tetap berada dalam lingkungan mereka yang tertutup dan
basah, bakteri melekat pada permukaan hydrophobic, sel-sel mati dan zat-zat racun juga
diikat dan juga terangkat selama penggantian dressing. Pada fase inflamasi ditandai dengan
: eritema, hangat pada kulit, edema dan rasa nyeri yang berlangsung sampai hari ke-3 atau
ke-4. Faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka bila infeksi tidak hanya menghambat
penyembuhan luka akan tetapi juga menyebabkan kerusakan pada jaringan sel penunjang,
sehingga tanda pada fase infalmasi akan lebih lama, (Barnner & Sudarth 2001)  Dari teori
dapat disimpulkan bahwa bila terjadi infeksi akan menyebabkan tanda infeksi lebih dari
hari ke-4, bisa 1 minggu atau sampai 21 hari. Dari hasil penelitian dengan perawatan luka
menggunakan Hydrophobic Dressing tanpa salep hari ke-6 sudah ada perubahan kondisi
rasa nyeri berkurang atau tidak terasa nyeri. Hal ini disebabkan berkurangnya tekanan
dalam jaringan, pembengkakan berkurang, jaringan yang rusak terangkat,  vaskuler
jaringan menyambung serta jaringan syaraf berkurang dari tekanan.

4) Tanda tidak ada kemerahan setelah dilakukan perawatan luka dengan menggunakan
Hydrophobic Dressing tanpa salep
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Tabel 7 Analisis uji statistik wilcoxon dari  adanya kemerahan di  Ruang Dahlia RSUD
Ibnu Sina Kabupaten Gresik mulai tanggal 16 Oktober sampai dengan tanggal
31 November  2009.

Adanya Kemerahan
Hari 1
Hari
ke-2

Hari 1
Hari
ke-4

Hari 1
Hari
ke-6

Hari 1
Hari
ke-8

Hari 1
Hari
ke-10

Hari 1
Hari
ke-12

Hari 1
Hari
ke-14

Z

Asym
p Sing

0.000

1.000

- 2.236

0.025

- 3.606

0.000

- 4.123

0.000

- 4.359

0.000

- 4.359

0.000

- 4.359

0.000

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan nilai Z output > nilai Z tabel (0.45 atau
angka 1.645) yaitu mulai hari ke- 4 dengan nilai : - 2.236, sedangkan probabilitas (ρ)
menunjukkan < dari 0.05 mulai hari ke- 4 (0.025) sampai hari ke- 14 (0.000).

Menurut Potter & Perry, 1998 yang dikutip Suriadi (2004) mengatakan jaringan
yang rusak dan sel mast mensekresi histamine, yang menyebabkan vasodilatasi kapiler di
sekitarnya dan mengeluarkan serum serta sel darah putih ke dalam jaringan yang rusak, hal
ini menimbulkan kemerahan, edema, hangat dan nyeri lokal. Menurut Andreas. V, (2006),
mengatakan membran-membran terbentuk dari lapisan-lapisan hydrophobic-hydrophilic
yang memungkinkan pemisahan dari substansi yang berbeda, dan dalam konsentrasi
kandungan yang berbeda pula. Hal ini memungkinkan sel-sel dapat tetap berada dalam
lingkungan mereka yang tertutup dan basah, bakteri melekat pada permukaan hydrophobic,
sel-sel mati dan zat-zat racun juga diikat dan juga terangkat selama penggantian dressing.
Pada fase inflamasi ditandai dengan : eritema, hangat pada kulit, edema dan rasa nyeri
yang berlangsung sampai hari ke-3 atau ke-4. Faktor yang mempengaruhi penyembuhan
luka bila infeksi tidak hanya menghambat penyembuhan luka akan tetapi juga
menyebabkan kerusakan pada jaringan sel penunjang, sehingga tanda pada fase inflamasi
akan lebih lama, (Barnner & Sudarth 2001).

Teori menyebutkan bahwa bila terjadi infeksi akan menyebabkan tanda infeksi
lebih dari hari ke-4, bisa 1 minggu atau sampai 21 hari. Hasil penelitian perawatan luka
menggunakan Hydrophobic Dressing tanpa salep hari ke-4 sudah ada perubahan kondisi
bengkak berkurang atau tidak ada kemerahan. Hal tersebut di atas disebabkan perawatan
luka tersebut efektif berfungsi sebagai magrofag bakteri, sel-sel yang mati dan zat-zat
racun diikat dan diangkat sewaktu penggantian dressing, sehingga membangun
vaskularisasi yang telah rusak selanjutnya menghilangkan warna kemerahan pada jaringan
disekitar luka.

5) Tanda tidak ada bengkak setelah dilakukan perawatan luka dengan menggunakan
Hydrophobic Dressing tanpa salep

Tabel 8 Analisis uji statistik wilcoxon dari  adanya bengkak di  Ruang Dahlia RSUD
Ibnu Sina Kabupaten Gresik mulai tanggal 16 Oktober sampai dengan tanggal
31 November  2009.

Adanya Bengkak
Hari 1
Hari
ke-2

Hari 1
Hari
ke-4

Hari 1
Hari
ke-6

Hari 1
Hari
ke-8

Hari 1
Hari
ke-10

Hari 1
Hari
ke-12

Hari 1
Hari
ke-14

Z

Asymp
Sing

0.000

1.000

- 2.646

0.008

- 3.606

0.000

- 4.359

0.000

- 4.359

0.000

- 4.900

0.000

- 4.359

0.000
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Berdasarkan tabel di atas menunjukkan nilai Z output > nilai Z tabel (0.45 atau
angka 1.645) yaitu mulai hari ke- 4 dengan nilai : - 2.646, sedangkan probabilitas (ρ)
menunjukkan < dari 0.05 mulai hari ke- 4 (0.008) sampai hari ke- 14 (0.000).

Menurut Andreas. V, (2006) mengatakan semua mikroorganisme sangat cerdik,
tetapi tidak intelegen, mereka tidak dapat membedakan pada permukaan hydrophobic
mana yang mereka ikat, karena interaksi hydrophobic sangat penting bagi kehidupan
mikroorganisme, maka bakteri tidak mempunyai kesempatan untuk mengembangkan
sistem resistensi. Sehingga fase inflamasi yang rawan terhadap terjadinya infeksi bisa
dihambat atau bahkan tidak terjadi. Menurut Potter & Perry, 1998 yang dikutip Suriadi
(2004) mengatakan fase inflamasi merupakan reaksi tubuh terhadap luka yang dimulai
setelah beberapa menit dan berlangsung selama sekitar 3 hari setelah cidera. Bekuan-
bekuan darah membentuk matrik fibrin yang nantinya akan menjadi kerangka untuk
perbaikan sel. Jaringan yang rusak dan sel mast mensekresi histamine, yang menyebabkan
vasodilatasi kapiler di sekitarnya dan mengeluarkan serum serta sel darah putih ke dalam
jaringan yang rusak. Hal ini menimbulkan kemerahan, edema, hangat dan nyeri lokal,
sebagai respon yang menguntungkan. Dari hasil penelitian dengan perawatan luka
menggunakan Hydrophobic Dressing tanpa salep hari ke-4 sudah ada perubahan kondisi
bengkak berkurang bahkan ada yang tidak bengkak. Hal tersebut di atas disebabkan
perawatan luka tersebut efektif berfungsi sebagai magrofag bakteri, sel-sel yang mati dan
zat-zat racun diikat dan diangkat sewaktu penggantian dressing, sehingga membangun
vaskularisasi yang telah rusak selanjutnya menghilangkan bendungan atau tekanan pada
jaringan dan mengurangi masa yang menghalangi vaskularisasi akhirnya mengurangi
pembengkakan jaringan disekitar luka.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Hydrophobic Dressing tanpa salep mempercepat penyembuhan luka infeksi. Hal ini
disebabkan jaringan nekrotik dan bakteri terangkat waktu perawatan luka, eksudat
terserap dalam sekunder dressing, sehingga kondisi luka membaik, selanjutnya akan
merangsang jaringan granulasi tumbuh baru serta bagian atas luka terjadi epitelisasi.

2. Hydrophobic Dressing tanpa salep meningkatkan derajat penyembuhan luka infeksi.
Hal ini disebabkan granulasi baru semakin bertambah sehingga tingkat kedalaman,
epithelium pada permukaan tepi luka mulai terlihat, epithel menebal dan mulai matur
yang akhirnya luka mulai merapat.

3. Hydrophobic Dressing tanpa salep meningkatkan lima tanda penyembuhan luka
infeksi. Hal ini disebabkan bakteri, sel-sel mati dan zat rcun juga diikat dan terangkat
sewaktu pengantian dressing, sehingga berkurangnya tekanan dalam jaringan,
pembengkakan berkurang, vascularisasi jaringan menyambung, serta jarengan syaraf
membaik, sehingga tanda-tanda infeksi menghilang.

Saran

1. Perawatan luka dengan Hydrophobic Dressing tanpa salep dapat digunakan sebagai
pedoman untuk perawatan luka infeksi sehingga membantu mempercepat
penyembuhan luka infeksi.

2. Perlu penelitian lebih lanjut di Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten
Gresik tentang perawatan luka dengan menggunakan hidrophobic dressing pada kasus
luka yang lain.
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(Distraction Techniques Holy Quran Verses Listening To Reduce Anxiety Patients Pre
Operation Caesarean Section)
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ABSTRAK

Bedah sectio caesaria selalu didahului dengan reaksi emosional/ kecemasan pre
operasi. Respon ketakutan dapat mempengaruhi proses anestesi/ pembiusan dan proses
operasi. Terapi alternatif untuk mengatasi ketakutan yaitu teknik mengalihkan perhatian
pendengaran: mendengarkan kalimat suci Al-qur'an. Efek teknik mengalihkan perhatian
pendengaran: mendengarkan kalimat suci Al-qur'an untuk kecemasan pasien pra operasi
untuk operasi sectio caesaria masih belum dapat dijelaskan. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis pengaruh teknik mengalihkan perhatian pendengaran: mendengarkan kalimat
suci Al-qur'an untuk kecemasan pasien pra operasi untuk operasi sectio caesaria.

Desain penelitian menggunakan satu kelompok Pra test-Post test. Populasi
sebanyak 33 pasien di Rumah Sakit Wijaya Surabaya, sampel diambil dengan teknik
purposive sampling yang memenuhi kriteria inklusi didapatkan 30 responden.
Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan kuesioner skala HARS, analisis
selanjutnya dengan uji statistik Wilcoxon Signed Ranks dengan tingkat kemaknaan p< 0,05.

Hasil penelitian menunjukkan  = 0,003 yang berarti ada efek teknik mengalihkan
perhatian pendengaran: mendengarkan kalimat suci Al-Qur'an terhadap kecemasan pasien
pra operasi sectio caesaria.

Berdasarkan hasil penelitian diharapkan perawat menjelaskan pada keluarga pasien
tentang teknik yang penting dari mengalihkan perhatian pendengaran: mendengarkan
kalimat suci Al-Qur'an secara benar dan menerapkannya, dalam upaya menurunkan
ketakutan pra beroperasi untuk operasi caesar sectio agar tidak menjadi terfokus pada
penyakit untuk dioperasikan.

Kata kunci: Mendengarkan Ayat Suci Al-Quran, Pra Operasi Sectio caesaria

ABSTRACT

Surgery of sectio cesarean is always preceded with an emotional reaction / anxieties
pre operation. The response dread can affect the anesthesia process / anesthesia and
process the surgery. Alternative therapy to overcome the dread that is technique of
distracts hearing: listening holy sentence of Al-qur’an. But effect of technique of distracts
hearing: listening holy sentence of Al-qur’an to dread of patient pre operate for the sectio
cesarean still unclear. This research aim to analyze the effect of technique of distracts
hearing: listening holy sentence of Al-qur'an to dread of patient pre operate for the sectio
caesarean.

Design of research is One Group Pra-Post Test the Design. Population counted 33
patients at Wijaya Hospital Surabaya, sample taken with the technique of purposive
sampling fulfilling criterion inclusion got 30 respondens. Data collecting done with the
interview of structure HARS, hereinafter analyst with the statistical test of Wilcoxon
Signed Ranks Test with the meaning level 0.05.

Result of research show  = 0.003. There is effect of treatment of technique of
distracts hearing: listening holy sentence of Al-Qur'an to dread of patient pre operate for
the sectio cesarean.
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Pursuant to research result expected a nurse explain at patient family about its
important technique of distracts hearing : listening holy sentence of Al-Qur'an real
correctly and apply it, in the effort degrading dread pre operate for the sectio cesarean in
order not to be focused at its disease to be operated.

Keywords: Distraction Listening Holy Qur-an, Pre Operation Sectio Caesarean

PENDAHULUAN

Tindakan operasi atau pembedahan baik elektif maupun kedaruratan adalah peristiwa
kompleks yang menegangkan. Pembedahan merupakan pengalaman yang sulit bagi hampir
semua pasien. Pembedahan seksio sesarea adalah proses medis yang membantu kelahiran
dengan menyayat dinding perut (abdomen) dan dinding rahim. Segala bentuk prosedur
pembedahan termasuk pembedahan seksio sesarea selalu didahului dengan suatu reaksi
emosional. Apakah reaksi tersebut jelas atau tersembunyi, normal atau abnormal. Sebagai
contoh, ansietas pre operatif kemungkinan merupakan suatu respon antisipasi terhadap
suatu pengalaman yang dapat dianggap pasien suatu ancaman terhadap perannya dalam
hidup, integritas tubuh atau bahkan kehidupannya itu sendiri (Suddarth & Brunner, 2002).
Respon kecemasan tersebut dapat mempengaruhi proses pembiusan / anastesia dan proses
pembedahan. Salah satu terapi alternatif untuk mengatasi kecemasan tersebut yaitu dengan
teknik distraksi pendengaran (mendengarkan ayat suci Al-qur’an, mendengarkan musik
yang disukai atau suara burung, serta gemericik air) (Qittun, 2008). Namun pengaruh
teknik distraksi pendengaran: mendengarkan ayat suci Al-qur’an terhadap kecemasan
pasien pre operasi seksio sesarea masih belum jelas.

Berdasarkan survei awal yang dilakukan oleh peneliti di Rumah Sakit Wijaya
Surabaya pada tanggal 31 Mei 2009, mulai bulan Maret terdapat 33 kasus, April 30 kasus
dan terdapat 36 pasien operasi secsio cesarea. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata
pasien perbulan terdapat 33 kasus sectio cesaria. Hampir semua pasien pre operasi seksio
sesarea mengalami kecemasan yang bervariasi, yaitu 30% (10 pasien) mengalami cemas
ringan, 60% (20 pasien) cemas sedang dan 10% (3 pasien) cemas berat. Jika kecemasan
tidak segera diatasi maka akan dapat menimbulkan reaksi destruktif pada pasien dimana
pasien bertingkah laku mal adaptif dan disfungsional seperti menghindari kontak dengan
orang lain atau mengurung diri, tidak mau mengurus diri, tidak mau makan (Suliswati,
2005).

Berbagai alasan/ faktor yang dapat menyebabkan kecemasan dalam menghadapi
operasi adalah: takut nyeri setelah pembedahan, takut terjadi perubahan fisik menjadi
buruk rupa dan tidak berfungsi (body image), takut keganasan, takut menghadapi ruang
operasi, peralatan dari petugas, takut mati saat dibius / tidak sadar lagi, takut operasi gagal.
Pasien pre operatif dapat mengalami berbagai ketakutan, takut terhadap anastesia, takut
terhadap nyeri atau kematian, takut tentang ketidaktahuan atau takut tentang deformitas
atau ancaman lain terhadap citra tubuh dapat menyebabkan ketidaktenangan atau ansietas
(Suddarth & Brunner, 2002). Takut diekspresikan dengan cara yang berbeda oleh orang
yang berbeda. Ketakutan atau kecemasan yang dialami klien dapat dideteksi dengan
adanya perubahan-perubahan fisik seperti meningkatnya frekuensi nadi dan pernapasan,
gerakan-gerakan tangan yang tidak terkontrol, telapak tangan yang lembab, gelisah,
menanyakan pertanyaan yang sama berulang kali, sulit tidur, sering berkemih. Secara
fisiologis respon tubuh terhadap kecemasan adalah dengan mengaktifkan sistem saraf
otonom, sistem saraf simpatis akan mengaktivasi proses tubuh, sedang sistem saraf
parasimpatis akan meminimalkan respon tubuh. Bila korteks otak menerima rangsang akan
dikirim melalui saraf simpatis ke kelenjar adrenal yang akan melepaskan adrenalin atau
epinefrin sehingga efeknya antara lain napasnya menjadi lebih dalam, nadi meningkat,
tekanan darah meningkat. Darah akan tercurah terutama ke jantung, susunan saraf pusat ke
otot. Peningkatan glikogenelisis menyebabkan gula darah akan meninggi (Suliswati, 2005).

Kecemasan dapat diatasi dengan teknik distraksi khususnya distraksi pendengaran
yaitu pengalihan perhatian ke stimulus yang lain seperti mendengarkan ayat suci Al-
qur’an, mendengarkan musik yang disukai atau suara burung serta gemericik air (Anas,
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2006). Al-qur’an mempunyai beberapa keistimewaan atau keutamaan diantaranya dapat
menghilangkan kesusahan, kemurungan, kegundahan dan mendatangkan ketenangan hati
serta kedamaian dalam kehidupan berumah tangga, bermasyarakat dan bernegara.
Sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang hal tersebut diatas. Teknik
distraksi pendengaran diharapkan pasien tidak mengalami kecemasan sehingga operasi
dapat berjalan dengan baik.

METODE DAN ANALISA

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah one group pra-post test
design. Sampel diambil sesuai dengan kriteria inklusi yang telah ditentukan, dengan
jumlah sampel sebanyak 30 responden. peneliti melakukan wawancara terstruktur (HARS)
sebelum dan sesudah dilakukan intervensi teknik distraksi pendengaran : mendengarkan
ayat suci Al-qur’an. Teknik  distraksi dilakukan selama 30 menit sampai dengan 1 jam pre
operasi seksio sesarea, lama pemberiannya dilakukan selama 10 -15 menit dengan
frekuensi 1 kali dilakukan di ruang premedikasi sebelum seksio sesaria. Penelitian ini
dilakukan di Rumah Sakit Wijaya Surabaya pada bulan Oktober 2009. Variabel
independen dalam penelitian ini adalah adalah distraksi pendengaran: mendengarkan ayat
suci Al-qur’an, sedangkan variabel dependen dalam penelitan ini adalah kecemasan pasien
pre operasi seksio sesarea. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah SOP
teknik distraksi pendengaran : mendengarkan ayat suci Al-qur’an dimodifikasi dari teori
Anas (2006) dan wawancara terstruktur dari kuesioner HARS. Data yang diperoleh,
dianalisis dengan menggunakan uji statistik Wilcoxon Sign Rank Test, dengan derajat 
hitung  0,05.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data khusus meliputi hasil penelitian melalui wawancara terstruktur "HARS" antara
pre perlakuan dan post perlakuan pengaruh teknik distraksi pendengaran : mendengarkan
ayat suci Al-qur'an terhadap kecemasan pasien pre operasi seksio sesarea di Rumah Sakit
Wijaya Surabaya.

Tabel 1 Hasil kuesioner wawancara terstruktur "HARS" antara pre perlakuan dan post
perlakuan pengaruh teknik distraksi pendengaran : mendengarkan ayat suci
Al-qur'an terhadap kecemasan pasien pre operasi seksio sesarea di Rumah
Sakit Wijaya.

No Tingkat Kecemasan
Hasil

Pre Perlakuan Post Perlakuan
Jumlah Prosentase Jumlah Prosentase

1.
2.
3.
4.
5.

Tidak cemas
Cemas ringan
Cemas sedang
Cemas berat
Cemas berat sekali / panik

0
9
15
6
0

0%
30%
50%
20%
0%

0
15
12
3
0

0%
50%
40%
10%
0%

TOTAL 30 100% 30 100%
Wilcoxon Signed Ranks Test hitung = 0,003  < 0,05

Tabel 1 menunjukkan bahwa dari 30 responden saat dilakukan wawancara terstruktur
"HARS" sebelum dilakukan teknik distraksi pendengaran setengahnya mengalami
kecemasan sedang sebanyak 15 responden (50%). Kemudian setelah dilakukan teknik
distraksi pendengaran : mendengarkan ayat suci Al-qur'an tingkat kecemasan pasien pre
operasi seksio sesarea mengalami perubahan dari kecemasan berat mengalami penurunan
dari 6 responden (20%) menjadi 3 responden (10%), kecemasan sedang dari 15 responden
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(50%) menurun menjadi 12 responden (40%), dan kecemasan ringan dari 9 responden
(30%) mengalami peningkatan menjadi 15 responden (50%). Jadi kecemasan pasien
setelah dilakukan teknik distraksi pendengaran setengahnya mengalami kecemasan ringan
sebanyak 15 responden (50%). Uji Wilcoxon Signed Ranks Test dengan tingkat kemaknaan
0,05 diperoleh hitung = 0,003 yang berarti bahwa hitung < 0,05 maka Ho ditolak.

Berdasarkan wawancara terstruktur "HARS" pre perlakuan pada pengaruh teknik
distraksi pendengaran: mendengarkan ayat suci Al-qur'an terhadap kecemasan pasien pre
operasi seksio sesarea didapatkan bahwa setengah dari total responden mengalami
kecemasan sedang sebanyak 15 responden (50%). Kecemasan dipengaruhi oleh berbagai
faktor yaitu tingkat stressor, usia, pendidikan, (Long 1996).

Tingkat stresor dapat terjadi karena pasien belum pernah mengalami operasi atau
operasi pertamakali dan pasien belum pernah mendapatkan informasi tentang prosedur
operasi yang akan dialaminya serta belum mengetahui keuntungan dan kerugian dari
tindakan operasi tersebut. Hal ini sesuai dengan konsep Suddarth & Brunner (2002) bahwa
berbagai alasan / faktor yang dapat menyebabkan kecemasan dalam menghadapi operasi
adalah takut nyeri setelah pembedahan, takut terjadi perubahan fisik menjadi buruk rupa
dan tidak berfungsi (body image), takut keganasan, takut menghadapi  ruang operasi,
peralatan dari petugas, takut mati saat dibius / tidak sadar lagi, takut operasi gagal. Pasien
pre operatif dapat mengalami berbagai ketakutan, takut terhadap anastesia, takut terhadap
nyeri atau kematian, takut tentang ketidaktahuan atau takut tentang deformitas atau
ancaman lain terhadap citra tubuh dapat menyebabkan ketidaktenangan atau ansietas.

Menurut Long (1996) tingkat maturasi individu akan mempengaruhi tingkat
kecemasan, di mana pada usia dewasa kecemasan berhubungan dengan ancaman konsep
diri kemungkinan yang buruk bisa terjadi jika seseorang mengalami cemas yang berat
dengan menunjukkan sikap yang berlebihan dengan kecemasan yang mereka alami. Hal ini
dibuktikan dengan umur responden sebagian besar antara 26-36 tahun yang termasuk usia
dewasa.

Menurut Long (1996) bahwa individu yang tingkat pengetahuannya lebih tinggi akan
mempunyai koping yang lebih adaptif terhadap kecemasan daripada individu yang tingkat
pengetahuannya lebih rendah. Hal ini sesuai dengan kenyataan yang ada di mana pada
penelitian ini hampir seluruhnya responden mempunyai tingkat pendidikan SMA yang
lebih rendah dari tingkat pendidikan diploma / sarjana, sehingga pengetahuan yang kurang
berdampak pada respon koping yang tidak baik sehingga terjadi kecemasan dan pasien
juga belum mempunyai koping yang baik dalam menghadapi stressor yang ada terutama
pasien yang belum pernah mengalami operasi.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa sesudah diberi teknik distraksi
pendengaran yaitu hampir setengahnya tingkat kecemasan pasien mengalami perubahan
dari yang awalnya kecemasan berat berubah menjadi cemas sedang dan setengahnya
kecemasan sedang berubah menjadi cemas ringan.

Teknik distraksi pendengaran (mendengarkan ayat suci Al-qur'an) merupakan salah
satu upaya individu untuk menyelesaikan masalah dapat berupa perubahan cara berfikir /
kognitif. Perubahan perilaku atau perubahan lingkungan yang bertujuan untuk
menyelesaikan rasa cemas yang dihadapi semakin kuat koping seseorang maka semakin
mudah seseorang dalam menyelesaikan atau meminimalisasikan rasa cemas (Farouk,
2009).

Pasien yang mendapatkan teknik distraksi pendengaran: mendengarkan ayat suci Al-
qur’an perhatiannya tidak terfokus pada penyakit yang dialaminya saja akan tetapi
perhatiannya dipusatkan pada sinyal mendengarkan ayat suci Al-qur’an sehingga akhirnya
sinyal tersebut dapat menghambat atau mengurangi kecemasan. Tingkat kecemasan pasien
menurun setelah diberikan teknik distraksi pendengaran: mendengarkan ayat suci Al-
qur'an, hal ini disebabkan karena pasien sudah tidak memikirkan hal – hal yang dapat
menyebabkan kecemasan misalnya takut nyeri setelah pembedahan, takut terjadi
perubahan fisik menjadi buruk rupa dan tidak berfungsi (body image), takut keganasan,
takut menghadapi ruang operasi, peralatan dari petugas, takut mati saat dibius / tidak sadar
lagi, takut operasi gagal.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa ada pengaruh perlakuan teknik
distraksi pendengaran: mendengarkan ayat suci Al-qur'an terhadap kecemasan pasien pre
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operasi seksio sesarea. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kecemasan seseorang
diantaranya pendidikan, umur, pekerjaan dan informasi hal ini sesuai dengan teori
Nursalam & Siti Pariani (2001).

Sinyal kognitif (mendengarkan ayat suci Al-qur'an), berjalan ke otak melewati jalur
sensorik, auditori dan visual. Sinyal yang diperoleh dari mendengarkan tersebut sifatnya
tidak emergency, sesudah mencapai talamus akan terus melanjutkan diri ke korteks sensori
tanpa mengalami pembajakan, terus berlanjut ke korteks transisional untuk proses kontrol
kognitif sesudah proses korteks selesai, selanjutnya sinyal tersebut diproyeksikan ke
hipokampus untuk disimpan sebagai memori. Sinyal kognitif tersebut memiliki
kemampuan untuk menghentikan arus pembajakan sinyal darurat yang berasal talamus
menuju amigdala dan dari amigdala menuju hipotalamus dengan demikian sinyal yang
berasal dari pemberian paket mendengarkan bacaan Al-qur'an tersebut sesudah mencapai
korteks untuk proses kognisi, saat diproyeksikan ke hipokampus dan ke amigdala sudah
merupakan sinyal yang tertata baik. Sedangkan sinyal darurat yang menimbulkan
ketegangan, stres dan cemas sudah terhambat dan hilang (Farouk, 2009). Sedangkan
menurut Anas (2006) untuk mengatasi kecemasan perlu adanya teknik distraksi
pendengaran yaitu pengalihan perhatian ke stimulus yang lain seperti mendengarkan ayat
suci Al-qur'an. Jika kecemasan tidak segera diatasi maka akan dapat menimbulkan reaksi
destrukif sehingga pasien bertingkah laku maladaptif dan disfungsional seperti
menghindari kontak dengan orang lain atau mengurung diri, tidak mau mengurus diri, tidak
mau makan hal ini sesuai dengan teori dari Suliswati (2005).

Teknik distraksi pendengaran : mendengarkan ayat suci Al-qur’an maka pasien merasa
ada kekuatan baru yang muncul dari dalam dirinya sehingga dapat memberikan dorongan
secara batin untuk senantiasa selalu berdo’a, berusaha lebih tegar dan sabar sekaligus
berserah diri kepada Allah SWT bahwa segala sesuatu yang terjadi pada dirinya atas
kehendak-Nya dan akan kembali kepada-Nya dengan demikian perasaan cemas yang
dialaminya dapat berkurang dan bisa diminimalisir sehingga operasi dapat berjalan dengan
baik sesuai dengan harapan kita semua.

Terdapat pengaruh teknik distraksi pendengaran terhadap kecemasan pasien pre
operasi seksio sesarea dapat disebabkan beberapa hal di antaranya kemampuan untuk
mengendalikan dan meminimalkan perasaan cemas sangat tergantung pada individu, selain
itu masih sulit menerapkan teknik yang efektif untuk semua orang dalam teknik distraksi
pendengaran: mendengarkan ayat suci Al-qur'an. Teknik distraksi pendengaran :
mendengarkan ayat suci Al-qur’an merupakan metode yang tepat untuk dicoba oleh semua
pasien dalam usaha meminimalkan perasaan cemas.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Tingkat kecemasan pasien pre operasi seksio sesarea di Rumah Sakit Wijaya Surabaya
sebelum diberi teknik distraksi pendengaran setengahnya mengalami kecemasan
sedang.

2. Tingkat kecemasan pasien pre operasi seksio sesarea di Rumah Sakit Wijaya Surabaya
sesudah di beri teknik distraksi pendengaran setengahnya mengalami kecemasan
ringan.

3. Pasien pre operasi seksio sesarea di Rumah Sakit Wijaya Surabaya yang menggunakan
teknik distraksi pendengaran: mendengarkan ayat suci Al-qur'an mengalami
penurunan kecemasan.

Saran

1. Bagi perawat
Perawat perlu melakukan teknik distraksi pendengaran: mendengarkan ayat suci Al-
qur’an pada keluarga pasien dalam upaya menurunkan kecemasan pasien pre operasi
seksio sesarea melalui teknik distraksi pendengaran secara benar dan menerapkannya.
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2. Bagi pasien
Pasien harus bisa meminimalkan kecemasan dengan melakukan teknik distraksi
pendengaran: mendengarkan ayat suci Al-qur'an.

3. Bagi peneliti selanjutnya
Penelitian lanjutan perlu dilakukan dengan menggunakan desain dan alat ukur yang
lain sehingga diperoleh hasil yang lebih baik.

KEPUSTAKAAN

Arikunto, Suharsimi. (1998). Prosedur Suatu Pendekatan Praktek. Edisi Revisi. Jakarta :
Rineka Cipta

Azis, Alimul. (2003). Riset Keperawatan Dan Teknik Penulisan Ilmiah. Jakarta : Salemba
Medika.

Brunner dan Sudart. (2000). Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah. Jakarta : EGC.

Carpenito, Linda Juall. (2000). Buku Saku Diagnosa Keperawatan. Edisi 8. Jakarta : EGC.

Farouk, Abdullah. (2009). Keistimewaan Al-Qur’an. http://www.uns.ac.id diakses tanggal
24 Agustus 2009 jam 15.20 WIB

Freud, Sigmund. (2000). Psikoanalisa Sigmund Freud. Yogyakarta : Ikon Tevalitera.

Gruendemann dan Fernsebner. (2005). Buku Ajar Keperawatan Perioperatif. Jakarta :
EGC.

Hawari, Dadang. (2006). Manajemen Stres, Cemas Dan Depresi. Jakarta : FKUI.

Kaplan & Sadock. (1997). Keperawatan Kritis : Pendekatan Holistik. Edisi 6 Vol I.
Phyladelphia : JB Lipincolt.

Long, Barbara C. (1996). Perawatan Medikal Bedah (Suatu pendekatan Proses
Keperawatan). Bandung : Yayasan IAPK Pajajaran.

Notoatmodjo, Soekidjo. (2002). Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta : Rineka Cipta.

Nursalam & Pariani, Siti. (2001). Metodologi Riset Keperawatan. Jakarta : CV. Info
Medika.

Nursalam. (2003). Konsep dan Penerapan Metodologi Ilmu Keperawatan Pedoman
Skripsi, Tesis dan Instrumen Penelitian Keperawatan. Jakarta : Salemba.

Patricia, Patter, A. (2005). Buku Ajar Fundamental Keperawatan : Konsep, Proses dan
Praktek. Jakarta: EGC.

Qittun. (2008). http://www.qittun.blogspot.com diakses tanggal 24 Agustus 2009 jam
15.30 WIB

Rothrock, Jene C. (1999). Perencanaan Asuhan Keperawatan Perioperatif. Jakarta : EGC.

Sabiston & Schimer. (1998). Buku Ajar Bedah. Jakarta : EGC.

Sandra, Nettina, M. (2001). Pedoman Praktek Keperawatan. Jakarta : EGC.

Setiadi. (2007). Konsep dan Penulisan Riset Keperawatan. Yogyakarta : Graha Ilmu.



Journals of Ners Community Vol 3 No 2 November 2012

150

Sjamsuhidayat R. (1997). Keperawatan Medikal Bedah. Jakarta : EGC.

Stuart & Sundeen. (1998). Buku Saku Keperawatan Jiwa. Jakarta : EGC.

Sugiyono. (2001). Statistika Penelitian dan Aplikasinya. Bandung : Alfabeta.

Suliswati. (2005). Konsep Dasar Keperawatan Jiwa. Jakarta : EGC.

Tamsuri, Anas. (2006). Konsep dan Penatalaksanaan Nyeri. Jakarta : EGC.

Towsend, Mary C. (1998). Buku Saku Diagnosa Keperawatan Pada Keperawatan
Psikiatrik Pedoman Untuk Pembuatan Rencana Keperawatan. Jakarta : EGC.



Journals of Ners Community Vol 3 No 2 November 2012

151

ANALISIS FAKTOR RISIKO KEJADIAN OSTEOARTRITIS (SENDI LUTUT)
PADA PASIEN LANJUT USIA

(Analyze Factors Risk of Osteoartritis Incident in Elderly Patients)

Rita Rahmawati *, Wawan Sirojuddin**

* Staf Pengajar PSIK FIK Universitas Gresik Jl. A.R. Hakim No. 2B Gresik, email:
ritarahmawati09@yahoo.co.id

** Rumah Sakit Paru Jl. Karang Tembok No. 39 Surabaya

ABSTRAK

Osteoartritis adalah kelainan sendi yang paling banyak ditemukan terutama pada
orang tua. Prevalensi osteoartritis di Indonesia cukup tinggi yaitu 5% pada usia kurang dari
40 tahun, 30% pada usia 40-60 tahun dan 65% pada usia lebih dari 61 tahun. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara faktor obesitas, riwayat trauma
sendi dan tingkat penggunaan yang berlebihan dari sendi dengan kejadian osteoartritis
(sendi lutut) pada pasien usia lanjut.

Desain penelitian ini adalah deskriptif analitis, pengambilan data dengan metode
Cross Sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah pasien usia lanjut di interne BP4 / RS
Karang Tembok Surabaya. Sampel dalam penelitian ini adalah 65 responden yang diambil
melalui purposive sampling. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah faktor obesitas,
riwayat trauma sendi, dan tingkat penggunaan sendi yang berlebihan, dan variabel terikat
adalah kejadian osteoartritis pada pasien usia lanjut. Data dikumpulkan dengan
menggunakan lembar observasi dan kuesioner dan hasil dianalisis dengan uji Spearman
Rank dengan tingkat signifikan p<0,05.

Berdasarkan hasil uji statistik tidak terdapat hubungan yang signifikan antara
trauma sendi dan penggunaan sendi dengan kejadian osteoartritis pada pasien lanjut usia.
Korelasi yang signifikan ditemukan pada obesitas dengan kejadian osteoartritis pada pasien
lanjut usia di ruang interna BP4 / RS Karang Tembok Surabaya dengan r = 0,437, yang
berarti korelasi menengah.

Perawat dan tenaga kesehatan yang lain diharapkan mampu memberikan edukasi.
Edukasi diharapkan meningkatkan pengetahuan penderita mengenai penyakit osteoartritis
sehingga pengobatan menjadi lebih mudah serta dapat diajak bersama-sama untuk
mencegah kerusakan organ sendi lebih lanjut.

Kata kunci: Lansia, Obesitas, Trauma Sendi, Osteoartritis.

ABSTRACT

Osteoartritis is disparity of the joint at most found especially at the elderly.
Prevalence osteoartritis in Indonesia high enough that is 5% at the age less than 40 years
old, 30% at the age 40-60 years old and 65% at the age more than 61 years old. The
purpose of this study is to identify the correlation between of obesity factor, a history of the
joints trauma and the level of excessive use of the joints with the osteoartritis incident
(knee joint) in elderly patients.

This research design is descriptive analytic, data retrieval with Cross Sectional
method. Population in this study are the elderly patient in the interne BP4/ Karang
Tembok Hospital of Surabaya. Sample in this research is 65 respondent which taken
through purposive sampling. Independent variables in this study were the obesity factor, a
history of the joints trauma, and the level of excessive use of the joints, and the dependent
variable is the osteoartritis incidence in elderly patients. The data was collected using
observation sheets and questionnaires and the results analyzed by Spearman Rank test
with significant level p<0,05.
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Based on statistical test the results found no significant correlation between history of
the joints trauma and the use of the joints with osteoartritis incidence in elderly patients.
Significant correlation found in obesity with osteoartritis incidence in elderly patients in
the interne BP4/ Karang Tembok Hospital of Surabaya with 0.437 degrees of correlation
coefficient, which means a middle correlation. The overweight persons, it’s more likely to
suffer from osteoartritis incidence.

Nurses and other health workers are expected to provide education. With the
knowledge of patient education regarding the disease is expected to be increased and the
treatment of osteoarthritis becomes easier and can be taken together to prevent further
organ damage joints.

Keywords: Elderly, Obesity, History of the Joints Trauma, The Joint Use Level,
Osteoartritis (Knee Joint).

PENDAHULUAN

Dewasa ini terjadi transisi epidemiologi penyakit, penyakit menular mengalami
penurunan sedangkan penyakit tidak menular/ degeneratif   mengalami peningkatan.
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, terutama di bidang kedokteran dapat
meningkatkan umur harapan hidup. Dalam Buku Ajar Geriatri, Prof. Dr. R. Boedhi
Darmojo dan Dr. H. Hadi Martono (1994) mengatakan bahwa menua adalah suatu proses
menghilangnya secara perlahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri/ mengganti
diri dan mempertahankan struktur dan fungsi normalnya sehingga tidak dapat bertahan
terhadap jejas (termasuk infeksi) dan memperbaiki kerusakan yang diderita. Ada empat
penyakit yang sangat erat hubugannya dengan proses menua (Stieglitz, 1954), yaitu :
gangguan sirkulasi darah, gangguan metabolisme hormonal, gangguan pada persendian,
dan berbagai macam neoplasma. Gangguan persendian diantaranya adalah osteoartritis
yang sekarang tidak lagi dianggap sebagai penyakit degeneratif. Namun karena usia
merupakan salah satu faktor resikonya, maka dapat difahami jika makin bertambah usia,
maka makin tinggi kemungkinan untuk terkena osteoartritis. Osteoartritis merupakan
penyakit sendi yang paling banyak ditemukan di dunia, termasuk di Indonesia. Sendi yang
paling sering diserang adalah sendi-sendi yang harus memikul beban tubuh, diantaranya
adalah sendi lutut. Osteoartritis akan menyebabkan nyeri dan disabilitas pada penderitanya
sehingga akan mengganggu aktifitasnya sehari-hari. Osteoartritis seringkali menjadi
penyebab menurunnya kualitas hidup terutama yang berkaitan dengan timbulnya rasa nyeri
(Kasjmir, 2003; Setiyohadi, 2003). Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi
terjadinya  osteoartritis pada lanjut usia diantaranya: obesitas, riwayat trauma pada sendi,
penggunaan sendi berlebihan, kelemahan otot, gangguan syaraf, riwayat keluarga
menderita artritis, dan jenis kelamin. Berdasarkan pengamatan peneliti pada survey
pendahuluan di BP4/ RS Karang Tembok Surabaya, didapatkan faktor yang menjadi
penyebab terbanyak osteoartritis adalah obesitas, trauma pada sendi dan penggunaan sendi
berlebihan. Namun sampai saat ini faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian osteoartritis
masih belum diketahui secara pasti.

Osteoartritis merupakan jenis penyakit sendi terbanyak dijumpai diseluruh dunia.
Menurut data organisasi kesehatan dunia (WHO), 40% penduduk dunia yang berusia lebih
dari 70 tahun akan menderita osteoartritis lutut. Di Amerika serikat osteoartritis merupakan
penyakit sendi yang paling sering ditemukan, mengenai lebih dari 21 juta penduduk
(Lawrence, 1998; Albar, 2002). Di Indonesia diperkirakan 1 sampai 2 juta orang lanjut usia
menderita cacat karena osteoartritis (Soeroso dkk, 2006). Pada abad mendatang tantangan
terhadap dampak osteoartritis akan lebih besar karena semakin banyaknya populasi yang
berumur tua. Menurut perkiraan Biro Pusat Statistik, pada tahun 2020 jumlah penduduk
lanjut usia di Indonesia ± 33 juta orang (12% dari total penduduk) dengan umur harapan
hidup ± 70 tahun (Wahjudi, 2008). Berdasarkan studi yang dilakukan di Jawa Tengah pada
tahun 2007 menemukan prevalensi osteoartritis lutut mencapai 15,5% pada pria dan 12,7%
pada wanita yang berumur antara 40-60 tahun. Penelitian di Bandung pada tahun 2008
menunjukkan bahwa osteoartritis merupakan 69% dari keseluruhan kasus reumatik yang
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ditangani di poliklinik. 69% diantaranya adalah penderita wanita dan kebanyakan
merupakan osteoartritis lutut (87%). Data yang diperoleh dari rekam medis BP4/ Rumah
Sakit Karang Tembok Surabaya,  osteoartritis menempati posisi ketiga dari 10 penyakit
terbanyak kunjungan di poli penyakit dalam. Kunjungan pada tahun 2008 sebanyak 363
pasien dan cenderung mengalami peningkatan. Jumlah kunjungan pasien osteoartritis  pada
bulan April 2009 sebanyak 23 pasien, bulan Mei 2009 sebanyak 29 pasien, dan bulan Juni
2009 sebanyak 32 pasien.

Proses osteoartritis pada pasien lanjut usia adalah terjadi perubahan pada rawan sendi,
yang mengakibatkan fungsi rawan sendi sebagai bantalan terhadap beban yang  jatuh di
sendi akan berkurang dan timbul fisur pada rawan sendi. Jika sudah dimulai, proses
osteoartritis akan berlanjut tanpa kendali. Perubahan arsitektur rawan sendi menyebabkan
terjadinya perubahan mekanika sendi yang mengakibatkan bertambahnya stress terhadap
sendi, kerusakan sendi lebih lanjut dan pelepasan enzim degradasi yang merusak. Pada
akhirnya, rawan sendi akan mengalami degenerasi berupa fibrilasi, fisura dan
berkurangnya ketebalan rawan sendi dari permukaan sendi. Dengan makin lanjutnya
proses osteoartritis, maka secara makroskopik, rawan sendi akan makin menipis yang
ditandai dengan penyempitan celah sendi, pertumbuhan osteofit pada tepi sendi dan
sklerosis subkondral. Fragmen-fragmen rawan sendi yang rusak akan terlepas, masuk ke
dalam rongga sendi dan menyebabkan sinovitis ringan sehingga terbentuk efusi sendi
(Albar, 2002; Setiyohadi, 2003; Kasjmir, 2004). Dampak yang paling berat adalah
kecacatan yang akan menyebabkan menurunnya kualitas hidup lansia karena lansia tidak
bisa lagi beraktifitas secara mandiri.

Penatalaksanaan pada osteoartritis haruslah bersifat multidisiplin dan individual.
Osteoartritis sebenarnya dapat dicegah dan diobati jika ditangani sejak dini. Tujuan dari
penatalaksanaannya adalah untuk mencegah atau menahan kerusakan yang lebih lanjut
pada sendi tersebut, dan untuk mengatasi nyeri dan kaku sendi guna mempertahankan
mobilitas (Sylvia, 2006). Peran perawat adalah  membantu dengan memberikan edukasi
kepada pasien lansia untuk berobat secara rutin serta memperbaiki pola hidupnya. Dan
berusaha meyakinkan bahwa kualitas hidup pasien osteoartritis dapat ditingkatkan,
sehingga pasien bisa mandiri tanpa tergantung kepada orang lain. Berdasarkan fenomena di
atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang análisis faktor yang
mempengaruhi kejadian osteoartritis (sendi lutut) pada pasien lanjut usia.

METODE DAN ANALISA

Penelitian ini menggunakan metode penelitian survey analitik dengan desain cross
sectional, dimana desain mempelajari hubungan faktor obesitas, trauma pada sendi, dan
penggunaan sendi berlebihan dengan kejadian osteoartritis (sendi lutut) pada pasien lanjut
usia melalui pendekatan, observasi, atau pengumpulan data dilakukan sekaligus pada satu
saat (point time approach), yang dilakukan di poli penyakit dalam BP4 / Rumah Sakit
Karang Tembok Surabaya pada  tanggal 02 sampai 20 November 2009. Populasi dalam
penelitian ini adalah  pasien lanjut usia di poli penyakit dalam BP4 / Rumah Sakit Karang
Tembok Surabaya sebanyak 80 orang. Teknik purposive sampling, besar sampelnya
sebesar 65 responden. Pada penelitian ini variabel independennya adalah obesitas, trauma
pada sendi, dan penggunaan sendi berlebihan, sedangkan variabel dependennya adalah
kejadian osteoartritis (sendi lutut) pada pasien lanjut usia.

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah lembar observasi dan
kuesioner dari Womac Osteoartritis Index yang telah dimodifikasi oleh peneliti, kemudian
diolah dan dianalisis dengan menggunakan uji statistik Spearman Rank Correlation,
dengan taraf signifikansi ρ ≤ 0,05. Jika ρ ≤ 0,05 maka hipotesis diterima, dan jika ρ ≥ 0,05
maka hipotesis ditolak.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Distribusi Kejadian Osteoartritis (Sendi Lutut) Pada Pasien Lanjut Usia
Berdasarkan Berat Badan.

Tabel 1 Distribusi kejadian osteoartritis pada lanjut usia berdasarkan berat badan pada
responden di Poli Penyakit Dalam BP4 / Rumah Sakit Karang Tembok bulan
November 2009.

Berat
Badan

Kejadian OA TotalSedang Berat
N % N % N %

Kelebihan
BB 5 7,69 5 7,69 10 15,38

Obesitas
ringan 16 24,61 18 27,69 34 52,30

Obesitas
sedang 0 0 21 32,30 21 32,30

Jumlah 21 32,30 44 67,68 65 100
Spearman’s Rho ρ = 0,000                             r = 0,437

Tabel di atas menunjukkan bahwa responden dengan kelebihan berat badan terdapat 5
responden (7,69%) mengalami OA sedang dan 5 responden (7,69%) mengalami OA berat.
Responden dengan obesitas ringan terdapat 16 responden (24,61%) mengalami OA sedang
dan 18 responden (27,69%) mengalami OA berat. Sedangkan responden dengan obesitas
sedang terdapat 21 responden (32,30%) mengalami OA berat.

Hasil observasi menunjukkan bahwa seluruh responden memiliki berat badan melebihi
berat badan ideal, sebagian besar mengalami obesitas ringan/ kelebihan berat badan 20-
40% dari berat badan ideal. Berdasarkan hasil analisis statistik menggunakan Spearman
Rank Correlation menunjukkan tingkat kemaknaan ρ = 0,000 <  (0,05) yang artinya ada
hubungan antara obesitas dengan kejadian osteoartritis pada pasien lanjut usia di poli
penyakit dalam BP4/ Rumah Sakit Karang Tembok Surabaya dengan derajat kekuatan
hubungan 0,437 yang berarti mempunyai korelasi sedang. Hal ini sesuai dengan penelitian
yang dilakukan oleh Framingham, Cushnagan dan HANES I.

Penelitian yang dilakukan oleh Framingham (1987), Cushnagan (1991) dan Health
and Nutrition Examination Survey/ HANES I (1988) didapatkan hubungan yang kuat
antara obesitas dan osteoartritis sendi lutut. Sebagian besar pasien osteoartritis mempunyai
berat rata-rata di atas normal / melebihi berat badan ideal. Berdasarkan teori dan beberapa
penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa obesitas dapat mengakibatkan terjadinya
osteoartritis.

Obesitas berhubungan dengan kejadian osteoartritis dengan tingkat korelasi sedang,
karena responden dengan obesitas mempunyai resiko osteoartritis lebih besar dan akan
menjadi osteoartritis yang lebih berat jika ditambah dengan faktor resiko yang lain. Makin
tinggi berat badan seseorang, makin besar kemungkinan seseorang untuk menderita
osteoartritis.
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2. Distribusi Kejadian Osteoartritis (Sendi Lutut) Pada Pasien Lanjut Usia
Berdasarkan Riwayat Trauma Pada Sendi.

Tabel 2 Distribusi kejadian osteoartritis pada lanjut usia berdasarkan riwayat trauma
pada sendi di Poli Penyakit Dalam BP4 / Rumah Sakit Karang Tembok bulan
November 2009.

Riwayat cidera
Kejadian OA Total

Sedang Berat
N % N % N %

Tidak pernah
cidera 13 20 24 36,92 37 56,92

Cidera ringan 0 0 9 13,84 9 13,84
Cidera sedang 7 10,76 8 12,3 15 23,07
Cidera berat 1 1,53 3 4,61 4 6,15

Jumlah 21 32,3 44 67,69 65 100
Spearman’s Rho ρ = 0,944                 r = 0,009

Tabel di atas menunjukkan bahwa responden dengan riwayat tidak pernah cidera
terdapat 13 responden (20%) mengalami OA sedang dan 24 responden (36,92%)
mengalami OA berat. Responden dengan riwayat cidera ringan terdapat 9 responden
(13,84%) mengalami OA berat. Responden dengan riwayat cidera sedang terdapat 7
responden (10,76%) mengalami OA sedang dan 8 responden (12,3%) mengalami OA
berat. Sedangkan responden dengan riwayat cidera berat terdapat 1 responden (1,53%)
mengalami OA sedang dan 3 responden (4,61%) mengalami OA berat.

Hasil kuesioner didapatkan sebagian besar responden tidak pernah ada riwayat trauma
pada sendi. Berdasarkan hasil analisis statistik menggunakan Spearman Rank Correlation
menunjukkan tingkat kemaknaan ρ = 0,944 >  (0,05) yang artinya tidak ada hubungan
antara riwayat trauma pada sendi dengan kejadian osteoartritis pada pasien lanjut usia di
poli penyakit dalam BP4 / Rumah Sakit Karang Tembok Surabaya. Hal ini tidak sesuai
dengan penelitian yang dilakukan oleh Dr Frank W. Roemer.

Penelitian yang dipimpin oleh Dr Frank W. Roemer, seorang profesor di Boston
University dan direktur kuantitatif imaging pusat di Department of Radiology di Boston
University School of Medicine. Studi ini menemukan bahwa selama 30 tahun tindak lanjut,
20,2 % dari pasien menunjukkan kehilangan tulang rawan lutut yang lambat dan 5,8%
cepat telah kehilangan tulang muda. Faktor resiko kehilangan tulang muda adalah robekan
atau cidera pada tulang rawan di lutut / meniscus. Trauma berat terutama pada sendi lutut
pada usia dini akan memicu munculnya osteoartritis yang lebih cepat. Dari teori dan
penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya riwayat trauma pada sendi dapat
mengakibatkan terjadinya osteoartritis.

Tidak ada hubungan antara riwayat trauma pada sendi dengan kejadian osteoartritis
dikarenakan dari seluruh responden tidak ada yang mengalami osteoartritis yang murni
disebabkan oleh faktor adanya riwayat trauma pada sendi, tapi lebih dikarenakan adanya
penyebab multifaktor, antara lain: obesitas, jenis kelamin, jenis pekerjaan dan tingkat
penggunaan sendi. Terbukti dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa kejadian osteoartritis
justru lebih banyak terjadi pada responden yang tanpa ada riwayat trauma pada sendi.
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3. Distribusi Kejadian Osteoartritis (Sendi Lutut) Pada Pasien Lanjut Usia
Berdasarkan Tingkat Penggunaan Sendi.

Tabel 3 Distribusi kejadian osteoartritis pada lanjut usia berdasarkan tingkat
penggunaan sendi pada responden di Poli Penyakit Dalam BP4 / Rumah
Sakit Karang Tembok bulan November 2009.

Penggunaan sendi
Kejadian OA Total

Sedang Berat
N % N % N %

penggunaan sendi
ringan 6 9,23 9 13,84 15 23,07

Penggunaan sendi
sedang 9 13,84 11 16,92 20 30,76

Penggunaan sendi
berat 6 9,23 24 36,92 30 46,15

Jumlah 21 32,3 44 67,69 65 100
Spearman’s Rho ρ = 0,089                      r = 0,009

Tabel di atas menunjukkan bahwa responden dengan tingkat penggunaan sendi ringan
terdapat 6 responden (9,23%) mengalami OA sedang dan 9 responden (13,84%)
mengalami OA berat. Responden dengan tingkat penggunaan sendi sedang terdapat 9
responden (13,84%) mengalami OA sedang dan 11 responden (16,92%) mengalami OA
berat. Sedangkan responden dengan tingkat penggunaan sendi berat terdapat 6 responden
(9,23%) mengalami OA sedang dan 24 responden (36,92%) mengalami OA berat.

Hasil kuesioner didapatkan hampir setengah dari responden mempunyai tingkat
penggunaan sendi berlebihan berat tetapi bukan pada sendi lutut. Berdasarkan hasil analisis
statistik menggunakan Spearman Rank Correlation menunjukkan tingkat kemaknaan ρ =
0,089 >  (0,05) yang artinya tidak ada hubungan antara tingkat penggunaan  sendi dengan
kejadian osteoartritis pada pasien lanjut usia di poli penyakit dalam BP4/ Rumah Sakit
Karang Tembok Surabaya. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian HANES I dan penelitian
yang dilakukan oleh Christoph Stehling, MD.

Penelitian HANES I (1988) mendapatkan bahwa pekerja yang banyak membebani
sendi lutut akan mempunyai resiko terserang osteoartritis lebih besar dibandingkan pekerja
yang tidak banyak membebani lutut. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Christoph
Stehling, MD seorang peneliti dari University of California, San Fransisco yang juga
presiden radiologi di University of Muenster, Germany menyatakan bahwa pada wanita
dan pria usia paruh baya yang melakukan aktivitas fisik tinggi, dapat mengalami kerusakan
pada lutut dan meningkatkan resiko osteoartitis. Dari hasil beberapa penelitian tersebut
dapat disimpulkan bahwa tingkat penggunaan sendi yang berlebihan dapat mengakibatkan
terjadinya osteoartritis.

Tidak ada hubungan antara tingkat penggunaan sendi dengan kejadian osteoartritis
dikarenakan dari seluruh responden tidak ada yang mengalami osteoartritis yang hanya
disebabkan oleh faktor penggunaan sendi yang berlebihan tapi ditambah dengan adanya
faktor lain, misalnya: obesitas, jenis kelamin, jenis pekerjaan dan adanya riwayat trauma
pada sendi. Terbukti dari sejumlah responden yang mengalami osteoartritis berat adalah
responden dengan tingkat penggunaan sendi ringan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Obesitas yang dialami pasien di poli penyakit dalam BP4/ Rumah Sakit Karang
Tembok Surabaya meningkatkan kejadian osteoartritis.
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2. Riwayat trauma pada sendi yang dialami pasien di poli penyakit dalam BP4/ Rumah
Sakit Karang Tembok Surabaya tidak mempengaruhi kejadian osteoartritis.

3. Tingkat penggunaan sendi yang berlebihan pada pasien di poli penyakit dalam BP4 /
Rumah Sakit Karang Tembok Surabaya tidak mempengaruhi kejadian osteoartritis.

Saran

1. Tenaga kesehatan pada umumnya dan dokter pada khususnya harus bisa melakukan
diagnosis yang akurat dan tepat, sehingga pengelolaan penderita osteoartritis baik
secara farmakologik atau non farmakologik dapat dilakukan dengan lebih tepat.

2. Tenaga kesehatan harus memahami bahwa prinsip penatalaksanaan osteoartritis
bertujuan untuk menghilangkan keluhan, mengoptimalkan fungsi sendi, mengurangi
ketergantungan, meningkatkan kualitas hidup, menghambat progresivitas penyakit dan
mencegah komplikasi.

3. Perawat dan tenaga kesehatan yang lain diharapkan mampu memberikan edukasi.
Dengan edukasi diharapkan pengetahuan penderita mengenai penyakit osteoartritis
menjadi meningkat dan pengobatan menjadi lebih mudah serta dapat diajak bersama-
sama untuk mencegah kerusakan organ sendi lebih lanjut.

4. Pasien juga disarankan untuk kontrol kembali sehingga dapat diketahui tingkat
perkembangan terhadap pengobatan yang diberikan.

5. Perlu ada penelitian yang lebih lanjut tentang faktor-faktor penyebab kejadian
osteoartritis pada pasien lanjut usia yang lain (jenis kelamin, genetik, gangguan syaraf
dan kelemahan otot).
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ABSTRAK

Triase adalah sistem pemilihan dan pemisahan penderita untuk menentukan
keparahan dan prioritas penanganan pasien, yang terdiri dari kasus-kasus darurat merah,
kuning untuk kasus urgensi, untuk kasus tidak mendesak hijau dan hitam untuk kasus
kematian. Aplikasi triase untuk menentukan tingkat perawatan yang dibutuhkan oleh
pasien yang mengalami krisis, jadi tidak dalam urutan kedatangan pasien. Penelitian ini
bertujuan untuk menguji apakah aplikasi triase perawat berhubungan dengan kepuasan
pasien di ruang gawat darurat Rumah Sakit Semen Gresik.

Desain penelitian ini menggunakan cross sectional. Teknis pengambilan sampel
menggunakan purposive sampling, dan ukuran sampel adalah 18 responden perawat dan
176 responden pasien, terdaftar sesuai dengan kriteria inklusi. Variabel bebas adalah
aplikasi dari triase perawat, dan variabel terikat adalah kepuasan pasien. Data dianalisis
dengan menggunakan Spearman Rank Test, dengan tingkat signifikansi α ≤ 0,05.

Hasil uji korelasi Spearman Rank untuk aplikasi triase perawat dengan kepuasan
ruang gawat darurat pasien triase hijau dan kuning diperoleh nilai ρ = 0,000 ≤ (0.050)
dengan korelasi itu, di triage merah diperoleh nilai ρ = 0,000 ≤ (0.050) dengan korelasi
yang sangat kuat, maka ditolak H0, yang berarti ada hubungan antara aplikasi dari triase
perawat dengan kepuasan ruang gawat darurat pasien.

Pendidikan dan pelatihan yang rutin untuk perawat yang bertugas di ruang gawat
darurat perlu dilakukan untuk meningkatkan keterampilan dalam melakukan triase yang
tepat.

Kata kunci: Perawat Triase, Kepuasan Pasien.

ABSTRACT

Triage was a system selection and segregation of patiens to determine the severity and
priority handling of patients, consisting of red emergency cases, yellow for the case
urgency, for the case of non urgency green and black for death cases.  Aplication of triage
to determine level of care needed by patients, the priority is the patients who experienced a
crisis, so not in order of arrival of the patient. The purpose of this study was to examines
the aplication of triage nurse relate to the satisfaction of the patient in the emergency
Room of Semen Gresik Hospital.

According the research objectives, the design of this study is cross sectional.
Technical of sampling use purposive sampling, and sample size was 18 respondens of
nurses and 176 respondens of patient, enrolled according to the inclusion criteria. The
independent variable was the aplication of triage nurse, and the dependent variable was
patient satisfaction. The data were analyzed using Spearman’s Rank Test, with
signification level of α ≤ 0.05.

The result of Spearman’s Rank Correlations test for the aplication of triage nurse with
satisfaction of the patient emergency room in triage green and yellow was obtained by the
value ρ = 0.000 ≤ (0.050) with the correlations was, in triage red was obtained by the
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value ρ = 0.000 ≤ (0.050) with the very strong correlations, then the rejected H0, which
means there is correlation between aplication of triage nurse with satisfaction of the
patient emergency room.

Necessary education and training routine and programed for the nurse on duty at the
emergency room to improved skill in doing the right triage.

Keywords: Triage Nurse, Patient Satisfaction.

PENDAHULUAN

Sistem triage yaitu suatu sistem seleksi dan pemilihan pasien untuk menentukan
tingkat kegawatan dan prioritas penanganan pasien (Depkes, 2005).  Kartu kode warna
triage dapat digunakan di sini setelah diperoleh informasi akurat tentang keadaan penderita
yaitu biru untuk pasien gawat darurat mengancam jiwa, merah untuk pasien gawat darurat,
kuning untuk pasien gawat tidak darurat, hijau untuk pasien tidak gawat darurat dan hitam
untuk pasien yang telah meninggal dunia. Sejalan dengan meningkatnya tingkat
pendidikan dan sosial ekonomi masyarakat, tuntutan masyarakat semakin meningkat
terhadap pelayanan kesehatan. Kompleksnya masalah kesehatan yang dihadapi oleh
masyarakat menuntut dikembangkannya pendekatan dan pelaksanaan asuhan keperawatan
yang paripurna (Nursalam, 2000). Keinginan  masyarakat untuk mencari pelayanan
kesehatan pada rumah sakit swasta semakin meningkat, dengan tuntutan pelayanan yang
cepat. Sehingga setiap pasien yang datang di Instalasi Gawat Darurat minta dilayani lebih
dulu tanpa mempertimbangkan sistem triage. Kadangkala perawat dihadapkan pada
pilihan yang sulit karena apabila tidak dilayani segera pasien atau keluarga biasanya
komplin dan merasa pelayanan di Instalasi Gawat Darurat lambat atau pilih kasih. Hal ini
dapat menimbulkan dampak pada pasien yaitu ketidakpuasan terhadap pelayanan di
Instalasi Gawat Darurat. Sedangkan dampak bagi perawat adalah tidak dapat maksimal
dalam menerapkan triage, dan bagi rumah sakit hal ini dapat menurunkan kunjungan
pasien ke Rumah Sakit Semen Gresik. Namun sampai saat ini hubungan penerapan triage
dengan kepuasan pasien di Instalasi Gawat Darurat belum diteliti.

Data rekam medis Rumah Sakit Semen Gresik tahun 2008, dari 20.161 kunjungan
pasien di Instalasi Gawat Darurat, triage tertinggi adalah triage hijau sebanyak 14.545
pasien (72,14%), triage kuning 5.437 pasien (26,96%), triage merah 130 pasien (0,64%),
triage biru 31 pasien (0,15%) dan yang paling sedikit triage hitam sebanyak 18 pasien
(0,08%). Data ini menunjukkan masih tingginya  pasien false emergency yang ditangani di
Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Semen Gresik. Pengalaman yang ada menunjukkan
bahwa lebih dari 60 % penderita yang mengalami trauma, meninggal dalam 4 jam pertama
di rumah sakit. Hal ini disebabkan keterlambatan penanganan dan tidak adekuatnya
resusitasi penderita. Apabila keadaan di atas diperbaiki dari segi tenaga, alat serta sistem
maka berdasarkan pengalaman yang ada 85 % kasus akan diselamatkan (hidup).

Pelayanan gawat darurat mempunyai aspek khusus karena mempertaruhkan
kelangsungan hidup seseorang. Oleh karena itu dari segi yuridis khususnya hukum
kesehatan terdapat beberapa pengecualian yang berbeda dengankeadaan biasa (Herkutanto,
2007). Untuk menilai dan menentukan tingkat urgensi masalah kesehatan yang dihadapi
pasien diselenggarakan triage. Tenaga yang menangani hal tersebut yang paling ideal
adalah  dokter, namun jika tenaga terbatas, di beberapa tempat dikerjakan oleh perawat
melalui standing order yang disusun rumah sakit, sehingga pelaksanaannya belum optimal.
Pasien atau keluarga pasien seringkali menempatkan diri dalam keadaan gawat darurat
walaupun sebenarnya tidak demikian (Herkutanto, 2007). Triage harus diterapkan pada
pelayanan gawat darurat untuk memberikan tindakan yang cepat dan tepat sesuai dengan
tingkat kegawatan pasien, untuk itu diperlukan sistem dan kualitas pelayanan yang baik.
Dalam pelaksanaannya banyak kendala sehingga penerapan triage masih sering tidak
sesuai standar. Hal ini disebabkan karena setiap pasien yang datang lebih dulu di Instalasi
Gawat Darurat minta segera dilayani walaupun tidak gawat darurat, dan apabila tidak
dilayani akan komplain karena merasa pelayanan lambat dan pilih kasih.
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Permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa diperlukan sistem dan kualitas
pelayanan yang baik dalam menangani pasien trauma agar tidak terjadi over triage dan
under triage. Penanggulangan masalah tersebut perlu ada sistem yang dapat diterima oleh
pasien dan keluarga serta kualifikasi tenaga perawat yang melakukan triage sesuai standar
sehingga pelayanan di Instalasi Gawat Darurat berjalan dengan baik. Dipandang dari segi
hukum dan medikolegal, pelayanan gawat darurat berbeda dengan pelayanan non-gawat
darurat karena memiliki karakteristik khusus, termasuk sistem triage yang harus dilakukan
di Instalasi Gawat Darurat (Herkutanto, 2007). Melihat permasalahan tersebut di atas
peneliti tertarik untuk meneliti hubungan penerapan triage dengan kepuasan pasien.

METODE DAN ANALISA

Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian Cross Sectional
yaitu jenis penelitian yang menekankan waktu pengukuran / observasi data variabel
independen dan dependen hanya satu kali, pada satu saat. Penelitian ini dilakukan di
Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Semen Gresik dan akan dilakukan mulai bulan
Oktober 2009. Populasi dari penelitian ini adalah perawat Instalasi Gawat Darurat sebesar
19 orang dan pasien Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Semen Gresik setiap bulan
sebesar 324 orang dengan teknik sampling Purposive Sampling. Jumlah sampel perawat
yang dijadikan responden dalam penelitian sesuai kriteria inklusi sebesar 18 orang. Besar
sampel untuk responden pasien adalah sebesar 176 responden. Dalam penelitian ini sebagai
variabel independen adalah penerapan triage perawat Instalasi Gawat Darurat, sedangkan
variabel dependennya adalah adalah tingkat kepuasan  pasien Instalasi Gawat Darurat.

Lembar observasi digunakan mengukur tentang penerapan sistem triage perawat yang
dimodifikasi sendiri oleh peneliti berdasarkan Prosedur Tetap Triage Rumah Sakit Semen
Gresik dan kuesioner untuk mengukur tingkat kepuasan pasien diadopsi dari instrumen
kepuasan pasien. Selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan menggunakan Spearman
Rank Correlation dimana data  yang dihasilkan dari observasi dan kuesioner diolah untuk
mendapatkan suatu korelasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Distribusi Kepuasan Pasien Terhadap Penerapan Triage Perawat Pada Triage
Hijau.

Tabel 1 Distribusi kepuasan pasien terhadap penerapan triage perawat pada triage
hijau di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Semen Gresik tanggal 1
Oktober 2009 s/d 30 November 2009.

Triage
hijau

Kepuasan pasien
TotalSangat

tdk puas
Tidak
puas

Puas Sangat
puas

N % n % n % n % N %
Kurang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cukup 0 0 3 3,41 8 9,09 2 2,27 13 14,77
Baik 0 0 0 0 13 14,77 62 70,45 7

5
85,23

Jumlah 0 0 3 3,41 21 23,86 64 72,72 8
8

100

Spearman’s Rho             p=0,000 r = 0,565

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa dengan penerapan triage hijau secara baik
didapatkan sebagian besar responden pasien menyatakan kepuasan sebanyak 75 orang
(85,23%), sedang pada penerapan cukup didapatkan pernyataan tidak puas sebanyak 3
responden (3,41%). Dari uji statistik menggunakan uji statistik Spearman Rank Correlation
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didapatkan nilai signifikansi ρ = 0,000 < α (0,050), maka Ho ditolak, yang berarti ada
hubungan antara penerapan triage hijau dengan kepuasan pasien. Derajat kekuatan
hubungan adalah r = 0,565 yang berarti mempunyai korelasi sedang.

Berdasarkan hasil analisis statistik menggunakan Spearman Rank Correlation pada
tabel 1 menunjukkan ada hubungan penerapan triage perawat pada triage hijau dengan
kepuasan pasien pada pasien di Instalasi Gawat Darurat RS Semen Gresik. Derajat
kekuatan hubungan adalah mempunyai korelasi sedang. Dalam penelitian ini, dari hasil
observasi didapatkan penerapan triage perawat di Instalasi Gawat Darurat pada triage hijau
hampir seluruh perawat menerapkan secara baik, sebagian kecil cukup, dan untuk kurang
tidak didapatkan. Dari hasil  kuesioner terhadap responden tentang penerapan triage
perawat pada triage hijau,  pada penerapan cukup dan hampir seluruhnya menyatakan puas
dan sangat puas dan hanya sebagian kecil responden yang menyatakan tidak puas. Pada
penerapan baik seluruhnya menyatakan puas dan sangat puas, tidak satupun responden
yang menyatakan tidak puas. Hal ini menunjukkan penerapan triage hijau berhubungan
dengan kepuasan pasien.

Sistem triage harus dilakukan di Instalasi Gawat Darurat (Herkutanto, 2007). Triage
adalah suatu sistem seleksi dan pemilahan pasien untuk menentukan tingkat kegawatan dan
prioritas penanganan pasien (Depkes, 2005). Triage hijau adalah kasus non urgency
merupakan prioritas terakhir adalah apa yang dinamakan kondisi tidak gawat tidak darurat
yaitu pasien walking wounded, tetapi dapat juga termasuk kasus lain yang stabil
hemodinamiknya tetapi ada riwayat terluka sebelumnya. Termasuk dalam kategori ini
adalah: laserasi kulit, kontusio, abrasi dan jenis lainnya, fraktur dan dislokasi tertentu,
demam dan kondisi medis lainnya.

Pasien tidak gawat tidak darurat yang datang di Instalasi Gawat Darurat juga
membutuhkan penanganan yang baik sehingga tidak bertambah parah penyakitnya,
walaupun tidak menjadi prioritas dalam penanganannya. Dari pengalaman dan penelitian
umumnya pasien yang datang di Instalasi Gawat Darurat  merasa sakitnya parah atau ingin
mendapatkan penanganan yang cepat. Karakteristik tingkat pendapatan pasien juga
berpengaruh pada tingkat kepuasan pasien tersebut terhadap penerapan triage perawat di
Instalasi Gawat Darurat RS Semen Gresik. Pasien dengan tingkat pendapatan yang tinggi,
sering menginginkan pelayanan triage terlebih dahulu dari pada pasien lain walaupun
dengan triage yang lebih gawat.

2. Distribusi Kepuasan Pasien Terhadap Penerapan Triage Perawat Pada Triage
Kuning

Tabel 2 Distribusi kepuasan pasien terhadap penerapan triage perawat pada triage
kuning di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Semen Gresik tanggal 1
Oktober 2009 s/d 30 November 2009.

Triage
kuning

Kepuasan pasien
TotalSangat

tdk puas
Tidak
puas Puas Sangat

puas
N % n % n % n % N %

Kurang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cukup 0 0 2 3,07 6 9,23 3 4,63 11 16,92
Baik 0 0 0 0 7 10,77 47 72,30 5

4
83,08

Jumlah 0 0 2 3,07 13 20 50 76,92 6
5

100

Spearman’s Rho         ρ = 0,000 r = 0,551

Tabel 2 di atas menyebutkan bahwa dengan penerapan triage kuning secara baik
didapatkan sebagian besar responden pasien menyatakan kepuasan sebanyak 54 orang
(83,08%), sedang pada penerapan cukup didapatkan pernyataan tidak puas sebanyak 2
responden (3,07%). Dari uji statistik menggunakan uji statistik Spearman Rank Correlation
didapatkan nilai signifakasi ρ = 0,000 < α (0,050), maka Ho ditolak, yang berarti ada
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hubungan antara penerapan triage kuning dengan kepuasan pasien. Derajat kekuatan
hubungan adalah r = 0,551 yang berarti mempunyai korelasi sedang.

Berdasarkan hasil analisis statistik menggunakan Spearman Rank Correlation pada
tabel 2 menunjukkan ada hubungan penerapan triage perawat pada triage kuning dengan
kepuasan pasien pada pasien di Instalasi Gawat Darurat RS Semen Gresik. Derajat
kekuatan hubungan adalah mempunyai korelasi sedang. Dalam penelitian ini, dari hasil
observasi didapatkan penerapan triage perawat di Instalasi Gawat Darurat pada triage
kuning hampir seluruh perawat menerapkan secara baik, sebagian kecil cukup, dan untuk
kurang tidak didapatkan. Dari hasil kuesioner terhadap responden tentang penerapan triage
perawat pada triage kuning, pada penerapan cukup dan hampir seluruhnya menyatakan
puas dan sangat puas dan hanya sebagian kecil responden yang menyatakan tidak puas.
Pada penerapan baik seluruhnya menyatakan puas dan sangat puas, tidak satupun
responden yang menyatakan tidak puas. Hal ini menunjukkan penerapan triage kuning
berhubungan dengan kepuasan pasien.

Triage kuning adalah kasus urgency atau gawat tidak mengancam nyawa. Kategori ini
yaitu mereka yang harus ditangani dalam beberapa waktu, atau mereka yang secara
fisilogis stabil tetapi kemudian dapat menurun jika tidak ditangani dalam beberapa jam.
Termasuk dalam kategori ini adalah : cedera spinal, stroke, apendiksitis, cholisistitis
(Depkes, 2005).

Pasien gawat tidak mengancam nyawa yang datang di Instalasi Gawat Darurat
kondisinya lebih parah dari pasien-pasien dengan triage hijau sehingga harus lebih
didahulukan dan lebih menjadi prioritas dalam penanganannya. Dari pengalaman dan
penelitian umumnya pasien yang datang di Instalasi Gawat Darurat kondisinya memang
lebih parah dan memerlukan  penanganan yang cepat dan tepat. Pasien dengan kategori ini
lebih rawan baik karena kasus penyakitnya atau beresiko komplin apabila penanganan di
Instalasi Gawat Darurat dirasa lambat atau kurang tepat sesuai yang diharapkan. Maka
dibutuhkan perawat yang mempunyai kemampuan melakukan triage sehingga proses
penerapan triage yang dilakukan perawat pada kasus ini dilakukan dengan baik. Dalam
penelitian ini ditemukan adanya perbedaan kemampuan dalam melakukan penerapan triage
antara perawat yang sudah mendapatkan pelatihan tentang triage dengan perawat yang
belum mendapatkan pelatihan atau yang hanya mendapatkan pengetahuan triage dari
materi orientasi perawat baru di Instalasi Gawat Darurat. Perawat yang sudah mendapatkan
pelatihan, dalam menerapkan triage lebih baik bila dibandingkan dengan perawat yang
belum mendapatkan pelatihan tentang triage.

3. Distribusi Kepuasan Pasien Terhadap Penerapan Triage Perawat Pada Triage
Merah

Tabel 3 Distribusi kepuasan pasien terhadap penerapan triage perawat pada triage
merah di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Semen Gresik tanggal 1
Oktober 2009 s/d 30 November 2009

Triage
merah

Kepuasan pasien
TotalSangat

tdk puas
Tidak
puas Puas Sangat

puas
N % n % n % n % N %

Kurang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cukup 0 0 0 0 3 13,04 0 0 3 13,04
Baik 0 0 0 0 1 4,35 19 82,61 20 86,96
Jumlah 0 0 0 0 4 17,39 19 82,61 23 100
Spearman’s Rho ρ = 0,000 r = 0,844

Tabel 3 di atas menunjukkan dengan penerapan triage merah secara baik didapatkan
sebagian besar responden pasien menyatakan kepuasan sebanyak 20 orang (86,96%),
sedang pada penerapan cukup didapatkan pernyataan puas sebanyak 3 orang (13,04%) dan
tidak satupun responden yang menyatakan tidak puas. Hasil uji statistik menggunakan uji
statistik Spearman Rank Correlation didapatkan nilai signifakasi ρ = 0,000 < α (0,050),
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maka Ho ditolak, yang berarti ada hubungan antara penerapan triage merah dengan
kepuasan pasien. Derajat kekuatan hubungan adalah r = 0,844 yang berarti mempunyai
korelasi sangat kuat.

Berdasarkan hasil analisis statistik menggunakan Spearman Rank Correlation pada
tabel 3 menunjukkan ada hubungan penerapan triage perawat pada triage merah dengan
kepuasan pasien pada pasien di Instalasi Gawat Darurat RS Semen Gresik. Derajat
kekuatan hubungan adalah mempunyai korelasi sangat kuat. Dalam penelitian ini, dari
hasil observasi didapatkan penerapan triage perawat di Instalasi Gawat Darurat pada triage
merah hampir seluruh perawat menerapkan secara baik, sebagian kecil cukup, dan untuk
kurang tidak didapatkan. Dari hasil kuesioner terhadap responden tentang penerapan triage
perawat pada triage merah, pada penerapan cukup dan baik seluruhnya menyatakan puas
dan sangat puas, dan tidak satupun responden yang menyatakan tidak puas. Hal ini
menunjukkan penerapan triage merah berhubungan dengan kepuasan pasien.

Triage merah adalah kasus emergency atau  gawat mengancam nyawa adalah pasien-
pasien yang membutuhkan stabilisasi. Termasuk dalam kategori ini, misalnya : syok oleh
berbagai sebab, gangguan pernafasan, trauma kepala dengan pupil anisokor, perdarahan
eksternal massif, gangguan jantung yang mengancam, luka bakar lebih dari 50 % atau luka
bakar di daerah thoraks (Depkes, 2005).

Pasien gawat mengancam nyawa yang datang di Instalasi Gawat Darurat  biasanya
kondisinya sangat parah dan penanganannya harus menjadi prioritas utama, ketepatan
dalam penerapan triage pada kasus ini harus benar-benar baik dan cepat karena pasien
harus segera ditangani. Sesuai dengan teori pasien-pasien dengan triage merah respon
timenya harus kurang dari 5 menit, yaitu pasien datang harus langsung mendapatkan
penanganan gawat darurat untuk mencegah kecacatan atau kematian akibat penyakitnya.
Dari pengalaman dan penelitian umumnya pasien yang datang di  Instalasi Gawat Darurat
kondisinya memang sangat parah dan memerlukan penanganan yang cepat dan tepat.
Untuk itu dalam penerapan triage pada kasus ini dibutuhkan perawat yang mahir dan sudah
mendapatkan pelatihan triage.

4. Hubungan Penerapan Triage Perawat Pada Triage Biru Dan Triage Hitam
Dengan Kepuasan Pasien

Di Instalasi Gawat Darurat RS Semen Gresik untuk triage biru dan triage hitam,
kasusnya sangat sedikit. Pada saat dilakukan penelitian selama bulan Oktober 2010 sampai
dengan bulan November 2010, untuk triage biru sebanyak 4 kasus, dan untuk triage hitam
sebanyak 1 kasus.  Tetapi untuk kasus-kasus tersebut semuanya terjadi pada malam hari
dan pada saat peneliti tidak berada di Instalasi Gawat Darurat sehingga tidak dilakukan
observasi penerapan triage perawat maupun kuesioner penilaian kepuasan pasien  dengan
triage biru maupun triage hitam, sehingga variabel tersebut tidak dilakukan pengukuran.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Penerapan triage pada pasien di Instalasi Gawat Darurat telah dilakukan dengan baik
oleh hampir seluruh perawat.

2. Penerapan triage perawat cukup pada triage hijau dan kuning hampir seluruh pasien
menyatakan puas dan sangat puas, dan hanya sebagian kecil yang menyatakan tidak
puas. Sedangkan pada penerapan triage baik pada triage hijau dan kuning seluruh
pasien menyatakan puas dan sangat puas dan tidak satupun pasien yang menyatakan
tidak puas. Sedangkan untuk triage merah pada penerapan triage cukup dan baik
seluruh responden menyatakan puas dan sangat puas dan tidak satupun yang
menyatakan tidak puas.

3. Penerapan triage perawat yang baik akan menjadi dasar penanganan pasien sesuai
tingkat kegawatannya sehingga dapat  berdampak pada peningkatan kepuasan pasien.
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Saran

1. Perawat yang bertugas di Instalasi Gawat Darurat RS Semem Gresik harus terus
meningkatkan kemampuan dalam melakukan triage dengan baik sehingga penanganan
pasien lebih cepat, tepat sesuai kegawatannya.

2. Rumah Sakit hendaknya membuat program pelatihan tentang triage bagi perawat yang
bertugas di Instalasi Gawat Darurat, sehingga semua perawat sudah terlatih dan mahir
dalam menerapkan triage kepada semua pasien yang datang di Instalasi Gawat
Darurat.

3. Perlu penelitian lebih lanjut dengan menambah jumlah sampel, menambah beberapa
faktor yang berhubungan dengan kepuasan pasien, dan menggunakan kuesioner yang
lebih valid.

KEPUSTAKAAN

Andali, Sukwan. (1997). Perawatan Gawat Darurat. Jakarta : Buku Kedokteran EGC.

Andrianto, Petrus. (1996). Catatan Saku Perawatan Kritis. Edisi 2. Jakarta : Buku
Kedokteran EGC.

American Heart Asociation. (2005). Hand Book Emergecy Cardiovascular Care Guide
Lines.New York : AHA.

Arikunto, Suharsimi. (2002). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : PT.
Rineka Cipta.

Azwar, A. (1996). Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

Aziz, A, Alimul Hidayat. (2007). Metode Penelitian Keperawatan Dan Teknik Analisis
Data. Jakarta : Salemba Medika.

Departemen Kesehatan RI. (2005). Standar Pelayanan Keperawatan Gawat Darurat Di
Rumah Sakit. Jakarta : Direktorat Bina Keperawatan Direktorat Jendral Bina
Pelayanan Medik.

Departemen Kesehatan RI. (1995). Pedoman Pelayanan Gawat Darurat, Jakarta :
Direktorat Jendral Pelayanan Medik.

Faisal, Baras. (2003). Advanced Cardiac Life Support, Jakarta : Pusdiklat RS. Pusat
Jantung Harapan Kita.

Gaspersz, Vincent. (2002). Total Quality Management. Cetakan Kedua. Jakarta : PT.
Gramedia Pustaka Utama.

Handoko, T Hani. (1996). Manajemen Personalia Dan Sumber Daya Manusia. Edisi
kedua. Yogyakarta : BPFE UGM.

Hasibuan, Malayu S.P. (2001). Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi.
Jakarta : Bumi Aksara.

Hedjrachman, Ranupandojo dan Suad Husnan. (1986). Manajemen Personalia.
Yogyakarta : BPFE UGM.

Herkutanto (2007). Aspek Medikolegal Pelayanan Gawat Darurat. Majalah Kedokteran
Volume 57. Jakarta.



Journals of Ners Community Vol 3 No 2 November 2012

166

Ibrahim, Buddy (2000). Total Quality Management Pandunag Untuk Menghadapi
Persaingan Global. Jakarta : Djambatan.

Kuntjoro, Tjahyono. (1998). Total Quality Management Rekam Medis, Modul
Progam Pengembangan Profesional. Yogyakarta : Magister Managemen Rumah Sakit
UGM.

Mangkunegara, Anwar Prabu. (2001). Manajemen Sumber Daya Manusia
Perusahaan. Cetakan Ketiga. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Notoatmojo, Soekidjo. (2002). Metodologi Penelitian Ilmu Kesehatan. Jakarta : PT.
Rineka Cipta.

Nursalam. (2003). Konsep & Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan
Pedoman skripsi, Tesis Dan Instrumen Penelitian Keperawatan. Jakarta : Salemba.

Nursalam, & Siti Pariani. (2001). Pendekatan Praktis Metodologi Riset Keperawatan.
Jakarta : CV. Sagung Seto.

Saryono. (2008). Metodologi Penelitian Kesehatan. Malang : Mitra Cendekia.

Saiffudin A. (2001). Reliabilitas Dan Validitas. Cetakan Ketiga. Yogyakarta : Pustaka
Pelajar.

Singgih. (2001). Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik. Cetakan Kedua. Jakarta : PT.
Elex Media Komputindo.

Sugiyono. (2002). Statistik Untuk Penelitian. Bandung : CV. Alfabeta.

Tjiptono, Fandi. (2000). Total Quality Management. Yogyakarta : Andi.



Journals of Ners Community Vol 3 No 2 November 2012

167
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(The Behavioral of Nurses in Interpretation of ECG with the Arrhythmia Treatment in
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ABSTRAK

EKG adalah grafik yang menggambarkan rekaman listrik jantung atau perubahan
potensial listrik jantung. Aritmia jantung merupakan gangguan sistem elektrofisiologi
normal konduksi jantung. Aritmia juga dapat berarti pembentukan gangguan. Interpretasi
EKG untuk mendeteksi aritmia dari perawat di ICU dan UGD dapat dapat digunakan untuk
dasar pengobatan aritmia sebelum dokter datang. Penelitian ini membahas perilaku
perawat (pengetahuan, sikap, dan praktek) pada interpretasi EKG, dan pengobatan aritmia
di ICU dan UGD Rumah Sakit Semen Gresik.

Menurut tujuan penelitian, desain penelitian ini adalah cross sectional. Teknis
pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, ukuran sampel berjumlah 24
responden yang terdaftar sesuai dengan kriteria inklusi. Variabel bebas adalah perilaku
perawat dalam penafsiran EKG, dan variabel terikat adalah pengobatan aritmia. Data
dianalisis dengan menggunakan Spearman Rank Test, dengan tingkat signifikansi α ≤ 0,05.

Hasil uji korelasi Spearman Rank untuk pengetahuan dengan pengobatan aritmia
mendapat nilai ρ = 0,030 ≤ (0.050), maka Ho ditolak, yang berarti ada hubungan antara
pengetahuan tentang pengobatan aritmia di ICU dan UGD Semen Rumah Sakit Gresik.
Hasil tes sikap variabel dengan uji korelasi Spearman Rank mendapat nilai ρ = 0,028 ≤
(0.050) yang berarti ada hubungan antara sikap terhadap pengobatan aritmia, dan hasil tes
Korelasi Spearman Rank pada variabel praktek interpretasi EKG didapatkan nilai ρ =
0,009 ≤ (0.050) yang berarti ada hubungan antara praktek dengan pengobatan aritmia.

Pendidikan dan pelatihan perawat perlu dilakukan untuk meningkatkan
pengetahuan, sikap dan praktek terhadap pengobatan aritmia, tetapi juga diperlukan
komitmen perawat untuk selalu meningkatkan kualitas diri.

Kata kunci: Perilaku (Pengetahuan, Sikap, Praktek), Pengobatan Aritmia.

ABSTRACT

ECG is graph depicting the electrical recordings of heart or heart electrical potential
changes associated with time. Arrhythmias were abnormal heart electrophysiology’s
mainly cardiac conduction system disorder. Arrhythmia can also mean the formation of
interference and / or conducts impulses. Interpretations of ECG were important to detected
arrhythmia and than nurse in the ICU and Emergency Room can treatment of arrhythmia
before the doctor visited. This study discusses the behavioral of nurses (knowledge,
attitudes, and practice) in interpretation of ECG, and the arrhythmia treatment in the ICU
and Emergency Room of Semen Gresik Hospital.

According the research objectives, the design of this study is cross sectional.
Technical of sampling use purposive sampling, and sample size was 24 respondents’,
enrolled according to the inclusion criteria. The independent variable was behavioral of
nurse in interpretation ECG, and the dependent variable was arrhythmia treatment. The
data were analyzed using Spearman’s Rank Test, with signification level of α ≤ 0.05.

The result of Spearman’s Rank Correlations test for knowledge with the arrhythmia
treatment got value ρ = 0.030 ≤ (0.050), then the rejected Ho, which means there is
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correlation between knowledge of the arrhythmia treatment in the ICU and Emergency
Room of Semen Gresik Hospital. Test results of variable attitude Spearman Rank
Correlation got value ρ = 0.028 ≤ (0.050), than the rejected Ho, which means there is
correlation between attitude to the arrhythmia treatment, and the test result Spearman
Rank Correlations variable practice on the value ρ = 0.009 ≤ (0.050), than the rejected
Ho, which means there is correlation between the practice with the arrhythmia treatment.

Necessary education and training arrhythmia treatment of the nurse to increase
knowledge, improve attitude and practice toward the arrhythmia treatment, but it also
required the commitment of nurses to always improve the quality of self.

Keywords: Behavioral (Knowledge, Attitudes, Practice), Arrhythmia Treatment.

PENDAHULUAN

Intensive Care Unit dan Unit Gawat Darurat merupakan suatu tempat pelayanan
kesehatan dan perawatan bagi pasien berpenyakit kritis, dimana sering pasien yang dirawat
dihadapkan pada kondisi jiwa yang terancam sehingga diperlukan perawat yang sudah
mendapatkan pendidikan khusus dan memerlukan  dedikasi dan motivasi yang tinggi bagi
perawat yang bekerja di ICU dan IGD. Para perawat tersebut harus mampu melakukan
interpretasi EKG, dapat mendeteksi suatu gangguan irama jantung (aritmia) sehingga
pasien tidak jatuh dalam suatu gangguan irama jantung (aritmia) yang mengancam jiwa,
serta dapat bertindak mandiri untuk menangani  kegawatan tersebut sebelum dokter datang
(Pelatihan ICU Tingkat Dasar, RSUD Dr. Sutomo, 2004 ). Upaya yang dilakukan untuk
meningkatkan pelayanan kepada pasien di ICU dan IGD Rumah Sakit Semen Gresik
adalah melalui pendidikan dan pelatihan, terutama kemampuan perawat dalam
menginterpretasi EKG, yaitu melalui pelatihan EKG selama 3 bulan oleh dokter Spesialis
Jantung dan Pembuluh darah dan harus lulus bersertifikat, membuat prosedur tetap tentang
membuat rekaman EKG 12 lead, melakukan resusitasi jantung paru, menyiapkan pasien
dan alat untuk  tindakan DC shock. Di ICU dan  IGD Rumah  Sakit  Semen  Gresik,
didapatkan sebagian besar perawat menyatakan bahwa mereka masih merasa kesulitan
dalam menginterpretasi EKG. Namun sampai saat ini, hubungan perilaku perawat dalam
menginterpretasi EKG dengan penanganan aritmia masih belum jelas.

Hasil Cardiovasculer Health Study ( 1997 ), 12% penderita aritmia diketahui saat
mereka melakukan cek kesehatan rutin dengan pemeriksaan EKG. Aritmia yang berbahaya
jenis Ventrikel Takikardi dan Ventrikel Fibrilasi menyebabkan 300.000 kematian pertahun
di Amerika Serikat. Data pada Ruang Perawatan Koroner Invasive RS. Cipto
Mangunkusumo Jakarta ( 2006 ), 6,7% pasien mengalami gangguan irama jantung Atrial
Fibrilasi, dan jenis gangguan irama jantung yang dapat menyebabkan kematian mendadak
yaitu Ventrikel Takikardi dan Ventrikel Fibrilasi. Berdasarkan data pada catatan rekam
medis di ICU Rumah Sakit Semen Gresik  selama 6 bulan terakhir pada tahun 2009,
terdapat 49% dari 208 pasien yang dirawat adalah pasien kasus kardiologi. Dari kasus
kardiologi tersebut terdapat 17% pasien aritmia dan meninggal 0,29% karena aritmia.
Berdasarkan survey awal melalui pengamatan dan wawancara sementara terhadap perawat
ICU Rumah Sakit Semen Gresik, 7 dari 11 perawat (63,6%), menyatakan  bahwa mereka
kurang memahami konsep dasar EKG, terutama mengenali perubahan-perubahan pada
gambaran aritmia dan masih perlu waktu untuk menentukan hasil interpretasinya,  perawat
masih sering bertukar pendapat (diskusi) terlebih dahulu dengan sesama teman sejawat
untuk memastikan hasil interpretasinya. Hal inilah yang mempengaruhi tindakan  perawat
dalam memberikan penanganan pada pasien aritmia sehingga mereka bisa jatuh ke dalam
kondisi aritmia yang mengancam jiwa.

Gangguan jantung (aritmia) adalah kelainan elektrofisiologis jantung yang  disebabkan
oleh gangguan konduksi jantung, gangguan pembentukan dan atau penghantaran impuls.
Gangguan irama jantung dapat terkena kepada siapa saja tanpa memandang suku, bangsa
dan ras. Gangguan irama jantung dapat berupa Atrial Fibrilasi, Atrial Flutter, Blok,
Ventrikel Takikardi, Ventrikel Fibrilasi serta gangguan irama lain (Cardiovaskuler Health
Study, 1997). Kematian mendadak berasal dari gangguan irama diperkirakan 50% dari
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seluruh kematian karena penyakit jantung. Ventrikel Takikardi dan Ventrikel Fibrilasi
merupakan penyebab 50% kematian mendadak yang biasanya terjadi 1 jam setelah
serangan Infark Miokard Akut (Irwanashari, 2009), sehingga diperlukan upaya
penanggulangan melalui observasi terhadap perubahan perubahan pada irama jantung
(interpretasi EKG) dan diperlukan kecepatan tindakan dalam penanganan aritmia.
Menurut Green (1980) yang dikutip Notoatmodjo (2003), perilaku petugas kesehatan
dipengaruhi oleh beberapa faktor meliputi aspek pengetahuan, sikap petugas serta tindakan
itu sendiri. Sudirman (1988) mengemukakan bahwa ranah kognitif berkenaan dengan
perilaku yang berhubungan dengan berfikir, mengetahui dan memecahkan masalah. Sikap
merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap stimulus atau
obyek  kesehatan, kemudian mengadakan penelitian atau pendapat terhadap apa yang
diketahui, proses selanjutnya ia akan melaksanakan atau mempraktekkan apa yang
diketahui atau disikapinya (Notoatmodjo, 2003). Perilaku perawat dalam menginterpretasi
EKG sangat berperan penting dalam penanganan aritmia karena perawat berada selama 24
jam dengan pasien dan perawat adalah orang pertama yang harus mengetahui tentang
perubahan-perubahan yang terjadi dengan pasien.

Berdasarkan fenomena di atas, menimbulkan ketertarikan peneliti untuk mengkaji
hubungan perilaku perawat dalam menginterpretasi EKG dengan penanganan aritmia.
Diharapkan perilaku perawat yang didukung pengetahuan yang banyak, sikap yang baik
dan tindakan yang tepat akan meningkatkan pelayanan keperawatan pada pasien dengan
aritmia.

METODE DAN ANALISA

Desain penelitian ini adalah Cross Sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah
perawat yang bertugas di ruang ICU dan IGD Rumah Sakit Semen Gresik yang menangani
aritmia sebanyak 30 perawat. Samplingnya menggunakan metode Purposive Sampling.
Jadi besar sampel yang disesuaikan dengan kriteria inklusi sebanyak 24 perawat. Penelitian
ini akan dilakukan di Rumah Sakit Semen Gresik dengan waktu pelaksanaan pengumpulan
data pada bulan Oktober-Nopember 2009.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah perilaku (pengetahuan, sikap dan
tindakan) perawat dalam menginterpretasi EKG. Variabel dependennya adalah penanganan
aritmia. Pengambilan data dilakukan dengan peneliti melakukan kontrak dan persetujuan
dengan responden yaitu perawat ICU dan IGD. Peneliti memberikan lembar kuesioner
kepada responden (perawat ICU dan IGD) untuk menilai pengetahuan, sikap dan tindakan
dalam menginterpretasi EKG. Responden mengisi kuesioner didampingi oleh peneliti.
Selanjutnya peneliti melakukan klarifikasi terhadap apa yang diisi responden. Peneliti
melakukan observasi terhadap tindakan perawat saat menangani aritmia dan wawancara
terstruktur untuk menilai tindakan perawat dalam penanganan aritmia. Instrumen yang
telah diisi kemudian diberi kode sesuai kriteria yang telah ditentukan, ditabulasi, dianalisis
dan diolah dengan uji statistik Spearman.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Distribusi Penanganan Aritmia Berdasarkan Pengetahuan Perawat Dalam
Menginterpretasi EKG

Tabel 1 Distribusi penanganan aritmia berdasarkan pengetahuan perawat dalam
menginterpretasi EKG di ICU dan IGD RS Semen Gresik bulan Oktober -
Nopember 2009

No

Pengetahuan
perawat dalam

Menginterpretasi
EKG

Penanganan Aritmia
Total

Baik Cukup Kurang
N % N % N % N %

1 Baik 2 8,33 1 4,17 0 0 3 12,5
2 Cukup 11 45,8 2 8,34 3 12,6 16 66,7
3 Kurang 0 0 3 12,5 2 8,32 5 20,8

Jumlah 13 54,1 6 25 5 20,9 24 100

Spearman's Rho ρ = 0,030 r = 0,444

Tabel 1 di atas menunjukkan data bahwa dari 24 responden, sebagian besar (66,7%)
yang berpengetahuan cukup dalam menginterpretasi EKG dapat melakukan penanganan
aritmia dengan baik (45,8%). Sedangkan responden berpengetahuan baik, tidak satupun
melakukan penanganan aritmia kurang (0%). Selain itu dapat juga dilihat hasil uji
Spearman’s Rho didapatkan nilai signifikansi ρ = 0,030 ≤ α (0,050), maka Ho ditolak,
yang berarti ada hubungan antara pengetahuan perawat dalam menginterpretasi EKG
dengan penanganan aritmia. Derajat kekuatan hubungan adalah r = 0,444 yang berarti
mempunyai korelasi sedang.

Menurut Benyamin Bloom (1908) yang dikutip Notoatmodjo (2003), pengetahuan
merupakan hasil dari tahu, dan terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap
obyek tertentu. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam
membentuk tindakan seseorang (0vert Behavior). Dari pengalaman dan penelitian terbukti
bahwa perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku
yang tidak didasari oleh pengetahuan. Pengetahuan yang tercakup dalam domain kognitif
mempunyai 6 tingkatan, yaitu tahu (know), memahami (comprehention), aplikasi
(application), analisa (analysis), sintesis (synthesis), evaluasi (evaluation). Dari teori
tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang yang mempunyai pengetahuan dalam
menginterpretasi EKG yang baik akan berperilaku baik pula dalam praktik kesehatan.
Dalam penelitian ini, berdasarkan analisis statistik hal tersebut dapat dibuktikan adanya
hubungan antara pengetahuan perawat dalam menginterpretasi EKG dengan penanganan
aritmia walaupun mempunyai korelasi sedang. Seseorang yang berpengetahuan baik akan
berperilaku baik dari pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan baik tidaknya
bagi dirinya dan orang lain. Perilaku perawat yang baik dalam menginterpretasi EKG, baik
pula dalam melakukan penanganan aritmia.

Karakteristik pengetahuan responden menunjukkan bahwa sebagian besar responden
mempunyai pengetahuan cukup, hal ini dikarenakan pendidikan responden seluruhnya
adalah D3 keperawatan, sehingga memungkinkan memperoleh pengetahuan dengan cara
modern melalui penelitian metode ilmiah dan terjadi aplikasi domain kognitif dalam 6
tingkatan bisa berjalan baik. Semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin baik pula
pengetahuannya. Pendidikan yang tinggi memudahkan seseorang untuk memperoleh
informasi tentang pendidikan kesehatan khususnya tentang pengetahuan EKG yang
didapatkan dari pelatihan EKG, yang dapat diterapkan dalam melakukan penanganan
aritmia di tempat kerja.



Journals of Ners Community Vol 3 No 2 November 2012

171

Berdasarkan hasil kuesioner terhadap pengetahuan perawat dalam menginterpretasi
EKG, semua responden salah dalam menjawab pertanyaan no.5 yaitu tentang cara
menginterpretasi gelombang QRS yang benar. Kesalahan dalam menginterpretasi
gelombang QRS akan berpengaruh terhadap interpretasi aritmia seperti PVC, VF, ataupun
VT sehingga berpengaruh pula dalam ketepatan dan kecepatan penanganan aritmia. Untuk
itu diharapkan perawat memanfaatkan waktu luang untuk mendapatkan pengetahuan
tentang EKG dan penanganan aritmia melalui media masa, buku-buku, materi pelatihan
dan seminar-seminar.

2. Distribusi Penanganan Aritmia berdasarkan Sikap Perawat Dalam
Menginterpretasi EKG

Tabel 2 Distribusi penanganan aritmia berdasarkan sikap perawat dalam
menginterpretasi EKG di ICU dan IGD RS Semen Gresik bulan Oktober -
Nopember 2009.

No

Sikap perawat
dalam

Menginterpretasi
EKG

Penanganan Aritmia
Total

Baik Cukup Kurang
N % N % N % N %

1 Baik 3 12,5 0 0 0 0 3 12,5
2 Cukup 9 37,5 7 29,2 4 16,7 20 83,3
3 Kurang 0 0 0 0 1 4,16 1 4,16

Jumlah 12 50 7 29,2 5 20,8 24 100

Spearman's Rho ρ = 0,028 r = 0,448

Tabel 2 di atas menunjukkan data bahwa dari 24 responden, hampir seluruhnya
(83,3%) adalah responden yang bersikap cukup dalam menginterpretasi EKG dengan
penanganan aritmia baik (37,5%). Sedangkan seluruh responden yang bersikap baik, tidak
satupun melakukan penanganan aritmia kurang (0%). Hasil uji Spearman’s Rho didapatkan
nilai signifikan ρ = 0,028 ≤ α (0,050) maka Ho ditolak, yang berarti ada hubungan antara
sikap perawat dalam menginterpretasi EKG dengan penanganan aritmia. Derajat kekuatan
hubungan adalah r = 0,448 yang berarti mempunyai korelasi sedang.

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 aktifitas, akan tetapi merupakan predisposisi
tindakan atau perilaku. Dalam bagian lain, Allport dalam Notoatmodjo (2003) menjelaskan
bahwa sikap itu mempunyai 3 komponen pokok yaitu : kepercayaan, ide dan konsep
terhadap suatu obyek, evaluasi terhadap suatu obyek, dan kecenderungan untuk bertindak.
Ketiga komponen ini secara bersama-sama membentuk sikap yang utuh. Dalam
pembentukan sikap yang utuh ini, pengetahuan, pikiran, keyakinan dan emosi memegang
peranan penting. Dari teori tersebut dapat disimpulkan bahwa sikap seseorang akan dapat
menentukan perilakunya. Dalam penelitian ini, dari analisis statistik hal tersebut dapat
dibuktikan dengan adanya hubungan sedang antara sikap perawat dalam menginterpretasi
EKG dengan penanganan aritmia.

Menurut Notoatmodjo (2003), seperti halnya pengetahuan, sikap terdiri dari beberapa
tingkatan yaitu: menerima, merespon, menghargai, dan bertanggung jawab atas segala
yang dipilihnya dengan segala resiko.

Menurut Azwar (2003),pembentukan sikap dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara
lain: pengalaman pribadi, pengaruh orang lain yang dianggap penting, pengaruh
kebudayaan, media masa, lembaga pendidikan, lembaga agama dan pengaruh faktor
emosional.
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Hasil penelitian terhadap sikap menunjukkan bahwa hampir seluruh responden
bersikap cukup, hal ini dikarenakan hampir setengahnya responden bekerja 8-9 tahun.
Sikap terdiri dari 3 komponen yaitu salah satunya adalah komponen kognitif yang berisi
kepercayaan seseorang mengenai apa yang berlaku atau apa yang benar bagi obyek sikap.
Pepatah mengatakan pengalaman adalah guru terbaik. Semakin banyak pengalaman
semakin baik pengetahuan dan sikap seseorang. Kepercayaan datang dari pengalaman apa
yang kita lihat atau yang kita ketahui, dari lama bekerja tersebut memungkinkan terjadinya
sikap yang baik dan utuh. Sikap positif akan cepat terbentuk jika reaksi emosional positif
serta informasi yang diberikan mudah untuk diterima dan dimengerti.

Hasil kuesioner terhadap sikap perawat dalam menginterpretasi EKG menunjukkan
bahwa hampir setengah perawat menjawab salah pada pertanyaan no.4 yaitu saya akan
meminta pendapat anggota tim keperawatan yang lain untuk menginterpretasi EKG. Hal
ini mengakibatkan tertundanya penanganan terhadap aritmia. Oleh karena itu perawat yang
akan bertugas terutama di ICU dan IGD diharapkan mempunyai kondisi psikologis yang
baik agar dalam penanganan aritmia berdampak baik pula.

3. Distribusi Penanganan Aritmia Berdasarkan Tindakan Perawat Dalam
Menginterpretasi EKG.

Tabel 3 berikut menunjukkan data bahwa dari 24 responden, sebagian besar (62,5%)
adalah responden yang mempunyai tindakan cukup dalam menginterpretasi EKG  dengan
penanganan aritmia baik (29,1%). Sedangkan seluruh responden yang mempunyai
tindakan baik, tidak satupun melakukan penanganan aritmia kurang (0%). Dari hasil uji
Spearman’s Rho didapatkan hasil yang signifikan ρ = 0,009 ≤ α (0,050) maka Ho ditolak,
yang berarti ada hubungan antara tindakan perawat dalam menginterpretasi EKG dengan
penanganan aritmia. Derajat kekuatan hubungan adalah r = 0,518 yang berarti mempunyai
korelasi sedang.

Tabel 3 Distribusi penanganan aritmia berdasarkan tindakan perawat dalam
menginterpretasi EKG di  ICU dan IGD RS Semen Gresik bulan Oktober -
Nopember 2009.

No

Tindakan
perawat dalam

Menginterpretasi
EKG

Penanganan Aritmia
Total

Baik Cukup Kurang
N % N % N % N %

1 Baik 6 25 1 4,17 0 0 7 29,2
2 Cukup 7 29,1 5 20,9 3 12,5 15 62,5
3 Kurang 0 0 1 4,17 1 4,16 2 8,33

Jumlah 13 54,1 7 29,2 4 16,7 24 100

Spearman's Rho ρ = 0,009 r = 0,518

Menurut Notoatmodjo (2003), setelah seseorang mengetahui stimulus atau obyek
kesehatan, kemudian mengadakan penelitian atau pendapat terhadap apa yang dia ketahui,
proses selanjunya diharapkan ia akan melaksanakan apa yang diketahui atau disikapinya
(dinilai baik). Suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan. Untuk
mewujudkan sikap menjadi suatu perbuatan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu
kondisi yang memungkinkan antara lain fasilitas dan juga dukungan atau support dari
pihak lain misalnya orang tua, suami, istri dan lain-lainnya. Untuk mewujudkan tindakan
diperlukan 4 tingkatan faktor pendukung yaitu : persepsi yang berarti memilih atau
mengenal suatu obyek sehubungan dengan tindakan yang akan diambil, respon terpimpin
berarti dapat melakukan sesuai dengan urutan yang benar, mekanisme berarti melakukan
sesuatu dengan benar secara otomatis, adopsi ditunjukkan melalui tindakan yang sudah
berkembang dengan baik.
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Hasil penelitian terhadap tindakan didapatkan bahwa sebagian besar responden
mempunyai tindakan yang cukup dalam menginterpretasi EKG. Tindakan inilah sesuatu
diharapkan dapat berubah sesuai yang ia dikehendaki. Tindakan dalam penanganan aritmia
oleh perawat menjadi sangat penting berkenaan dengan teori tersebut diatas. Hasil
penelitian ini telah memberikan bukti bahwa tindakan perawat yang baik sesuai dengan
pengetahuan yang baik dan sikap positif yang dimiliki oleh perawat dalam
menginterpretasi EKG akan memberikan efek positif dalam penanganan aritmia. Tindakan
yang proporsional dan sesuai prosedur yang ada, secara nyata berhubungan dengan
penanganan yang baik terhadap aritmia.

Hasil kuesioner terhadap responden tentang tindakan perawat dalam menginterpretasi
EKG didapatkan  sebagian besar responden salah menjawab pertanyaan no 5 yaitu tentang
menentukan gelombang QRS, saya mengukur dari permulaan gelombang Q sampai
permulaan gelombang S, apakah lebarnya 0,06-0,12 detik. Kesalahan dalam
menginterpretasi gelombang QRS akan berakibat salah dalam menginterpretasi EKG, yang
kemudian akan berakibat salah pula dalam penanganan aritmia.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Pengetahuan perawat yang baik dalam menginterpretasi EKG, dan dengan pendidikan
yang baik akan menjadi dasar dalam berperilaku menginterpretasi EKG, sehingga
penanganan aritmia akan menjadi baik pula.

2. Sikap perawat yang baik dalam menginterpretasi EKG akan menjadikan predisposisi
untuk pengambilan keputusan dalam penanganan aritmia.

3. Tindakan perawat dalam menginterpretasi EKG secara cepat dan tepat sesuai dengan
pengetahuan dan sikap perawat yang baik akan mampu menjadikan penanganan
aritmia menjadi baik.

Saran

1. Perawat di ICU dan IGD Rumah Sakit Semen Gresik sebelum melakukan penanganan
terhadap aritmia, harus menguasai, menerapkan ilmu yang didapatkan dari pelatihan
EKG yang sudah diadakan oleh Rumah Sakit Semen Gresik, mengerti,  menguasai dan
menerapkan prosedur penanganan aritmia, sehingga penanganan aritmia bisa
dijalankan secara proporsional.

2. Rumah Sakit harus senantiasa lebih mendorong peningkatan mutu pelayanan
kesehatan yang dilakukan, terutama dalam penanganan kasus-kasus gawat darurat
yang mengancam jiwa seperti penanganan aritmia melalui pelatihan-pelatihan,
refreshing pelatihan EKG, refreshing penanganan code blue, membentuk komitmen
tim code blue ataupun bimbingan langsung di lapangan.

3. Penelitan lebih lanjut dan lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi
penanganan aritmia dengan jumlah sampel yang lebih banyak perlu dilakukan.
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ABSTRAK

Penyembuhan luka adalah pergantian sel-sel mati atau rusak dengan sel-sel sehat.
Teknik perawatan luka adalah dengan mencuci awal luka menggunakan dua bahan kimia.
Bahan-bahan ini adalah hidrogen peroksida dan NaCl 0,9%. Hidrogen peroksida adalah
senyawa kimia anorganik yang memiliki sifat oksidator kuat, tetapi juga memberikan efek
holistik yang bermanfaat; bertindak sebagai katalis untuk berbagai proses tubuh yang
diperlukan dan langsung mengurangi infeksi bakteri anaerob. Natrium klorida (NaCl 0,9%)
adalah solusi fisiologis dan tidak akan merugikan jaringan luka. Penelitian ini bertujuan
untuk menentukan efektivitas dari kedua bahan tersebut.

Penelitian ini menggunakan Quasy eksperimen Post-test-only-Design Group.
Populasi penelitian ini adalah klien vulnus appertum di Rumah Sakit Ibnu Sina Gresik.
Sampel terdiri dari 22 responden yang diambil dengan purposive sampling sesuai dengan
kriteria inklusi. Variabel bebas adalah perawatan menggunakan NaCl 0,9% dan H2O2 3%
yang diakhiri dengan NaCl 0,9% sedangkan variabel tergantung adalah percepatan
penyembuhan luka. Pengumpulan data diambil dengan cara observasi pada hari hari ke-7.

Hasil penelitian ini menunjukkan perbedaan efektivitas pengobatan dengan
hidrogen peroksida 3% dan NaCl 0,9% untuk penyembuhan luka yang terkontaminasi.
Data dianalisis dengan menggunakan uji statistik U Mann Whitney dengan nilai p <0,05
(0013), dapat disimpulkan bahwa perawatan dengan H2O2 3% yang diakhiri dengan NaCl
0,9% lebih efektif daripada hanya dengan 0,9% NaCl.

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman pengobatan luka dengan
menggunakan Hidrogen Peroksida 3%, yang diakhiri dengan NaCl 0,9% sebagai standar
perawatan luka klien appertum vulnus.

Kata kunci: Penyembuhan Luka, Hidrogen Peroksida 3%, NaCl 0,9%, Perawatan Luka
Terkontaminasi.

ABSTRACT

Wound healing is that cells die or be damaged exchange by healthy cells and organs
traumatized. Wound care techniques in this initial washing of the wound healing decide
effects of the two chemicals. These materials are hydrogen peroxide and NaCl 0.9%.
Hydrogen peroxide is inorganic chemical compounds which have strong oxidizing
properties, but also provide useful holistic effects the body; it act as a catalyst for a variety
of body processes needed and directly reduce the anaerobic bacterial infections. Sodium
chloride (NaCl 0.9%) is a physiological solution and will not harm the wound tissue. This
study was aim to determine the effectiviness of these two materials.

These researches use experimental Quasy Type Post-test-only-Design Group. The
population of this research was on vulnus appertum the client in ER Ibnu Sina Gresik
Hospital. The sample consisted of 22 respondents taken with purposively technical
according to with inclusion criteria. Independent variable is the threatment of 0.9% NaCl
and H2O2 3 % ended with NaCl 0.9 % and dependent variables is acceleration
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contaminated wound healing. The collection of data was taken by way of observation on
day 7th day.

The results of this study showed differences in the effectiveness of the treatment of 3%
hydrogen peroxide ended 0.9% NaCl with 0.9% NaCl to the contaminated wound healing.
Data analyzed using statistical test U Mann Whitnay with value p < 0.05 (0013), it can be
concluded that threatment with 3 % H2O2 ended 0.9 % HaCl more effective than only with
0.9 % NaCl.

From this research can be used as a wound treatment guideline Hydrogen Peroxide
3%, which ended with 0.9% NaCl as a standard treatment of wounds contaminated the
client vulnus appertum.

Keywords: Wound Healing, Hydrogen Peroxide 3 %, NaCl 0.9 %, Contaminated Wound
Healing.

PENDAHULUAN

Luka adalah rusaknya struktur dan fungsi anatomis normal akibat proses patologis
yang berasal dari internal maupun eksternal organ tertentu (Lazarus, et al, 1994). Luka
terkontaminasi mencakup luka terbuka, baru, luka akibat kecelakaan dan prosedur bedah
dengan pelanggaran tehnik asaeptik atau semburan banyak dari gastrointestinal (Smeltzer
dan Bare, 2002). Peran perawatan luka sangat penting untuk membuat kondisi luka
menjadi optimal serta mengawal proses penyembuhan luka berlangsung dengan baik
(Perdanakusuma DS, 1998). Prinsip utama dalam perawatan luka dikemukakan sejak 1900
SM di Mesir dan masih digunakan sampai sekarang adalah pembersihan luka (Wound
Cleansing), penutupan luka (Wound Closure) dan perlindungan luka (Coverage)
(Asmussen & Sollner, 1995). Secara umum prinsip tersebut tetap menjadi dasar dalam
perawatan luka. Metode perawatan luka telah mengalami perbaikan dan penambahan
secara luas, secara trial and error. Pengetahuan tentang perawatan luka terutama dari
pengalaman empiris. Perkembangan cara penerapan prinsip tersebut mengalami banyak
perubahan terutama pada dekade ini (Perdanakusuma, 1998). Hal yang membedakan cara
perawatan luka yang lama dengan yang baru terutama berhubungan dengan berbagai
material perawatan luka yang tersedia saat ini untuk pembersihan, penutupan dan
perlindungan terhadap luka. Mengupayakan terjadinya kondisi ideal luka supaya proses
penyembuhan luka tidak mengalami gangguan (Amussen & Sollner, 1995). Dalam
perawatan luka ada cara tradisional yang menggunakan antiseptic : Chlorohexdine,
Hydrogen Peroxide 3%, Iodine atau antibiotic digunakan dalam bentuk topikal seperti
garamycin, chloramphenicol dan lain-lain. Sedangkan produk modern untuk pengelolaan
luka antara lain; Absorbent Pad, Adhesive Island Dressing, Alginatas, Antibaeterial,
Hydrocolloids, Hydrogels, Hydrophobic Dressing dan lain-lain (Dealey, 1994).
Penanganan luka terkontaminasi di Rumah Sakit Ibnu Sina Kabupaten Gresik sering
menggunakan hydrogen peroksida 3% (H2O2). Menurut pedoman klinis American Health
Care Policy and Resarch 1994 bahwa cairan untuk pembersih luka yang dianjurkan adalh
norma salin (Potter & Perry, 1998). Sodium Clorida larutan fisiologis dan tidak
membahayakan jaringan luka, karena itu tidak ada reaksi hipersensitif dari sodium klorida.
Norma salin aman digunakan untuk kondisi apapun (Lilley & Aucker, 1999). Namun
efekifitas penggunaan kedua tindakan terhadap penyembuhan luka terkontaminasi masih
belum diketahui.

Berdasarkan data dari rekam medis Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten
Gresik mulai 1 Januari sampai 31 Maret 2008 kunjungan pasien ke Instalasi Gawat Darurat
dengan diagnosa medis vulnus appertum sebanyak 436 pasien ditemukan 26,6% termasuk
penyembuhan luka terlambat dinyatakan sembuh dengan waktu kunjungan ulang lebih dari
5 kali. Akibat dari keterlambatan penyembuhan luka : berupa infeksi dan perdarahan.
Infeksi termasuk adanya purulent, peningkatan drainase, nyeri, kemerahan, bengkak di
sekeliling luka, peningkatan suhu, jaringan sekitar luka mengeras dan peningkatan jumlah
sel darah putih. Perdarahan menunjukkan suatu pelepasan jahitan, sulit membeku pada

1
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garis jahitan, infeksi, atau erosi dari pembuluh darah oleh benda asing seperti drain
(Koizer, et al, 1995, Taylor, et al, 1997, dikutip Alimul.A, 2006).

Penyembuhan luka adalah penggantian sel-sel yang mati atau rusak oleh sel sehat yang
berasal dari sel parenchim maupun stroma jaringan ikat dari organ yang mengalami trauma
(Gaylene, 2000: dikutip Firdaus, 2005). Faktor yang dapat memperlambat penyembuhan
luka, faktor tersebut dapat dibagi dua. Faktor yang ada hubungan dengan pasien (intrinsik),
seperti kondisi-kondisi yang kurang menguntungkan pada tempat luka dan sejumlah
kondisi medis yang dapat menyebabkan lingkungan sekitar yang buruk bagi penyembuhan
luka, serta faktor dari luar (ekstrinsik), seperti pengelolaan luka yang kurang tepat dan
efek-efek terapi lainnya yang tidak menguntungkan (Morison, 2004). Hidrogen peroksida
3% terapi, secara oksigenasi dalam perawatan, dengan cepat memperoleh popularitas
dalam komunitas pengobatan alternatif. H2O2 membuktikan memberikan efek holistik yang
dimanfaatkan tubuh. H2O2 bertindak sebagai katalis untuk berbagai proses tubuh yang
dibutuhkan serta langsung mengurangi infeksi bakteri anaerob, (Federation of European
Biochemical Societies, 2000). Sodium klorida 0,9 % sebagai bahan perawatan luka
memberikan rangsangan terhadap proses proliferasi dengan mempertahankan permukaan
luka tetap lembab seperti kondisi kelembaban dalam tubuh dengan demikian dapat
meningkatkan perkembangan serta perpindahan/migrasi epitel yang berdampak pada
percepatan regenerasi, pengisian jaringan granulasi dan menutup bagian atas luka (Potter &
Perry, 1998). Efek H2O2 dapat dikelola dengan memvariasikan konsentrasi dalam larutan
yang digunakan. Namun, tidak semua orang setuju bahwa hidrogen peroksida sebagai
terapi aman, bahkan ketika H2O2 digunakan dalam konsentrasi kecil. Sedangkan efek NaCl
0.9 % kondisi lembab dapat meningkatkan laju epitelisasi namum keefektifannya terhadap
luka terkontaminasi belum pernah dikaji.

Pilihan metode digunakan untuk mempercepat penyembuhan luka terkontamiasi dan
juga berkaitan dengan bahan yang dipakai mengangkat bakteri dan kotoran serta
menciptakan lingkunagn anaerob. Namun dari banyak material yang digunakan perawatan
luka terkontaminasi perlu dibuktikan terhadap perkembangan penyembuhan luka tersebut.
Hydrogen Peroxide 3% campuran terlalu kuat (kecuali ada yang mencoba untuk
menangkap infeksi yang berada di luar kendali (Federation of European Biochemical
Societies, 2000). Diharapkan dari paparan diatas peneliti dapat menjelaskan pengaruh
perawatan luka dengan menggunakan Hydrogen Peroxide 3% dan NaCl 0.9 % terhadap
penyembuhan luka terkontaminasi pada klien vulnus appertum.

METODE DAN ANALISA

Penelitian ini menggunakan desain Quasy Eksperimental jenis Post-Test-Only-Group-
Design. Rancangan ini berupaya mengungkapkan hubungan sebab akibat dengan cara
melibatkan kelompok kontrol yaitu pemberian NaCl 0.9 % di samping kelompok
eksperimental yaitu pemberian Hydrogen Peroxide 3% diakhiri dengan NaCl 0,9 %
terhadap percepatan penyembuhan luka terkontaminasi pada klien vulnus appertum.
Penelitian ini telah dilaksanakan di Instalasi Gawat Darurat dan Poliklinik Bedah RSUD
Ibnu Sina Kabupaten Gresik, pada bulan Oktober 2009.Pada penelitian ini populasinya
adalah seluruh klien vulnus appertum dengan luka terkontaminasi yang datang di Instalasi
Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik perbulan sebesar
25 orang, dengan menggunakan non probability tipe purposive sampling, besar sampel
yang didapat 22 orang. Variabel independen dalam penelitian ini adalah perawatan luka
dengan menggunakan NaCl 0,9 %, sedangkan variabel dependennya adalah percepatan
penyembuhan luka terkontaminasi.

Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini melalui
observasi dan ceklist. Lembar observasi pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui
proses penyembuhan luka yang dimodifikasi oleh peneliti berdasarkan teori (Suradi, 2004),
sedangkan ceklist digunakan untuk melengkapi data umum dan data khusus seperti : umur,
jenis kelamin, dan lainnya. Data yang sudah terkumpul dilakukan analisa dengan uji
statistik Uji Mann-Whitney U Test dengan SPSS 13.00 for Window untuk mengetahui
tingkat kemaknaan ρ < 0,01 dari perawatan luka terkontaminasi dengan Hydrogen
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Peroxide 3% dan NaCl 0,9 % terhadap percepatan penyembuhan pada klien vulnus
appertum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Efektifitas Perawatan Luka Dengan Pemberian Hydrogen Peroxide 3 %
yang Diakhiri Dengan NaCl 0,9 % Terhadap Percepatan Penyembuhan Luka
Terkontaminasi Pada Klien Vulnus Appertum.

Berdasarkan gambar 1 dapat dijelaskan bahwa seluruh responden dengan tepi luka
menyatu sebanyak 11 orang (100%), seluruh responden yang tidak ada eksudat sebanyak
11 orang (100%), hampir setengah responden tidak merasa nyeri, tidak ada kemerahan dan
tidak ada bengkak masing-masing sebanyak 9 orang (81,8%).

Identifikasi penggunaan Hydrogen Peroxide 3% yang diakhiri dengan NaCl 0,9%
terhadap percepatan penyembuhan luka terkontaminasi pada klien vulnus appertum ada
perkembangan pada hari ke-4 sudah ada tanda penyembuhan luka dan lebih meningkat
pada hari ke-7. Menurut Potter & Perry, 1998 yang dikutip Suriadi (2004) mengatakan
Fase Proliferasi (regeneration) terjadi dalam waktu 3-24 hari, aktivitas utama pada fase
regenerasi, mengisi luka dengan jaringan penyambung atau jaringan granulasi yang baru
dan menutup bagian atas luka dengan epitilisasi. Terjadinya pembentukan fibroblast atau
sel-sel mensintesis kolagen yang akan menutup defak luka yang membutuhkan vitamin B
dan C, oksigen dan asan amino agar dapat berfungsi dengan baik. Kolagen memberikan
kekuatan dan integritas struktur pada luka sehingga daya elistisitas meningkat dan resiko
terpisah atau ruptur akan menurun. Dari teori di atas dapat disimpulkan bahwa fibroblast
dibutuhkan vitamin yang mendukung dan oksigen. H2O2 membuktikan memberikan efek
holistik yang dimanfaatkan tubuh. H2O2 bertindak sebagai katalis untuk berbagai proses
tubuh yang dibutuhkan serta langsung mengurangi infeksi bakteri anaerob (Spencer J , dkk,
1996). Selain itu dalam pembersihan luka awal H2O2 juga berfungsi untuk mengangkat
kotoran sehingga menghambat berkembangnya bakteri. Sodium klorida 0,9 % sebagai
bahan perawatan luka memberikan rangsangan terhadap proses proliferasi dengan
mempertahankan permukaan luka tetap lembab seperti kondisi kelembaban dalam tubuh
dengan demikian dapat meningkatkan perkembangan serta perpindahan/migrasi epitel yang
berdampak pada percepatan regenerasi, pengisian jaringan granulasi dan menutup bagian
atas luka (Potter & Perry, 1998 dikutip Suriadi, 2004).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada hari ke-4 masuk pada fase proliferasi sudah
ada proses penyembuhan tetapi belum sempurna, sehingga didapatkan sebagian tanda yang
membaik dari penyembuhan luka. Hari ke-7 proses penyembuhan luka akan bertambah
baik yaitu tepi luka menyatu, tidak ada eksudat, tidak ada nyeri, tidak ada kemerahan dan
tidak ada bengkak dengan dukungan pembersihan luka hari pertama diawali Hydrogen
Peroxide 3% yang diakhiri dengan NaCl 0,9%. Selain itu dalam pembersihan luka awal
H2O2 juga berfungsi untuk mengangkat kotoran, sehingga menghambat berkembangnya
bakteri.

2. Analisis Efektifitas Perawatan Luka Dengan Pemberian NaCl 0,9% Terhadap
Percepatan Penyembuhan Luka Terkontaminasi Pada Klien Vulnus Appertum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa sebagian besar responden dengan
tepi luka menyatu, responden tidak merasa nyeri, tidak ada kemerahan, tidak ada bengkak
masing-masing sebanyak 6 orang (54.45%), hanya hampir setengah responden yang tidak
ada eksudat sebanyak 4 orang  (33,36%).

Menurut Potter & Perry, 1998 yang dikutip Suriadi (2004) mengatakan Fase
Proliferasi (regeneration) terjadi dalam waktu 3-24 hari, aktivitas utama pada fase
regenerasi, mengisi luka dengan jaringan penyambung atau jaringan granulasi yang baru
dan menutup bagian atas luka dengan epitilisasi. Terjadinya pembentukan fibroblast atau
sel-sel mensintesis kolagen yang akan menutup defak luka yang membutuhkan vitamin B
dan C, oksigen dan asan amino agar dapat berfungsi dengan baik. Kolagen meberikan
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kekuatan dan integritas struktur pada luka sehingga daya elistisitas meningkat dan resiko
terpisah atau ruptur akan menurun. Menurut Gaylene, 2000 : dikutip Firdaus (2005)
mengatakan pada fase penyembuhan Fibrinnous union menghasilkan anyaman fibrin yang
akan menekan pada tepi luka dan akan mengawali proses penyembuhan, perlekatan ini
lemah dan mudah rusak.  Juga pada fase Epidermal healing sel-sel epidermal yang terputus
akan menyambung kembali dengan cara mengalami hipertropi atau hiperplasia, namun
penutupan ini tidak kembali seperti sebelum terjadi luka, banyak kelenjar rambut yang
tidak terbentuk lagi. Adanya komplikasi yaitu terdapat tanda-tanda klinis infeksi dengan
peningkatan kadar leukosit atau makrophage dan Evisceration yaitu menonjolnya organ
tubuh bagian dalam ke arah luar melalui luka, hal ini dapat terjadi jika luka tidak segera
menyatu dengan baik atau akibat proses penyembuhan luka yang lambat (Koizer, et al,
1995, Taylor, et al, 1997, dikutip Alimul.A, 2006). Dari teori di atas tersebut dapat
disimpulkan bahwa luka infeksi dapat menghambat luka menyatu, hal ini disebabkan
peningkatan kadar leukosit atau makrophage, apalagi bila adanya bagian organ yang
menonjul keluar.

Identifikasi penggunaan NaCl 0,9% terhadap percepatan penyembuhan luka
terkontaminasi pada klien vulnus appertum ada perkembangan pada hari ke-4 hanya tidak
ada eksudat dan pada heri ke-7 tanda penyembuhan luka masih tercapai hal ini disebabkan
luka yang diberikan perawatan pembersihan dengan NaCl 0,9%, belum bisa mengangkat
kotoran yang juga mengandung bakteri, sehingga akan menghambat penyembuhan. Hal
tersebut dapat dijelaskan bahwa proses infeksi, dimana luka terkontaminasi penting
mendapatkan tambahan vitamin B, C, dan oksigen, sehingga mempengaruhi pembentukan
fibroblast, yang akhirnya membantu percepatan penyembuhan luka, tetapi pada pemberian
hanya dengan NaCl 0,9%, tidak ada unsur oksigen dalam cairan.

Sebagian besar responden yang sembuh dengan perawatan menggunakan PZ 0,9%
mungkin di sebabkan karena faktor-faktor penyembuhan luka terpenuhi dengan baik. Dari
analisa data menunjukkan bahwa faktor usia hampir seluruhnya 18-30 tahun. Dari usia
tersebut merupakan usia produktif yang mendukung terjadinya penyembuhan luka secara
fisiologis. Dari pendidikan didapatkan hampir setengah responden berpendidikan SMA,
semakin tinggi pendidikan semakin mudah dan banyak informasi yang didapat sehingga
mengetahui teknik perawatan luka yang baik.

3. Perbandingan Efektifitas Perawatan Luka Dengan Pemberian Hydrogen
Peroxide 3% diakhiri NaCl 0,9% dengan NaCl 0,9% terhadap percepatan
penyembuhan luka terkontaminasi pada klien vulnus appertum.

Tabel 1 Analisis efektifitas perawatan luka dengan pemberian H2O2 diakhiri NaCl
0.9% dengan NaCl 0.9% di  IGD dan Poliklinik Bedah RSUD Ibnu Sina
Kabupaten Gresik mulai tanggal 16 Oktober sampai dengan tanggal 31
November  2009

Perawatan Luka
Penyembuhan Luka Total

Efektif Tidak efektif
F % F % F %

H2O2 3% diakhiri
NaCl 0.9% 11 100 0 0 11 100
NaCl 0.9% 6 55,55 5 45,45 11 100

Z outpot : -2.485 Asymptotic significance (p) : 0,013

Tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh responden (11 orang / 100%) mengalami
penyembuhan luka yang efektif dengan perawatan menggunakan H2O2 3% diakhiri dengan
NaCl 0,9%, hampir setengah responden (5 orang / 45,45%) mengalami penyembuhan luka
yang tidak efektif dengan menggunakan NaCl 0,9 %, berdasarkan Uji Statistik Mann-
Whaitney U nilai Z output > nilai Z tabel (0.45 atau angka 1.645) menunjukkan nilai : -
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2.485, yang berarti ada perbedaan dari kedua kelompok. Sedangkan probabilitas (p) atau
nilai kemaknaan asymptotic significance (p) : 0,013, berarti Ho ditolak H1 diterima, dengan
kata lain dari kelompok uji dengan kelompok kontrol ada perbedaan yang signifikan pada
efektifitas penyembuhan luka terkontaminasi. Perawatan luka menggunakan H2O2 3%
diakhiri dengan NaCl 0,9% lebih efektif dibanding dengan perawatan luka menggunakan
NaCl 0,9% saja.

Terapi hidrogen peroksida membuktikan memberikan efek holistik yang dimanfaatkan
tubuh ; ia bertindak sebagai katalis untuk berbagai proses tubuh yang dibutuhkan serta
langsung mengurangi infeksi bakteri anaerob. Tubuh mengoksidasi produk limbah H2O2
dan jaringan yang berpenyakit telah ditujukan untuk melarutkan deposit kalsium dan
kolesterol dalam tubuh, dan merangsang produksi peroksidase. Menurut Potter & Perry,
1998 yang dikutip Suriadi (2004) fase penyembuhan inflamasi (reaction) merupakan reaksi
tubuh terhadap luka yang dimulai setelah beberapa menit dan berlangsung selama sekitar 3
hari setelah cidera. Selanjutkan pada fase prolifrasi (regenerasi) terjadi dalam waktu 3-24
hari, fase ini  luka dengan jaringan penyambung atau jaringan granulasi yang baru dan
menutup bagian atas luka dengan epitilisasi, sampai berakhir maturasi (remodeling)
memakan waktu sampai 1 tahun. Teori tersebut menyebutkan bahwa lama penyembuhan
luka berjalan melalui dari 3 fase inflamasi, fase prolifrasi (regenerasi) dan fase maturasi
(remodeling). Hidrogen peroksida bertindak sebagai katalis untuk berbagai proses tubuh
yang dibutuhkan serta langsung mengurangi infeksi bakteri anaerob. Teori di atas
menyimpulkan bahwa pengaruh Hydrogen Peroxide 3% memberikan efek holistik yang
dimanfaatkan tubuh juga bertindak sebagai katalis untuk berbagai proses tubuh yang
dibutuhkan serta langsung mengurangi infeksi bakteri anaerob, sehingga akan
meningkatkan pangkatan kotoran dan memberikan oksigenasi jaringan.

Menurut pedoman klinis American Health Care Policy and Research 1994 cairan
pembersih yang dianjurkan normal saline (Potter & Perry, 1998). Sodium klorida adalah
larutan fisiologis dan tidak akan membahayakan jaringan luka. Karena itu tidak ada reaksi
hipersensitif dari sodium klorida. Normal saline aman digunakan untuk kondisi apapun
(Lilley & Aucker, 1999). Sodium klorida 0,9% sebagai bahan perawatan luka memberikan
rangsangan terhadap proses proliferasi dengan mempertahankan permukaan luka tetap
lembab seperti kondisi kelembaban dalam tubuh dengan demikian dapat meningkatkan
perkembangan serta perpindahan/migrasi epitel yang berdampak pada percepatan
regenerasi, pengisian jaringan granulasi dan menutup bagian atas luka (Potter & Perry,
1998).

Teori di atas menyebutkan bahwa sodium klorida 0,9% sebagai larutan fisiologis
dalam perawatan luka memberikan rangsangan terhadap proses proliferasi dengan
mempertahankan permukaan luka tetap lembab, dapat meningkatkan perkembangan dan
perpindahan / migrasi epitel yang berdampak pada percepatan regenerasi.

Hasil penelitian yang dilaksanakan di IGD dilanjutkan evaluasi di Poliklinik Bedah
RSUD Ibnu Sina Kebupaten Gresik dengan hasil adanya efektifitas perawatan luka
Hydrogen Peroxide 3% yang diakhiri NaCl 0,9% lebih efetif dibandingkan dengan hanya
menggunakan NaCl 0,9% terhadap percepatan penyembuhan luka terkontaminasi pada
klien vulnus appertum dengan nilai kemaknaan sangat segnifikan. Hal ini disebabkan pada
luka terkontaminasi terpapar bakteri dan juga kotoran, sehingga fungsi Hydrogen Peroxide
3% mengikat bakteri dengan memberikan katalisis dan oksigenasi jaringan. Sedangkan
NaCl 0,9% hanya menjaga kelembaban  pada luka.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Pemberian Hydrogen Peroxide 3% yang diakhiri dengan NaCl 0,9% efektif terhadap
percepatan penyembuhan luka terkontaminasi pada klien vulnus appertum. Pada hari
ke-4 sudah ada tanda penyembuhan luka dan lebih meningkat pada hari ke-7.



Journals of Ners Community Vol 3 No 2 November 2012

182

2. Pemberian penggunaan NaCl 0,9% kurang efektif terhadap percepatan penyembuhan
luka terkontaminasi pada klien vulnus appertum pada hari ke-4 hanya tidak ada
eksudat dan ada peningkatan sedikit pada heri ke- 7

3. Perbedaan efektifitas dari kedua kelompok yaitu perawatan luka Hydrogen Peroxide
3% yang diakhiri NaCl 0,9% lebih efektif dibandingkan dengan perawatan luka
menggunakan NaCl 0,9% saja, dikarenakan luka Hydrogen Peroxide 3% mengandung
zat hydrogen dan oksigen yang bisa mengangkat kotoran dan mengikat bakteri.

Saran

1. Perawatan luka Hydrogen Peroxide 3% yang diakhiri dengan NaCl 0,9% masih dapat
digunakan sebagai standar perawatan luka terkontaminasi pada klien vulnus appertum

2. NaCl 0,9% dapat digunakan pada perawatan luka bersih.
3. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang perawatan luka sesuai dengan kondisi

luka baik luka infeksi maupun luka bersih, sehingga dapat menambah pengembangan
pengetahuan tentang perawatan luka.
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MOBILISASI DAN IMOBILISASI PELAKSANAAN TERAPI SINAR
MENURUNKAN BILIRUBIN PADA NEONATUS ATERM

(Action Mobilization and Immobilization in Blue Light Treatment to Decrease Bilirubin
Level)

Yulianah*

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

ABSTRAK

Ikterus Neonatorum terjadi jika tingkat neonatus aterm bilirubin dalam darah ≥
12mg/ dl, dan harus dilakukan pemberian cahaya biru. Tindakan Mobilisasi dalam terapi
cahaya dengan bayi terlentang, pronasi, sisi kanan dan posisi kiri. Adapun mobilisasi
dengan cara posisi bayi terlentang. Penelitian bertujuan untuk mengetahui mobilisasi aksi
efektivitas dan imobilisasi dalam perawatan menggunakan cahaya biru untuk mengurangi
tingkat bilirubin.

Penelitian ini menggunakan desain Quasy Eksperimental dengan teknik purposive
sampling. Responden terdiri dari 36 sampel, 18 dilakukan mobilisasi, 18 dilakukan
imobilisasi. Pengumpulan data menggunakan observasi, dan kemudian data dianalisis
dengan uji Mann Whitney U, dengan nilai signifikansi P ≤ 0,05.

Hasil kadar bilirubin pada mobilisasi aksi menurun 55.56% dan imobilisasi 5,56%,
dan hasil analisis data yang diperoleh Mann Whitney U nilai uji signifikan p= 0,003 yang
lebih kecil dari 0,05, sehingga ada perbedaan efektifitas antara mobilisasi aksi dan
imobilisasi dalam perawatan dengan cahaya biru.

Hasil penelitian menunjukkan ada efek mobilisasi aksi dalam perawatan dengan
cahaya biru untuk mengurangi tingkat bilirubin.

Kata kunci: Mobilisasi, Imobilisasi, Perawatan Cahaya Biru, Level Bilirubin, Neonatus
aterm.

ABSTRACT

Icterus Neonatorum happened if aterm neonates bilirubin level in the blood ≥ 12
mg/dl, and must be done blue light. Mobilization actions in light therapy give the baby
supine, pronation, right side and left side position. As for the mobilization give the baby
supine position. This study wanted to know the effectiveness action mobilization and
immobilization in blue light treatment to decrease bilirubin level.

This research use Quasy Experimental Design with purposive sampling technique.
With 36 samples, 18 carried the mobilization, immobilization of 18 performed. Data
collection using observation, and then data analysis with Mann Whitney U test, with
significance value of P≤0.05.

The result of bilirubin level decreased by an action mobilization of 55.56% and
immobilization of 5.56%, and data analysis result obtained Mann Whitney U test
significant value = 0.003 which is smaller than 0.05, so that there are differences in
effectiveness between action mobilization and immobilization in blue light treatment.

From the result of the research suggest remain to action mobilization in blue light
treatment to decrease bilirubin level, because of equal amount of light.

Keywords: Mobilization, Immobilization, Blue Light Treatment, Bilirubin Level, Aterm
Neonates.
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PENDAHULUAN

Ikterus neonatorum merupakan fenomena biologis yang timbul akibat tingginya
produksi bilirubin dan rendahnya sekresi bilirubin selama masa transisi pada neonatus.
Ikterus adalah pewarnaan kuning di kulit, konjungtiva dan mukosa yang terjadi karena
meningkatnya kadar bilirubin dalam darah. Disebut hiperbilirubinemia pada neonatus
aterm apabila didapatkan kadar bilirubin dalam darah mencapai ≥ 12 mg/dl (> 200 mol/dl)
maka harus mendapatkan terapi sinar (Purnawan Junaedi, dkk, 1982), peningkatan kadar
bilirubin dapat menyebabkan kerusakan sel otak akibat perlengketan bilirubin indirek pada
otak terutama pada korpus striatum, thalamus, nukleus subtalamus, hipotalamus, nukleus
merah di dasar vertikal IV. Kerusakan sel otak yang lebih jauh dapat mengakibatkan kern
ikterus yaitu mata berputar-putar, letargi (lemas), kejang, tidak mau menghisap, tonus otot
meningkat, opistotonus, seluruh tubuh kelihatan ikterus. Bila bayi hidup pada umur lebih
lanjut dapat terjadi spasme otot, stetotis yang disertai ketegangan otot, gangguan bicara dan
retardasi mental. Untuk mencegah dampak hiperbilirubinemia dapat dilakukan tindakan
terapi sinar. Salah satu tindakan keperawatan yang menunjang keberhasilan terapi sinar
adalah dengan melakukan tindakan mobilisasi pada bayi saat mendapatkan terapi sinar,
yaitu melakukan pergantian posisi setiap 6 jam: miring kanan, miring kiri, tengkurap,
terlentang. Karena dengan pemberian mobilisasi pada neonatus dapat meratakan efek dari
terapi sinar yang membantu pemecahan bilirubin dalam darah. Selama di Ruang NICU
RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik, bayi yang mendapatkan terapi sinar jarang dilakukan
tindakan mobilisasi, sehingga sampai saat ini efektifitas mobilisasi dan imobilisasi dalam
pelaksanaan terapi sinar terhadap penurunan kadar bilirubin pada bayi aterm masih belum
dapat dijelaskan.

Data dari catatan medik RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik, pada studi pendahuluan
periode bulan Januari-April 2009 didapatkan data bahwa jumlah bayi yang dirawat di
Ruang NICU dengan kasus hiperbilirubinemia sebagai penyakit bayi terbanyak. 371 bayi
yang dirawat pada Bulan Januari – April 2009, kasus hiperbilirubin sebanyak 53 bayi.
Jumlah bayi yang mendapatkan terapi sinar sebanyak 50 bayi. Berdasarkan pengamatan
penulis melalui observasi dan cek laboratorium, jumlah kasus yang tidak dilakukan
mobilisasi sebanyak 47 bayi. Dampak tidak dilakukannya mobilisasi dalam terapi sinar
tidak dilakukan akan mengakibatkan kegagalan dalam kesinambungan proses pemberian
terapi sinar, yang akan berpengaruh pada proses penyembuhan sehingga bayi akan
dilakukan pengulangan terapi sinar.

Bilirubin merupakan produk yang bersifat toksik dan harus dikeluarkan oleh tubuh,
pembentukan bilirubin dimulai dengan proses oksidasi yang menghasilkan biliferdin serta
beberapa zat lain. Biliferdin ini mengalami reduksi menjadi bilirubin bebas atau bilirubin
IX∂, zat inilah yang sulit larut dalam air tapi larut dalam lemak, karena mempunyai sifat
lipofilik (indirek). Pengendalian peningkatan kadar bilirubin direk dan indirek dapat
dilakukan dengan mengusahakan pemberian tindakan medis yaitu dengan terapi sinar.
Pengaruh dari terapi sinar yang diperkenalkan oleh Kramer sejak tahun 1958,
mengemukakan bahwa terapi sinar menyebabkan terjadinya isomerisasi bilirubin. Energi
sinar mengubah senyawa 4Z, 15Z–bilirubin menjadi senyawa berbentuk  4Z, 15 E–
bilirubin yang merupakan bentuk isomer. Isomer ini mudah larut di dalam plasma dan
mudah di ekskresi oleh hepar ke dalam saluran empedu dan menyebabkan bertambahnya
pengeluaran cairan empedu ke dalam usus sehingga peristaltik usus meningkat dan
bilirubin akan lebih cepat meninggalkan usus. Efek terapi sinar tidak bergantung pada
beberapa arah penyinaran, tetapi pada jumlah energi cahaya yang menyinari kulit bayi.
Oleh karena itu walaupun menggunakan searah dan posisi bayi di ubah dalam jangka
waktu tertentu, akan memperoleh energi cahaya yang lebih baik dan optimal. Selain itu
untuk mendapatkan energi cahaya optimal yaitu dengan pergantian posisi miring kanan,
miring kiri, tengkurap, terlentang, dapat meningkatkan aliminasi bilirubin maksimum
adalah gelombang sinar 350 – 450 nomometer (NM) yaitu dengan  mengukur jarak antara
sumber cahaya dan bagian tubuh bayi yang disinari.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang di atas, peneliti sangat berminat untuk
meneliti pengaruh tindakan mobilisasi dalam pelaksanaan terapi sinar terhadap penurunan
kadar bilirubin pada neonatus aterm dengan harapan hasil penelitian ini dapat di pakai
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sebagai salah satu dasar dalam meningkatkan pelayanan keperawatan khususnya
keberhasilan dalam pemberian terapi sinar pada bayi hiperbilirubinemia di RSUD Ibnu
Sina Kabupaten Gresik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain Quasy Eksperimental. Penelitian ini dilakukan di
Neonatus RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik Bulan November 2009 Pebruari 2010.
Populasi target pada penelitian ini adalah neonatus aterm di Ruang Neonatus RSUD Ibnu
Sina Kabupaten Gresik, sebesar 40 Neonatus. Pada penelitian ini teknik sampling yang
digunakan Non Probality Sampling (purposive Sampling) sehingga didapat sampel 36
neonatus.

Variabel independen penelitian ini adalah tindakan mobilisasi dan imobilisasi dalam
pelaksanaan terapi sinar, sedangkan variabel dependen pada penelitian ini adalah
penurunan kadar bilirubin.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi yang
digunakan untuk mencatat hasil pemeriksaan kadar bilirubin total sebelum dan sesudah
perlakuan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan Uji Mann-Whitney U
Test, test dimana data berbentuk ordinal tersebut diolah dan dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektifitas Tindakan Mobilisasi Terhadap Penurunan Kadar Bilirubin
Tabel 1 Distribusi efektifitas tindakan mobilisasi terhadap penurunan kadar bilirubin

pada neonatus aterm di ruang NICU RSUD Ibnu Sina Gresik bulan
Nopember 2009 - Februari 2010.

Kadar bilirubin Jumlah Persentase
Minimal 8 44,44%
Maksimal 10 55,56%
Total 18 100%

Berdasarkan tabel 1 didapatkan bahwa responden yang dilakukan mobilisasi sebagian
besar mengalami penurunan kadar bilirubin maksimal sebanyak 10 responden (55,56%).

Salah satu pencegahan dan penanganan hiperbilirubin pada neonatus aterm adalah
dengan mempercepat metabolisme dan pengeluaran bilirubin dengan cara pemberian
minum yang cukup, karena dengan pemberian minum yang mencukupi pada neonatus
dapat menstimulasi peristaltik usus sehingga peristsaltik usus meningkat yang
mengakibatkan meningkatnya pengeluaran mekonium sehingga mengurangi jumlah
penyerapan bilirubin yang tidak dikonjugasi sehingga kadar bilirubin total menurun
(Whalley and Wong, 1995). Pada gambar 5.5 sebagian besar responden yang dilakukan
mobilisasi pemberian minum susunya adalah ASI. Pemberian ASI dapat mengurangi
ikterus, karena komposisi ASI mengandung protein yang lebih rendah, karbohidrat lebih
tinggi, lemak, mineral yang lengkap dan vitamin sehingga nutrisinya lebih tinggi dan
mudah dicerna.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penurunan kadar bilirubin adalah  berat
badan lahir, proses persalinan dan timbulnya ikterus. Sebagian besar responden dengan
berat badan > 3000 gram pada yang mobilisasi. Responden dengan berat lahir normal dan
cukup bulan akan lebih cepat menurunkan kadar bilirubin karena hatinya lebih matang dan
menghasilkan enzim glukoronil transferase yang cukup sehingga proses konjugasi bilirubin
yang menghasilkan bilirubin direk yaitu bilirubin yang larut dalam air (Surasmi. dkk,
2003).

Berdasarkan karakteristik responden sebagian besar yang dimobilisasi lahir secara
fisiologis. Responden yang lahir secara fisiologis akan mempermudah penurunan bilirubin
dalam pelaksanaan terapi sinar karena bayi normal, pemecahan sel darah merah tidak
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berlebihan, tidak terjadi haemolisis sehingga bilirubin tidak meningkat, oleh karena itu
proses penurunan bilirubin pada terapi sinar lebih baik.

Berdasarkan usia timbulnya ikterus sebagian besar responden timbul  ikterus hari ke 3
dikatakan ikterus fisiologis karena ikterus fisiologis adalah ikterus yang tidak mempunyai
dasar patologis (<48 jam) dan kadarnya tidak melewati kadar yang membahayakan atau
mempunyai potensi menjadi “kern ikterus sehingga memudahkan penurunan kadar
bilirubin dan kelancaran pembuluh darah.

2. Efektifitas Tindakan Imobilisasi Terhadap Penurunan Kadar Bilirubin.
Tabel 2 Distribusi efektifitas tindakan imobilisasi terhadap penurunan kadar bilirubin

pada neonates aterm di ruang NICU RSUD Ibnu Sina Gresik bulan Nopember
2009 - Februari 2010.

Kadar bilirubin Jumlah Persentase
Minimal 17 94,44%
Maksimal 1 5,56%
Total 18 100%

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa penurunan kadar bilirubin pada responden
yang dilakukan imobilisasi hampir seluruhnya mengalami penurunan minimal sebanyak 17
responden (94,44%).

Bayi yang mendapat terapi sinar dengan perawatan imobilisasi akan berdampak pada
fisik dan psikologis pada bayi yaitu pada: (1) sistem muskuloskeletal, yaitu terjadi
kekakuan dan nyeri sendi. (2) sistem perkemihan terjadi proses gravitasi dalam proses
pengosongan ginjal dan kandung kemih, bila posisi tidak diubah akibatnya pengosongan
urine terhambat dan urine menjadi statis. Urine statis merupakan media pertumbuhan
bakteri eschericia coli karena sifat urine basa. (3) pada gastrointestinal akan timbul
konstipasi. (4) pada pernafasan akan terjadi penumpukan sekret sehingga dapat
menghambat jalan nafas. (5) pada sistem integumen akan mengakibatkan turgor kulit
menurun dan kerusakan kulit. (Priharjo,1993).

Ada sebagian kecil responden yang lahir secara vacum sehingga dianjurkan untuk
dilakukan imobilisasi karena adanya hematom. Hematom ini akan menyebabkan
pemecahan sel darah merah yang berlebihan atau terjadi hemolisis, hal ini merupakan salah
satu penyebab terjadinya hiperbilirubin. Jika dilakukan mobilisasi akan mempengaruhi
tekanan intrakranial.

3. Efektifitas Tindakan Mobilisasi Dan Imobilisasi Terhadap Penurunan Kadar
Bilirubin

Tabel 3 Efektifitas tindakan mobilisasi dan imobilisasi terhadap penurunan kadar
bilirubin.

No Tindakan
Penurunan Kadar

Bilirubin Total

Maksimal Minimal Responden
1 Mobilisasi 10

(55,56%)
8

(44,44%)
18 (100%)

2 Imobilisasi 1 (5,56%) 17
(94,44%)

18 (100%)

Hasil           U = 99.000           Z = -2,497           ρ = 0,013

Tabel di atas menggambarkan hasil analisis statistik dengan menggunakan uji statistik
Mann Whitney U didapatkan nilai signifikan ρ = 0,013 dimana lebih kecil dari 0,05 yang
berarti Ho ditolak, sehingga ada perbedaan efektifitas antara tindakan mobilisasi dan
imobilisasi terhadap penurunan kadar bilirubin.
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Pembahasan sebelumnya terlihat bahwa ada perbedaan tingkat efektifitas tindakan
mobilisasi dan imobilisasi. Perbedaan secara statistik ternyata signifikan, artinya  bahwa
tindakan mobilisasi ternyata lebih baik dari tindakan imobilisasi. Terbukti berdasar hasil
uji statistik Mann Whitney didapatkan nilai  ρ = 0.013 dan  nilai Z = - 2.479 sehingga H0
ditolak, artinya ada perbedaan efektifitas tindakan mobilisasi dan imobilisasi dalam terapi
sinar terhadap penurunan kadar bilirubin pada neonatus aterm.

Ada beberapa kendala dalam penelitian yang mungkin berpengaruh adalah kelemahan
atau hambatan dalam penelitian antara lain: (1) Pengambilan sampel (teknik sampling)
tidak dilakukan secara acak mengingat keterbatasan waktu dan tersedianya sampel. (2)
Sampel terbatas diruang neonatus RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik dan besar sampel
berpedoman pada besar sampel bulan sebelumnya. (3) Terjadinya hiperbilirubin
disebabkan adanya faktor internal karena adanya pembentukan yang bilirubin yang
berlebihan yang menyebabkan tertimbunnya bilirubin dalam hati sehingga sirkulasi
peredaran darah terhambat.

Peneliti sudah melakukan tindakan terhadap sampel, dimana kedua sampel sama-sama
memakai terapi sinar. Keadaan ini akan berpengaruh pada penurunan kadar bilirubin.

Hasil penelitian tentang efektifitas kedua tindakan tersebut dapat digunakan sebagai
pedoman tindakan mobilisasi dalam terapi sinar pada neonatus aterm yang mengalami
ikterus. Tindakan imobilisasi tidak perlu dipertimbangkan karena hasil penurunan kadar
bilirubin pada terapi sinar pada neonatus aterm hasilnya hampir seluruhnya mengalami
penurunan minimal.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Efektifitas tindakan mobilisasi dalam terapi sinar pada neonatus aterm sebagian besar
mengalami penurunan kadar bilirubin maksimal. Keadaan ini dikarenakan dengan
tindakan mobilisasi semua tubuh bayi terpapar sinar seluruhnya. Faktor-faktor yang
mempengaruhi yaitu diantaranya pemberian minum yang cukup, berat bayi lahir,
proses persalinan, dan timbulnya ikterus.

2. Efektifitas tindakan imobilisasi dalam terapi sinar pada neonatus aterm hampir
seluruhnya mengalami penurunan bilirubin minimal. Keadaan ini disebabkan karena
tidak seluruhnya tubuh bayi terpapar sinar

3. Neonatus yang mendapatkan tindakan mobilisasi lebih efektif dari pada neonatus
dengan tindakan imobilisasi.

Saran

1. Bagi rumah sakit dianjurkan menggunakan teknik mobilisasi dalam terapi sinar pada
neonatus aterm.

2. Perlu komitmen bagi petugas kesehatan untuk melakukan mobilisasi dalam terapi sinar
pada neonatus aterm yang mangalami ikterus.

3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pijat bayi, analisis faktor-faktor yang
mempengaruhi mobilisasi dalam pelaksanaan terapi sinar pada neonatus aterm yang
mengalami ikterus dan teknik pemijatan.

KEPUSTAKAAN

Arikunto, Suharsini. Prof. Dr. (2000). Prosedur Penelitian Suatu Praktek. Jakarta.

Cristine. Dkk. (2005). Buku Ajar Konsep Kebidanan. Jakarta : EGC.

Davis, K. S. (2001). Prediction Of Hiperbilirubinemia In Near Term And Term Infants.
Jakarta : Amerca.



Journals of Ners Community Vol 3 No 2 November 2012

189

Depkes RI. (2006). Pelatihan Pelayaan Obstetri Neonatal Emergency Dasar. Jakarta.

Firmansyah, T. R. (2003). Hiperbilirubin. Jakarta : FKUI.

Gamella, T.L. (1999). Neonatology. Management, Pocedure, On – Call Problem Disease,
Drugs, a Lange Clinical Manual. Philadelpia : WB. Saunders Company.

Hanifah, W. (2005). Ilmu Kebidanan. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono
Prawiroharjo.

Halliday, H.L. (1998). Hand Book Of Neonatal Intensif Care. London : WB Saunders.

Indarso, Fatimah, dkk. (2004). Hiperbilirubin Pada Neonatus. Surabaya : Makalah Pada
Continung Education Ilmu Kesehatan Anak.

Juffrie, M. Darmawan, Iyan D. (2003). Panduan Praktik Pediatrik. Yogyakarta :
Gajahmada University Press.

Kenner C. L. (1998). Penatalaksanaan Neonatal Nursing. USA : WB Saunders Company.

Klaus dan Panarof. (1998). Penatalaksanaan Neonatal Resiko Tinggi. Jakarta: EGC.

Markum. (1999). Ilmu Kesehatan Anak. Jakarta : FKUI.

Marilyn, D.E. (2001). Rencana Perawatan Maternal / Bayi. Jakarta : EGC.

Monintja, H.E. (1998). Beberapa Masalah Intensif Neonatus. Jakarta : FKUI.

Ngastiyah. (1998). Perawatan Anak Sakit. Jakarta : EGC.

Nelson. (1999). Ilmu Kesehatan Anak. Jakarta : EGC.

Nursalam, Rekawati S. dkk. (2005). Asuhan Keperawatan Bayi Dan Anak. Jakarta :
Salemba Medika.

Nursalam. (2005). Konsep Dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan.
Jakarta : Salemba Medika.

PSIK FK UNGRES. (2007). Buku Pedoman Penyusunan Prosposal Dan Skripsi. Gresik.

Sugiono, Prof. Dr. Apri Nuryanto, Spd. (2006). Statistik Untuk Penelitian, Bandung : CV.
Alfabet.

Surasmi, Arining H, dkk. (2003). Perawatan Bayi Resiko Tinggi. Jakarta : EGC.

Staf Pengajar. (2001). Catatan Kuliah Ilmu Kesehatan Anak. Surabaya : FKUI.

Wong, Donna L. (2003). Pedoman Klinis Keperawatan Pediatrik. Jakarta : EGC.



Journals of Ners Community Vol 3 No 2 November 2012

190
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ABSTRAK

Kepatuhan ibu sangat penting untuk menciptakan keluarga berencana. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan
kepatuhan ibu untuk rutin KB injeksi di wilayah kerja Puskesmas, Suberaji, Lamongan.

Desain penelitian ini adalah cross-sectional. Sampel diambil dengan menggunakan
purposive sampling, terdiri dari 30 responden. Variabel bebas adalah pengetahuan, sikap,
pendidikan, dan jarak dari pusat kesehatan masyarakat. Variabel terikat adalah kepatuhan
ibu dalam menjalankan KB injeksi berulang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan memiliki korelasi dengan
pengetahuan (ρ = 0,000), sikap (ρ = 0,001), pendidikan (ρ = 0,000), dan jarak dari pusat
kesehatan masyarakat (ρ = 0,193).

Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan, sikap, dan pendidikan memiliki
hubungan yang signifikan dengan kepatuhan. Ditemukan bahwa faktor dominan yang
berhubungan dengan kepatuhan adalah pengetahuan dan pendidikan.

Kata kunci: Pengetahuan, Sikap, Pendidikan, Jarak dari Puskesmas, Kepatuhan,
Kontrasepsi Suntik.

ABSTRACT

Mother’s compliance is very important in having repeated family planning injection.
The objective of this study was to analyze factors related to mother’s compliance to have
repeated injection in the working area of Community Health Center, Suberaji, Lamongan.

The design of this study was cross-sectional. Samples were recruited using purposive
sampling, consisted of 30 respondents. The independent variables were knowledge,
attitude, education, and the distance of community health center. The dependent variable
was mother’s compliance in having repeated injection.

The results showed that compliance had correlations with knowledge (ρ = 0.000),
attitude (ρ = 0.001), education (ρ = 0.000), and the distance of community health center (ρ
= 0.193).

This indicated that knowledge, attitude, and education had significant correlation with
compliance. It was found that the predominant factors related to compliance were
knowledge and education.

Keywords: Knowledge, Attitude, Education, Distance Of Community Health Center,
Compliance, Injected Contraceptive.

PENDAHULUAN

Kontrasepsi merupakan alat atau obat yang digunakan untuk menunda, menjarangkan
kehamilan, serta menghentikan kesuburan (Mochtar R, 1998). Diantaranya alat kontrasepsi
yang efektif adalah pil, suntikan, IUD, implant (BKKBN, 1992). Penggunaan alat
kontrasepsi suntik semakin banyak dipakai oleh masyarakat karena kerjanya efektif,
pemakaiannya praktis, harganya relatif murah dan aman (Mochtar, 1998). Dari hasil data
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yang didapat di Puskesmas Sumberaji Kabupaten Lamongan, penggunaan KB suntik
sangat tinggi tetapi terdapat penurunan jumlah akseptor dari triwulan II ke triwulan III
tahun 2009. Penurunan jumlah akseptor KB suntik dalam melakukan suntikan ulang
dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain : pengetahuan yaitu untuk memilih metode
keluarga berencana haruslah didasari oleh pengetahuan yang memadai, sehingga
keluarga/pasangan usia subur dapat memilih alat kontrasepsi yang benar-benar cocok dan
juga memahami konsekuensinya dari pilihannya tersebut (Notodiharjo, 2002); sikap,
pendidikan dan jarak tempat pelayanan kesehatan (puskesmas). Suntikan KB merupakan
alat kontrasepsi yang memerlukan suntikan ulang, jadi kepatuhan ibu sangat penting dalam
melaksanakan anjuran yang diberikan oleh petugas kesehatan. Namun, selama ini faktor-
faktor yang berhubungan dengan kepatuhan ibu dalam melakukan suntikan KB ulang
belum diketahui.

Menurut data Dinkes Jawa Timur tahun 2009 perincian yang  menjadi akseptor yaitu;
KB suntik (37,6%), pil (21,4%), IUD (23,2%), implant (10,7%), MOW (6,9%), MOP
(0,4%), dari data tersebut jumlah akseptor KB suntik merupakan urutan pertama (BKKBN,
2001). Berdasarkan hasil pengumpulan data awal yang didapat di Dinkes Jawa Timur
tahun 2009 bahwa di Puskesmas Sumberaji jumlah akseptor KB suntik pada triwulan II
tahun 2009  sebanyak 107 orang (40,8%) dari jumlah semua metode KB, IUD sebanyak 75
orang (28,6%), MOW sebanyak 5 orang (1,9%), Implant sebanyak 13 orang (4,9%), Pil
sebanyak 62 orang(14,6%), dari data tersebut KB suntik merupakan alat kontrasepsi yang
banyak diminati dari pada alat kontrasepsi yang lain, tetapi pada triwulan III yang
menggunakan kontrasepsi suntik terjadi penurunan karena  banyak yang tidak melakukan
suntikan KB ulang yaitu 30 orang (28%). Dampak ketidakpatuhan ibu terhadap jadwal
pemberian suntikan ulang yaitu akan beresiko terjadinya kehamilan. Menurut Prawiroharjo
S (2003) apabila suntikan ulang tidak dilakukan maka haid tidak segera datang, haid baru
datang kembali pada umumnya setelah 6 bulan, selama tidak haid tersebut dapat saja
terjadi kehamilan.

Kontrasepsi suntik merupakan alat kontrasepsi hormonal yang diberikan secara
suntikan (BKKBN, 2001). Dalam suntikan KB terdapat jadwal waktu pemberian suntikan
ulang yang telah ditentukan sesuai dengan jenis kontrasepsi suntik yang digunakan oleh
akseptor. Dengan jadwal waktu tersebut akseptor dapat memperhitungkan kedatangannya
dengan tenggang waktu yang jelas (Manuaba, 1998). Apabila tidak diperhatikan dalam
melakukan suntikan ulang maka kepatuhan ibu kurang dalam melakukan  anjuran yang
telah diberikan oleh petugas kesehatan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.
Kepatuhan adalah tingkat klien melaksanakan cara pengobatan dan perilaku yang
disarankan dokternya atau orang lain dalam mencapai tujuan terapi (Sarafino, 1990 dikutip
oleh Smet, 1994). Terjadinya penurunan jumlah ibu yang melakukan suntikan KB ulang
berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan dalam melaksanakan
suntikan ulang. Faktor –faktor tersebut  yaitu pengetahuan, sikap, pendidikan, jarak tempat
pelayanan kesehatan (puskesmas). Pengetahuan  merupakan pemikiran, gagasan, ide,
konsep dan pemahaman yang dimiliki manusia, sikap adalah suatu pandangan atau
perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak,  pendidikan adalah jenjang
(pendidikan) yang didapat/terakhir dan jarak yaitu jauh/dekat tempat tersedianya fasilitas
kesehatan.

Upaya yang dilakukan oleh petugas kesehatan untuk mengoptimalkan kepatuhan ibu
dalam melakukan suntikan ulang yaitu dengan menganjurkan atau menuliskan di kartu KB
waktu suntikan ulang yang harus dilakukan oleh akseptor. Tetapi petugas kesehatan
sebaiknya mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan. Oleh karena itu
peneliti ingin mempelajari faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan ibu dalam
melakukan suntikan KB ulang.

METODE DAN ANALISA

Penelitian ini menggunakan desain Cross Sectional dimana peneliti melakukan
observasi dan pengukuran variabel sesaat. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal Maret
2010 - April 2010 di Puskesmas Sumberaji, Kabupaten Lamongan. Populasi dalam
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penelitian ini adalah akseptor KB suntik di Puskesmas Sumberaji Kabupaten Lamongan,
sebanyak 30 orang, dengan menggunakan Purposive Sampling didapat sampel 28 orang.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan, sikap, pendidikan, jarak
tempat pelayanan kesehatan (puskesmas), sedang variabel dependennya adalah kepatuhan
ibu dalam melakukan suntikan ulang. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan
instrumen kuesioner untuk mengukur pengetahuan, sikap, pendidikan, dan jarak tempat
pelayanan kesehatan (puskesmas). Sedangkan kepatuhan ibu dalam melakukan suntikan
KB ulang dengan melakukan observasi yaitu melihat kartu KB. Instrumen untuk
pengetahuan dan sikap menggunakan kuesioner dengan dichotomy question, untuk
pendidikan dan jarak tempat pelayanan kesehatan (puskesmas) menggunakan kuesioner
dengan multiple choice. Setelah proses tabulasi, untuk mengetahui hubungan-hubungan di
antara variabel-variabel digunakan uji statistik Spearman Rho dengan batas kemaknaan ρ <
0,05 yang berarti ada hubungan antar 2 variabel yang diukur (HI diterima dan H0 ditolak).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hubungan Antara Pengetahuan Dengan Kepatuhan Ibu Dalam Melakukan
Suntikan KB Ulang.

Tabel 1 Hubungan antara pengetahuan dengan kepatuhan ibu dalam melakukan
suntikan KB ulang di wilayah kerja Puskesmas Sumberaji, Kabupaten
Lamongan pada bulan Maret 2010 - April 2010.

Pengetahuan
Responden

Kepatuhan
Dalam Melakukan Suntikan KB Ulang Jumlah

Kurang % Baik % Total %
Kurang 8 29 2 7 10 36
Cukup 3 11 11 39 14 50
Baik 0 0 4 14 4 14
Total 11 40 17 60 28 100

Uji Spearmen Rho Correlation p = 0,000         r = 0,627

Berdasarkan tabel 1 hubungan antara pengetahuan dengan kepatuhan ibu dalam
melakukan suntikan KB ulang menunjukkan kepatuhan yang baik terbanyak pada ibu yang
mempunyai pengetahuan cukup sebanyak 14 orang (35%), sedangkan kepatuhan kurang
terbanyak pada ibu yang memiliki pengetahuan kurang sebanyak 12 orang (30%).

Hasil statistik dengan menggunakan uji Spearmen Rho Correlation pada tabel 1
didapat nilai kemaknaan ρ = 0,000 (ρ ≤ 0,05) artinya ada hubungan pengetahuan dengan
kepatuhan ibu dalam melakukan suntikan KB ulang (H1 diterima dan H0 ditolak),
sedangkan nilai koefisien korelasi Spearmen r = 0.610 menunjukkan ada hubungan yang
kuat.

Menurut (Notoatmodjo, 2003) pengetahuan adalah merupakan hasil tahu, dan ini
terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. Hal ini
merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya perilaku seseorang, bila
perilaku didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak
didasari oleh pengetahuan. Faktor yang mempengaruhi pengetahuan menurut Slamet
(2001) yaitu faktor intenal : Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan
dan mengingat berbagai kegiatan, kegiatan yang diminati seseorang diperhatikan terus
menerus yang disertai dengan rasa senang. Sedangkan faktor eksternal : (1) Metode
pembelajaran, sebab merupakan suatu proses yang harus dilalui didalam mendapatkan
pengetahuan. Untuk menghindari pelaksanaan cara belajar yang salah perlu suatu
pembinaan, dengan belajar yang tepat dapat efektif pula hasil belajar. (2) Faktor
masyarakat yang akan mempengaruhi pengetahuan seseorang, pengaruh ini terjadi karena
keberadaannya dalam masyarakat. Bentuk kegiatan dalam masyarakat akan berhubungan
dengan media massa, teman bergaul dan bentuk kehidupan masyarakat.
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Hasil penelitian diatas menunjukkan ibu yang mempunyai pengetahuan yang baik
merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kepatuhan ibu baik dalam melakukan
suntikan KB ulang, namun masih banyak ibu yang mempunyai pengetahuan kurang, hal ini
disebabkan karena sebagian besar yaitu (35%) pendidikan ibu SD serta umur ibu lebih dari
30 tahun (54%), dimana akan mempengaruhi dalam menerima informasi yang diberikan
oleh petugas kesehatan. Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting karena akan
menentukan kesadaran ibu yang akhirnya menyebabkan ibu berperilaku sesuai dengan
pengetahuan yang dimilikinya, sehingga mempengaruhi kepatuhan ibu dalam melakukan
suntikan KB ulang.

2. Hubungan Antara Sikap Dengan Kepatuhan Ibu Dalam Melakukan Suntikan
KB Ulang.

Tabel 2 Hubungan antara sikap dengan kepatuhan ibu dalam melakukan suntikan KB
ulang di wilayah kerja Puskesmas Sumberaji Kabupaten Lamongan  pada
bulan Maret 2010-April 2010.

Sikap
responden

Kepatuhan
dalam melakukan suntikan KB ulang Jumlah

Kurang % Baik % Total %
Positif 10 36 5 18 15 54
Negatif 1 4 12 42 13 46
Total 11 40 17 60 28 100

Uji Spearmen Rho Correlation ρ = 0,001    r = 0,602

Berdasarkan tabel 2 hubungan antara sikap dengan kepatuhan ibu dalam melakukan
suntikan KB ulang menunjukkan kepatuhan baik terbanyak pada ibu yang bersikap positif
sebanyak 17 orang (42,5%), sedangkan kepatuhan kurang terbanyak pada ibu yang
bersikap negatif sebanyak 13 orang (32,5%).

Berdasarkan hasil statistik dengan menggunakan uji Spearmen Rho Correlation pada
tabel 2 didapatkan nilai kemaknaan ρ = 0,001 (ρ ≤ 0,05) artinya ada hubungan sikap
dengan kepatuhan ibu dalam melakukan suntikan KB ulang (H1 diterima dan H0 ditolak),
dengan nilai koefisien korelasi Spearmen r = 0,499 menunjukkan ada hubungan yang
sedang.

Sikap adalah suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan antipatif, predisposisi untuk
menyesuaikan diri dalam situasi sosial, atau secara sederhana, sikap adalah respon
terhadap stimuli sosial yang telah terkondisikan. Salah satu seorang ahli psikologi
Newcomb, dikutip Notoatmodjo (2003) menyatakan bahwa sikap itu merupakan kesiapan
atau kesediaan untuk bertindak, dan bukan merupakan pelaksana motif tertentu. Sikap
belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas, akan tetapi merupakan “predisposisi”
tindakan atau perilaku / peran. Sikap masih merupakan reaksi tertutup, bukan merupakan
reaksi terbuka, merupakan reaksi terhadap obyek di lingkungan tertentu sebagai suatu
penghayatan terhadap obyek. Tingkatan sikap terdiri dari menerima (receiving), merespon
(responding), menghargai (valuing), dan bertanggung jawab (responsible). Pembentukan
sikap tidak terjadi demikian saja, melainkan melalui suatu proses tertentu, melalui kontak
sosial terus menerus antara individu dengan individu lain disekitarnya. Faktor-faktor yang
mempengaruhi terbentuknya sikap salah satunya adalah pengalaman pribadi, hal ini ikut
membentuk dan mempengaruhi penghayatan seseorang terhadap stimulus. Tanggapan akan
menjadi salah satu dasar, untuk dapat mempunyai tanggapan dan hayatan seseorang harus
mempunyai pengalaman yang berkaitan dengan obyek psikologis. Menurut Blevin &
lubkin (1991) yang dikutip oleh Carpenito (1999) bahwa kepatuhan meliputi perubahan
perilaku kearah yang positif dipengaruhi oleh : (1) Kepercayaan yang terus menerus pada
pemberi kesehatan yang profesional, (2) Efek samping dan kemampuan toleransi, (3)
Keuntungan yang banyak didapatkan daripada kerugiannya, (4) Perasaan diri yang positif.
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Faktor yang mempengaruhi sikap ibu yaitu pengalaman selama menggunakan KB
suntik, usia ibu > dari 30 tahun yaitu usia yang matang dalam menyikapi suatu obyek
dimana ibu akan lebih bersikap positif. karena ibu sudah menggunakan metode kontrasepsi
suntik berarti ibu berada pada tingkatan pembentukan sikap yang keempat yaitu
bertanggung jawab yakni seseorang bertanggung jawab untuk segala sesuatu yang
dipilihnya. Kepatuhan ibu dalam melakukan suntikan KB ulang akan mengarahkan ke
perubahan perilaku yang positif.

3. Hubungan Antara Tingkat Pendidikan Dengan Kepatuhan Ibu Dalam
Melakukan Suntikan KB Ulang

Tabel 3 Hubungan antara tingkat pendidikan dengan kepatuhan ibu dalam melakukan
suntikan KB ulang di wilayah kerja Puskesmas Sumberaji Kabupaten
Lamongan  pada bulan Maret 2010 - April 2010.

Pendidikan
responden

Kepatuhan dalam melakukan
suntikan KB ulang Jumlah

Kurang % Baik % Total %
SD 8 28 1 4 9 32
SMP 3 11 5 18 8 29
SMA 0 0 7 25 7 25
PT 0 0 4 14 4 14
Total 11 39 17 61 28 100

Uji Spearmen rho correlation ρ = 0,000 r = 0,743

Berdasarkan tabel 3 hubungan antara tingkat pendidikan dengan kepatuhan ibu dalam
melakukan suntikan KB ulang menunjukkan kepatuhan baik terbanyak pada ibu yang
berpendidikan SMA sebanyak 8 orang (20%), sedangkan kepatuhan kurang terbanyak pada
ibu yang berpendidikan SD sebanyak 14 orang (35%).

Hasil uji korelasi Spearman Rank pada tabel 3 didapatkan nilai kemaknaan ρ = 0,000
(ρ ≤ 0,05) artinya ada hubungan pendidikan dengan kepatuhan ibu dalam melakukan
suntikan KB ulang (H1 diterima dan H0 ditolak), dengan nilai koefisien korelasi Spearmen
r = 0,758 menunjukkan ada hubungan yang kuat.

Pengetahuan berkaitan erat dengan pendidikan karena diharapkan dengan pendidikan
yang tinggi maka orang tersebut semakin luas pula pengetahuannya. Pendapat Sentana
(2002) mengutip dari IB Matra mengatakan bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang
semakin mudah seseorang menerima informasi dengan pendidikan tinggi maka seseorang
akan cenderung mendapatkan informasi baik dari orang lain maupun dari media masa,
semakin banyak informasi yang masuk semakin banyak pula pengetahuan yang didapat.
Demikian pula pendapat Notoatmodjo (2003), bahwa pada umumnya semakin tinggi
pendidikan seseorang maka akan semakin baik pula tingkat pengetahuannya.

Hasil tabulasi menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pendidikan SD
dan kepatuhan ibu kurang dalam melakukan suntikan KB ulang. Tingkat pendidikan
seseorang sangat menentukan dalam penerimaan informasi baik dari orang lain maupun
media massa. Terdapat 14 orang (35%) tingkat pendidikan ibu rendah yaitu SD, hal ini
menyebabkan tingkat penerimaan terhadap informasi juga rendah.

4. Hubungan Antara Jarak Tempat Pelayanan Kesehatan (Puskesmas) Dengan
Kepatuhan Ibu Dalam Melakukan Suntikan KB Ulang.

Berdasarkan tabel 4 hubungan antara jarak tempat pelayanan kesehatan (puskesmas)
dengan kepatuhan ibu dalam melakukan suntikan KB ulang menunjukkan kepatuhan baik
terdapat pada jarak tempat pelayanan kesehatan (puskesmas) dekat dengan tempat tinggal
responden sebanyak 13 orang (32,5%), sedangkan kepatuhan kurang terdapat pada ibu
yang jauh dengan tempat pelayanan kesehatan sebanyak 11 orang  (27,5 %).
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Tabel 4 Hubungan antara jarak tempat pelayanan kesehatan (puskesmas) dengan
kepatuhan ibu dalam melakukan suntikan KB ulang di wilayah kerja
Puskesmas Sumberaji Kabupaten Lamongan pada bulan Maret 2010 - April
2010.

Jarak Tempat
Pelayanan
Kesehatan

(Puskesmas)

Kepatuhan Dalam
Melakukan Suntikan KB

Ulang

Jumlah

Kurang % Baik % Total %
Jauh 8 29 6 21 14 50
Dekat 3 11 11 39 14 50
Total 11 40 17 60 28 100
Uji Spearmen Rho Correlation ρ = 0,056 r = 0,366

Hasil uji korelasi Spearmen pada tabel 4 didapatkan nilai kemaknaan ρ = 0,193 (ρ ≤
0,05) artinya tidak ada hubungan antara jarak tempat pelayanan kesehatan (puskesmas)
dengan kepatuhan ibu dalam melakukan suntikan KB ulang (H1 ditolak dan H0 diterima).

Puskesmas merupakan tempat pelayanan kesehatan pertama di masyarakat. Tugasnya
yaitu bertanggung jawab terhadap setiap masalah kesehatan yang terjadi di wilayah
kerjanya, meskipun masalah tersebut lokasinya berkilo-kilo meter dari puskesmas. Dengan
azas inilah puskesmas dituntut untuk lebih mengutamakan tindakan pencegahan dan bukan
tindakan untuk pengobatan penyakit. Dengan demikian puskesmas harus secara aktif terjun
ke masyarakat dan bukan menantikan masyarakat datang ke puskesmas. Seharusnya
masyarakat juga berpartisipasi aktif terhadap program-program yang ada di puskesmas
terlihat dari perilaku masyarakat dalam menggunakan sistem atau fasilitas kesehatan yang
menyangkut upaya dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada di tempat
tinggalnya (Notoatmodjo, 2003). Luas wilayah yang masih efektif untuk sebuah puskesmas
di daerah yaitu 5 Km, sedangkan luas wilayah kerja yang dipandang optimal adalah 3 Km
(Nasrul E, 1995).

Jarak tempat tinggal seseorang dengan tempat pelayanan kesehatan sangat penting
dalam melakukan apa yang disarankan oleh petugas kesehatan. Dari hasil tabulasi
menunjukkan sebagian besar tempat tinggal responden jauh yaitu > 2 km dari puskesmas
sebanyak 21 orang (52 %). Sedangkan tempat pelayanan kesehatan yang optimal yaitu 2
Km. Meskipun jarak tempat pelayanan kesehatan jauh, Ibu mempunyai motivasi yang
tinggi untuk melakukan suntikan KB ulang, karena penggunakan KB suntik memerlukan
adanya keteraturan atau ketepatan waktu, ditunjang dengan responden yang sebagian besar
sebagai ibu rumah tangga tetapi ibu masih menyempatkan diri untuk melakukan suntikan
KB ulang. Jadi jarak bukan menjadi hambatan, karena masyarakat sangat menyadari
pentingnya memanfatkan fasilitas kesehatan sehingga tidak mempengaruhi kepatuhan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Pengetahuan ibu mempengaruhi kepatuhan ibu dalam melakukan suntikan KB ulang.
2. Sikap ibu yang baik meningkatkan kepatuhan ibu dalam melakukan suntikan KB

secara berulang.
3. Tingkat pendidikan ibu yang baik meningkatkan kepatuhan ibu dalam melakukan

suntikan KB secara berulang.
4. Jarak tempat pelayanan kesehatan (puskesmas) tidak mempengaruhi kepatuhan ibu

dalam melakukan suntikan KB secara berulang.
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Saran

1. Ibu yang menjadi akseptor KB suntik diharapkan patuh dengan meningkatkan
pengetahuan dan sikap tentang KB suntik karena KB suntik memerlukan keteraturan /
ketepatan waktu dalam melakukan suntikan KB ulang.

2. Petugas kesehatan perlu meningkatkan pengetahuan akseptor dengan memberikan
konseling sebelum ibu memilih alat kontrasepsi yang tepat serta adanya pembinaan
terhadap ibu yang kepatuhannya kurang dalam melakukan suntikan KB ulang.

3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan penelitian ini seperti faktor-
faktor yang mempengaruhi ibu dalam memilih alat kontrasepsi suntik.
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PENGGUNAAN JAHE MERAH MENURUNKAN TINGKAT NYERI SENDI
LUTUT PADA LANSIA

(Red Ginger Decrease the Level of the Knee Joint Pain in Elderly)

Suci Murni*

* Mahasiswa Jurusan Keperawatan Program Studi D-IV Keperawatan Kemahiran Gawat
Darurat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Politeknik Kesehatan Mataram

ABSTRAK

Nyeri sebagai pengalaman sensorik dan emosional subjektif yang berhubungan
dengan kerusakan jaringan yang tidak menyenangkan yang aktual atau potensial atau
dirasakan dalam peristiwa di mana ada kerusakan (Prasetyo, 2010). Terapi nyeri dapat
ditangani dengan terapi non-farmakologis. Salah satu tanaman yang sering digunakan
untuk terapi non-farmakologis atau pengobatan tradosional oleh masyarakat Indonesia
adalah jahe merah untuk nyeri sendi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
pengaruh jahe merah dalam menurunkan tingkat nyeri sendi lutut pada orang tua di desa
Baka Jaya Dompu Wilayah Kerja Puskesmas Barat.

Jenis penelitian ini adalah eksperimental satu kelompok desain post-test-pre-test.
Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, sampel dalam penelitian
ini adalah para lansia yang mengalami nyeri sendi lutut sebanyak 20 responden di Desa
Baka Jaya. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan lembar observasi. Uji statistik
menggunakan analisis statistik Wilcoxon Signed Rank dengan tingkat signifikansi α = 0,05.

Berdasarkan uji statistik Wilcoxon Signed Rank Test hasil yang diperoleh pada p =
0,000 dibandingkan dengan nilai α = 0,05 ketika p≤α berarti menunjukkan bahwa jahe
merah efektif dalam menurunkan tingkat nyeri sendi lutut pada orang tua di Desa abadi
Jaya Dompu Wilayah Kerja Puskesmas Barat.

Intensitas nyeri sendi lutut pada usia lanjut sebelum pemberian jahe merah
dikategorikan pada nyeri sedang sebanyak enam puluh persen (60%). Tingkat nyeri sendi
lutut pada usia lanjut sesudah pemberian jahe merah dikategorikan pada nyeri ringan
sebanyak tujuh puluh lima persen (75%).

Kata kunci: Jahe Merah, Nyeri Sendi Lutut, Lansia

ABSTRACT

Pain as a subjective sensory and emotional experience associated with unpleasant
tissue damage that are actual or potential or perceived in the events in which there is
damage (International Association for the Study of Pain, 1979 in Prasetyo, 2010). Pain
therapy can be handled by non-pharmacological therapy. One of the plants that are often
used for non-pharmacological therapy or treatment tradosional by Indonesian society is
entitled to the benefits of red ginger, one of which is dealing with joint pain. The purpose
of this study was to determine the effect of red ginger to decrease the level of the knee joint
pain in the elderly in the village of Baka Jaya Dompu Work Area Health Center West.

Type of this research is to design experiments one group pretest posttest design.
Porpursive sampling technique using sampling, the sample in this study is the seniors who
experience joint pain in the knee as much as the village of Baka Jaya 20 respondents. The
data collected using the observation sheet. Statistical tests using statistical analysis
Wilcoxon Signed Rank test Test with significance level computer programs in use α = 0.05.

Based on the statistical test of Wilcoxon Signed Rank Test results obtained at p =
0.000 compared with the value of α = 0.05 when p≤α means showed that the red ginger is
effective in lowering the level of the knee joint pain in the elderly in the village of immortal
Jaya Dompu Work Area Health Center West.
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The intensity of the knee joint pain in the elderly before giving red ginger are
categorized in pain as much as sixty percent (60%). The level of the knee joint pain in the
elderly after giving red ginger categorized in mild pain as much as seventy-five percent
(75%).

Keywords: Red Ginger, Joint pain Knee Elderly

PENDAHULUAN

Menua atau menjadi tua adalah suatu keadaan yang terjadi di dalam kehidupan
manusia, proses menua merupakan proses sepanjang hidup, tidak hanya dimulai dari suatu
waktu tertentu, tetapi dimulai sejak permulaan kehidupan. Menjadi tua merupakan proses
alamiah, yang berarti seseorang telah melalui tiga tahap kehidupannya, yaitu anak, dewasa,
dan tua. Tiga tahap ini berbeda, baik secara biologis maupun psikologis. Memasuki usia
tua berarti mengalami kemunduran, misalnya kemunduran fisik yang ditandai dengan kulit
yang mengendur, rambut memutih, gigi mulai ompong, pendengaran kurang jelas,
penglihatan semakin memburuk, gerakan lambat, dan figur tubuh yang tidak proporsional
(Nugroho, 2008).

Hal tersebut diatas di perjelas lagi oleh fatimah yang mengatakan bahwa terjadinya
proses menua ditandai dengan berbagai macam penyakit degeneratif yang dapat
menimbulkan masalah fisik, mental, ekonomi dan psikologis. Selain itu proses menua juga
dapat menimbulkan ketakutan-ketakutan yang dialami oleh lanjut usia meliputi:
ketergantungan fisik dan ekonomi, sakit kronis (Arthritis 44%, Hipertensi 39%,
berkurangnya pendengaran atau tuli 28%, penyakit jantung 27%), kesepian, kebosanan
yang disebabkan rasa tidak diperlukan (Fatimah. 2010).

Salah satu penyakit yang sering dialami oleh lansia adalah osteoarthritis (OA) yaitu
penyakit degeneratif yang paling sering terjadi pada lansia dan bersifat kronis.
Osteoarthritis ditandai dengan kerusakan pada tulang rawan (kartilago) sendi yang
menunjukkan adanya kemunduran kartilago sendi dan tulang di dekatnya yang bisa
menyebabkan nyeri serta kekakuan sendi. Nyeri umumnya dirasakan pada waktu bangkit
dari duduk, jongkok, berdiri, jalan naik turun tangga atau aktivitas yang membebani lutut,
namun pada derajat yang lebih berat nyeri dapat dirasakan terus-menerus meskipun tidak
melakukan aktivitas apapun (Taslim, 2009).

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang telah di lakukan oleh peneliti pada bulan
Maret 2012 dan data yang diperoleh dari Puskesmas Dompu Barat pada tahun 2011
sebanyak 350 lansia yang mengalami gangguan muskuloskeletal (sistem otot dan jaringan
pengikat) dari 8 wilayah kerja Puskesmas Dompu Barat, dimana yang paling banyak
mengalami penyakit pada sistem otot dan jaringan pengikat yaitu berdomisili di Desa Baka
Jaya sebanyak 52 orang lansia. Dan dari hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan
peneliti dengan berbagai lansia yang mengalami nyeri lutut di dapatkan informasi bahwa
nyeri diatasi hanya dengan mengandalkan obat farmakologi dan belum ada satupun lansia
yang mengetahui bahwa ada penggunaan obat non farmakologi yang  bermanfaat untuk
meredakan nyeri lutut salah satunya adalah jahe merah.

Penanganan nyeri dapat dilakukan dengan terapi farmakologi dan terapi non
farmakologi. Terapi farmakologi yang digunakan dalam mengatasi nyeri pada lansia
adalah dengan obat analgesik anti-inflamasi non-steroid ( AINS ). Salah satu tanaman yang
sering dimanfaatkan untuk terapi non farmakologis atau pengobatan tradisional oleh
masyarakat Indonesia adalah jahe. Jahe mempunyai efek farmakologi antara lain sebagai
analgesik, antipiretik, dan sebagai anti inflamasi. Sebagai analgesik jahe berkhasiat sebagai
obat sakit encok, sakit pinggang, nyeri otot, sakit kepala. Sebagai antipiretik jahe berfungsi
sebagai obat masuk angin, menghilangkan dahak, dan batuk kering. Sebagai anti inflamasi
jahe berkhasiat mengobati radang sendi tulang seperti arthritis dan lain-lain
(Maheshwari, 2012).

Rusadi (2007) menyebutkan bahwa rimpang jahe bermanfaat meredakan nyeri sendi
dengan menumbuk dan menempelkan pada bagian yang mengalami nyeri , hal ini telah di
buktikan oleh peneliti sebelumnya yang hasilnya bahwa jahe yang telah di bakar lalu di
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tumbuk kemudian di tempelkan pada sendi dapat meredakan nyeri sendi dan memberikan
kenyamanan pada pasien (Sutrisno K, 1998).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan
penelitian tentang Efektifitas pemberian jahe merah (Zingiber officinale var. amarum)
terhadap penurunan tingkat nyeri sendi lutut pada usia lanjut di Desa Baka Jaya wilayah
kerja Puskesmas Dompu Barat.

METODE DAN ANALISA

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Eksperimen dengan rancangan one
group pretest - postest dimana peneliti sudah melakukan pre test yang memungkinkan
peneliti dapat meneliti perubahan-perubahan yang terjadi setelah adanya eksperimen.
Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 24 Juli - 24 Agustus 2012 di setiap rumah lansia
yang telah di tetapkan sebagai sampel di Desa Baka Jaya wilayah kerja Puskesmas Dompu
Barat. Populasi dalam penelitian ini adalah lansia yang mengalami nyeri sendi lutut di
Desa Baka Jaya wilayah kerja Puskesmas Dompu Barat, sebanyak 24 orang, dengan
menggunakan teknik Purposive Sampling didapat sampel 20 orang yang memenuhi kriteria
inklusi dan eksklusi.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah pemberian jahe merah (Zingiber
officinale Var. amarum), sedangkan variabel dependennya adalah perubahan tingkat nyeri
sendi lutut. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan instrumen lembar
observasi dan lembar wawancara untuk mengetahui bagaimana pengaruh penggunaan jahe
merah terhadap penurunan tingkat nyeri sendi lutut pada lansia. Setelah proses tabulasi,
untuk mengetahui adanya pengaruh dilakukan analisa menggunakan uji statistik wilcoxon
signed rank test program komputer dengan taraf signifikan yang digunakan α = 0,0.5.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tingkat Nyeri Sendi Lutut Pada Usia Lanjut Sebelum Pemberian Jahe Merah
(Zingiber officinale var. amarum).

Tabel 1 Distribusi tingkat nyeri sendi lutut pada usia lanjut sebelum pemberian jahe
merah di Desa Baka Jaya tahun 2012.

Berdasarkan tabel 1 didapatkan bahwa preoritas tertinggi  interitas nyeri responden
sebelum di berikan jahe merah yaitu dengan nilai 4 yaitu 7 responden  (35%).

Intensitas Nyeri Frekuensi (Orang) Prosentase (%)
2 2 10
3 4 20
4 7 35
5 2 10
6 3 15
7 1 5
8 1 5

Total 20 100
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2. Tingkat Nyeri Sendi Lutut Pada Lansia Sesudah Di Berikan Jahe Merah

Tabel 2 Distribusi tingkat nyeri sendi lutut lansia sesudah di berikan jahe merah di
Desa Baka Jaya tahun 2012.

Intensitas nyeri Frekuensi (orang) Prosentase (%)

0 3 15
1 1 5
2 11 55
3 3 15
4 2 10

Total 20 100

Berdasarkan tabel 2 didapatkan bahwa preoritas tertinggi intensitas nyeri sesudah di
berikan jahe merah  dengan nilai 2 yaitu 11 responden (55%).

3. Analisis Nyeri Sendi Lutut Lansia Sebelum Dan Sesudah Di Berikan Jahe Merah
Dengan α ≤ 0.05.

Tabel 3 Hasil uji statistik perbedaan tingkat nyeri sebelum dan sesudah di berikan jahe
merah menggunakan uji t-test dengan α ≤ 0.05.

postest - pretest
Z -3.854a

Asymp. Sig. (2-tailed) .000

Berdasarkan hasil uji statistik t-test dengan menggunakan perangkat program spss
versi 16 (statistical package for social sciences) analisis wilcoxon signed rank test
didapatkan nilai z-hitung sebesar -3.8543 dengan dan taraf signifikan 0.000 berarti
menunjukan bahwa jahe merah efektif dalam menurunkan tingkat nyeri sendi lutut pada
lansia  maka H1 di terima dan H0 di tolak.

beberapa teori yang mendukung data di atas bahwa jahe mempunyai efek sebagai
analgesik (Maheshwari H, 2002). Jahe merah (Zingiber officinale var. amarum) memiliki
kandungan minyak tidak menguap yang disebut oleoresin (gingerol, shogaols), gingerol
yang memberikan rasa pedas dan panas, bekerja langsung ke pusat saraf dimana
menyebabkan pengeluaran endorphin, yang dapat mengakibatkan terjadinya vasodilatasi
sehingga dapat meningkatkan aliran darah ke bagian sendi dan rasa nyeri pun bisa
berkurang dan teratasi. Sesuai dengan teori pengendalian gerbang (Melzack & Wall, 1982
dalam Potter & Perry, 1997) menjelaskan juga bahwa impuls nyeri dapat diatur atau
bahkan dihambat oleh mekanisme pertahanan di sepanjang sistem saraf pusat. Mekanisme
pertahanan/gerbang ini dapat ditemukan di sel-sel gelatinosa substansia di dalam kornu
dorsalis pada medula spinalis, talamus dan sistem limbik (Clancy & Mc Vicar, 1992
dalam Potter & Perry, 1997). Teori ini mengatakan bahwa impuls nyeri dihantarkan saat
sebuah pertahanan dibuka dan impuls dihambat saat sebuah pertahanan tertutup.
Upaya menutup pertahanan tersebut merupakan dasar terapi menghilangkan nyeri.

Gerbang akan terbuka jika ada perangsangan serabut A delta dan C yang melepaskan
substansi P untuk mentransmisi impuls melalui mekanisme gerbang. Sinyal nyeri ini bisa
diblok dengan stimulasi serabut A beta. Serabut saraf A beta adalah serat saraf bermielin
yang besar sehingga mengantarkan impuls ke sistem saraf pusat jauh lebih cepat daripada
serabut A delta atau serabut C. Apabila masukan yang dominan berasal dari serabut A beta,
maka gerbang akan menutup.
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SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Tingkat nyeri sendi lutut pada usia lanjut sebelum pemberian jahe merah
dikategorikan pada nyeri sedang.

2. Tingkat nyeri sendi lutut pada usia lanjut sesudah pemberian jahe merah dikategorikan
pada nyeri ringan sebanyak tujuh  puluh lima persen (75%).

3. Penggunaan jahe merah mampu menurunkan tingkat nyeri sendi lutut lansia secara
efektif.

Saran

1. Bagi Puskesmas
Puskesmas bisa melakukan intervensi managemen nyeri pada lansia khususnya
dibidang non farmakologi dan dapat diinformasikan kepada para lansia agar dapat
menggunakan jahe merah (Zingiber officinale var. amarum) sebagai salah satu terapi
dalam mengatasi nyeri sendi yang dialami.

2. Bagi Responden Dan Keluarga
Lansia dan keluarga harus menerapkan penggunaan jahe merah (Zingiber officinale
var. amarum) sebagai terapi untuk mengatasi nyeri sendi yang dialami oleh lansia dan
keluarga.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian selanjutnya perlu untuk melakukan pengembangan penelitian lebih lanjut
dengan menambah jumlah sampel, menghomogenkan responden, serta lembar
observasi yang lebih lengkap.
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