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ABSTRAK

ASI adalah makanan utama dan terbaik bagi bayi. Pada saat ini ada kecenderungan
menurun jangka waktu yang lama dalam pemberian ASI eksklusif pada bayi dan diganti
dengan makanan buatan dengan botol susu sebagai pengganti ASI. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui efektivitas pemberian ASI dan ASI-campuran ASI terhadap status gizi
bayi usia 0-6 bulan.

Penelitian ini menggunakan Quasi Eksperimental desain (post test control group
design). Populasi yang digunakan semua bayi berusia 0-6 bulan untuk 50 orang dan sampel
yang digunakan sebanyak 48 responden dengan menggunakan teknik purposive sampling.

Hasil penelitian efektivitas menyusui dan campuran ASI-susu terhadap status gizi
pada bayi usia 0-6 bulan sebanyak 100%. Uji statistik dengan menggunakan uji Mann
Witney U menunjukkan P = 1.000, nilai U = 4.000, yang lebih besar dari 0,05 yang berarti
bahwa H1 ditolak, sehingga tidak ada perbedaan efektivitas antara menyusui dan ASI
campuran susu terhadap status gizi bayi usia 0-6 bulan.

Status gizi bayi yang diberikan ASI dengan bayi yang diberi ASI campuran tidak
ada beda terhadap status gizi bayi, tapi orang-orang masih dianjurkan untuk memberikan
ASI eksklusif pada bayi sampai usia 6 bulan karena banyak ASI memiliki keuntungan
yang sangat dibutuhkan bayi yang dapat ditemukan di ASI atau susu formula pendamping.

Kata kunci: ASI dan campuran ASI-susu, status gizi, bayi usia 0-6 bulan

ABSTRACT

Breast milk is the main and best food for babies. At this time there is a long
downward trend in exclusive breastfeeding in infants and replaced with artificial feeding
with milk bottles as a substitute for breast milk. This research was aim to know the
effectiveness of breastfeeding and breast milk-a mixture of breast milk toward the
nutritional status of infants aged 0-6 months.

This research uses Quasy Experimental Design (post test only control group
design). The population used in all infants aged 0-6 months for 50 people and the sample
that is in use as much as 48 respondents using purposive sampling. Statistical test using
Mann Withney U Test, with significant by P <0.05.

Results showed the effectiveness of breastfeeding and mixed-milk escort milk
toward the nutritional status in infants aged 0-6 months as many as 100%. From the
statistical test by using the Mann Witney U test showed P = 1.000, U value = 4.000, which
is greater than 0.05 which means that H1 is rejected, so there is no difference in
effectiveness between breastfeeding and breast milk mix-milk escort nutritional status of
mothers of infants aged 0-6 months.

The nutritional status of infants given breast milk with babies who are given breast
milk mix-matching breast milk, but people still advisable to give exclusive breastfeeding in
infants up to age 6 months because a lot of breast milk has the advantage of much-needed
baby which can be found on the companion breast milk or formula.
Keywords : breastfeeding and breast mixed-mixture, nutritional status, infants aged 0-6

months
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PENDAHULUAN

Sejak lahir sampai usia enam bulan, ASI atau formula memenuhi nutrisi yang
dibutuhkan bayi. Biasanya bayi makan jika lapar walaupun sebagian besar bayi berusaha
menyesuaikan diri dengan waktu makan yang terjadwal (Ilmu Kesehatan Anak fakultas
Kedokteran Universitas Kedokteran, 1985). ASI merupakan makanan utama dan terbaik
bagi bayi. Pada saat ini terdapat kecenderungan penurunan lama pemberian ASI eksklusif
pada bayi dan diganti dengan pemberian makanan buatan dengan susu botol (bottle
feeding) sebagai Penggati Air Susu Ibu (PASI).Berdasarkan pengamatan peneliti diwilayah
kerja Puskesmas Kedungpring terbanyak ibu memberikan campuran ASI – PASI.
Memberikan nutrien yang lengkap dengan komposisi yang sesuai untuk keperluan
pertumbuhan bayi, dapat meningkatkan keadaan gizi bayi (Staf Pengajar Ilmu Kesehatan
Anak Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1995). Namun efektifitas pemberian
nutrisi dengan ASI dan campuran ASI-PASI terhadap status gizi pada bayi usia 0 – 6 bulan
masalah belum dapat dijelaskan.

Berdasarkan survei yang pernah dilakukan bahwa lama pemberian ASI oleh para
Ibu pada saat ini hanya lebih kurang 1,7 bulan, sebaliknya jumlah konsumsi PASI pada
bayi usia 2 – 4 bulan sudah cukup tinggi yaitu mencapai 37% (Balitbankes, 2001). Masalah
status gizi yang buruk juga akan berdampak pada peningkatan terjadinya penyakit infeksi,
malnutrisi angka kematian bayi dan lebih jauh akan menurunkan kualitas sumber daya
manusia yang akan datang.

Makanan untuk bayi sehat untuk bayi usia 0 – 6 bulan  terdiri dari makanan utama
yaitu Air Susu Ibu (ASI). Yaitu dengan mempertimbangkan makanan utama, maka
terdapat pengaturan makan dengan mengyusukan (breast feeding) yang dalam praktiknya
sekarang lazim disebut memberi ASI atau memberi makanan buatan (articial feeding) atau
menyusukan dikombinasikan dengan memberikan makanan buatan (mised feeding).
Menyusukan bayi harus selalu dianjurkan bila bayi dan ibunya ada dalam keadaan sehat
dan tidak terdapat kelainan-kelainan yang tidak memungkinkan untuk menyusukan. Jika
memungkinkan ASI diberikan sampai anak usia 2 tahun tetapi jika ternyata produksi ASI
sangat kurang atau tidak terdapat sama sekali, barulah diberikan makanan buatan sebagai
penggantinya (PASI). Dampak dari pemberian jenis nutrisi bayi akan menyebabkan
perbedaan dalam tumbuh kembang, peningkatan berat badan, biaya perawatan bayi dan
lain-lain. Gizi merupakan bagian dari makanan. Banyak sekali jenis zat gizi yang
diperlukan oleh tubuh, tetapi secara garis besar terdiri dari lima kelompok yaitu
karbohidrat, protein, lemak, mineral dan vitamin. Faktor-faktor yang mempengaruhi
kecukupan gizi bayi adalah ketersediaan nutrisi, penyakit infeksi, gizi ibu menyusui, pola
pemberian air susu pengetahuan itu tentang gizi, sosial ekonomi, faktor sosial budaya
(Soetjiningsih, 1995). Tanpa gizi yang cukup maka janin atau anak akan gagal untuk
tumbuh dan kembang secara memuaskan dan tidak dapat ditunjang secara efektif .

METODE DAN ANALISA

Penelitian ini menggunakan Desain Quasy Eksperimental (Post Test Only Control
Group Design). Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Kedungpring pada
bulan Januari s/d Februari 2010. Populasi penelitian ini adalah Bayi Usia 0 – 6 bulan di
wilayah Puskesmas Kedungpring sebanyak 50 bayi, menggunakan teknik sampling
purposive sampling, maka besar sampelnya adalah 48 bayi. Pada penelitian ini variabel
independennya pemberian nutrisi dengan ASI dan campuran ASI-PASI, sedangkan
variabel Dependent pada penelitian ini adalah status gizi bayi.

Instrumen pada penelitian ini menggunakan observasi terstruktur. Data yang telah
dikumpulkan kemudian dianalisis dengan Uji Mann Whitney U Test, test dimana data
berbentuk ordinal tersebut diolah dan dianalisis, untuk mengetahui tingkat efektifitas
antara variabel independent dan variabel dependent, formulasi nilai pemaknaan perlakuan
< 0,05.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Distribusi Responden Berdasarkan Efektifitas Pemberian ASI terhadap Status
Gizi pada bayi usia 0 – 6  bulan.

Gambar 1 menunjukkan bahwa bayi pada kelompok pemberian ASI hampir
seluruhnya (88%) mempunyai status gizi baik.

Gambar 1 Efektifitas Pemberian ASI Terhadap Status Gizi pada Bayi Usia 0-6 Bulan di
Dsn. Maindu Barat, Tengah Desa Maindu Kecamatan Kedungpring Kabupaten
Lamongan Bulan Februari 2010

Data hasil penelitian pada gambar 5.6 menunjukkan bahwa hampir seluruhnya
status gizi  bayi dengan pemberian ASI menurut indikator KMS adalah  baik. Sejak lahir
usia enam bulan, ASI atau formula memenuhi nutrisi yang dibutuhkan bayi.Biasanya bayi
makan jika lapar walaupun sebagian besar bayi berusaha menyesuaikan diri dengan waktu
makan yang terjadwal. ASI merupakan makanan utama dan terbaik bagi bayi.

Gambar 1 menujukan bahwa responden kelompok bayi dengan pemberian ASI
hampir setengahnya. Bayi usia 3 – 4 bulan membutuhkan kalori 115 – 120 (kal/kgbb/hari)
sehingga ASI sangat dibutuhkan. ASI dari seorang ibu yang sehat dapat memenuhi
kebutuhan kalori dan energi sampai bayi berusia 6 bulan. Energi dan kalori ini dibutuhkan
bayi untuk pertumbuhannya yang normal.

Posisi anak dalam keluarga misalnya anak tunggal, anak tengah atau anak bungsu
akan mempengaruhi bagaimana pola anak tersebut diasuh dan dididik dalam keluarga : 1)
Anak pertama biasanya mendapat perhatian penuh karena belum ada saudara yang lain. 2)
Anak tengah berada diantara anak tertua dan anak bungsu orang tua biasanya suda percaya
diri dalam merawat anak. Pada penelitian ini responden hampir sebagian besar anak
pertama diberikan ASI sesuai dengan posisinya, anak terkecil adalah yang termuda usianya
dalam keluarga biasanya mendapat perhatian penuh dari semua anggota keluarga sehingga
membuat anak mempunyai kepribadian yang hangat, ramah dan penuh perhatian pada
orang lain. Menyusukan bayi sangat bermanfaat oleh karena : 1) Praktis, mudah dan
murah. 2) Sedikit kemungkinan terjadi kontaminasi dan tidak akan terjadi kekeliruan
dalam mempersiapkan makanan. 3) Menjalin hubungan psikologis yang erat antara ibu dan
bayi. 4)Mungkin memberi keuntungan dalam pencegahan karsinoma payudara. 5)
Menyusukan berarti memberi makan menurut kodrat alam, kerena menggunakan alat
alamiah yaitu payudara.

2. Distribusi Responden Berdasarkan Efektifitas Pemberian Campuran ASI – PASI
terhadap Status Gizi pada bayi usia 0 – 6  bulan
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Gambar 2 Efektifitas Pemberian Campuran ASI-PASI Terhadap Status Gizi pada Bayi
Usia 0-6 Bulan di Dsn. Maindu Barat, Tengah Desa Maindu Kecamatan
Kedungpring Kabupaten Lamongan Bulan Februari 2010

Gambar 2 di atas menunjukkan bahwa bayi pada kelompok campuran ASI-PASI
hampir seluruhnya (88%) mempunyai status gizi baik, dari data hasil penelitian pada
gambar 2 menunjukkan bahwa hampir seluruhnya status gizi  bayi dengan pemberian
campuran ASI-PASI menurut indikator KMS adalah baik.

Pada saat ini terdapat kecenderungan penurunan lama pemberian ASI eksklusif
pada bayi dan diganti dengan pemberian makanan buatan dengan susu botol (bottle
feeding). Menurut Markum bahan pokok PASI lazimnya adalah susu sapi tetapi untuk
keperluan tertentu dipakai kacang kedelai. Alasan pemakaian susu sapi sebagai bahan baku
adalah karena susunan nutriennya memadai dan karena produksi susu dari sapi perah
memberikan aspek komersial yang positif. Campuran ASI-PASI merupakan makanan
peralihan dari ASI ke makanan keluarga. Pengenalan dan pemberian campuran ASI-PASI
harus dilakukan secara bertahap baik bentuk dan jumlahnya. Hal ini dimaksudkan untuk
menyesuaikan alat cerna bayi/anak dalam menerima campuran ASI-PASI. Pemberian
campuran ASI-PASI yang cukup dalam kualitas dan kuantitas penting untuk pertumbuhan
otak dan perkembangan kecerdasan anak yang bertambah dengan pesat pada periode ini.

Beberapa keadaan yang sering terjadi kesulitan dalam pemberian ASI antara lain :
1) Produksi ASI dirasakan sedikit pada beberapa hari pertama. 2) Kesempatan pemberian
ASI berkurang, misalnya bekerja. 3) Ibu menderita sakit. 4) Puting susu terbenam. 5)
Mastitis akibat sumbatan. Sehingga boleh diberikan campuran ASI – PASI. Dari gambar 2
didapatkan ibu bayi sebagian besar bekerja sebagai petani. Dalam pemberian asupan ASI
cukup baik karena sebelum para ibu berangkat bekerja untuk bercocok tanam ibu tersebut
memberikan asupan ASI terlebih dahulu, bahkan  akan berangkat ibu sudah menyiapkan
PASI (susu botol) yang belum diseduh air yang nantinya pada jam tertentu akan di beri air
matang yang sudah diserahkan oleh ibu kepada neneknya.

3. Efektifitas Pemberian  ASI dan Campuran ASI – PASI terhadap Status Gizi pada
bayi usia 0 – 6  bulan

Tabel 5.1  Efektifitas Pemberian ASI dan Campuran ASI – PASI terhadap Status Gizi
pada bayi usia 0 – 6  bulan

Dari tabel di atas menggambarkan hasil analisis statistik dengan menggunakan uji
statistik Mann Whitney didapatkan nilai signifikansi ρ = 1,000 dimana lebih besar dari 0,05
yang berarti H1 ditolak, sehingga tidak ada perbedaan efektifitas antara Pemberian ASI dan
campuran ASI – PASI terhadap Status Gizi pada bayi usia 0 – 6  bulan.

Gizi merupakan faktor utama dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Tanpa
gizi yang cukup maka janin atau anak akan gagal untuk tumbuh dan berkembang secara
memuaskan dan tubuhpun tidak dapat ditunjang secara efektif. Pemberian makanan yang
sebaik-baiknya kepada bayi dan anak dengan tujuan; 1) Memberikan nutrien yang cukup
untuk kebutuhan: memelihara kesehatan dan memulihkan bila sakit, melaksanakan
pelbagai jenis aktifitas, pertumbuhan dan perkembangan jasmani serta psikomotor, 2)
Mendidik kebiasaan yang baik tentang makanan, menyukai dan menentukan makanan
yang diperlukan.

Ada beberapa hal dalam penelitian ini yang mungkin berpengaruh terhadap tingkat
signifikan penilaian : 1) Semua responden adalah ibu yang setelah melahirkan yang
tentunya ditolong oleh bidan desa diberi pengarahan dan pengetahuan tentang pentingnya

Gizi Total
Kurang Sedang Baik

1 ASI 2 1 21 24 (100 %)
2 ASI – PASI 2 1 21 24 (100 %)

Hasil U = 4.000 Z = 0,000 ρ = 1,000
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pemberian ASI. 2) Sebagian besar responden ibu bayi bekerja sebagai petani, sehingga
pada waktu pemberian ASI cukup sesuai dengan kebutuhan bayi. Hasil penelitian diatas,
maka untuk mencapai status gizi optimal menyusukan dikombinasikan dengan
memberikan makanan buatan (mised feeding). Pemberian campuran ASI – PASI boleh
diberikan apabila produksi ASI sangat kurang atau tidak terdapat sama sekali.

SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan

1. Bayi usia 0 – 6 bulan dengan pemberian ASI sebagian besar mempunyai status gizi
baik dipengaruhi oleh faktor umur bayi 0 – 6 bulan,terutama usia 3 – 4 bulan kebutuhan
sangat penting bagi tubuhnya, sedangkan pada posisi anak pada keluaga adalah anak
pertama.

2. Bayi usia 0 – 6 bulan dengan pemberian campuran ASI-PASI sebagian besar
mempunyai status gizi baik dipengaruhi oleh pekerjaan ibu sebagian besar sebagai
petani.

3. Tidak terdapat perbedaan status gizi bayi usia 0 – 6 bulan antara pemberian ASI dan
Campuran ASI-PASI, pada pemberian campuran ASI - PASI dalam pemberiannya
sangatlah seimbang dengan pemberian ASI dimana seorang ibu pergi bekerja
memberikan ASI terlebih dahulu.

Saran

1. Pada penelitian ini masih ditemukan bayi dengan status gizi kurang, sehingga perlu
dilakukan penyuluhan pada ibu tentang status gizi bayi, dan intervensi gizi pada bayi di
Desa Maindu Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan, oleh tenaga kesehatan
setempat untuk meningkatkan status gizi bayi.

2. Status gizi bayi yang diberikan ASI tidak berbeda dengan bayi yang diberikan
campuran ASI-PASI, namun masyarakat tetap dianjurkan memberikan ASI ekslusif
pada bayi sampai usia 6 bulan karena ASI banyak mempunyai kelebihan yang sangat
dibutuhkan bayi yang tidak bisa didapatkan pada PASI atau susu formula.

3. Bila memperhatikan karakteristik responden yang berada di wilayah desa Maindu
Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan, maka diperlukan penanaman
kesadaran, bimbingan dan penyuluhan bagi para ibu yang bekerja untuk semaksimal
mungkin tetap memberikan ASI pada bayinya.

4. Pada penelitian ini setiap variabel terdapat nutrisi yang sama yaitu masing-masing ada
pemberian ASI sehingga hasilnya baik, maka diperlukan penelitian lanjutan dengan
membandingkan antara pemberian ASI dengan PASI saja.

5. Pada penelitian selanjutnya supaya diberikan batasan kriteria pola pemberian yang
sama bagi bayi baik itu ASI maupun PASI, sehingga lebih homugen dan penilaiannya
lebih tepat dan dapat dipercaya.
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ABSTRAK

Glaukoma adalah penyakit yang memberikan gejala klinis dalam bentuk tekanan
bola mata yang meninggi, kerusakan saraf mata sehingga lapang pandang menyempit.
Penanganan nyeri pada pasien glaukoma masih belum seperti yang diharapkan, sehingga
perlu alternatif lain dalam penanganan nyeri yaitu teknik pernafasan relaksasi (Benson).
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pengaruh teknik pernafasan relaksasi (Benson)
terhadap intensitas nyeri pasien glaukoma.

Desain penelitian ini menggunakan metode penelitian Pra Eksperimen pre-post test.
Sampel diambil menggunakan purposive sampling pada pasien glaukoma sebanyak 19
responden. Penelitian ini menggunakan teknik pernafasan relaksasi (Benson) sebagai
variabel independen dan intensitas nyeri pasien glaukoma sebagai variabel dependen.

Hasil tes Wilcoxon Signed Rank Test, level signifikan α<0,05, p= 0,000. Ada teknik
pengaruh pernafasan berelaksasi (Benson) terhadap intensitas nyeri pada pasien glaukoma.

Teknik pernafasan relaksasi (Benson) terhadap intensitas nyeri pada pasien
glaukoma menunjukkan hasil yang signifikan, teknik pernafasan relaksasi (Benson) dapat
digunakan sebagai protap di rumah sakit atau pelayanan kesehatan lain untuk mengatasi
nyeri pada pasien glaukoma.

Kata kunci: Teknik pernafasan relaksasi (Benson), nyeri Intensitas, pasien
Glaukoma.

ABSTRACT

Glaucoma is a disease giving clinical sign in the form high of eyeball pressure,
chasm of papil of optic nerve by defect is spacious of sight. Handling of pain in glaucoma
patients still not yet as expected, so that need the other alternative in handling pain that is
technique of relaxes exhalation (Benson). This objectives research to explain the influence
of relaxes exhalation techniques (Benson) to intensity of pain glaucoma patients.

To execute this research use method  of pre and post test by purposive sampling in
glaucoma patients counted 19 respondents. This research use the technique of relaxes
exhalation (Benson) as independent variable and intensity of pain glaucoma patients as
dependent variable.

From result test the Wilcoxon Signed Rank Test, significant lecel α < 0.05, sig.(2
tailed)= 0.000. There is influence technique of relaxes exhalation (Benson) to intensity of
pain in glaucoma patients.

Even treatment of technique of relaxes exhalation (Benson) to intensity of pain in
glaucoma patients, there is a significant result, should be able to used as protap at hospital
or Puskesmas in physic overcome the pain in glaucoma patients.

Keywords: Technique of Relaxes Exhalation (Benson), Intensity pain, Glaucoma
patients.
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PENDAHULUAN

Penyakit mata yang sedang menjadi perhatian saat ini adalah glaukoma, penyakit
ini  dapat menimbulkan rasa nyeri dan kebutaan. Glaukoma adalah suatu penyakit yang
memberikan gambaran klinik berupa peninggian tekanan bola mata, gangguan papil syaraf
optik dengan efek lapang pandangan mata  (Sidarta Ilyas, 2005). Kerusakan pada saluran
pembuangan produksi cairan bola mata sebagai akibat akumulasi penumpukan cairan bola
mata yang tinggi yang berakibat pada peningkatan tekanan pada bola mata. Nyeri adalah
pengalaman sensori dan emosional yang tidak menyenangkan akibat kerusakan jaringan
yang aktual maupun potensial (Brunner & suddarth 1997). Nyeri pada glaukoma
bervariasi, antara individu yang satu dengan lainnya berbeda  tergantung pengalaman
seseorang tentang nyeri. Nyeri ringan terasa disekitar kelopak mata dan pandangan mata
terasa berat, sedangkan nyeri sedang dirasakan pada daerah kelopak mata, penglihatan
menurun, pandangan mata terasa berat, sakit kepala, mual, dan nyeri berat dirasakan sakit
kepala hebat, pandangan kabur mendadak, muntah, dan bisa shock. Di rumah sakit Dr
Soegiri Lamongan penanganan nyeri sebagian besar masih menggunakan terapi
farmakologi dan belum ada alternative lain dengan metode pengalihan nyeri seperti
memakai metode teknik relaksasi  pernafasan (Benson).

Peningkatan kesakitan akibat tekanan bola mata yang tinggi telah membuka
wawasan kita untuk melakukan kajian yang lebih jauh tentang glaukoma. Dari 6 Milyar
penduduk bumi, 67 juta (1,11%) terancam kebutaan akibat glaukoma, 3 juta orang (0,05%)
diantaranya di Amerika Serikat. Di Indonesia lebih dari 700000 (0,28%) penduduk
menderita glaukoma, dengan kondisi 233.333 (33%) telah buta, 466.667 (67%) terancam
kebutaan, studi pendahuluan yang kami lakukan pada bulan November 2009, di rumah
sakit Dr Soegiri tahun 2008 tercatat 277 (0,06%) orang  menderita glaukoma yang
terancam kebutaan, kemudian antara Januari sampai Nopember 2009 tercatat 261 (0,05%)
orang kasus yang sama. Setelah diketahui ada glaukoma, maka pengobatan dilakukan
untuk menurunkan  tekanan bola mata seumur hidup, tetapi kenyataanya rasa sakit masih
belum bisa diatasinya  sehingga memperparah kondisi penyakit.

Nyeri pada glaukoma potensial membangkitkan reaksi stres baik psikologis maupun
fisiologis, selain meningkatnya akumulasi cairan pada bola mata juga menyebabkan
kebutaan. Menurut Smeltzer dan bare (2001) nyeri yang dialami klien dipengarui oleh
sejumlah faktor termasuk pengalaman masa lalu dengan nyeri, ansietas, usia, dan
pengharapan tentang penghilangan nyeri. Keluhan nyeri pertama dirasakan disekitar
kelopak mata dan daerah belakang kepala, memperlihatkan penurunan ketajaman
penglihatan kemudian terdapat halo atau pelangi disekitar lampu yang dilihat dan timbul
kemotik pada konjungtiva bulbi atau oedem dengan injeksi siliar, oedem kornea berat
sehingga kornea tampak keruh, bilik mata depan sangat dangkal dengan efek tyndal yang
positif, akibat timbulnya radang uvea, pupil lebar dengan reaksi sinar yang sangat lambat,
tekanan okuli menunjukkan nilai diatas 21 mmHg,  merupakan proses permulaan
terjadinya glaukoma. Perasaan nyeri timbul sebagai akibat peninggian pada tekanan bola
mata yang mengakibatkan kerusakan pada sel ganglion retina, merusak discus optikus,
menyebabkan atropi syaraf optik dan hilangnya pandangan perifer (Monica Ester, 2005).
Metode teknik relaksasi pernafasan dikembangkan dengan mengatur pernafasan yang
mengikuti ritme tertentu yaitu menarik nafas melalui hidung, hembuskan nafas, sambil
mengucap satu, tenangkan pikiran. Nafas dalam…hembuskan, satu, Nafas
dalam…hembuskan, satu. Bernafas dengan mudah dan alami  hembuskan sampai tercipta
ketenangan dan rileks (Benson, 2000).

Melihat pentingnya masalah di atas, peneliti dituntut untuk lebih pro aktif
menciptakan cara yang lebih efektif dan inovatif untuk menurunkan tingkat kualitas nyeri
sekaligus membantu menurunkan tekanan intra okuler melalui tindakan perawatan yang
tepat, salah satunya adalah teknik relaksasi  pernafasan (Benson). Peneliti menduga jika
teknik relaksasi yang diberikan akan memberikan kondisi relaks sekaligus menyebabkan
permeabilitas pada saluran pembuangan cairan bola mata  yang berujung pada penurunan
tingkat nyeri, oleh karenanya peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut.
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METODE DAN ANALISA

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pra – pasca test
dalam satu kelompok dimana kelompok subyek diobservasi sebelum diberikan intervensi,
kemudian diobservasi lagi setelah diberi intervensi. Penelitian ini dilakukan di ruang mata
RSUD Dr. Soegiri Lamongan, pada tgl   18 Pebruari - 18 Maret  2010. Populasi pada
penelitian ini adalah klien yang menderita Glaukoma di Ruang mata RSUD Dr. Soegiri
Lamongan selama 1 bulan sebanyak 20 orang. Teknik sampling yang digunakan adalah
purposive sampling, besar sampel penelitian ini sebanyak 19 orang. Variabel independen
dalam penelitian ini adalah Teknik Relaksasi Pernafasan (Benson). Sedangkan variabel
dependen adalah intensitas nyeri.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah prosedur teknik relaksasi
pernafasan menurut Benson dan lembar observasi intensitas nyeri skala menurut
Bourbanis. Data yang sudah berbentuk ordinal diolah dan dianalisis dengan menggunakan
uji statistik Wilcoxon Sign Rank, dengan menggunakan versi terbaru  SPSS 13 tingkat
kemaknaan α hitung ≤ 0,05 yang artinya Ho ditolak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Intensitas Nyeri pada Penderita Glaukoma Sebelum dan Sesudah dilakukan
Teknik Relaksasi Pernafasan (Benson)

Tabel 1 Intensitas Nyeri pada Penderita Glaukoma Sebelum dan Sesudah     dilakukan
Teknik Relaksasi Pernafasan (Benson) di Ruang Poli Mata RSUD Dr Soegiri
Lamongan Bulan Pebruari 2010.

Intensitas Nyeri Sebelum Intervensi Sesudah Intervensi
N % N %

Tidak Nyeri - - 1 5.1
Nyeri Ringan 2 11 9 47.4
Nyeri Sedang 8 42 6 31.5
Nyeri Berat 8 42 3 16
Nyeri Sangat
Berat

1 5 - -

Total 19 100 19 100
Wilcoxon Signed
rank test

3,4211 2,5789
α< 0,05 Sig. (2-tailed) 0,000

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa sebelum intervensi responden  yang
mengalami  nyeri berat sebanyak 8 orang (42%), dan  responden mengalami nyeri ringan
sebanyak 2 orang (11%). selanjutnya sesudah dilakukan intervensi responden yang
mengalami nyeri berat sebanyak 3 orang (16%), dan hampir sebagian responden  yang
mengalami  nyeri ringan sebanyak 9 orang (47%).

2. Intensitas Nyeri  pada Penderita Glaukoma Sebelum dilakukan Teknik Relaksasi
Pernafasan (Benson)

Tabel 1 dapat dijelaskan bahwa sebelum intervensi responden yang mengalami nyeri
berat lebih banyak dibanding dengan nyeri ringan. Ini menunjukkan bahwa penyakit
glaukoma memiliki intensitas nyeri yang sangat tinggi. Dari responden yang rentan terkena
penyakit glaukoma terutama berusia diatas 56 tahun  sebanyak 14 orang (74%) dan
sebagian besar berjenis kelamin perempuan sebanyak 12 orang (63%).

Menurut Charlene J Reeves, (2001) Glaukoma mengacu pada penyakit yang
berbeda dalam patofisiologi, presentasi klinik, dan pengobatannya, glaukoma muncul
ketika tekanan intraokuler mencapai tingkat patologi yaitun   60 – 70 mm Hg, tingkat
tekanan sebesar 20 – 30 mm Hg dalam waktu yang lama bisa mengakibatkan hilangnya
penglihatan, pada  tekanan akut dan  nyeri yang ekstrim bisa mengakibatkan kebutaan
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dalam beberapa jam. Menurut Sylvia (2005) ada tiga gambaran yang membantu
mendeterminasi seberapa banyak nyeri diterima seseorang , pertama input emosional dan
kognitif yang terus menerus berkaitan dengan stimulus nyeri. Kedua intensitas stimulus
nyeri dalam arti jumlah serabut yang terstimulasi dan frekwensi impuls. Ketiga adalah
keseimbangan relatif, aktifitas serabut besar dan serabut kecil.

Sistem yang terlibat dalam transmisi dan persepsi nyeri disebut sebagai system non
inseptif. Sensitivitas dari komponen system non inseptif dapat dipengaruhi oleh sejumlah
faktor dan berbeda diantara individu .
Responden individu terhadap nyeri ada tiga tahap :
1. Tahap aktivasi (activation) dimulai saat pertama individu menerima rangsangan nyeri

dari luar, sampai tubuh bereaksi terhadap nyeri yang melalui respon simpatroadrenal,
respon muskuler dan respon emosional.

2. Tahap pemantulan (rebound) pada tahap ini nyeri sangat hebat tapi singkat. Pada tahap
ini system simpatis mengambil alih tugas sehingga respon yang berlawanan dengan
tahap aktivasi.

3.  Tahap adaptasi (adaptation) nyeri berlangsung lama tubuh melakukan untuk
beradaptasi melalui peran endorphin. Reaksi adaptasi tubuh terhadap nyeri dapat
berlangsung beberapa jam atau beberapa hari, bila nyeri berkepanjangan maka akan
menurunkan sekresi non epineprin sehingga individu tak berdaya.
Perasaan nyeri setiap orang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya tergantung

pengalaman dan lingkungan. Semakin sering orang terkena serangan nyeri maka nilai
ambang nyeri semakin tidak terasa. Ini terbukti penderita glaukoma yang lama dan kronis
tidak ada perasaan nyeri lagi. Nyeri pada penderita glaukoma cenderung menempati satu
sisi pada bagian mata yang sakit dan sifatnya tidak menyebar ke seluruh bagian kepala.
Oleh peneliti model nyeri seperti ini bisa dilakukan teknik relaksasi pernafasan (Benson).

3. Intensitas Nyeri pada Penderita Glaukoma Sesudah  dilakukan Teknik Relaksasi
Pernafasan (Benson)

Tabel 1 dapat dijelaskan bahwa sesudah intervensi responden yang mengalami nyeri
berat terjadi penurunan, sedangkan kualitas nyeri ringan  mengalami kenaikan sebagai
akibat kualitas nyeri sedang dan berat mengalami penurunan. Selanjutnya  tidak ada respon
dengan perlakuan sebanyak 3 orang. Hal ini menunjukkan bahwa Teknik relaksasi
pernafasan (Benson) dapat menurunkan kualitas nyeri  pada penyakit glaukoma. Dari
sebagian responden yang mengalami penurunan cepat terutama yang tidak mempunyai
riwayat penyakit sebanyak 8 orang (42%) dan bekerja sebagai pedagang sebanyak 5 orang
(26%).

Menurut Gosana (2001) relaksasi merupakan cara untuk mengatasi nyeri,
menghilangkan ketegangan otot sekaligus dapat memperbaiki gangguan tidur. Udijati
(2002) bahwa relaksasi memberi respon melawan mass discharge (pelepasan impuls secara
massal) pada respon stres dari sistem syaraf simpatis. Kondisi ini dapat menurunkan
tahanan perifer total akibat penurunan tonus vasokontriksi arteriol. Penurunan
vasokontriksi arteriol memberi pengaruh pada perlambatan aliran darah yang melewati
arteriol dan kapiler, sehingga mempunyai waktu mendistribusikan oksigen dan nutrisi ke
sel terutama jaringan otak atau jantung dan menyebabkan metabolisme menjadi lebih baik
karena produksi ATP meningkat. Nyeri yang ditimbulkan peningkatan tekanan okuli pada
penderita glaukoma dapat diminimalisasikan dengan latihan teknik relaksasi pernafasan
(Benson), hasil penelitian ini sesuai dengan teori Udijati (2002).

Pemahaman  tentang  teknik  relaksasi pernafasan (Benson) perlu diketahui dengan
benar, selain latihan dan kesabaran juga untuk mendapatkan hasil  yang memuaskan kita
harus melibatkan penderita dan  keluarga. Pengalaman seseorang multipel dan
berkepanjangan dengan nyeri akan lebih sedikit gelisah dan lebih toleran terhadap nyeri.
Perbedaan antara yang mempunyai riwayat penyakit hipertensi dan penyakit diabetes
mellitus dengan yang tidak mempunyai riwayat penyakit sama sekali juga menentukan
hasil dari perlakuan. Penurunan intensitas nyeri dari yang mempunyai riwayat penyakit
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sangat lambat daripada yang tidak mempunyai penyakit, ini ditunjukan dari hasil yang
tidak ada respon sebanyak 3 orang (16%).

4. Menganalisis Pengaruh Teknik Relaksasi Pernafasan (Benson) terhadap
Intensitas Nyeri pada Penderita Glaukoma

Tabel 1 diatas berdasarkan hasil analisis statistik Uji Wilcoxon Signed Rank Test
didapatkan ρ= 0,000, α < 0,05 yang berarti bahwa ada Pengaruh Teknik Relaksasi
Pernafasan (Benson) terhadap Intensitas Nyeri pada penderita Glaukoma. Pada dasarnya
nyeri yang di timbulkan oleh penyakit glaukoma adalah terjadinya sumbatan pada saluran
chanal schlem, yang mana ini bisa disebabkan berbagai macam sebab salah satunya adalah
peningkatan tekanan intra okuler. Latihan teknik relaksasi pernafasan (Benson) secara
teratur dapat mengendalikan intensitas nyeri dengan terjadinya perubahan vasodilatasi
pada saluran pembuangan cairan aquor humeus yang diproduksi pada bola mata sehingga
aliran pembuangan menjadi lancar, disamping juga menimbulkan kondisi syaraf tubuh
menjadi relaks.

Nyeri adalah pengalaman sensori dan emosional yang tidak menyenangkan akibat
kerusakan jaringan yang aktual maupun potensial (Brunner & Suddarth 1997). Nyeri dapat
bersifat protektif yaitu dengan menyebabkan individu menjauhi suatu rangsangan yang
berbahaya atau tidak memiliki fungsi seperti nyeri kronik, nyeri dirasakan apabila reseptor
–reseptor nyeri spesifik teraktivasi. Nyeri dijelaskan secra subyektif dan obyektif
berdasarkan lama (durasi) kecepatan sensasi dan letak secara umum dapat didefinisikan
sebagai suatu rasa yang tidak nyaman baik ringan maupun berat. Nyeri mempunyai arti
yang berbeda untuk orang berbeda, orang yang sama pada waktu yang berbeda (Barbara C.
Long, 1996).

Menurut Setiawan (2000) pernafasan lamban, menarik nafas panjang dan
membuangnya dengan nafas pelan – pelan akan memicu terjadinya sinkronisasi getaran
seluruh sel tubuh dan gelombang medan bioelektrik menjadi sangat tenang. Menurut
Redwood (2004) hampir semua orang bisa belajar untuk menimbulkan respon relaksasi,
tidak memerlukan peralatan khusus dan dipertimbangkan sangat aman untuk semua orang.
Relaksasi merupakan teknik untuk menurunkan ketegangan otot dan menurunkan
kecemasan akibat stress (Taylor, 1997). Relaksasi dapat dilakukan kepada individu atau
kelompok yang memerlukan kontrol perasaan dan lingkungan, variasi teknik digunakan
tetapi dilakukan pernafasan secara teratur, pengendoran kekuatan otot dan kesadaran.
Penurunan vasokontriksi arteriol memberi pengaruh pada perlambatan aliran darah yang
melewati arteriol dan kapiler, sehingga mempunyai waktu untuk mendistribusikan oksigen
dan nutrisi ke sel, terutama jaringan otak atau jantung dan menyebabkan metabolisme sel
menjadi lebih baik karena produksi ATP meningkat.

Latihan relaksasi yang lebih intens dapat membantu kebugaran tubuh dan
menjadikan tubuh lebih memiliki daya tahan yang baik. Nyeri yang ditimbulkan oleh
peningkatan tekanan okuli pada penderita glaukoma dapat di minimalisasikan dengan
latihan relaksasi pernafasan (Benson). Dari 19 responden yang kami teliti dan dilakukan
intervensi rata – rata terjadi penurunan intensitas nyeri yang ditimbulkan oleh penyakit
glaukoma. Nyeri pada serangan awal penderita glaukoma akan lebih mudah diatasi dengan
latihan teknik relaksasi pernafasan, kemungkinan besar nyeri yang relatif lama akan
berdampak dengan perasaan nyeri yang lebih luas sehingga penanganan nyeri akan lebih
memerlukan konsentrasi yang tinggi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Intensitas nyeri berat pada sebagian besar penderita penyakit glaukoma sebelum
dilakukan teknik relaksasi (Benson).

2.  Intensitas nyeri mengalami penurunan setelah dilakukan  teknik relaksasi pernafasan
(Benson).
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3. Ada pengaruh teknik relaksasi pernafasan (Benson) terhadap intensitas nyeri pada
penderita glaukoma.

Saran

1.Untuk mendapatkan hasil yang sangat memuaskan sebaiknya tenaga kesehatan
mempelajari  teknik relaksasi dengan seksama dan dilakukan secara berulang– ulang.

2. Peran penderita dan keluarga sangat mempengarui mental dan hasil yang dicapai, oleh
karena itu perlu melibatkan peran serta penderita dan keluarga.

3. Penatalaksanaan pembelajaran teknik relaksasi pernafasan (Benson) harus segera
dilakukan pada nyeri ringan dan nyeri sedang sebelum terjadi peningkatan intensitas
nyeri berat dan nyeri   sangat berat.

4.  Untuk  selanjutnya peneliti harapkan ada analisis gabungan teknik relaksasi pernafasan
(Benson) dengan Hipnocaring pada penelitian keperawatan yang akan datang .
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ABSTRAK

Karies gigi dapat menyerang seluruh masyarakat dan penyakit gigi yang paling
banyak diderita oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Penyebab karies gigi adalah
interaksi berbagai faktor. Termasuk faktor perilaku dalam menjaga kebersihan mulut,
faktor makanan, atau kebiasaan makan dan faktor ketahanan dan kekuatan gigi. Hal ini
didasarkan pada kurangnya pengetahuan tentang pentingnya menjaga kebersihan mulut.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan hubungan perilaku anak dalam menjaga
kebersihan gigi dengan kejadian karies gigi pada anak-anak usia sekolah di MI Asmaiyah
Gresik.

Penelitian ini menggunakan desain cross sectional, populasi dalam penelitian ini
adalah siswa sekolah yang mengalami MI Asmaiyah Gresik sebanyak 112 anak. Sampel
yang digunakan untuk sebanyak 87 responden dengan menggunakan teknik purposive
sampling.

Uji statistik menggunakan oleh α chi square <0,05. Menunjukkan anak usia sekolah
memiliki pengetahuan dalam menjaga kesehatan gigi α = 0,001. Sikap anak usia sekolah
dalam menjaga kebersihan gigi α = 0,002. Dan tindakan anak usia sekolah dalam menjaga
kesehatan gigi = 0.000.

Hasil di atas terdapat hubungan dalam menjaga kebersihan perilaku anak mereka
dengan kejadian karies gigi pada anak-anak usia sekolah. Diharapkan bahwa orang tua dan
guru dapat memberikan motivasi dalam menjaga kebersihan gigi dan dukungan sarana dan
prasarana.

Kata kunci: Perilaku Anak Dalam Menjaga Kebersihan Gigi, Gigi Karies, Anak Usia
Sekolah.

ABSTRACT

Dental caries can attack the whole society and  the most dental disease is suffered
by most of the Indonesian population. Cause of dental caries is the interaction of various
factors. Include behavioral factors in maintaining oral hygiene, dietary factors, or eating
habits and resilience factors and the strength of teeth. It was based on lack of knowledge of
the importance of maintaining oral hygiene. Purpose of this study is to explain the
correlation of the child's behavior in maintaining dental hygiene with the incidence of
dental caries in children of school age in MI Asmaiyah Gresik.

This study uses cross sectional design, the population in this study is school
students who experienced MI Asmaiyah gresik were 112 dental caries. Samples used for as
many as 87 respondents using purposive sampling. Statistical test using by chi square  α <
0.05. Shows the school-age children have some knowledge in maintaining dental hygiene α
= 0.001. Attitudes of school-age child in maintaining the cleanliness of teeth α = 0.002.
And actions of school aged children in maintaining dental hygiene    = 0.000.

Obtained from the above results there is a correlation in maintaining the
cleanliness of their child's behavior with the incidence of dental caries in children of
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school age. Expected that parents and teachers can provide motivation in maintaining
dental hygiene and support facilities and infrastructure.

Keywords: Children's Behavior In Maintaining Dental Hygiene, Dental Caries,
Children Of School Age.

PENDAHULUAN

Pentingnya perawatan gigi dan mulut serta menjaga kebersihannya karena mulut
bukan sekedar pintu masuknya makanan dan minuman, tetapi fungsi mulut lebih dari itu
dan tidak banyak orang mengetahui. Masalah utama dalam  rongga mulut anak adalah
karies gigi. Di negara–negara maju prevalensi karies gigi terus menurun sedangkan di
negara-negara berkembang termasuk Indonesia ada kecenderungan kenaikan prevalensi
penyakit tersebut (Supartinah, 1999). Karies gigi dapat menyerang seluruh lapisan
masyarakat dan merupakan penyakit gigi yang paling banyak diderita oleh sebagian besar
penduduk Indonesia. Penyebab karies gigi adalah interaksi dari berbagai faktor,
diantaranya adalah faktor perilaku dalam memelihara kebersihan gigi dan mulut, faktor
diet, atau kebiasaan makan dan faktor ketahanan dan kekuatan gigi (Waisya, 2008). Hal
tersebut dilandasi oleh kurangnya pengetahuan akan pentingnya pemeliharaan kebersihan
gigi dan mulut. Namun sampai saat ini hubungan perilaku anak dalam memelihara
kebersihan gigi dengan kejadian karies gigi pada anak usia sekolah masih belum dapat
dijelaskan.

Data menunjukkan 80% penduduk Indonesia memiliki gigi rusak karena berbagai
sebab. Namun paling banyak ditemui adalah karies gigi atau gigi berlubang dan peridental
atau kerusakan jaringan akar gigi. Dilihat dari kelompok umur, golongan umur muda lebih
banyak menderita karies gigi dibanding usia 45 tahun keatas, usia 10-24 tahun karies
giginya adalah 66,8-69,5% dan usia 45 tahun keatas sebesar 43,8% keadaan ini
menunjukkan karies gigi banyak terjadi pada golongan usia produktif (Depkes, 2000).
Pada angka nasional untuk karies gigi usia 12 tahun mencapai 76,62% dengan indeks
DMF-T (Decay Missing Filled-Teeth) rata-rata 2,21(Depkes, 2000). Rahardjo (2007),
dalam survey Kesehatan Rumah Tangga tahun 2001 terdapat 76,2% anak Indonesia pada
kelompok usia 12 tahun (kira-kira 8 dari 10 anak) mengalami gigi berlubang. Di
Puskesmas Alun-Alun Gresik didapatkan data bahwa pada tahun 2008 berjumlah 412
siswa dan yang mengalami karies gigi 214 siswa (52%). Hasil skrining pemeriksaan gigi di
MI Asmaiyah tahun 2009 didapatkan siswa yang mengalami karies gigi sebanyak 112
(57%) dari 197 siswa. Berdasarkan pengamatan peneliti ini dikarenakan kurangnya
pengetahuan anak dalam menjaga kebersihan giginya dan faktor makanan yang
menyebabkan karies sehingga sikap dan tindakan anak dalam menjaga kebersihan giginya
kurang benar. Akibat gigi sulung rusak yang tidak dirawat kemungkinan gigi tersebut
sebagai pusat infeksi dari jaringan mulut sendiri yang mungkin akan menyebabkan abses,
atau dapat juga merusak benih gigi tetap bawahnya, anak tersebut juga akan sering
terganggu sakit gigi, sehingga akan menyebabkan anak sukar atau tidak mau makan atau
anak tidak dapat mengunyah  makanan secara baik (Ismu Suwelo, 1992).

Perilaku manusia sangatlah kompleks dan mempunyai ruang lingkup yang sangat
luas. Meskipun demikian perilaku itu dapat digolongkan dalam tiga domain diantaranya
pengetahuan, sikap dan tindakan. Perilaku kesehatan yang berhubungan dengan
peningkatan dan pemeliharaan kesehatan terutama perilaku anak dalam memelihara
kebersihan gigi dan mulut merupakan permasalahan yang belum dapat diatasi secara tuntas
khususnya pada anak usia sekolah sehingga dapat menyebabkan karies gigi dimana karies
gigi tersebut dapat mempengaruhi fungsi gigi secara keseluruhan pada saat ini maupun
pada saat yang akan datang. Kerusakan pada gigi dapat mempengaruhi kesehatan anggota
tubuh lainnya sehingga dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Perilaku anak yang
kurang dalam cara menyikat gigi dan memilah-milah makanan dapat menjadi salah satu
faktor terjadinya karies gigi. Menurut Kusbandono (2008) kalau kebersihan mulut dan gigi
kurang diperhatikan biasanya terjadi plak pada permukaan gigi  yang bisa menyebabkan
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radang gusi, bertumpuknya bakteri di mulut sebagai racun  yang akan merusak jaringan
gusi sekaligus tulang dibawahnya sehingga gusi menjadi lunak, mudah bengkak, berdarah,
bernanah sehingga menyebabkan bau mulut tak sedap. Bersama dengan lendir dan partikel
lain bakteri–bakteri ini terus membentuk plak yang akan berkembang menjadi radang gusi.

Sesuai yang telah dikemukakan diatas, hal penting dari pemeliharaan kesehatan
gigi dan mulut anak–anak adalah  cara  dalam mengatur makanan yang baik serta perilaku
memelihara kesehatan gigi dan mulut  (Rasinta Tarigan, 1992). Oleh karena itu penelitian
ini dilakukan untuk mengetahui hubungan perilaku anak dalam memelihara kebersihan gigi
dengan kejadian karies gigi  pada anak usia sekolah.

METODE DAN ANALISA

Penelitian ini menggunakan desain Cross Sectional. Penelitian ini dilakukan di MI
Asmaiyah Kecamatan Gresik mulai bulan Maret - April 2010. Populasi dalam penelitian
ini adalah seluruh siswa MI Asmaiyah yang mengalami karies gigi sebanyak 112 anak.
Teknik sampling yang digunakan adalah Purposive Sampling. Jadi besar sampel yang
memenuhi kriteria inklusi dalam penelitian ini sebesar 87 anak. Dalam penelitian ini
variabel independentnya adalah perilaku (pengetahuan, sikap, tindakan) anak dalam
memelihara kebersihan gigi, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah
kejadian karies gigi. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuesioner dan
Lembar observasi. Setelah berbentuk data maka di uji dengan menggunakan uji statistik
menggunakan chi square (X2) dengan taraf signifikans p < 0,05.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hubungan tingkat pengetahuan tentang memelihara kebersihan gigi dengan
kejadian karies gigi

Tabel 1 Distribusi kejadian karies gigi berdasarkan pengetahuan tentang memelihara
kebersihan gigi pada responden di MI Asmaiyah bulan April 2010.

Pada responden  anak sekolah di MI Asmaiyah Gresik yang berpengetahuan kurang
didapatkan sebagian kecil mengalami karies pulpa (24%) dan karies dentin (5%), dan
responden yang berpengetahuan cukup sebagian kecil mengalami karies pulpa (22%),
karies dentin (12%) dan karies email (8%), sedangkan responden yang berpengetahuan
baik sebagian kecil mengalami karies pulpa (8%), karies dentin (9%), dan karies email
(11%).

Hasil perhitungan menggunakan uji statistik Chi Square diperoleh hasil hitung (X2

hitung) sebesar 19,064 dengan df = 4. Hasil tersebut kemudian dibandingkan dengan tabel
(X2

tabel)  yaitu 9,49 (sebagaimana pada lampiran Critical Values for the Chi-Square
Distribution), jadi 19,064 > 9,49 sehingga H1 diterima artinya ada hubungan pengetahuan
anak dalam memelihara kebersihan gigi dengan kejadian karies gigi.

Signifikasi hasil perhitungan sebesar 0.001 angka ini jauh lebih kecil dari 0,05
sehingga H1 diterima artinya ada hubungan pengetahuan anak dalam memelihara
kebersihan gigi dengan kejadian karies gigi. Hasil perhitungan menggunakan uji statistik
Chi Square dengan bantuan perangkat lunak  SPSS diperoleh hasil H1 diterima artinya ada

No Pengetahuan Karies
TotalPulpa Dentin Email %

Jumlah % Jumlah % Jumlah %
1. Kurang 21 24 4 5 0 0 25 29
2. Cukup 19 22 11 12 7 8 37 42
3. Baik 7 8 8 9 10 11 25 29

Total 47 54 23 26 17 20 87 100
Chi Square (χ2) = 19,064 Sig. (α) = 0,001
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hubungan pengetahuan anak dalam memelihara kebersihan gigi dengan kejadian karies
gigi.

Menurut Notoatmodjo (2003) pengetahuan merupakan domain yang sangat penting
dalam membentuk tindakan seseorang (overt behavior), pengalaman dan penelitian
terbukti bahwa perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih baik daripada perilaku
yang tidak didasari oleh pengetahuan. Teori tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang
yang mempunyai pengetahuan dalam memelihara kebersihan gigi yang baik akan
berperilaku yang baik pula dalam melakukan suatu tindakan. Penelitian ini membuktikan
dengan adanya hubungan sedang antara pengetahuan dalam memelihara kebersihan gigi
dengan kejadian karies gigi.

Pada gambar 1 dijelaskan bahwa hampir setengah responden berumur 8 tahun dan 9
tahun (34%). Menurut Notoatmodjo (2003) pengetahuan merupakan hasil dari pengetahuan
dan terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu, sebagain
besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga, dengan adanya pesan yang
disampaikan melalui pendidikan kesehatan maka diharapkan masyarakat, kelompok atau
individu dapat memperoleh pengetahuan tentang kesehatan yang lebih baik. Menurut
Martaadisubrata (2003) pendidikan yang rendah menyebabkan seorang acuh tak acuh
terhadap program kesehatan, sehingga mereka tidak mengenal bahaya yang mungkin
terjadi. Walaupun ada sarana yang baik, belum tentu mereka tahu cara menggunakannya.

Teori diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan
anak sekolah sesuai dengan umur yang semakin dewasa  semakin baik pula
pengetahuannya. Semakin dewasa seorang anak maka akan memudahkan anak tersebut
untuk menerima informasi tentang pendidikan kesehatan khususnya dalam memelihara
kebersihan gigi yang didapatkan dari bangku sekolah maupun dari orang tua  sehingga
diterapkan dalam melakukan aktivitasnya.

Perkembangan kognitif pada anak usia sekolah menurut Piaget bahwa anak sudah
memandang realistis dari dunianya dan mempunyai anggapan yang sama dengan orang
lain. Anak mempunyai pengertian tentang keterbatasan diri sendiri dan sifat realistik yang
belum sampai ke dalam pikiran dalam membuat suatu konsep atau hipotesis. Teori tersebut
dapat disimpulkan untuk meningkatkan pengetahuan anak terutama dalam memelihara
kebersihan gigi diharapkan mereka memanfaatkan waktu luang dengan mencari informasi
yang benar khususnya dalam memelihara kebersihan gigi yang baik melalui media massa
maupun mengikuti pelatihan.

Seseorang yang berpengetahuan baik akan berperilaku dari pengambilan keputusan
dengan mempertimbangkan baik tidaknya objek bagi dirinya dan orang lain. Perilaku
dalam memelihara kebersihan gigi yang baik, diharapkan kejadian karies gigi dapat
dicegah atau tidak terjadi.

2. Hubungan sikap dalam memelihara kebersihan gigi dengan kejadian karies gigi.

Tabel 2 Distribusi kejadian karies gigi berdasarkan sikap tentang memelihara kebersihan
gigi di MI Asmaiyah Bulan April 2010.

Pada responden  anak sekolah di MI Asmaiyah Gresik yang  mempunyai sikap
cukup didapatkan hampir setengahnya mengalami karies pulpa (41%),dan sebagian kecil
mengalami karies dentin (23%) dan karies email (9%). Untuk responden yang bersikap
baik sebagian kecil mengalami karies pulpa (7%), karies dentin (2%) dan email (11%).

No Sikap Karies
Total %Pulpa Dentin Email

Jumlah % Jumlah % Jumlah %
1. Kurang 5 6 1 1 0 0 6 7
2. Cukup 36 41 20 23 8 9 64 73
3. Baik 6 7 2 2 9 11 17 20

Total 47 54 23 26 17 20 87 100
Chi Square (χ2) = 16,780 Sig. (α) = 0,002
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Hasil perhitungan menggunakan uji statistik Chi Square diperoleh hasil hitung (X2

hitung) sebesar 16,780 dengan df = 4. Hasil tersebut kemudian dibandingkan dengan chi
kuadrat tabel (X2

tabel)  yaitu 9,49 (sebagaimana pada lampiran Critical Values for the Chi-
Square Distribution). Jadi 16,780 > 9,49 sehingga H1 diterima artinya ada hubungan sikap
anak dalam memelihara kebersihan gigi dengan kejadian karies gigi.

signifikasi hasil perhitungan sebesar 0.002 angka ini jauh lebih kecil dari 0,05
sehingga H1 diterima artinya ada hubungan sikap anak dalam memelihara kebersihan gigi
dengan kejadian karies gigi. Tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar responden
mempunyai sikap yang cukup yaitu sebanyak 64 orang.

Hasil perhitungan menggunakan uji statistik Chi Square dengan bantuan perangkat
lunak  SPSS diperoleh hasil H1 diterima artinya ada hubungan sikap anak dalam
memelihara kebersihan gigi dengan kejadian karies gigi.

Menurut Newcomb (1954) dalam Notoatmodjo (2003)  sikap itu merupakan
kesiapan atau kesediaan untuk bertindak dan bukan merupakan pelaksanaan motif tertentu,
sedangkan menurut Berkowitz (1957) dalam Azwar (1995) sikap seseorang terhadap suatu
obyek adalah perasaan mendukung atau memihak dan perasaan tidak mendukung atau
tidak memihak pada obyek tersebut. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas,
akan tetapi merupakan predisposisi tindakan suatu perilaku.

Teori yang dikemukakan Soemadi (1996) mendefinisikan sikap merupakan respon
yang berhubungan dengan interest (perhatian), apresiasi (penghargaan), dan persepsi
(perasaan). Teori tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu sikap anak dipengaruhi oleh
perhatian yang diberikan oleh orang tua/ keluarga dan menurut penelitian ini jumlah
saudara mempengaruhi sikap anak dalam memelihara kebersihan gigi, semakin banyak
anak semakin kurang perhatian dari orang tua dimana disini dibuktikan sebagian besar
responden (57%) merupakan anak ke tiga.

Menurut Anwar (1998), pembentukan sikap seseorang dipengaruhi oleh karena
beberapa faktor, antara lain: pengalaman pribadi, faktor kebudayaan, perhatian dari orang
tua/ keluarga, lingkungan, media masa, lembaga pendidikan dan lembaga agama, pengaruh
faktor emosional.

Suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan. Untuk mewujudkan
sikap menjadi perbuatan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang
memungkinkan, antara lain pengalaman pribadi, kepercayaan datang dari apa yang kita
lihat dan apa yang telah kita ketahui, adanya  informasi baru memberikan landasan kognitif
baru bagi terbentuknya sikap terhadap suatu hal tersebut (Anwar,1998). Ini dibuktikan dari
kuesioner sikap yang telah diberikan kepada responden dan mereka banyak yang tidak
setuju pada kuesioner no 4,5 dan 7 karena kurangnya pengetahuan yang diberikan .

3. Hubungan tindakan tentang memelihara kebersihan gigi dengan kejadian karies
gigi.

Tabel 3  Distribusi kejadian karies gigi berdasarkan tindakan responden tentang
memelihara kebersihan gigi di MI Asmaiyah Bulan April 2010.

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa responden yang melakukan tindakan cukup
hampir setengahnya mengalami  karies pulpa (33%), sebagian kecil mengalami karies
dentin (17%) dan karies email (14%), sedangkan untuk responden yang melakukan
tindakan baik tidak mengalami karies pulpa, sebagian kecil mengalami karies dentin (1%),
dan karies email (6%).

No Tindakan Karies
Total %Pulpa Dentin Email

Jumlah % Jumlah % Jumlah %
1. Kurang 18 21 7 8 0 0 25 29
2. Cukup 29 33 15 17 12 14 56 64
3. Baik 0 0 1 1 5 6 6 7

Total 47 54 23 26 17 20 87 100
Chi Square (χ2) = 22,514 Sig. (α) = 0,000
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Hasil perhitungan menggunakan uji statistik Chi Square diperoleh hasil hitung (X2

hitung) sebesar 22,514 dengan df = 4. Hasil tersebut kemudian dibandingkan dengan chi
kuadrat tabel (X2

tabel)  yaitu 9,49 (sebagaimana pada lampiran Critical Values for the Chi-
Square Distribution). Jadi 22,514 > 9,49 sehingga H1 diterima artinya ada hubungan
tindakan anak dalam memelihara kebersihan gigi dengan kejadian karies gigi.

Signifikasi hasil perhitungan sebesar 0.000 angka ini jauh lebih kecil dari 0,05
sehingga H1 diterima artinya ada hubungan tindakan anak dalam memelihara kebersihan
gigi dengan kejadian karies gigi. Tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar
responden mempunyai tindakan yang cukup yaitu sebanyak 56 orang (64%), sebagian kecil
mempunyai tindakan yang  baik 6 orang (7%) dan kurang 25 orang (29%).

Hasil perhitungan menggunakan uji statistik Chi Square dengan bantuan perangkat
lunak  SPSS diperoleh hasil H1 diterima artinya ada hubungan tindakan anak dalam
memelihara kebersihan gigi dengan kejadian karies gigi.

Menurut Forrest (1995)  menyebutkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi
terjadinya karies yaitu keturunan dimana bila orang tua dengan keadaan gigi yang baik rata
rata memiliki anak dengan keadaan gigi yang baik pula, faktor yang lainnya yaitu ras, jenis
kelamin, umur, makanan dan air ludah. Hasil penelitian ini penyebab kejadian karies gigi
terjadi karena anak kurang memperhatikan konsep kebersihan gigi dimana tidak
melakukan sikat gigi pada waktu yang tepat ataupun tidak menyikat gigi secara benar dan
sehabis makan tidak melakukan kumur sehingga sisa makanan masih menempel pada gigi
dan memepengaruhi keadaan asam dalam gigi.

Seharusnya tindakan dalam memelihara kebersihan gigi betul-betul dilakukan
sesuai ketentuan. Dimana menyikat gigi secara teratur dan pada waktu yang tepat,
menyikat gigi dengan cara yang benar, melakukan kumur setelah makan  dan memilih
pasta gigi yang mengandung flouride, hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya karies
gigi dan meningkatkan derajat kesehatan gigi pada anak usia sekolah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Ada hubungan antara pengetahuan anak usia sekolah dalam memelihara kebersihan
gigi dengan kejadian karies gigi. Faktor pendidikan anak sekolah sesuai dengan umur
yang semakin dewasa semakin baik pula pengetahuan anak tentang memelihara
kebersihan gigi semakin baik pelaksanaan dalam memelihara kebersihan gigi sehingga
kejadian karies gigi dapat berkurang.

2. Ada hubungan antara sikap anak usia sekolah dalam memelihara kebersihan gigi
dengan kejadian karies gigi. Adanya pengalaman pribadi, dan perhatian yang diberikan
orang tua atau keluarga mempengaruhi sikap anak, semakin baik sikap anak dalam
memelihara kebersihan gigi dan didukung motivasi dari para guru dan orang tua/
keluarga yang kuat maka kejadian karies gigi dapat dicegah ataupun berkurang pada
anak usia sekolah.

3. Ada hubungan antara tindakan anak usia sekolah dalam memelihara kebersihan gigi
dengan kejadian karies gigi. Tindakan yang dilakukan dalam memelihara kebersihan
gigi yang baik sesuai dengan pengetahuan dan sikap positif yang dimiliki anak usia
sekolah akan memeberikan hasil yang baik sehingga kejadian karies gigi dapat dicegah
ataupun berkurang.

Saran

1. Perlu pemberian motivasi dari guru dan para orang tua dalam memelihara kebersihan
gigi dan didukung sarana dan prasarana yang memadai.

2. Perlu diciptakan budaya yang kondusif dalam memelihara kebersihan gigi dengan
pelaksanaan secara konkrit sebagai salah satu program sekolah yang dilaksanakan
setiap 3 bulan sekali.
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3. Perlu adanya evaluasi dalam memelihara kebersihan gigi  setiap 6 bulan sekali oleh
petugas kesehatan.

4. Untuk penelitian selanjutnya, melakukan penelitian analisis faktor yang berhubungan
dengan kejadian karies gigi.
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ABSTRAK

Layanan perawatan yang berkualitas ditentukan oleh rasio antara total pasien dan
perawat yang sesuai. Sumber daya manusia sedikit pada setiap bagian, akan mempengaruhi
beban kerja dan lingkungan kerja perawat. Stres yang dirasakan perawat dalam bekerja,
menyebabkan perubahan baik secara fisik, psikologis dan perilaku perawat terhadap
kinerja perawat dalam memberikan asuhan perawatan kepada pasien. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui hubungan antara beban kerja dan lingkungan kerja perawat
dengan stres perawat yang bekerja di Instalasi Bedah Sentral RSUD Ibnu Sina Gresik.

Desain cross-sectional digunakan dalam penelitian ini, melibatkan 20 sampel yang
diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan dengan
menggunakan kuesioner. Data diolah dan dianalisis dengan menggunakan korelasi
spearman rank disajikan dalam bentuk tabulasi silang dengan tingkat signifikansi α ≤
0,05.

Hasil uji statistik beban kerja menunjukkan ρ= 0,001, dan lingkungan kerja
menunjukkan ρ= 0,011. Hal ini menunjukkan hubungan yang signifikan antara beban kerja
dan lingkungan kerja dengan tingkat stres perawat di bedah operasi instalasi.

Peningkatkan kualitas pelayanan dalam mengelola pasien diharapkan sesuai dengan
standard praktek asuhan keperawatan yang telah ditetapkan. Penelitian yang lebih banyak
tentang faktor penyebab stres perawat dalam bekerja akan meningkatkan kinerja perawat.

Kata kunci: Beban Kerja, Lingkungan Kerja, dan Stres.

ABSTRACT

Service to qualified care over and above at determinative by outgrows it ratio among
totals patient but gets becuase among work load and nurse work envoronment. Since it can
trigger nurse stress step-up that working, with crescent in height stress causes to arise it
good phenomenas physically, psychological and behavioral nurse which on eventually gets
ascendant on nurse performance in give upbringing to care to patient. This research intent
to know relationship among work load and nurse work environment with nurse stress that
work at surgical operation installation Ibnu Sina Gresik General Hospital.

Cross-sectional design was used in this study, involving 20 samples who were taken
using purposive sampling. Data were collected using questionnaire. Data were processed
and analyzed by means of cross-tabulation with Spearmant rho correlation. Coeffisien
correlation with level of error of α ≤ 0,05.

Results releaved that work load had ρ = 0,001, and work environment had ρ = 0,011.
This indicated significant correlation between work load and work environment with stress
nurse’s degree at surgical operation instalation.

To increase quality of service in managing patient is expected according to standart of
nursing care practice which has been specified. It is expected marks sense more research,
since is still a lot of factor causativing to increase it working nurse stress at one particular
installation at hospital so this research result gets better.
Keywords : Work Load, Work Environment and Stress.
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PENDAHULUAN

Pada manusia perubahan lingkungan dapat menimbulkan ketegangan atau stres. Untuk
dapat bertahan manusia harus selalu melakukan adaptasi diri terhadap perubahan
lingkungan. Bila manusia tidak berhasil untuk beradaptasi terhadap perubahan tersebut
akan jatuh dalam kondisi sakit. Kemampuan manusia beradaptasi terhadap lingkungan
bukanlah reaksi yang otomatis terjadi, sebab manusia memiliki “Cognitive Appraisal
System” (Woolfolk dan Richardson, 1979) ia memberi batasan bahwa peristiwa di sekitar
kita dapat dihayati sebagai suatu stres. Berdasarkan arti atau interprestasi yang diberikan
pada peristiwa tersebut. Menurut Lazarus, stres merupakan ketidakseimbangan antara
demand dan resources yang erat hubungannya dengan kontek pekerjaan. Stres seringkali
terjadi pada perawat instalasi bedah sentral, hal ini di sebabkan karena rasio kegiatan,
jumlah tenaga dan fasilitas instalasi bedah sentral tidak seimbang serta kurang adanya
perhatian dari para operator tentang aturan manajemen operasi. Berhubungan dengan
lingkungan kerja, tanggapan individu dapat mencakup tanggapan secara fisik maupun
mental. Lingkungan kerja dapat mempengaruhi kesehatan para pekerja, karena berbagai
sumber dapat menimbulkan ancaman bagi pekerja tersebut. Dampak yang timbul  antara
lain adalah mudah lelah, sakit, stres, sulit konsentrasi, prestasi dan produktivitas kerja
menurun, kebosanan dan ketidakpuasan.

Beban kerja yang berlebihan adalah sumber stres yang paling utama, 37%  terhadap
ketidakpuasan kerja, depresi, gejala psikosomatik, lesu kerja “burn out”, 30-50%
lingkungan kerja merupakan sumber stres. 16% perawat meninggalkan pekerjaan
profesinya (Valen J. Suterland & Cary L. Cooper, 1990 : 194). Berdasarkan studi
pendahuluan yang dilakukan pada Instalasi Bedah Sentral RSUD Ibnu Sina Gresik,
didapatkan data seperti tabel berikut ini.

Tabel 1 Kegiatan  Pembedahan  di Instalasi  Bedah  Sentral  RSUD  Ibnu Sina
Gresik Tahun 2005 – 2007.
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Data tersebut diatas, terdapat peningkatan kegiatan pembedahan  dari tahun 2005
sampai tahun 2007, sedangkan jumlah perawat instalasi bedah sentral saat ini adalah 18
orang dengan kebijakan rumah sakit untuk buka pelayanan 24 jam maka dari 18 orang
tersebut, 6 orang masuk tenaga semi shift dengan masing-masing shift 1 orang perawat di
bantu 1  pekarya padahal kegiatan yang paling banyak ada shift pagi, ditambah dengan
kegiatan cito operasi di luar jam kerja tenaga pagi ikut jaga oncall mengikuti operasi,
sedangkan jumlah perawat tetap karena tidak ada penambahan tenaga perawat dari
Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik sampai tahun 2009, sehingga menambah berat beban
kerja perawat  instalasi bedah sentral.

Instalasi Bedah Sentral merupakan suatu unit pelayanan yang memberikan tindakan
pembedahan, dimana tindakan tersebut harus memperhatikan teknik aseptik (steril)
sehingga memerlukan konsentrasi yang tinggi, adapun lamanya operasi tergantung dari
tingkat, jenis dan kesulitan operasi itu sendiri terutama operasi berat dan khusus, dimana
seorang perawat yang mengikuti operasi harus dapat mempertahankan kondisi aseptik baik
dirinya sendiri, sekitar lingkup operasi maupun instrumennya, kosentrasi yang lama dan
berdiri yang terlalu lama dapat mengakibatkan kelelahan dan stres fisik maupun psikis.
Beban kerja  perawat di kamar operasi dimulai dari menyiapkan instrumen steril,
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menyiapkan kebutuhan operasi, mengikuti operasi,  menulis dokumentasi dan memasukan
data ke komputer. Instalasi bedah sentral merupakan salah satu lingkungan kerja, yang
memiliki kecenderungan stres tinggi (Emanuelsen dan Rosenlicht, 1986), sedangkan stres
kerja akan berdampak sangat bervariasi dan komplek baik secara langsung maupun tidak
langsung terhadap aspek fisik, psikologis maupun perilaku, antara lain mencakup : sakit
kepala, keluar keringat dingin, jantung berdebar, tidak puas terhadap pekerjaan, konflik
hubungan interpersonal, mudah tersinggung, mudah marah, menarik diri, produktifitas
kerja menurun dan loyalitas kurang (Abraham dan Shanley, 1992).

Faktor-faktor yang berhubungan stres kerja yaitu faktor karakteristik pekerjaan, faktor
lingkungan (kebisingan, pencahayaan, suhu ruangan dan sebagainya karena. ruang instalasi
bedah sentral dilengkapi dengan berbagai fasilitas peralatan yang canggih seperti monitor
jantung, respirator set, fibrilator, C arm, suction, elektro surgical unit, endoscopy set,
laparascopy set, phaco, sterilisator unit dan lain-lain, sedangkan faktor  lingkungan sosial
atau hubungan interpersonal,  kurangnya kepatuhan terhadap aturan yang ada. Perawat
instalasi bedah sentral sendiri kadang dihadapkan pada pasien dengan kondisi jiwa yang
terancam, sehingga membutuhkan perhatian dan keterampilan khusus untuk dapat
memberikan tindakan dengan cepat dan tepat. Dasar uraian tersebut peneliti tertarik untuk
meneliti “hubungan beban kerja dan lingkungan kerja dengan stres pada perawat di ruang
Instalasi Bedah Sentral RSUD Ibnu Sina Gresik”.

METODE DAN ANALISA

Penelitian ini menggunakan desain Cross Sectional, yang dilaksanakan di ruang
Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD Ibnu Sina Gresik pada bulan Maret sampai dengan
April 2008. Populasi dalam penelitian ini adalah semua perawat yang bekerja di ruang
Instalasi Bedah Sentral RSUD Ibnu Sina Gresik sebanyak 27 orang, sedangkan
pengambilan sampel menggunakan teknik Purposive Sampling, dimana setiap perawat
yang memenuhi kriteria inklusi dimasukkan sebagai responden penelitian sebanyak 20
orang.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah beban kerja dan lingkungan kerja
perawat instalasi bedah sentral, sedangkan variabel dependen yaitu stres perawat.
Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan alat atau instrumen
penelitian berupa angket atau kuisioner yang dirancang berdasarkan modifikasi stres kerja,
selanjutnya disesuaikan dengan kemungkinan stresor yang dialami perawat instalasi bedah
sentral dalam melakukan pekerjaan. Data yang telah terkumpul, di kelompokan dan diberi
kode sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan peneliti, kemudian di pindahkan kedalam
kartu tabulasi. Perhitungan data untuk keperluan analisis menggunakan uji statistik
Correlation Spearmant Rank Test untuk mengetahui hubungan variabel independen dan
variabel dependen dengan tingkat kemaknaan   0,05.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Distribusi Beban Kerja Perawat Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD  Gresik.

Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar  mempunyai beban kerja ringan yaitu
sebanyak 11 orang (55%) dan sebagian kecil tidak menjadi beban (tidak punya beban
kerja) yaitu sebanyak 4 orang (20%).

2. Distribusi  Hubungan Lingkungan Kerja Perawat Instalasi Bedah Sentral RSUD
Gresik.

Hasil penelitian dari 20 responden menunjukkan setengahnya mempunyai hubungan
kerja kurang menyenangkan yaitu sebanyak 10 orang ( 50%) dan sebagian kecil
mempunyai hubungan kerja sangat tidak menyenangkan yaitu sebanyak 1 orang (5%).
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3.   Distribusi  Tingkat Stres  Kerja  Perawat  Instalasi Bedah Sentral RSUD Ibnu
Sina Gresik.

Distribusi Tingkat Stress Kerja Perawat IBS

5% 15%

55%

25%
Stress berat
Stress sedang
Stress ringan
Tidak stress

Gambar 1 Diagram  pie  distribusi responden berdasarkan tingkat stres kerja  perawat
di Instalasi Bedah Sentral RSUD Ibnu Sina Gresik, April 2008.

Gambar 1 menerangkan bahwa dari 20 responden menunjukkan sebagian besar
mempunyai tingkat stres kerja ringan yaitu sebanyak 11 orang (55%) dan sebagian kecil
mempunyai tingkat stres berat yaitu sebesar 1 orang (5% ).

4.  Analisis Statistik Hubungan Beban Kerja Dengan Tingkat Stres Kerja Perawat
IBS RSUD Ibnu Sina Gresik

Tabel 1 Analisis statistik hubungan beban kerja perawat  dengan tingkat  stres perawat
di IBS RSUD Ibnu Sina Gresik pada bulan April 2008.

Beban
Kerja
Perawat
IBS

Tingkat Stres Perawat IBS
TotalTidak Stres Stres

Ringan
Stres

Sedang
Stres
Berat

N % N % N % N % N %
Tidak
menjadi
beban

0 0 1 5 % 2 10% 1 5% 4 20%

Beban
kerja
ringan

2 10% 8 40% 1 5
% 0 0 11 55%

Beban
kerja
sedang

3 15% 2 10% 0 0 0 0 5 25%

Beban
kerja
berat

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 5 25% 11 55% 3 15% 1 5% 20 100 %

Spearman’s Rho   p = 0,001 r = 0,674

Tabel 1 menerangkan bahwa ada hubungan beban kerja dengan stres perawat (IBS),
dari 20 responden sebagian besar mempunyai beban kerja ringan (55%) dengan tingkat
stres ringan sebanyak 8 responden (40%)dan tidak ada sama sekali yang mengalami stres
berat (0%) dari hasil uji statistik dengan menggunakan uji Koefisien Spearman (r<0,05)
didapatkan nilai ρ=0,001 dan koefisien korelasi (r= 0,674), sehingga hipotesa diterima
karena ρ < a 0,05 berarti terdapat hubungan yang kuat antara beban kerja dengan tingkat
stres perawat di Instalasi bedah Sentral RSUD Ibnu Sina Gresik.
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Indonesian Psychiatric Quarterly (1998) dijelaskan bahwa beban kerja adalah suatu
tanggapan individu (pekerja) terhadap lama dan banyaknya pekerjaan serta banyaknya
tugas yang merupakan sumber stres yang penting dalam lingkup pekerjaan. Dari
pengalaman dan penelitian terbukti bahwa dengan beban kerja yang tinggi dan berisiko
akan menyebabkan munculnya dampak secara fisik diantaranya sakit kepala, keluar
keringat dingin, jantung berdebar, tidak puas terhadap pekerjaan, dan timbulnya konflik
hubungan interpersonal , mudah tersinggung, mudah marah, menarik diri, loyalitas dan
produktifitas kerja menurun. Dari teori tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang yang
memiliki beban kerja yang tinggi dan beresiko maka akan memudahkan orang tersebut
bersikap atau berperilaku irritable (mudah marah/tersinggung) dan kurang komunikatif.
Dalam penelitian ini, dari analisis statistik hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya
hubungan yang kuat antara beban kerja dan tingkat stres perawat yang bekerja di Instalasi
Bedah Sentral (IBS) RSUD Ibnu Sina Gresik.

Menurut Caplan HI & Soddack BJ (1992) beban kerja sebagai sumber stres. Beban
kerja dapat disebabkan oleh kelebihan beban kerja secara kuantitatif (quantitative
overload) dan beban kerja secara kualitatif (qualitative overload). Beban kerja secara
kuantitatitif (quantitative overload) dimana perawat : melaksanakan observasi pasien dan
mengecek persiapan alat yang akan dipakai untuk operasi, membersihkan peralatan yang
habis dipakai, melaporkan pemakaian barang habis pakai setelah operasi kepada bagian
depo farmasi, input data komputerisasi register pasien, rasio perawat dengan beban kerja
yang tidak seimbang atau terlalu banyaknya pekerjaan dan tidak sesuai dengan tenaga yang
ada serta terjadinya perpanjangan waktu diluar jam kerja (cito operasi dan beberapa kasus
operasi yang sulit). Sedangkan beban kerja secara kualitatif (qualitative overload) antara
lain : pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki perawat masih kurang mampu
mengimbangi sulitnya pekerjaan dan tanggung jawab yang tinggi terhadap alat-alat yang
digunakan dan bahan habis pakai, dari teori tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa
semakin tinggi  beban kerja pada suatu instalasi, semakin tinggi pula tingkat stres yang
dialami para petugasnya, terlebih lagi yang bekerja di kamar operasi yang membutuhkan
skill atau ketrampilan khusus, untuk itu perlu diperhatikan oleh bagian Human Resource
Departemen (HRD) keperawatan sebelum proses penempatan dan penambahan serta rotasi
mutasi seorang perawat pada suatu unit atau instalasi yang beban kerjanya tinggi maka
perlu dilakukan interview dan tes kemampuan skill serta kematangan psikologis dari
karyawan tersebut, disamping itu perlu proses pendidikan berkelanjutan pada semua
karyawan yang bekerja pada kamar operasi guna meningkatkan knowledge dan up date
skill karena perkembangan trend dan issue bidang kesehatan sangat pesat dan cepat.

5.    Analisis   Statistik   Hubungan   Lingkungan    Kerja   Perawat  Dengan   Tingkat
Stres Kerja Perawat IBS RSUD Ibnu Sina Gresik

Tabel 2 Analisis statistik hubungan beban kerja perawat  dengan tingkat  stres perawat
di IBS RSUD Ibnu Sina Gresik pada bulan Mei 2008.

Hubungan
lingkungan
kerja perawat
IBS

Tingkat Stres Perawat IBS
TotalTidak Stres Stres Ringan Stres

Sedang Stres Berat

N % N % N % N % N %
Menyenangkan 1 5% 1 5% 2 10% 1 5% 5 20%
Kurang
menyenangkan 1 5% 8 40% 0 0% 0 0 9 45%

Tidak
menyenangkan 2 10% 2 10% 0 0 0 0 5 25%

Sangat tidak
menyenangkan 1 5% 0 0 0 0 0 0 1 5%

Total 5 25% 11 55% 3 15% 1 5% 20 100%
Spearman’s Rho   p = 0,002 r = 0,644
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Tabel 2 menerangkan bahwa ada hubungan lingkungan kerja dengan stres perawat
Instalasi Bedah Sentral (IBS) dari 20 responden hampir setengahnya mempunyai
lingkungan kerja kurang menyenangkan (45%) dengan tingkat stres ringan sebanyak 8
responden (40%) dan tidak ada sama sekali yang mengalami stres berat (0%), dari uji
statistik dengan menggunakan uji koefisien Spearman (r < 0,05) didapatkan nilai  ρ =
0,0011 dan koefisien korelasi (r = 0,554), sehingga hipotesa di terima karena ρ = 0,05
berarti ada hubungan sedang antara lingkungan kerja dengan tingkat Stres perawat di
Instalasi Bedah Sentral RSUD Ibnu Sina Gresik.

Menurut Vecchio (1995) menyatakan bahwa lingkungan kerja merupakan tanggapan
individu terhadap lingkungan pekerjaan. Tanggapan individu dapat mencakup tanggapan
fisik maupun mental, berbagai sumber yang dapat menimbulkan ancaman bagi pekerja
sehingga hal ini juga bisa memicu stres seseorang, dari teori tersebut dapat disimpulkan
bahwa tiap individu dalam merespon stres pada lingkungan kerjanya sangat bervariasi,
tergantung bagaimana individu tersebut bersikap dan menciptakan proses  adaptasi
terhadap lingkungan kerjanya.

Menurut Hanafiah (1994) apabila seseorang bekerja dengan tekanan dan ancaman jiwa
bisa menyebabkan stres meningkat dan lingkungan yang bisa menyebabkan stres seseorang
meliputi antara lain adalah : lingkungan yang bising, lembab, panas, kurang penerangan,
penuh paparan bakteri, virus, parasit, bahan kimia, adanya konflik dan hubungan yang
buruk sesama rekan kerja. Dari teori tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa stres yang
timbul dilingkungan kerja dapat terjadi bila seseorang tersebut kurang bisa beradaptasi.

Usaha atau tindakan untuk menekan tingkat stres perawat di Instalasi Bedah Sentral
(IBS) maka perlu dibentuk dan ditumbuh kembangkan wahana atau media untuk
memfasilitasi perawat dan dokter yang merupakan tim kerja (team work) untuk saling
berkomunikasi serta berinteraksi satu sama lainya untuk membicarakan dan saling bertukar
pengetahuan, pendapat dan pengalaman sehingga tidak terjadi lagi salah persepsi dan salah
komunikasi diantara individu yang saling berinteraksi di lingkungan kerja tersebut serta
terciptanya tim kerja yang harmonis dan solid, hal ini diharapkan dapat menurunkan stres
perawat dalam menjalankan kerja hariannya.

SIMPULAN  DAN  SARAN

Simpulan

1. Ada hubungan yang kuat antara beban kerja perawat dengan tingkat stres perawat di
Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD Ibnu Sina Gresik.

2. Ada hubungan yang sedang antara lingkungan kerja dengan tingkat stres perawat yang
bekerja di Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD Ibnu Sina Gresik.

Saran

1. Para perawat hendaknya bisa menciptakan lingkungan yang nyaman dan
menyenangkan dalam bekerja.

2. Bagi manajemen RSUD Ibnu Sina Gresik agar bisa menambah sarana dan prasarana
yang dibutuhkan Instalasi Bedah Sentral (IBS) sesuai standar kualifikasi ISO.

3. Menambah jumlah sumber daya manusia perawat yang handal dan berkualitas melalui
proses recruitmen dan interview tentang spesifikasi dan kompetensi kerja di Instalasi
Bedah Sentral (IBS) sehingga etos, disiplin kerja menjadi baik serta ratio perawat dan
beban kerja menjadi seimbang.

4. Bagi manajemen keperawatan perlu mempertimbangkan unsur baik dan buruknya
dalam melakukan rotasi dan mutasi perawat yang telah senior dan mempunyai
knowledge dan skill yang baik sesuai dengan kompetensi kamar operasi.

5. Bagi diklat dan pengembangan SDM rumah sakit hendaknya selalu menyusun
program pendidikan berkelanjutan bagi perawat instalasi Bedah Sentral (IBS).
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6. Perlu penelitian lanjut tentang beban kerja, lingkungan kerja dan tingkat stres perawat
Instalasi Bedah Sentral RSUD Ibnu Sina Gresik dengan lebih memperhatikan faktor –
faktor yang mempengaruhi

7. Bagi seluruh pegawai yang ada di IBS perlu di tekankan dan ditaati kembali tentang
aturan dan protap yang telah ditetapkan bersama dan yang telah disahkan  oleh bapak
direktur RSUD Ibnu Sina Gresik.
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ABSTRAK

Diabetes Mellitus tipe 2 merupakan efek penyakit metabolik kurangnya insulin
absolut atau relatif dengan masalah utama di metabolisme karbohidrat, lemak dan protein.
Pengetahuan merupakan hasil dari pengamatan, setelah orang melakukan sesuatu objek
tertentu. Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan
seseorang. Kepatuhan adalah sikap positif dari klien dalam menunjukkan ketaatan
menjalankan terapi obat tertentu. Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui
hubungan antara tingkat pengetahuan dengan kepatuhan kontrol pada Diabetes Mellitus
tipe 2.

Penelitian ini menggunakan rancangan cross sectional, melalui teknik purposive
sampling didapatkan jumlah sampel sebanyak 44 responden. Variabel independen (variabel
bebas) yang mempengaruhi adalah tingkat pengetahuan, sedangkan variabel dependen
(variabel dipengaruhi) adalah kepatuhan kontrol. Data dianalisis menggunakan uji statistik
rho spearman.

Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan tingkat pengetahuan dengan
kepatuhan kontrol pada DM tipe 2, didapatkan hasil uji statistik Spearman rho p=0,004
dan tingkat hubungan yang rendah dengan koefisien korelasi= 0,305.

Pengetahuan pasien Diabetes Mellitus tipe 2 dapat meningkatkan kepatuhan
kontrol. Kepatuhan kontrol pasien DM tipe 2 akan meningkatkan kualitas hidup.

Kata Kunci: Tingkat Pengetahuan, Kepatuhan kontrol, Diabetes Mellitus tipe 2.

ABSTRACT

Diabetes Mellitus type 2 representing metabolic disease effect of lack of insulin by
absolute or relative with primary trouble at fat metabolism and protein. Knowledge alone
represents result from soybean cake and this after people conduct to something certain
object. Target of this research is meant to know relation between knowledge level with
obedient control at Diabetes Mellitus type client 2 knowledge alone represent result from
soybean cake and this after people conduct to something certain obeys, knowledge
represent very important domain in forming someone action. Obedient is positive attitude
of client in showing with the existence of change by meaning in line with specified
medication.

This research use cross sectional design purposional, sampling technique, amount of
sample is 44 respondent, independent variable (free variable) variable influencing is
knowledge level, while dependent variable (variable influenced) that is obedient of control,
data collecting cross sectional analyzed using and rho spearman statistic test.

From result of research there are 44 checked respondent here in after in test with rho
spearman statistic test getting low relation level with correlation coefficient = 0.004 rho =
0.305.

Research of big as knowledge mount of Diabetes Mellitus client type 2 enough,
entirely almost because SMA mount education. it, compliance while of between relation
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there are meaning obedient control of respondent. Big some of. control mount knowledge
to obedient control at Diabetes Mellitus type 2 client.

Keyword : Level of Knowledge, Obedient of Control, Diabetes Mellitus Type 2 Client.

PENDAHULUAN

Diabetes Mellitus tipe 2 merupakan penyakit metabolik akibat kurangnya insulin
secara absolut (pada DM tipe 1) atau relatif (pada DM tipe 2) dengan gangguan primer
pada metabolisme karbohidrat dan sekunder pada metabolisme lemak dan protein. (Tjokro
Prawiro, 1998). Penyakit Diabetes Mellitus tipe 2 sering segera dikaitkan  dengan tidak
boleh  makan gula, memang benar gula menurunkan glukosa darah namun perlu diketahui
bahwa semua makanan juga menaikkan glukosa darah. Informasi atau pengetahuan yang
harus diketahui oleh klien Diabetes Mellitus tipe 2 adalah diet, olah raga dan pengobatan
serta dampak penyakit, selain itu tingkat kepatuhan klien dipengaruhi oleh pendidikan,
akomodasi,  modifikasi faktor lingkungan, perubahan model terapi, meningkatkan interaksi
profesional kesehatan dengan klien (Neil Neven, 2002). Klien yang telah mengetahui
perjalanan penyakit ini sebelumnya khawatir akan menjalani masa pengobatan yang
panjang, keadaan inilah yang menyebabkan pengguna jasa pelayanan kesehatan sering
putus asa untuk meneruskan pengobatan dan tidak jarang orang dengan Diabetes Mellitus
tipe 2 mencari kesembuhan dan penyelesaian masalahnya melalui pengobatan alternatif
yang dari sisi biayanya belum dapat dinilai efesiensinya (FKUI Jakarta 2005), hal ini
sesuai dengan hasil observasi di poli Penyakit Dalam bulan Desember 2007 bahwa
sebagian besar klien yang sudah mengetahui tentang penyakitnya tidak semuanya patuh
kontrol. Akan tetapi sampai saat ini belum ada penelitian tentang hubungan tingkat
pengetahuan dengan kepatuhan kontrol pada klien Diabetes Mellitus   tipe 2.

Prevalensi Diabetes Mellitus tipe 2 di Indonesia sebesar 1,5% - 2,4% (Perkeni 1998).
Berdasarkan atas prevalensi 1,5% diperkirakan bahwa jumlah minimal pasien Diabetes
Mellitus tipe 2 di Indonesia tahun 2000 + 4 juta, tahun 2010 + 5 juta sedangkan di RSUD
Kabupaten Gresik berdasarkan data yang ada tahun 2007 sebanyak  4692 orang. Untuk 3
bulan terakhir pasien Diabetes Mellitus tipe 2 berjumlah 52 orang Oktober, 51 orang
November, 55 orang untuk bulan Desember 2007. (Laporan Rekam Medik tahun 2006 –
tahun 2007). Dari sekian pasien yang berobat secara tidak teratur, teratur + 50%,
ketidakpatuhan ini merupakan salah satu hambatan untuk tercapainya tujuan pengobatan
juga mengakibatkan pasien mendapatkan pemeriksaan atau pengobatan yang sebenarnya
tidak efesien. Sedangkan data tentang tingkat pengetahuan didapatkan dari studi
pendahuluan oleh peneliti yang hasilnya dari 10 orang yang diwawancarai 7 orang (7%)
tidak mengetahui tentang pengobatanya (diet, dan olah raga).

Pengguna jasa pelayanan kesehatan (penyandang Diabetes Mellitus tipe 2) yang belum
mengenal penyakit ini akan merasa terjebak dalam bentuk pelayanan kesehatan yang
mengikat dengan disiplin diri, dalam waktu yang lama dan membosankan. Faktor yang
mempengaruhi pasien tidak patuh kontrol : diantaranya pengetahuan klien yang kurang
tentang Diabetes Mellitus tipe 2 (diet, olah raga, program  pengobatan), belum tahu.
Dengan pengetahuan yang kurang, mempengaruhi kepatuhan klien untuk kontrol. Dampak
dari ketidak patuhan pasien penyandang Diabetes Mellitus tipe 2 pada pengobatan akan
menimbulkan penyakit (komplikasi). Komplikasi penyakit Diabetes Mellitus tipe 2
diantaranya adalah retinopati, penyakit jantung koroner, ulcus gangren dan pembuluh
darah otak.

Diabetes Mellitus tipe 2 diperlukan keseimbangan antara pengobatan, olah raga dan
diet yang seimbang, sedangkan tujuan pengobatan secara teratur untuk menghilangkan
gejala, mempertahankan kualitas hidup dengan tujuan akhir menurunkan morbiditas dan
mortalitas Diabetes Mellitus tipe 2, untuk mengetahui tingkat perkembangan pada pasien
Diabetes Mellitus tipe 2 maka diperlukan kontrol yang teratur, untuk itu diperlukan
motivasi, edukasi yang terus menerus. Akan tetapi apakah ada hubungan antara tingkat
pengetahuan pasien Diabetes Mellitus tipe 2 dengan kepatuhan  kontrol, sampai dengan
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saat ini belum dapat dijelaskan oleh karena itu penulis tertarik mengkaji lebih lanjut agar
dapat digunakan sebagai landasan bagi para perawat dalam menentukan strategi tindakan
keperawatan yang sesuai dengan kondisi yang ada pada pasien.

METODE DAN ANALISA

Penelitian ini menggunakan desain penelitian Cross sectional, yang dilaksanakan di
Poli Penyakit Dalam RSUD Kabupaten Gresik pada tanggal 9 Mei sampai Juni 2008. Pada
penelitian ini populasinya adalah seluruh pasien Diabetes Mellitus tipe 2 yang kontrol di
Poli Penyakit Dalam RSUD Kabupaten Gresik selama satu bulan sebesar 50 orang
sedangkan pengambilan sampel menggunakan teknik Purposive Sampling, sampel dalam
penelitian ini adalah pasien Diabetes Mellitus tipe 2 yang kontrol di Poli Penyakit Dalam
yang memenuhi kriteria inklusi yaitu sebanyak 44 orang.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah tingkat pengetahuan, variabel
dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan kontrol. Instrumen yang digunakan dalam
pengumpulan data pada penelitian ini yaitu kuesioner yang dimodifikasi oleh peneliti
berdasarkan teori kepatuhan, jumlah soal dalam kuesioner ini adalah 10 item untuk tingkat
pengetahuan dan 8 item untuk kepatuhan kontrol. Dalam penelitian ini proses yang
ditetapkan mengurus perizinan penelitian pada instansi program studi ilmu keperawatan
Gresik. Mengajuhkan surat permohonan izin penelitian kepada direktur RSUD Kabupaten
Gresik untuk melakukan penelitian. Selanjutnya mulai menjabarkan kuesioner untuk
pengambilan data kepada responden. Selama proses pengisian kuesioner peneliti berada
didekat responden sampai pengisian selesai. Setelah selesai mengisi, kuesioner
dikumpulkan kembali kepada peneliti. Data yang sudah terkumpul ditabulasi dalam tabel
sesuai dengan variabel yang diukur, kemudian diberi skor lalu dikelompokkan sesuai
dengan variabel yang diteliti selanjutnya diuji dengan uji statistik spearman rho dengan
interval koefisien korelasi 0,00-0,199 : sangat rendah, 0,20-0,399 : rendah, 0,40-0,599 :
sedang, 0,60-0,799 : kuat, 0,80-1,000 : sangat kuat (Sugiyono, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pengetahuan Pada Klien Diabetes
Mellitus Tipe 2

Gambar 1 Distribusi responden berdasarkan tingkat pengetahuan pada klien diabetes
mellitus tipe 2 di Poli Penyakit Dalam RSUD Kab Gresik pada tanggal 9
Mei s/d Juni 2008

Gambar 1 menerangkan bahwa sebagian besar responden tingkat pengetahuannya
pada klien Diabetes Mellitus cukup sebanyak 29 orang (65,90%), dan sebagian kecil
tingkat pengetahuan kurang sebanyak 5 orang (11%).

Hasil penelitian, sebagian besar responden memiliki pengetahuan cukup. Pengetahuan
merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan
terhadap obyek tertentu, selain itu pengetahuan terutama berkaitan dengan upaya mengkaji
segala sesuatu yang berhubungan dengan pengetahuan manusia pada umumnya terutama
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menyangkut gejala pengetahuan dan sumber pengetahuan manusia itu tersebut dengan
segala usaha yang dilakukan, disamping itu pengetahuan dipengaruhi oleh faktor internal
maupun eksternal didalam individu. Faktor internal antara lain : (1) Usia : semakin cukup
umur tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berfikir, (2)
Minat dapat diartikan sebagai suatu kencenderungan atau keinginan yang cukup tinggi
terhadap sesuatu, dengan adanya pengetahuan yang tinggi dan minat yang cukup terhadap
sesuatu maka sangat mungkin seseorang tersebut akan berprilaku sesuai dengan apa yang
diharapkan, (3). Pemahaman : Kemampuan seseorang menjelaskan secara benar tentang
obyek yang diketahui dan dapat menginterprestasikan materi tersebut secara benar.
Seseorang yang memiliki tingkat pemahaman yang baik lebih mudah memperoleh
informasi yang tepat sehingga pengetahuannya akan bertambah (Notoatmodjo, 2003).

Faktor eksternal : (1). Pendidikan sebagai suatu usaha dasar untuk mengembangkan
kepribadian dan kemampuan didalam dan diluar sekolah dan berlangsung seumur hidup,
semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin luas pengetahuan yang dimiliki, (2).
Pengalaman, pengalaman adalah suatu peristiwa yang pernah dialami seseorang bahwa
tidak ada suatu pengalaman sama sekali dengan suatu obyek tersebut untuk dapat menjadi
dasar pembentukan, sikap akan lebih mudah terbentuk apabila terjadi dalam situasi yang
melibatkan emosi, penghayatan, pengalaman akan lebih mendalam dan membekas, (3).
Sarana Informasi, semakin banyak panca indera yang digunakan manusia untuk menerima
semakin banyak dan semakin jelas pengertian dan pengetahuan yang diperoleh, (4).
Kebudayaan, dimana kita hidup dan dibesarkan mempunyai pengaruh besar terhadap
pembentukan sikap kita, (5). Keluarga, semakin tinggi pendidikan keluarga semakin
mudah menerima informasi sehingga semakin banyak pula pengetahuan yang dimiliki
(Notoatmodjo, 2003).

Hasil penelitian yaitu hampir seluruh  responden tingkat pendidikannya SMA
sebanyak (77,23%), dalam waktu yang pendek pendidikan hanya menghasilkan perubahan
atau peningkatan pengetahuan saja belum akan berpengaruh langsung terhadap indikator
kesehatan, sedangkan pendidikan itu sendiri juga dipengaruhi oleh faktor materi,
lingkungan, instrumen, subyek, disamping itu, pengetahuan juga dipengaruhi oleh
pengalaman belajar dalam bekerja yang dikembangkan, memberikan pengetahuan dan
keterampilan profesional dapat mengembangkan kemampuan dalam mengambil keputusan
yang merupakan manifestasi dari keterpaduan ilmiah. Pengalaman juga merupakan salah
satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan. Faktor lain yang mempengaruhi pengetahuan
adalah umur. Hampir seluruhnya umur responden 51-60 tahun sebanyak 34 orang
(77,27%), semakin tua semakin bijaksana, semakin banyak informasi yang dijumpai
sehingga semakin banyak hal yang dikerjakan dan  menambah pengetahuan. Lingkungan
menurut peneliti lingkungan juga sangat mempengaruhi pengetahuan klien misalnya
audiovisual dan keluarga, sedangkan pekerjaan dapat mengembangkan kemampuan
mengambil keputusan yang merupakan manifestasi dari keterpaduan masalah secara
ilmiah.

2. Distribusi Responden Berdasarkan Kepatuhan Kontrol Pada Klien Diabetes
Mellitus Tipe 2

Gambar 2 Distribusi frekuensi responden berdasarkan kepatuhan kontrol pada klien
diabetes mellitus tipe 2 pada tanggal 9 Mei s/d Juni 2008.



Journals of Ners Community Vol 4 No 1 Juni 2013

33

Gambar 2 menerangkan sebagian besar responden patuh kontrol sebanyak 30 orang
(68,18%), dan sebagian kecil responden tidak patuh kontrol sebanyak 3 orang
(6,81%).Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data 30 responden (68,2%) patuh kontrol,
11 responden (25%) kurang patuh sedangkan 3 responden (6,8%) tidak patuh
kontrol.Kesimpulannya klien yang memiliki kepatuhan kontrol cukup banyak, hampir
sebagian besar responden dari jumlah responden 44 orang. Kepatuhan adalah prilaku klien
sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan oleh profesional kesehatan sedangkan prilaku
sendiri adalah sikap positif klien yang ditunjukkan dengan adanya perubahan secara berarti
sesuai tujuan yang ditetapkan (Carpenito, 1998).

Faktor-faktor yang mendukung  kepatuhan klien yaitu pendidikan dan akomodasi,
modifikasi faktor lingkungan dan sosial, perubahan model terapi dan meningkatkan
interaksi profesional kesehatan dengan klien (Niven, 2002). Data responden hampir
seluruhnya SMA sebanyak (77,23%). Pendidikan klien dapat meningkatkan kepatuhan,
sepanjang bahwa pendidikan tersebut merupakan pendidikan yang aktif seperti
penggunaan buku-buku dan kaset oleh pasien secara mandiri, sedangkan akomodasi yaitu
suatu usaha yang harus dilakukan untuk memahami ciri kepribadian pasien yang dapat
mempengaruhi kepatuhan. Menurut peneliti akomodasi sangatlah mempengaruhi klien bila
jarak tempuh ke rumah sangat jauh.

Faktor lingkungan dari keluarga bila ada dukungan klien akan patuh kontrol, begitu
juga semua itu dipengaruhi oleh audiovisual dan informasi dari orang–orang disekitar.
Mengenai peningkatan interaksi professional kesehatan dengan klien itu sangat
berpengaruh terhadap kepatuhan kontrol antara lain penjelasan petugas mengenai
komplikasi yang akan terjadi bila tidak patuh kontrol

2. Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Kepatuhan Kontrol Pada Klien Diabetes
Mellitus Tipe 2.

Tabel 3 Hubungan tingkat pengetahuan dengan kepatuhan kontrol pada klien diabetes
mellitus tipe 2 di Poli Penyakit Dalam RSUD Kabupaten Gresik pada tanggal
9 Mei s/d Juni 2008.

No

Pengetahuan
Klien

Tentang DM
Tipe 2

Kepatuhan Kontrol Pada Klien Diabetes Mellitus tipe 2
Patuh Kurang

patuh Tidak patuh
 %

 %  %  %
1
2
3

Baik
Cukup
Kurang

9
20
1

20,45%
45,45%

20%

3
7
1

6,81%
15,9%
20%

0
0
3

0
0

6,81%

12
27
5

100%
100%
100%

P : 0,004 R : 0,305

Data hasil penelitian terhadap 44 responden didapatkan bahwa 7 responden (15,9%)
pengetahuan cukup, kurang patuh kontrol, 3 responden (6,81%) pengetahuan baik kurang
patuh kontrol, 20 responden (45,45%) pengetahuan cukup patuh kontrol, 9 responden
(20,45%) pengetahuan baik patuh kontrol, 1 responden (20%) pengetahuan kurang, kurang
patuh kontrol, dan 1 responden (20%) pengetahuan kurang patuh kontrol, sedangkan 3
responden pengetahuan kurang tidak patuh kontrol.

Hasil perhitungan menggunakan uji statistik spearman rho diperoleh hasil r = 0,305
dengan  = 0,044 berarti terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan dengan kepatuhan
kontrol klien Diabetes Mellitus tipe 2 dengan tingkat hubungan sangat rendah.Berdasarkan
hasil penelitian didapatkan bahwa hampir setengahnya (45,45%) pengetahuan baik patuh
kontrol, dengan pendidikan orang akan mudah menerima informasi baru, menganalisa dan
mengadopsi pengetahuan untuk mengambil manfaat dari pengetahuan yang didapat, data
yang ada bahwa jumlah responden pendidikan tinggi tingkat sekolah lanjutan atas 34
responden (77,27%) yang berarti masing-masing responden mudah diberikan input
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pengetahuan tentang penyakit serta program pengobatan dengan adanya KIE (Komunikasi,
Informasi dan Edukasi) yang diberikan perawat maka responden mengerti bahwa
kepatuhan  berobat (kontrol) merupakan kebutuhan pribadi, agar lebih bersemangat dalam
menjalankan kehidupan sehari-hari, akan tetapi tidak semua orang dengan pengetahuan
baik melaksanakan patuh kontrol, terbukti  dengan tingkat pengetahuan baik 3 responden
(6,81%) kurang patuh kontrol.

Faktor eksternal yang mempengaruhi responden yang kurang patuh kontrol antara lain
kesempatan yang kurang, kesibukan responden yang bekerja tidak bisa izin, waktu tunggu
(antri saat kontrol) yang lama mungkin membosankan bagi responden, juga bagi yang
rumahnya jauh, namun tidak menutup kemungkinan, terbukti bahwa seseorang dengan
tingkat pengetahuan kurang (+20%) patuh kontrol dikarenakan biaya pengobatan
ditanggung asuransi kesehatan (Askes), serta dukungan dari keluarga dan penjelasan dari
petugas yang merupakan salah satu faktor yang mendukung kepatuhan kontrol. Menurut
peneliti responden yang ada sebagian besar peserta asuransi kesehatan (+ 34,90%) adalah
pegawai negeri sipil yang masih aktif, sedangkan pensiunan (+ 29,55%) yang mempunyai
jaminan asuransi kesehatan dana atau biaya pengobatan tidak menjadi masalah yang
kesemuanya ini merupakan pendukung kepatuhan kontrol bagi responden.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Sebagian besar tingkat pengetahuan klien cukup, hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor
pendidikan, pengalaman, dan umur.

2. Sebagian besar klien patuh kontrol, kepatuhan sendiri dipengaruhi oleh pendidikan,
akomodasi, perubahan model terapi dan peningkatan interaksi professional kesehatan
dengan klien.

3. Ada hubungan tingkat pengetahuan dengan kepatuhan kontrol pada klien Diabetes
Mellitus Tipe 2, semakin tinggi tingkat pengetahuan semakin tinggi kepatuhan
kontrolnya.

Saran

1. Bagi Rumah Sakit
a) Perlu diadakan penyuluhan tiap bulan untuk meningkatkan tingkat pengetahuan

klien dengan Diabetes Mellitus tipe 2
b) Perlu disediakan tempat untuk memberi contoh Px latihan  senam dan olah raga
c) Perlu diadakan Poli klinik endokrin khusus untuk menghindari antrian (kunjungan

pasien) khususnya kasus Diabetes Mellitus tipe 2
2. Bagi Klien

Bagi klien perlu meningkatkan diri untuk mencari pengetahuan lewat audiovisual,
tetangga, membaca buku.

3. Bagi Profesi
Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai acuan yang mengarahkan pada peningkatan
profesi khususnya bidang keperawatan.
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PERAN KELUARGA DENGAN KEMAMPUAN MERAWAT DIRI ANAK
RETARDASI MENTAL (RM) SEDANG

(Role of Family with Ability to Care  of Medium Mental Retardation Children)

Moh Saifudin*

* Prodi Ners STIKES Muhammadiyah Lamongan Jl. Raya Plalangan Plosowahyu
Lamongan Telp. (0322) 323457

ABSTRAK

Retardasi mental merupakan fungsi intelektual umum yang di bawah rata-rata
secara signifikan dan kondisi ini memberikan efek ke masalah perilaku yang terjadi,
keterampilan anak untuk mandiri. Upaya peningkatan kemandirian anak dengan
keterbelakangan mental, memerlukan program pendidikan formal, peran dan keluarga yang
mendukung.

Desain penelitian adalah Analitic Cross Sectional. Metode pengambilan sampel
adalah Simple Random sampling. Sampel adalah 22 responden, mereka adalah keluarga
dan siswa retardasi mental sedang yang bersekolah di SDLB Lamongan tahun ajaran 2009-
2010. Data diambil dengan menggunakan lembar kuesioner kepada keluarga dan lembar
observasi untuk siswa. Data dianalisis dengan uji korelasi rank spearman dengan
signifikansi pada tingkat 0,05.

Hasil penelitian menunjukkan peran keluarga dalam kategori baik adalah 9
keluarga (40,9%), kategori cukup adalah 13 keluarga (59,1%) dan tidak ada keluarga yang
melakukan peran kurang. Kemampuan untuk merawat sendiri anak yang memiliki
gangguan perkembangan dengan retardasi mental sedang dalam kategori baik adalah 7
anak (31,8%), kategori cukup adalah 15 anak (68,2%) dan tidak ada anak dengan
kemampuan diri kurang. Hasil uji statistik menunjukkan ada hubungan antara peran
keluarga dan kemampuan untuk merawat sendiri anak yang mengalami gangguan
perkembangan dengan retardasi mental sedang dengan nilai p=0,049. Nilai koefisien
korelasi adalah 0,424.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah peran keluarga harus ditingkatkan untuk
kemampuan mengurus sendiri anak yang memiliki gangguan perkembangan dengan
retardasi mental sedang sehingga lebih baik.

Kata kunci: Peran Keluarga, Kemampuan merawat sendiri, Retardasi Mental
Sedang

ABSTRACT

Mental retardation has general intellectual function which has under average
signifanctly and these conditions give effects to behavior trouble happened, skills and
children independent. To help increasing chidren independent of mental retardation, it’s
needed formal education program, role and supporting family.

The research design is Analitic Cross Sectional. The sampling method is Simple
Random sampling. The sample is 22 respndent, they are families and medium mental
retardation students who arestudying in SDLB state of Lamongan academic year 2009-
2010. Data taken by using quistionaire sheets to the families and observation sheets for
students. Data analized by rank spearman correlation test with signification at the 0,05
level.

Research findings indicate the role of families in good category is 9 families (40.9%),
the enough category is 13 families (59.1%) and none of the family who did the role of less.
The ability to take care of childrens self who has development disorder with medium
mental retardation in good category is 7 children (31.8%), the enogh category is 15
children (68.2%) and none of the children with the ability to self care less. While obtained
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by results od statistical test, there is correlation between role of family and the ability to
take care of children self who have development disorder with medium mental retardation.
The correlation coefficient value is 0.424 with level significant 0.049 (p <0.05).

The conclusion of this research is the families role should be improved in order to the
ability to take care of children self who has development disorder with medium mental
retardation is able tobe better.

Keywords : Role of Family, The Ability to Care of Children Self, Mental Retardation
Development Disorders.

PENDAHULUAN

Tidak semua individu dilahirkan dalam keadaan normal. Beberapa di antaranya
memiliki keterbatasan baik secara fisik maupun psikis, yang telah dialami sejak awal masa
perkembangan. Keterbelakangan mental adalah salah satu bentuk gangguan yang dapat
ditemui di berbagai tempat, dengan karakteristik penderitanya yang memiliki tingkat
kecerdasan di bawah rata-rata (IQ di bawah 75), dan mengalami kesulitan dalam
beradaptasi maupun melakukan berbagai aktivitas sosial di lingkungan.

Penderita keterbelakangan mental memiliki fungsi intelektual umum yang secara
signifikan berada di bawah rata-rata, dan lebih lanjut kondisi tersebut akan berkaitan serta
memberikan pengaruh terhadap gangguan perilaku, keterampilan dan kemandirian anak
selama periode perkembangan ( Hallahan & Kauffman, 1998 dalam Wiwin H.,dkk, 2006).
Meskipun tetap diakui ada data yang lengkap dan pasti tentang jumlah mereka di negara
ini, ketidak lengkapan data tersebut dikarenakan selama ini pencatatan sebatas dilakukan
pada penderita yang datang berobat atau memeriksakan diri, serta mereka yang terdaftar di
sekolah luar biasa dan menurut beberapa penelitian menunjukkan bahwa prevalensi
keterbelakangan mental saat ini diperkirakan telah mencapai 1-3% dari jumlah penduduk
seluruhnya (Wiwin H.,dkk.,2006).

Menurut hasil survey sosial ekonomi nasional (Susenas) tahun 2003 jumlah
penyandang cacat mental retardasi adalah 237.590 jiwa, dan mental eks psikotik 150.519
jiwa. Sementara menurut Special Olympic Indonesia (SOINA) bahwa jumlah penyandang
cacat tuna grahita adalah 3% dari jumlah penduduk indonesia atau sebesar 6.000.000 jiwa.
Kondisi tersebut diperkirakan akan terus mengalami peningkatan (Tatiek Sufahriani,
2008).

Pada tahun pelajaran 2009 di Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri Lamongan
terdapat 6 siswa tuna netra, 24 siswa tuna rungu, 31 siswa tuna grahita, 1 siswa tuna daksa,
3 siswa autis dan menurut hasil survey berdasarkan nilai evaluasi belajar (EHB) pada
semester genap tahun ajaran 2008-2009 melalui mata pelajaran program khusus
kemampuan merawat diri pada anak retardasi mental sedang di SDLB Negeri Lamongan
dari 18 Siswa tuna grahita sedang di dapatkan hasil 8 siswa (44,44 %) kemandiriannya
baik, 6 siswa (33,33 %) kemandiriannya cukup, 4 siswa (22,22 %) kemandiriannya kurang,
dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masih adanya siswa yang belum bisa
memenuhi kebutuhannya secara mandiri.

Menurut Fajar (2007) menjelaskan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi perilaku,
keterampilan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang terdiri dari faktor eksternal
yang meliputi teman bermain, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, peran keluarga
dan faktor internal yaitu kondisi individu anak, dalam rangka membantu anak tuna grahita
mencapai penyesuaian yang akurat, peranan orang tua atau keluarga memiliki sumbangan
terbesar, dalam hal ini bagaimanapun baiknya program sekolah yang direncanakan untuk
anak tuna grahita, jika tidak diimbangi dengan tindakan dan sikap orang tua atau keluarga
secara konstruktif dan edukatif barangkali tidak ada artinya (Mohammd Effendi, 2006).

Pada anak-anak yang mengalami gangguan perkembangan secara umum sangat perlu
dilakukan pengobatan konsentratif, aktif dengan keadaan yang akut bila keadaan tenang
dianjurkan kerumah sakit yang pelayanan sudah lengkap, diperlukan kerjasama
multidisiplin dengan psikolog, psikiater dan rehabilitasi medik serta peningkatan interaksi
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dengan keluarga khususnya orang tua (Irwanto. Dkk, 2006;11). Bagi keluarga atau orang
tua perlu diinformasikan bahwa anak yang mengalami RM tetap memiliki kemampuan lain
yang masih dapat dikembangkan dan dioptimalkan untuk membantunya beraktifitas seperti
orang normal, dan memberikan peran tertentu di masyarakat meskipun terbatas (Wiwin H.,
dkk,2006). Menurut Gondo Prayitno (2008) juga menjelaskan begitu pentingnya peran
keluarga atau orang tua bagi peningkatan pendidikan di rumah, maka keluarga atau orang
tua harus melakukan hal-hal sebagai berikut (1) membimbing dan menolong diri sendiri,
(2) membimbing hubungan sosial, (3) membimbing kegiatan ekonomi produktif, (4)
memberikan teguran dan pujian, (5) membimbing kesehatan, (6) membimbing seksual,
dengan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk meneliti hubungan peran keluarga
dengan kemampuan merawat diri pada anak yang mengalami gangguan perkembangan
retardasi mental (RM) sedang di Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri Lamongan.

METODE DAN ANALISA

Desain yang digunakan adalah Cross Sectional. Metode sampling yang digunakan
adalah simple random sampling. Sampel sebanyak 22 responden yaitu keluarga dan siswa
retardasi mental sedang SDLB Negeri Lamongan 2009-2010. Data diambil dengan
menggunakan lembar kuesioner untuk kelurga dan lembar observasi untuk siswa. Setelah
ditabulasi data yang ada dianalisis menggunakan uji Rank Spearman Correlation.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Keluarga Pada Anak yang Mengalami Gangguan Perkembangan
Retardasi Mental (RM) Sedang di Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri
Lamongan.

Tabel 1 Peran keluarga pada anak yang mengalami gangguan perkembangan retardasi
mental (RM) sedang di Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri Lamongan
tahun 2009.

No. Peran Keluarga Jumlah %
1 Kurang 0 0
2 Cukup 13 59,1
3 Baik 9 40,9

Jumlah 22 100

Tabel diatas menunjukkan bahwa lebih dari setengah keluarga responden berperan
cukup yaitu sebanyak 13 keluarga(59,1 %), sedangkan tidak ada satupun keluarga
responden yang berperan kurang. Peran keluarga dalam hal ini merujuk pada beberapa set
perilaku yang kurang lebih bersifat homogeny, yang didefinisikan dan diharapkan secara
normatif dari seseorang okupan peran (role occupan) dalam situasi sosial tertentu (Wahit
Iqbal Mubarak,dkk., 2009).Sementara peran keluarga merupakan seperangkat perilaku
interpersonal, sifat, kegiatan yang berhubungan dengan individu dalam situasi tertentu.
Peran individu dalam keluarga didasari oleh harapan perilaku dari keluarga (Effendi,
1998).

Keluarga yang mampu melakukan komunikasi intensif dengan anggota keluarga yang
lain, jujur dan terbuka, menghilangkan prasangka buruk, membuat komitmen jangka
panjang, saling memberi penghargaan, selalu berusaha berubah untuk jadi lebih baik maka,
akan terbentuk keluarga yang damai, sejahtera dan penuh kasih sayang yang nantinya
keluarga akan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik khususnya dalam mengontrol
perkembangan dan perilaku sehari-hari anak, dan begitu juga sebaliknya jika keluarga
permisif dan tidak mau terlibat berhubungan dengan karakteristik anak yang impulsif,
agresif maka anak akan memiliki keterampilan sosial yang rendah. Begitu juga anak yang
orang tuanya otoriter akan cenderung menunjukkan dua kemungkinan, berperilaku agresif
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atau menarik diri. Oleh karena itu dalam rangka membantu anak tuna grahita mencapai
penyesuaian yang akurat, peranan orang tua atau keluarga memiliki sumbangan terbesar.
Dalam hal ini bagaimanapun baiknya program sekolah yang direncanakan untuk anak tuna
grahita, jika tidak diimbangi dengan tindakan dan sikap orang tua/ keluarga secara
konstruktif dan edukatif barangkali tidak ada artinya (Mohammad Effendi, 2006;104),
karena efektivitas berbagai program penanganan dan peningkatan kemampuan hidup anak
yang mengalami keterbelakangan mental akan sangat tergantung pada peran serta dan
dukungan penuh dari keluarga, sebab pada dasarnya keberhasilan program tersebut bukan
hanya merupakan tanggung jawab dari lembaga pendidikan yang terkait saja, maka peran
keluarga yang adekuat terhadap tuna grahita adalah keluarga yang mampu dan dapat (1)
membimbing dan menolong diri sendiri, (2) membimbing hubungan sosial, (3)
membimbing kegiatan ekonomi produktif, (4) memberikan teguran dan pujian, (5)
membimbing kesehatan, (6) membimbing seksual (Gondo Prayitno, 2008), berdasarkan
tabel di atas bahwa hampir setengah orang tua responden yang berpendidikan SD/MI,
SMA/Sederajat dan PT/Akademi (27,3%), jadi semakin tinggi pendidikan keluarga maka
akan semakin banyak pengalaman, dari pengalaman tersebut maka keluarga akan lebih
memahami dan mengerti apa yang terjadi dengan perkembangan anaknya dan apa yang
lebih dibutuhkan oleh anaknya sesuai dengan kebutuhannya dan pada tabel di atas
menunjukkan bahwa keluarga dapat melakukan peran dengan baik (40,9 %), cukup (59,1
%) dan kurang (0 %), ini merupakan hasil yang lebih dari cukup untuk dapat membantu
anak dalam melakukan perawatan dirinya walaupun setengah hari orang tua responden
(50%) bekerja sebagai petani ternyata perhatian terhadap anaknya cukup besar.

2. Kemampuan Merawat Diri Anak yang Mengalami Gangguan Perkembangan
Retardasi Mental (RM) Sedang di Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri
Lamongan

Tabel Kemampuan merawat diri anak yang mengalami gangguan perkembangn
retardasi mental (RM) sedang di Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri
Lamongan 2009.

No. Kemampuan merawat diri Jumlah %
1 Kurang 0 0
2 Cukup 15 68,2
3 Baik 7 31,8

Jumlah 22 100

Tabel di atas menunjukkan bahwa lebih dari setengah responden yang memiliki
kemampuan merawat diri cukup yaitu sebanyak 15 anak (68,2 %), sedangkan tidak ada
satupun responden yang memiliki kemampuan merawat diri kurang. Dede Koswara (2008)
menjelaskan bahwa ruang lingkup kebutuhan yang sangat dibutuhkan anak retardasi
mental adalah (1) kebutuhan merawat diri, (2) kebutuhan mengurus diri, (3) kebutuhan
menolong diri, (4) kebutuhan komunikasi, (5) Kebutuhan sosialisai/adaptasi, (6) kebutuhan
keterampilan hidup, (7) kebutuhan mengisi waktu luang.

Banyaknya faktor yang mempengaruhi kemampuan merawat diri anak yang
mengalami gangguan perkembangan retardasi mental yang terdiri dari faktor eksternal
yang meliputi teman bermain, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, peran keluarga
dan faktor internal yaitu kondisi individu anak.

Teman bermain dalam hal ini adalah interaksi dengan teman bermain di lingkungan
sekitar juga cukup berpengaruh terhadap kemandirian anak. Anak-anak yang di tolak oleh
teman bermainnya akan merasa terisolasi atau merasa asing (Dishion, Fresnc & Patterson,
1995 dalam Fajar, 2007). Dengan demikian teman bermain punya andil dalam membantu
kemandirian anak. Lingkungan sekolah dalam hal ini apa yang didapatkan oleh anak baik
pengalaman negatif di sekolah, metode pembelajaran yang kurang sesuai, kesulitan
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akademik, tekanan yang berlebihan dari orang tua, serta respon guru yang kurang tepat
akan menimbulkan dampak yang kurang baik bagi anak (Morrison, dkk., dalam Catridge &
Milburn, 1995 dalam Fajar, 2007). Oleh karena itu lingkungan sekolah sebagai salah satu
sarana yang dapat membantu kemandirian anak harus dapat menyesuaikan kebutuhan anak
baik dalam melengkapi fasilitas sekolah maupun dalam memilih metode pembelajaran.
Lingkungan masyarakat dalam hal ini lingkungan masyarakat terkait erat dengan faktor
budaya dan kelas sosial, dalam tempat tinggalnya seorang anak mengalami tekanan untuk
mengembangkan suatu pola kepribadian yang sesuai dengan standard yang ditentukan
budayanya (Hurlock, 1978 dalam Hindun SR., 2005). Hal ini dapat menyebutkan anak
dalam keadaan tertekan dan merasa tertuntut untuk dapat menyesuaikan dengan
lingkungannya, sebagaimana kita ketahui bahwa setiap anak yang terlahir mempunyai
karakter yang berbeda. Sementara W. F. Maramis (2005;519) juga menjelaskan bahwa
gangguan perilaku lebih sering didapati pada anak-anak dari golongan sosial-ekonomi
tinggi atau rendah. Kemungkinan dalam hal ini jika pada kalangan atas orang tua akan
disibukkan dengan kegiatan-kegiatan sosial dan pada kalangan bawah akan disibukkan
dengan mencari nafkah, sehingga sedikit sekali waktu yang tersedia untuk berkomunikasi
secara baik dengan anak-anak. Peran keluarga, semakin baik keluarga menjalankan peran
terhadap anak-anaknya, maka akan semakin baik pula kemampuan anak dalam melakukan
keterampilan-keterampilan sosial, kondisi individu anak dalam hal ini anak yang memiliki
keterbatasan fisik dan psikologis akan mengalami gangguan pada pemenuhan aktifitas
sehari-harinya.

Peran keluarga memiliki faktor yang dominan karena (1) keluarga adalah lingkungan
dekat yang mengenal dan mengetahui kebutuhan-kebutuhan anak tuna grahita, (2) melalui
aktifitas-aktifitas dalam dan dengan keluarga, hasil-hasil pendidikan di sekolah dapat
diperkaya atau diperkuat, (3) keluarga dapat menjadi media atau jembatan belajar dan
aktivitas sosialisasi anak tuna grahita dengan masyarakat luas, (4) keluarga dapat menjadi
tempat, pembimbing dan dapat menjadi “supporter” bagi realisasi dan berkembangnya
keberfungsian sosial anak tuna grahita baik yang berhubungan dengan diri sendiri,
keluarga, kelompok dan masyarakat.

Tabel di atas menunjukkan bahwa anak yang mampu merawat dengan baik (31,8 %),
cukup (68,2 %), kurang (0 %). Jadi dengan hasil tersebut bahwa potensi anak untuk dapat
dikembangkan, dididik dan berubah menjadi lebih baik masih sangat terbuka lebar,
mengingat usia mereka lebih dari setengah responden berusia 10-15 tahun (72,2 %).

1. Hubungan Peran Keluarga Dengan Kemampuan Merawat Diri Anak yang
Mengalami Gangguan Perkembangan Retardasi Mental (RM) Sedang di Sekolah
Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri Lamongan.

Tabel 3 Tabel silang peran keluarga dan kemampuan merawat diri pada anak yang
mengalami gangguan perkembangan retardasi mental (RM) sedang di
Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri Lamongan 2009.

No
Peran

Keluarga
Kemampuan Merawat Diri Jumlah

Kurang % Cukup % Baik % Total %
1 Kurang 0 0 0 0 0% 0 0 0
2 Cukup 0 0 11 84,6 2 15,4 13 100
3 Baik 0 0 4 44,4 5 55,6 9 100

Jumlah 0 0 15 68,32 7 31,8 22 100

Tabel di atas menunjukkan bahwa lebih dari setengah keluarga responden berperan
cukup yaitu sebanyak 13 keluarga (59,1 %), terbagi menjadi 3 kategori, yang memiliki
anak dengan kemampuan merawat diri baik sebanyak 2 keluarga (15,4 %), cukup sebanyak
11 keluarga (84,6 %), kurang tidak ada (0%), sementara keluarga responden yang berperan
baik yaitu sebanyak 9 keluarga (40,9%), terbagi menjadi 3 kategori, yang memiliki anak
dengan kemampuan merawat diri baik sebanyak 5 keluarga (55,5 %), cukup sebanyak 4
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keluarga (44,4 %), kurang tidak ada (0 %), sedangkan tidak ada satupun keluarga
responden yang berperan kurang sehingga tidak ada anak yang memiliki kemapuan
merawat diri yang baik, cukup atau kurang.

Hasil analisis dengan uji korelasi spearman’s rho didapatkan hasil dengan nilai
koefisien korelasi spearman (rs) 0,424 dan nilai signifikansi 0,049 (ρ < 0,05) sehingga H1
diterima, artinya terdapat hubungan antara variabel peran keluarga dengan kemampuan
merawat diri.

Peran keluarga yang baik akan dapat mempengaruhi kemampuan merawat diri anak
dengan baik, begitu juga peran keluaga yang cukup dapat mempengaruhi kemampuan
merawat diri anak dengan cukup, peran keluarga yang kurang, besar kemungkinan
kemampuan merawat diri anak juga kurang. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa
keluarga dapat melakukan peran dengan baik (40,9 %), cukup (59,1 %), dan kurang (0 %),
dan pada tabel di atas menunjukkan bahwa anak yang mampu merawat dengan baik (31,8
%), cukup (68,2 %), kurang (0 %). Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa keluarga
yang mampu melaksanakan peran cukup ternyata sejalan dengan kemampuan anak dalam
merawat diri yang cukup.

Kesimpuannya terdapat hubungan yang erat antara peran keluarga dengan kemampuan
merawat diri pada anak yang mengalami gangguan perkembangan retardasi mental (RM)
sedang di Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri Lamongan. Namun selain peran
keluarga terdapat masih banyak faktor lain yang mempengaruhi kemampuan merawat diri
pada anak yang mengalami gangguan perkembangan retardasi mental (RM) dan hal
tersebut memerlukan penelitian yang lebih lanjut.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Peran keluarga pada anak yang mengalami gangguan perkembangan retardasi mental
(RM) sedang di Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri Lamongan lebih dari
setengah dapat melakukan peran dengan cukup.

2. Kemampuan merawat diri anak yang mengalami gangguan perkembangan retardasi
mental (RM) sedang di Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri Lamongan lebih
dari setengah memiliki kemampuan merawat diri yang cukup.

3. Terdapat hubungan peran keluarga dengan kemampuan merawat diri pada anak yang
mengalami gangguan perkembangan retardasi mental (RM) sedang di Sekolah Dasar
Luar Biasa (SDLB) Negeri Lamongan.

Saran

1. Pemerintah hendaknya segera bersiap untuk merealisasikan target program 2010
bahwa 90 % balita dan anak prasekolah dapat terjangkau oleh kegiatan stimulus,
deteksi dan intervensi dini penyimpangan pertumbuhan dan perkembangan. Dan
segera mungkin merumuskan kebijakan yang berhubungan dengan kesehatan balita
dan anak.

2. Keluarga hendaknya lebih meningkatkan interaksi dengan anak agar terjalin hubungan
dengan baik yang nantinya mampu membangkitkan motivasi anak. Keluarga juga
dapat melakukan konseling dengan psikolog, psikiater dan rehabillitasi medik,
mengikuti seminar atau pelatihan dan lain-lain.

3. Tenaga kesehatan hendaknya dapat memberikan penyuluhan tentang proses
pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan tahap tumbuh kembang anak
bahkan bila perlu melakukan kerjasama dengan psikolog, psikiater dan rehabilitasi
medik untuk melakukan seminar, pelatihan dan lain-lain.

4. Lembaga pendidikan dan tenaga pengajar hendaknya lebih meningkatkan kegiatan
belajar mengajar dan dapat menambah fasilitas kegiatan ekstrakurikuler bagi siswa
serta dapat memilih metode yang sesuai dengan kebutuhan anak.



Journals of Ners Community Vol 4 No 1 Juni 2013

42

5. Peneliti lain untuk lebih cermat dalam melakukan penelitian khususnya tentang
kemampuan merawat diri anak yang mengalami gangguan perkembangan retardasi
mental (RM). Selain peran keluarga masih banyak faktor yang mempengaruhi
kemampuan merawat diri anak pada anak RM, sehingga perlu adanya penelitian
selanjutnya.
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ABSTRAK

Operasi fraktur merupakan suatu tindakan yang menghasilkan berbagai tanda dan
gejala. Tanda yang sering dialami adalah nyeri pada tulang. Nyeri setelah operasi tidak
selalu dirasakan baik oleh pasien. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh
teknik relaksasi progresif terhadap intensitas nyeri pasien pasca operasi femur fraktur.

Desain penelitian ini pra eksperimental dengan satu kelompok pretest-posttest
design. Sampel diambil secara total sampling yaitu pasien fraktur pasca operasi tulang
femur. Pengumpulan data dengan menggunakan lembar pengamatan skala nyeri pada
tulang menurut Bourbanis. Uji statistik menggunakan Wilcoxon Signed Rank Test dengan
tingkat signifikansi < 0,05.

Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar mengalami nyeri pada tulang (75%)
sebelum dilakukan dengan teknik relaksasi progresif dan setelah dilakukan dengan teknik
relaksasi progresif dari pengalaman yang lebih besar dari rasa sakit ringan di tulang
(66,7%). Hasil uji statistik didapatkan signifikansi sebesar 0.045 <0,05 yang artinya ada
teknik relaksasi progresif berpengaruh terhadap intensitas nyeri pasien pasca operasi
fraktur femur.

Teknik relaksasi progresif sangat diperlukan untuk menurunkan nyeri pasien pasca
operasi faktur femur dan diharapkan pelayanan kesehatan untuk menerapkan dan
meningkatkan teknik progresif baik relaksasi berturut-turut dilakukan sendiri dan juga
secara konstruktif.

Kata kunci: Teknik Relaksasi Progresif, Intensitas nyeri, Pasca operasi fraktur femur

ABSTRACT

Surgery at fracture represent an action cause the disparity able to generate various
sign and symptom. Sign which is often experienced is pain in bone. Pain in bone after
surgery is do not always managed better by patient. This research is conducted to know the
intensity of pain in bone of before and after given by progressive technique relaxation
influence to intensity of pain in bone of patient of post op femur fracture.

This design of research is pre experimental by one group pretest-posttest design.
Sample taken by total sampling that is patient of post operative femur fracture.. Data
collecting by using sheet of observation of scale of pain in bone of according to Bourbanis
confirned in the form of percentage of, statistical test and Wilcoxon Signed Rank Test by 
< 0.05.

Result of research show most experiencing of pain in bone is (75%) before done by
progresive technique relaxation and after done by progressive technique relaxation of
more big experience of the light pain in bone (66.7%). Then from obtained by statistical
examination result of significant count equal to 0.045 < 0.05 with the meaning there is
progressive technique relaxation influence to intensity of pain in bone of patient of post
operative femur fracture.
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Research result above, hence progressive technique relaxation very needed to
degradation of pain in bone of patient of post operative femur fracture and expected to
health service to apply and improve the good progressive technique relaxes consecutively
done self and also constructively.

Keywords: Progressive Technique Relaxation, Pain in Bone Intensity, Post Operative
Femur Fracture

PENDAHULUAN

Padatnya lalu lintas menyebabkan semakin meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas.
Hal ini disebabkan antara lain kurangnya perhatian pengendara sendiri tentang rambu-rambu
lalu lintas yang menyebabkan cidera di berbagai bagian tubuh misalnya : Cedera kepala, cidera
anggota gerak, baik yang luka maupun Fraktur. Fraktur merupakan terputusnya kontinuitas
jaringan tulang yang umumnya disebabkan oleh rudapaksa (Mansjoer A, 2000), dalam
penyembuhan Fraktur  dapat dilakukan secara konservatif maupun inovasi yang berupa
tindakan operasi. Pembedahan pada fraktur merupakan suatu tindakan invasif dan trauma bagi
penderita. Anastesi dan tindakan bedahnya menyebabkan kelainan yang dapat menimbulkan
berbagai keluhan dan gejala. Keluhan yang sering dikeluhkan adalah nyeri (Syamsuhidayat,
1997). Nyeri pada pasien pasca operasi merupakan nyeri akut dan tidak selalu dapat dikelola
dengan baik oleh pasien. Banyak pasien dan anggota tim kesehatan menganggap analgesik
sebagai metode yang penting dalam mengurangi rasa nyeri pasca operasi (Tuti N, 2005). Di
RSUD Gresik sebagian besar pasien pasca operasi Fraktur femur mengalami nyeri dan untuk
mengurangi nyeri tersebut tehnik relaksasi progresif belum diberikan melainkan dengan terapi
farmakologi dan tindakan keperawatan yang lain. Menurut Kozier, Erb, (1997) farmakoterapi
sering diberikan hanya untuk menghilangkan keluhan saja, namun tidak dapat mengurangi
stres emosi, sedangkan relaksasi progresif sangat berperan dalam mencegah stress dan
meminimalkan efek-efek stres.

Hasil pengumpulan data masalah yang dilakukan peneliti pada bulan April di RSUD
Gresik didapatkan pada tahun 2005 yang menjalani rawat inap dengan fraktur  (open atau
close) terdapat 416 pasien dari 416 tercatat 49,3% mengalami fraktur  ekstremitas. Pada
tahun 2006 terdapat 430 pasien (50,1% mengalami fraktur ekstremitas). Pada tahun 2007
periode Januari – April jumlah pasien yang menjalani rawat inap dengan fraktur femur
antara lain : triwulan pertama sebanyak 27 pasien, sedangkan pada bulan April - Mei
sebanyak 15 pasien. Berdasarkan studi pendahuluan di atas peneliti mewawancarai dan
observasi 7 pasien post operasi didapatkan 60% pasien mengeluh nyeri pada luka bekas
operasi.

Tindakan bedah yang mengancam potensial atau aktual terhadap Integritas orang,
dapat membangkitkan reaksi stres baik fisiologis maupun psikologi. Hal tersebut
berhubungan dengan rusaknya jaringan, tetapi juga dipengaruhi oleh psikososial dari
pasien. Menurut Smeltzer dan Bare (2001) nyeri yang dialami pasien dipengaruhi oleh
sejumlah faktor, termasuk pengalaman masa lalu dengan nyeri, ansietas, usia dan
pengharapan tentang penghilangan nyeri. Sedangkan menurut Long (1996), adanya rasa
takut dan cemas dapat meningkatkan persepsi nyeri bagi individu. Menurut Cahill, 20
tahun yang lalu mengemukakan bahasa nyeri yang berat dapat meningkatkan angka
kesakitan dan kematian melalui penurunan berat badan dan kehilangan sepertiga dari
protein total tubuh, dan mengubah respon humoral (Hundak dan Gallo, 1996). Dari
beberapa faktor yang mengakibatkan nyeri maka perlu penanganan alternative untuk
mengatasi masalah tersebut, dari sisi keperawatan dapat dilakukan antara lain dengan
relaksasi progresif (Long, B.C, 1996). Dalam penelitian Chappel, Stefano, dan Rogerson
(1992) telah menggunakan  latihan asertifitas dan relaksasi terhadap klien Ulkus peptikum
dengan hasil dapat menurunkan kekambuhan. Prawitasari (1988) & Sutrisno E.L, (1995)
juga telah membuktikan bahwa relaksasi dapat menurunkan taraf keluhan fisik pada pasien
Gastritis. Dan menurut Davis (1995) tehnik relaksasi progresif ini telah diketahui efektif
menurunkan gejala fisik pada Ulkus peptikum. Tehnik relaksasi progresif tidak
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menimbulkan efek yang merugikan bagi klien, tetapi menurunkan tingkat nyeri yang
berdampak pada penurunan tingkat stres, akibatnya imunitas klien dapat seimbang dan
kesembuhan klien dapat dicapai.

Peran perawat secara independen memegang peranan penting dalam membantu
mengurangi keluhan fisik dan ketidaknyamanan klien antara lain dengan menggunakan
tehnik relaksasi progresif. Dengan demikian penulis ingin meneliti  tentang efektifitas
tehnik relaksasi progresif dalam mempengaruhi nyeri akibat pasca operasi. Bila hasil
penelitian menunjukkan pengaruh yang bermakna tetapi nyeri pasien pasca operasi Fraktur
femur tidak teratasi maka dimasa berikutnya perlu dilakukan penelitian untuk mengurangi
nyeri pasca operasi seperti memberikan pendidikan kesehatan, komunikasi terapeutik,
konseling, self motivation, ataupun  pendekatan-pendekatan yang lain.

METODE DAN ANALISA

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pre experimental total
sampling one group pre-post test design. Sampel diambil sesuai dengan kriteria inklusi
yang telah ditentukan, dengan jumlah sampel sebanyak 12 responden. Responden diukur
tingkat nyeri menurut Bourbanis (Smeltzer & Bare, 2002) sebelum diberikan teknik
relaksasi progresif kemudian diukur lagi setelah diberikan teknik relaksasi progresif (Davis
dkk, 1995). Penelitian dilakukan bulan Januari sampai Februari 2008. Variabel independen
dalam penelitian ini adalah teknik relaksasi progresif, sedangkan variabel dependennya
adalah Intensitas nyeri. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar
observasi teknik relaksasi progresif berdasarkan teori relaksasi progresif dari Davis, dkk
dan lembar observasi Intensitas nyeri Skala menurut Bourbanis. Data yang diperoleh,
dianalisis dengan menggunakan uji statistic Wilcoxon Sign Rank Test, dengan derajat 
hitung  0,05.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Intensitas Nyeri pasien Post Operasi Fraktur Femur Sebelum
Dilakukan Tehnik Relaksasi Progresif.

Gambar 1 Gambaran intensitas nyeri pasien post-Op fraktur femur sebelum dilakukan
teknik relaksasi progresif di Ruang Bedah RSUD Gresik bulan Januari
2008.

Diagram di atas dapat dilihat bahwa Gambaran Intensitas Nyeri pasien Post Operasi
fraktur femur sebelum dilakukan tehnik relaksasi Progresif sebagian besar Nyeri yang
dialami pasien Post Operasi fraktur femur adalah Nyeri sedang (75%) dan sebagian kecil
Nyeri yang dialami pasien Post Operasi fraktur femur adalah Nyeri Ringan (8,3%), Nyeri
Berat (8,3%), Nyeri sangat Berat (8,3%).

1
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Intensitas nyeri sebelum diberikan teknik relaksasi progresif 75% responden
mengalami nyeri sedang. Respon nyeri yang dialami pasien bersifat protektif yang
menyebabkan individu menjauhi suatu rangsangan yang berbahaya atau tidak memiliki
fungsi seperti pada nyeri kronik nyeri dirasakan apabila reseptor-reseptor nyeri spesifik
teraktivasi. Nyeri pasca pembedahan secara subyektif dan obyektif berdasarkan lama
(durasi), kecepatan sensasi dan letak baik ringan maupun berat (Elizabey J, Priharjo, 1993)
Nyeri Pasca pembedahan mempunyai arti yang berbeda untuk orang yang sama pada
waktu yang berbeda (Barbara C, long, 1996).

Respon Nyeri pasca pembedahan yang dialami pasien merupakan Respon tahap
adaptasi (adaptation) yang merupakan respon nyeri yang berlangsung lama dan tubuh
melakukan adaptasi melalui peran endorphin. Respon ini dapat berlangsung beberapa jam
atau beberapa hari (Brunner dan Suddarth, 1997), dalam teori gate control ada beberapa
faktor yang berinteraksi dengan pintu gerbang. Faktor pertama adalah reseptor nyeri dan
interaksinya di pintu gerbang. Kedua adalah efek pada pintu gerbang elemen kognitif dan
emosional. Ketiga adalah input neural desenden dari batang otak (Sylvia, 2005), dari
faktor-faktor fisiologis di atas setiap individu memiliki tingkat intensitas nyeri tidak sama
hal ini dipengaruhi oleh salah satu faktor reaksi nyeri misalnya persepsi nyeri atau arti
nyeri. Faktor tersebut diantaranya usia, jenis kelamin, pengetahuan, budaya pengalaman
dan lingkungan (Long, 1999).

Umumnya orang memandang nyeri sebagai pengalaman negatif walaupun nyeri
mempunyai aspek yang positif. Untuk meminimalkan aspek dan pengalaman yang negatif
diperlukan terapi mengurangi stres emosional yang berupa tehnik relaksasi progresif secara
teratur yang didukung oleh keluarga dan orang-orang terdekat.

2. Gambaran Intensitas Nyeri pasien Post Operasi Fraktur Femur Sesudah
Dilakukan Teknik Relaksasi Progresif.

Gambar 2 Gambar intensitas nyeri pasien post operasi fraktur femur sesudah
dilakukan tehnik relaksasi progresif di Ruang Bedah RSUD Gresik bulan
Januari 2008.

Diagram di atas dapat dilihat bahwa Gambaran Intensitas Nyeri pasien Post Operasi
fraktur femur sesudah dilakukan tehnik Relaksasi Progresif sebagian besar pasien
mengalami Nyeri Ringan (66,7%) dan sebagian kecil pasien mengalami Nyeri sedang
(33,3%).

Intensitas nyeri setelah diberikan teknik relaksasi progresif menunjukkan 66,7%
responden mengalami nyeri ringan. Hal ini disebabkan karena setelah diberikan tehnik
relaksasi progresif terjadi penurunan intensitas nyeri yang dialami oleh responden.
Mekanisme penurunan Intensitas nyeri Post Operasi Fraktur Femur ini dapat dilihat pada
teori "Gate Control" bahwa selama Impuls nyeri berjalan disepanjang serabut C
ditransmisi ke substansi gelatinosa di "Spinal Cord" untuk selanjutnya disampaikan ke
"Corteks Cerebri". Tekhnik relaksasi progresif yang menghasilkan impuls dikirim lewat
serabut C delta sehingga menyebabkan gerbang tertutup. Tertutupnya gerbang, "Corteks

8 4
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Cerebri" tidak dapat menerima sinyal nyeri karena nyeri sudah diblok oleh teknik relaksasi
progresif sehingga Intensitas nyeri berubah yang akan mencapai otak lebih dahulu dan
dapat dimodulasikan (Melzak & Wall, 1995).

Beberapa responden tidak berubah tingkat intensitas nyerinya. Hal ini disebabkan
karena 1). Responden kurang tertarik mengulang latihan relaksasi progresif, 2). Kurangnya
waktu pemberian teknik relaksasi progresif, dan 3). Pemberian teknik relaksasi progresif
didampingi oleh tenaga medis dan tidak secara teratur. Teknik relaksasi digunakan untuk
mengurangi stres dan efek-efek yang ditimbulkan dan memungkinkan klien mengontrol
seluruh tubuh merespon ketegangan dan kecemasan. Secara fisiologis latihan relaksasi
progresif akan mengurangi aktivitas saraf simpatis yang mengembalikan tubuh pada
keadaan seimbang pada pupil, pendengaran, tekanan darah, denyut jantung pernafasan, dan
sirkulasi (Davis, 1995). Latihan relaksasi progresif berpengaruh terhadap elemen dan
sistem imun. Latihan ini akan meningkatkan endhorpin dan menurunkan ketokolamin.
Endhorpin berinteraksi dengan Hipotalamus Pituitary Adrenal Axis (HPA Axis) untuk
mengubah faktor-faktor yang memberi signal Hipotalamus (Ader R, 1991).

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan reaksi nyeri sebagai berikut:
1. Usia

Berdasarkan pada karakteristik umur responden didapat hampir setengahnya umur
responden dengan interval 31 – 40 Th (41,7%). Usia sangat mempengaruhi
pemahaman nyeri, toleransi terhadap nyeri meningkat sesuai dengan pertambahan usia
misalnya : semakin bertambahnya usia seseorang maka semakin bertambah pula
pemahaman terhadap nyeri berusaha mengatasinya (Prihardjo, 1996).

2. Pengetahuan
Nyeri dirasakan dan disadari diotak, tetapi belum tentu penderita akan terganggu
misalnya karena ia mempunyai pengetahuan tentang nyeri sehingga menerima secara
wajar. Hal tersebut dipicu oleh faktor pendidikan karena semakin tinggi tingkat
pendidikan akan semakin meningkat tingkat pengetahuan untuk cenderung melakukan
tindakan (Notoadmodjo, 1993). Berdasarkan karakteristik pendidikan responden
didapat hampir setengahnya pendidikan responden yaitu Sekolah Dasar (41,7%).

3. Pengalaman Nyeri sebelumnya
Klien sudah mengalami nyeri cenderung untuk mampu mengatasi nyerinya (Prihardjo,
1996). Namun nyeri pasca pembedahan berbeda dengan nyeri yang bukan karena pacsa
pembedahan. Nyeri pasca pembedahan sudah tidak murni nyeri karena sudah diberi
analgesik sewaktu proses pembedahan. Berdasarkan karakteristik pengalaman operasi
sebelumnya sebagian besar tidak pernah di operasi (75%).
Berbagai faktor di atas kemungkinan peneliti mempertimbangkan faktor-faktor tersebut

namun untuk menurunkan intensitas nyeri hendaknya diperlukan latihan secara teratur baik
dilakukan secara individu atau dengan bantuan. Dan untuk memperoleh pengaruh yang
kuat antara teknik relaksasi progresif dengan intensitas nyeri pasien pasca pembedahan
sebaiknya teknik relaksasi progresif diberikan sebelum pasien diberi analgesik. Sesuai data
yang diperoleh peneliti, sebelum diberikan teknik relaksasi progresif pasien sebagian besar
mengalami nyeri sedang hal ini disebabkan pasien sudah mendapat analgesik. Sedangkan
untuk menghilangkan efek dari analgesik tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama,
hal tersebut dapat menghambat waktu peneliti.

3.  Gambaran Intensitas Nyeri Sebelum dan Sesudah Diberikan Teknik Relaksasi
Progresif

Berdasarkan tabel 1 maka dapat diketahui perubahan intensitas nyeri yang dialami
pasien post operasi fraktur fremur sebelum dan sesudah diberi tehnik relaksasi progresif
serta jumlah frekuensi perubahan intensitas nyeri sebelum dan sesudah diberi tehnik
relaksasi progresif.



Journals of Ners Community Vol 4 No 1 Juni 2013

49

Tabel 1 Intensitas nyeri pasien post-Op fraktur femur sebelum dan sesudah dilakukan
teknik relaksasi progresif di Ruang Bedah Dahlia RSUD Gresik bulan Januari
2008.

No
Resp

Intensitas Nyeri Hasil
Perubahan
Intensitas

Nyeri
Sebelum Tindakan
Relaksasi progresif

Sesudah Tindakan
Relaksasi Progresif

Nilai Kategori Nyeri Nilai Kategori Nyeri
1. 6 Sedang 3 Ringan Turun

2. 5 Sedang 3 Ringan Turun

3. 5 Sedang 1 Ringan Turun

4. 10 Sangat berat 6 Sedang Turun

5. 3 Ringan 1 Ringan Tetap

6. 5 Sedang 4 Sedang Tetap

7. 6 Sedang 4 Sedang Tetap

8. 4 Sedang 1 Ringan Turun

9. 7 Berat 5 Sedang Turun

10 6 Sedang 2 Ringan Turun

11. 5 Sedang 2 Ringan Turun

12. 5 Sedang 3 Ringan Turun

Tabulasi frekuensi perubahan intensitas nyeri pasien post operasi fraktur femur dapat
dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2 Distribusi frekuensi perubahan intensitas nyeri sebelum dan sesudah diberi
teknik relaksasi progresif di Ruang Bedah RSUD Gresik bulan Januari 2008

No Perubahan Intensitas
Nyeri Frekuensi (f) Prosentase (%)

1.
2.
3.

Meningkat
Menurun
Tetap

0
9
3

0
75
25

Jumlah 12 100%

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa sebagian besar sebagai responden (75%)
mengalami penurunan intensitas nyeri dan sebagian kecil responden (25%) tidak
mengalami perubahan intensitas nyeri serta tidak satupun responden (0%) yang mengalami
peningkatan intensitas nyeri. Untuk mengetahui besar pengaruh antara tehnik relaksasi
progresif terhadap intensitas nyeri pasien post operasi fraktur fremur digunakan uji
Wilcoxon Signed Rank Test.

Tabel 3 Analisa pengaruh tehnik relaksasi progresif terhadap intensitas nyeri post
operasi fraktur fremur di Ruang Bedah Dahlia RSUD Gresik Bulan Januari
2008

Rata-Rata
Rata-Rata

Sebelum dan
Sesudah

Jumlah
Responden

Wicoxon
W

Sig
(2-Tailed)

Sebelum
Sesudah

2.1667
1.3333

0,8334 12 43.00 0,045

α = 0,05



Journals of Ners Community Vol 4 No 1 Juni 2013

50

Tabel 3 menjelaskan bahwa dari 12 responden yang diteliti rata-rata intensitas nyeri
sebelum diberi tehnik relaksasi progresif sebesar 2.1667, sedangkan rata-rata intensitas
nyeri sesudah diberi tehnik relaksasi progresif sebesar 1.3333 dengan rata-rata penurunan
intensitas nyeri 0.8334. dengan menggunakan uji Wilcoxon Signed Rank Test  43.00 nilai
Sig (2-tailed) / α hitung adalah 0,045 berarti α hitung < 0,05 maka H1 diterima artinya tehnik
relaksasi progresif berpengaruh terhadap intensitas nyeri.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Pemberian tehnik relaksasi progresif berpengaruh terhadap intensitas nyeri yang
ditunjukkan dengan penurunan intensitas nyeri pasien Post Operasi Fraktur Femur.

2. Sebelum diberikan tehnik relaksasi progresif sebagian besar responden mengalami
nyeri sedang dan setelah diberikan tehnik relaksasi progresif sebagian besar responden
mengalami nyeri ringan.

3. Penurunan intensitas nyeri yang baik akan mempercepat proses penyembuhan. Selain
itu juga dapat mengurangi stres emosi dan meminimalkan efek-efek stres.

Saran

1. Tenaga kesehatan khususnya di Rumah Sakit hendaknya secara rutin memberikan
tehnik relaksasi progresif pasien-pasien selama pasca pembedahan.

2. Diharapkan responden dapat menerapkan dan meningkatkan tehnik relaksasi progresif
selama pasca pembedahan secara mandiri dan dilakukan semaksimal mungkin.

3. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menambah faktor-faktor lain yang
mempengaruhi nyeri Post Operasi misalnya Usia, Pengalaman nyeri sebelumnya,
pengetahuan dan sebagainya. Sehingga akan menghasilkan penelitian keperawatan
yang lebih baik.

4. Untuk penelitian selanjutnya melakukan penelitian untuk mengidentifikasi pengaruh
relaksasi progresif terhadap tanda-tanda vital.
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ABSTRAK

Penyembuhan luka adalah proses yang kompleks dan dinamis mengembalikan
anatomi kontinuitas dan fungsi. Mempercepat proses penyembuhan dalam perawatan luka
menggunakan bahan tambahan seperti betadine, normal Salin, H2O2. Penelitian ini
membandingkan efektivitas povidone iodine 10% (betadine), Piper Bettle L dalam
mempercepat proses penyembuhan luka bersih itu.

Desain penelitian True Experiment dengan desain kelompok kontrol pretest-
posttest dan dilakukan dengan metode simple random. Sebanyak 27 sampel dibagi dalam 3
kelompok: (1) luka bersih kelompok perawatan dengan Piper betle L, (2) kelompok
perawatan luka bersih dengan betadine, (3) kelompok kontrol. Data dianalisis dengan
menggunakan uji anova.

Hasil penelitian menunjukkan percepatan penyembuhan luka bersih dengan nilai
signifikan (F hitung (18,366)> F tabel (5,61), p <0,001). BNT, LSD dan Tukey HSD tes
menunjukkan bahwa bersih penyembuhan luka percepatan pada satu kelompok sama
dengan kelompok dua (p = 0,729), sedangkan pada kelompok kontrol bersih luka
percepatan penyembuhan benar-benar perbedaan dengan kelompok satu (p = 0,000) dan
dua ( p = 0,000).

Penelitian lebih lanjut disarankan untuk membersihkan perawatan luka dengan
menggunakan Piper Bettle L (daun sirih) dan betadine dapat mempercepat proses
penyembuhan luka bersih.

Kata kunci: Luka Bersih, Piper betle L, Povidone iodine 10% (betadine)

ABSTRACT

Wound healing is a complex and dynamic process as bring back the continuity
anatomy and function. To quicken the healing process in wound care used additional
substance such as betadine, Normal Salin, H2O2. However, using that substance is still
controversial. This research to compare the effectiveness of povidone iodine 10%
(betadine), Piper Bettle L in quickening clean wound’s healing process.

True experiment study with pretest-posttest control group design system and
conducted with simple random methode. 27 sample is divided in 3 groups : (1) clean
wound care group with Piper Betle L, (2) clean wound care group with betadine, (3)
control group.

Data were analyzed by using One way anova test shows clean wound healing
acceleration significantly (F count (18.366) > F tables (5.61), p < 0.001). BNT, LSD and
Tukey HSD test indicated that clean wound healing acceleration at group one is equal to
group two (p=0.729), while in the control group clean wound healing acceleration is
really difference with group one (p=0.000) and two (p=0.000).

Further studies are recommended to clean wound care using piper betle L and
betadine can quicken clean wound healing process.

Keywords : Clean Wound, Piper Betle L, Povidone iodine 10% (betadine)
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PENDAHULUAN

Penyembuhan luka didefinisikan oleh Wound Healing Society (WHS) sebagai suatu
proses yang komplek dan dinamis sabagai akibat dari pengembalian kontinuitas anatomis
dan fungsi. Pada dasarnya dalam proses penyembuhan luka dapat dibedakan menjadi tiga
fase yang utama yaitu fase inflamasi, fase proliferasi, fase maturasi (Taylor, et all, 1997).
Saat ini perawatan luka menggunakan normal saline ditambah Povidon iodine 10%
(betadine) masih sering digunakan, disebabkan bahan tersebut bersifat antimikroba yang
bisa mematikan pertumbuhan bakteri maupun virus pada saat perawatan luka (Fredrick,
2003). Akan tetapi, disalah satu sisi bahan ini (Povidone iodine 10%) dapat menimbulkan
iritasi pada luka dan perubahan pada warna kulit (Fredrick, 2003). Dan dari pengamatan
penulis di klinik PKU Muhammadiyah Paciran didapatkan pada beberapa pasien dengan
luka baru,  terjadi perubahan warna kulit pada bekas luka setelah penyembuhan.

Survei yang dilakukan Nosocomial Infection National Surveillance Service (NINSS),
antara Oktober 2000 sampai September 2001 menunjukkan kejadian infeksi pada luka post
operasi sebesar 10% di Inggris, disebabkan perawatan luka yang tidak adekuat (Emedicine,
2006). Dari penelitian yang sudah dilakukan penulis didapatkan data bahwa dari 27 ekor
marmut, pada kelompok dengan perlakuan menggunakan daun sirih mempunyai rata-rata
hari sembuh selama 5,4 hari. Sedang kelompok dengan perlakuan menggunakan Betadine
mempunyai rata-rata hari sembuh selama 5,7 hari, dan pada kelompok kontrol mempunyai
rata-rata hari sembuh selama 7,8 hari. Selain itu pada kelompok dengan perlakuan
Betadine ditemukan warna kemerahan pada sekitar luka.

Efek iritasi pada beberapa orang yang sensitif dikarenakan adanya reaksi toksik dari
Iodine, kombinasi dengan PVP (Polyvinylpyroliodine) akan mengurangi efek iritasinya
tetapi berkurang efek antimikrobanya. Sedang perubahan warna kulit terjadi karena Iodine
mengubah pigmentasi kulit menjadi merah gelap (Fredrick, 2003). Oleh karena itu selain
sebagai antiseptik yang baik pada luka, batadine juga mempunyai beberapa efek yang
kurang baik. Oleh karena itu bahan yang baik untuk perawatan luka yaitu bahan yang
mempunyai efek antimikroba yang kuat dan juga tidak menimbulkan akibat yang
merugikan bagi pasien.

Semboyan “back to nature” banyak dipakai, mulai dari perilaku hidup, pola makan,
hingga pengobatan. Tanaman obat telah menjadi kebutuhan yang banyak diminati
masyarakat (Mahendra, 2006). Salah satu bahan tradisional tersebut yaitu Daun Sirih yang
mengandung  minyak atsiri , minyak atsiri sendiri mempunyai efek antibakteri. Daya
antibakteri minyak atsiri Daun Sirih disebabkan oleh adanya senyawa fenol dan
turunannya yang dapat mendenaturasi protein sel bakteri. Heyne  menyebutkan, komponen
utama minyak atsiri terdiri dari fenol dan senyawa turunannya. Salah satu senyawa turunan
itu adalah kavikol yang memiliki daya bakterisida lima kali lebih kuat dibandingkan fenol
(Kompas, 2003). Dengan sifat antiseptiknya, sirih sering digunakan untuk menyembuhkan
kaki yang luka karena mengandung styptic untuk menahan pendarahan dan vulnerary, yang
menyembuhkan luka pada kulit (Triarsari Diah, 2006). Dari masalah tersebut maka peneliti
ingin mengkaji keefektifan perawatan luka menggunakan normal saline ditambah dengan
betadine dan normal saline ditambah dengan daun sirih untuk perawatan luka baru pada
Marmut.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan dalam  penelitian ini adalah, True Eksperimental
dengan pendekatan pretest posttest control group design yang dikerjakan dengan
menggunakan hewan coba marmut (Cavia porcellus), untuk mengidentifikasi keefektifan
penggunaan daun sirih, dibandingkan dengan Povidone Iodine 10% (Betadine) dan sebagai
kontrolnya perawatan luka bersih yang hanya diberikan normal saline dalam proses
penyembuhan luka. Penelitian ini dilaksanakan selama bulan Januari sampai  Februari
2008.
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Variabel independen pada penelitian ini adalah perawatan luka menggunakan daun
sirih dan menggunakan betadine pada luka baru, sedangkan variabel dependen adalah lama
penyembuhan luka bersih. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar
observasi (Cheklist) dengan parameter luka bersih. Data yang diperoleh, dianalisis dengan
Parametric Test yaitu ONE WAY ANOVA dengan uji komparasi, tingkat signifikan (F
count (18,366) > F tables (5,61), p < 0,001)).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Lama penyembuhan kelompok perlakuan

Tabel 1 berikut menunjukkan bahwa penyembuhan luka menggunakan Normal Saline
ditambah daun sirih, sampel paling banyak mengalami kesembuhan pada hari ke 5,444 (5).

Tabel 1 Lama penyembuhan dari perawatan luka menggunakan Normal Salin
ditambah daun sirih.

Kelompok Pengulangan
Perlakuan

Lama penyembuhan
Luka bersih

Rata-rata lama
penyembuhan luka

bersih

Daun Sirih

Daun Sirih 1 5

5,444444

Daun Sirih 2 6

Daun Sirih 3 5

Daun Sirih 4 5

Daun Sirih 5 7

Daun Sirih 6 5

Daun Sirih 7 4

Daun Sirih 8 5

Daun Sirih 9 7

Tabel 2 Lama penyembuhan dari perawatan luka menggunakan Normal Salin
ditambah Betadine.

Kelompok Pengulangan
Perlakuan

Lama penyembuhan
Luka bersih

Rata-rata lama
penyembuhan luka

bersih

Betadine

Betadine 1 5

5,777778

Betadine 2 5

Betadine 3 6

Betadine 4 5

Betadine 5 6

Betadine 6 6

Betadine 7 7

Betadine 8 5

Betadine 9 7
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Tabel 2 diatas menunjukkan bahwa kesembuhan luka yang dirawat dengan NS
ditambah Betadine, sample paling banyak mengalami kesembuhan pada hari ke 5,777 (6).

2. Lama penyembuhan kelompok kontrol

Tabel 3 Lama penyembuhan dari perawatan luka menggunakan NS

Tabel 3 diatas menunujukkan bahwa untuk kelompok control atau perawatan luka
menggunakan Normal Saline , sampel paling banyak mengalami kesembuhan pada hari ke
7,888 (8).

Tabel 4 Keefektifan penggunaan Povidone Iodine 10% dan daun Sirih dalam
mempercepat penyembuhan luka.

Sumber
variasi

Dk Jumlah
kuadra
t (JK)

Mean
kuadra
t (MK)

F
hitung
(Fh)

F tabel
(Ftab)

Signifi
kansi

Keputusan

Antar
kelompok

(m-1)
3-1=2

31,630 15,815 18,366 5,61 0,000 (Fh>Ft) Ha
diterima

18,366>
5,61

Dalam
kelompok

(N-m)
27-3=24

20,66 0,861

Total (N-1)
27-1=26

52,296

N = jumlah seluruh anggota sampel
m = jumlah kelompok sampel

Hasil penelitian yang diperoleh dan dianalisa dengan One-way ANOVA dapat dilihat
bahwa jumlah kuadrat antara kelompok 31,630 dan rata-rata kuadrat 15,815 . jumlah
kuadrat dalam group sebesar 20,66 dan rata-rata kuadrat dalam group sebesar 0,861. besar
F hitung adalah 18,366 dengan signifikansi 0,000. untuk menguji hipotesis dapat
dibandingkan dengan tabel, dengan dk1=2 (pembilang) dan dk2=24 (penyebut) dengan
taraf kesalahan yangt diambil adalah 1 %. Maka harga F tabel sebesar 5,61, ketentuan yang
digunakan apabila F hitung lebih besar dari F tabel maka Ha diterima dan Ho ditolak. Jadi
F hitung (18,366) lebih besar dari F tabel (5,61), dengan demikian Ha diterima.

Kelompok Pengulangan
Perlakuan

Lama penyembuhan
Luka bersih

Rata-rata lama
penyembuhan luka

bersih

Control
(Normal
Salin)

kontrol 1 7

7,888889

kontrol 2 7

kontrol 3 8

kontrol 4 8

kontrol 5 8

kontrol 6 10

kontrol 7 7

kontrol 8 8

kontrol 9 8
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Kesimpulannya terdapat perbedaan yang signifikan dari penggunaan Betadine, daun sirih
dan kontrol dalam mempercepat proses penyembuhan luka.

Pemakaian normal saline ditambah betadine dapat mempercepat proses penyembuhan
luka, terlihat pada rata-rata hari sembuh sebesar 5,777 dan pada nilai F hitung (18,366) > F
tabel (5,61) serta mempunyai signifikansi antara betadine dengan kontrol yaitu sebesar
0,000. dan peneliti juga menemukan sebagaian  kecil dari marmut yang diberikan
perawatan dengan betadine terdapat eritema di sekitar luka, serta pada kulit sekitar luka
nampak kering. Untuk efek samping samping yang lain tidak ditemukan.

Penggunaan betadine dalam perawatan luka selain dapat mempercepat penyembuhan
luka juga mempunyai efek yang kurang baik pada luka. Betadine mempunyai efek
kemerahan disekitar luka akibat adanya Iodine yang dapat mengubah pigmentasi kulit
menjadi merah gelap dan juga pada luka yang diberikan betadine keadaan luka akan sangat
kering sehingga memperlambat proses pertumbuhan jaringan baru (Frederick,2003).

Keefektifan perawatan luka menggunakan Normal Saline ditambah Daun Sirih dapat
mempercepat proses penyembuhan luka, terlihat pada rata – rata hari sembuh sebesar 5,444
dan nilai F hitung (18,366) > nilai F tabel (5,61) dan signifikansi Daun Sirih terhadap
kontrol yaitu 0,000. Dari penelitian ini  penulis tidak menemukan adanya kemerahan atau
iritasi pada kulit luka  yang diberikan perawatan luka dengan NS ditambah daun sirih.
Untuk kelembapan kulit pada sekitar luka yaitu sedang atau sedikit lebih lembab.

Penggunaan daun sirih dalam perawatan luka memiliki efek anti bakteri yang baik
karena mempunyai senyawa fenol dan turunannya yang dapat mendenaturasi protein sel
bakteri dan kandungan styptic untuk menahan perdarahan  dan juga efek vulvenary yang
dapat menyembuhkan luka pada kulit (Heyne,1987). Dengan demikian perawatan luka
menggunakan Daun Sirih sangat baik digunakan karena minim terjadi efek iritasi pada
kulit dan membuat kondisi kulit sedikit lembab sehingga mempercepat proses
penyembuhan luka dan memudahkan proses pertumbuhan jaringan baru.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Perawatan luka bersih dengan menggunakan Daun Sirih (Kelompok perlakuan) dapat
mempercepat proses penyembuhan luka bersih dengan rata-rata lama penyembuhan 5 hari.
Perawatan luka bersih dengan menggunakan Daun Sirih lebih efektif dalam mempercepat
penyembuhan luka bersih, dan tidak menyebabkan kering pada kulit disekitar luka
sehingga jaringan kulit mudah tumbuh, disamping itu tidak  ditemukan adanya efek
samping seperti iritasi, kemerahan pada kulit sekitar luka dibandingkan dengan perawatan
luka yang diberikan Normal Saline dan betadin.

Saran

1. Penggunaan Normal Saline ditambah daun sirih (sebagaimana dalam penatalaksanaan
perawatan luka) pada perawatan luka bersih.

2. Pengurangan pemakaian antiseptik betadine dalam perawatan luka bersih untuk
menghindari efek iritasi, kemerahan dan kekeringan pada kulit disekitar luka.

3. Penelitian lebih lanjut untuk menentukan dosis Daun Sirih yang efektif untuk
perawatan luka.

4. Penelitian lebih lanjut dalam pengembangan manfaat Daun Sirih untuk perawatan luka
jenis yang lain, mengingat penggunaan Daun Sirih yang bisa dimanfaatkan untuk
bermacam-macam luka.

KEPUSTAKAAN
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PERILAKU UNIVERSAL PRECAUTIONS DALAM PERAWATAN INFUS
DENGAN KEJADIAN PHLEBITIS PASIEN RAWAT INAP

(Relation Between Universal Precautions Behaviour Nurses of  Infuse Care to The
Phlebitis Incident in Wards)

Chairul Anam*

* RS Semen Gresik Jl. R.A Kartini 280 Gresik

ABSTRAK

Perilaku universal precautions sangat penting terutama dalam perawatan infus,
karena perilaku universal precautions berpengaruh terhadap insiden phlebitis. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan perawat, sikap dan tindakan
universal precautions dalam perawatan infus dengan kejadian phlebitis.

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Semen Gresik. Penelitian ini
merupakan penelitian deskriptif korelasi yang menggunakan desain cross sectional. Besar
sampel adalah 30 responden perawat dan 30 responden pasien. Sampel dipilih secara
purposive sampling. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dan observasi.
Kemudian data dianalisis dengan dihitung secara statistik dengan Spearman rho, dengan
tingkat signifikansi ρ <0,05.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara
pengetahuan tentang universal precautions dengan insiden phlebitis (ρ = 0,003), ada
hubungan yang signifikan antara sikap universal precautions dengan insiden phlebitis (ρ =
0,114). Ada hubungan yang signifikan antara tindakan universal precautions dengan
insiden phlebitis (ρ = 0,000).

Lembaga rumah sakit instalasi khususnya rawat inap seharusnya menggunakan
universal precautions mencuci tangan yang benar dan menggunakan sarung tangan saat
perawatan infus setiap hari.

Kata kunci: Perilaku universal precautions, Phlebitis, Perawatan infus.

ABSTRACT

Universal precautions behavior is very important especially in caring infuse (giving
infuse and caring infuse every day), because universal precautions behavior  have effect
toward flebitis insidens. This research was aim to identify the correlation between
universal precautions behavior in caring infuse with flebitis incident, to govern nurse’s
knowledge, attitude and practice on universal precautions.

This Study was make in of Sement Gresik hospital.This study was a descriptive
correlation study which using cross sectional design. The sample size was 30 respondents
nurses and 30 respondent patients. Sample was selected by purposive sampling. The data
was collected using questionnaire and observasi. And then the data was analyzed with
computed statistically by Spearman’s rho, with the level signification  of ρ < 0.05.

The result of this study shows that a significant correlation between knowledge on
universal precautions with flebitis incident (ρ= 0.003), No significant correlation was
found between attitude on universal precautions with flebitis incident (ρ=0.114). Between
practice on universal precautions have significant correlation (ρ= 0.000).

Based on the result, the hospital institution especially inpatient instalation is supposed
to use universal precautions that is hand washing and making gloves in caring infuse
include giving infuse and caring infuse every day

Keywords : Universal Precautions Behaviour, Phlebitis, Caring Infuse.
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PENDAHULUAN

Rumah sakit merupakan suatu tempat pelayanan kesehatan dan perawatan bagi orang
sakit, dimana semua pasien yang dirawat mendapat terapi intravena sebesar 50 % setiap
tahunnya. Hal ini menyebabkan meningkatnya populasi yang beresiko terhadap infeksi
yang berhubungan dengan intravena (Schafer, 2000). Peran perawat sangat penting dalam
mencegah terjadinya phlebitis. Perilaku universal precautions diharapkan dapat menekan
kejadian phlebitis tersebut. Upaya yang dilakukan dalam penerapan universal precautions
perawat di Rumah Sakit Semen Gresik, terutama dalam perawatan infus yaitu membuat
prosedur tetap pemasangan maupun perawatan infus yang didalamnya terdapat unsur
universal precautions meliputi cuci tangan dan pemakaian sarung tangan, serta di tiap-tiap
komputer ruang rawat inap sudah tersedia folder nosokomial yang berisi penerapan
universal precautions. Menurut hasil wawancara dengan kepala ruang perawatan rawat
inap Rumah Sakit Semen Gresik, selama perawatan infus sebagian besar sudah
menggunakan sarung tangan dan cuci tangan, akan tetapi sarung tangan yang digunakan
satu untuk semua pasien, bahkan pada vena yang sulit, sering kali sarung tangan dilepas
dengan alasan vena yang akan ditusuk lebih mudah  diraba. Sedangkan untuk cuci tangan
hanya dilakukan setelah melepas sarung tangan, karena beranggapan universal precautions
yang dipakai sudah cukup. Angka kejadian phlebitis masih cukup tinggi, rata-rata kejadian
pada tahun 2006 berkisar 3% - 6 % perbulan. Sampai saat ini, hubungan penerapan
universal precautions pada perawatan infus dan kejadian phlebitis belum dapat dibuktikan.

Menurut bank data Depkes RI tahun 2004, prosentase infeksi nosokomial yang
tertinggi adalah phlebitis dengan jumlah 2.168 pasien dari jumlah pasien yang beresiko
124.733 atau sebesar 1,7 %, sedangkan jenis infeksi nosokomial lainnya tidak ada atau 0
%. Berdasarkan data Panitia Pengendalian Infeksi Nosokomial Rumah Sakit Semen Gresik
tahun 2006, menunjukkan bahwa 8.431 pasien rawat inap, 437 pasien (5,18%) mengalami
phlebitis. Kejadian phlebitis tersebut, merupakan tertinggi dari infeksi nosokomial jenis
lainnya. Dampak dari peningkatan kejadian infeksi nosokomial terutama phlebitis
mengakibatkan waktu hunian di rumah sakit meningkat, biaya meningkat, pemakaian
antibiotika lebih banyak bahkan menimbulkan dampak yang lebih buruk yaitu kematian,
seperti tercatat Perdalin (2004), biaya perawatan meningkat sebesar Rp.8.676.000,- pada
semua jenis infeksi dan sebesar Rp.903.000,- untuk phlebitis / bakterimia. Hari rawat
meningkat sebanyak 1 – 7 % dari hari rawat semestinya. Sedangkan dampak kematian,
masih sulit didapatkan pelaporannya.

Perdalin (2004) mengatakan, kendala tersering pada pencegahan infeksi nosokomial
ada 3 hal yaitu sumber daya manusia yang  belum berperilaku benar, fasilitas kurang serta
lingkungan yang kurang mendukung. Depkes (1991) mengatakan bahwa upaya
penanggulangan infeksi nosokomial ditentukan oleh perubahan perilaku semua orang di
rumah sakit yang terlibat dalam memberikan pelayanan kesehatan pada penderita. Menurut
Green (1980) yang dikutip Notoatmodjo (2003), perilaku petugas kesehatan tentang
penerapan universal precautions dipengaruhi oleh beberapa faktor meliputi aspek
pengetahuan, sikap petugas serta praktek itu sendiri. Faktor- faktor terjadinya phlebitis
menurut Yayuk (2004) dipengaruhi oleh faktor mekanik, kimiawi, bakterial. Perilaku
universal precautions sangat mempengaruhi ketiga faktor tersebut, terutama bakterial
dimana perawatan infus sehari-harinya rentan dengan kontaminasi bakteri baik patogen
maupun non patogen.

Fenomena perilaku perawat tentang penerapan universal precautions dalam
perawatan infus terhadap kejadian phlebitis, menimbulkan ketertarikan peneliti untuk
mengkaji hubungan perilaku universal precautions dalam perawatan infus dengan kejadian
phlebitis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian survey analitik dengan desain cross
sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah perawat yang bertugas di ruang rawat inap
Rumah Sakit Semen Gresik sebanyak 60 orang dan pasien yang terpasang infus yang
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dilakukan perawatan infus setiap hari sebanyak 60 orang. Sampel yang diambil adalah
sampel yang memenuhi kriteria inklusi melalui purposive sampling dengan besar sampel
berdasarkan perhitungan adalah 52 orang.

Variabel Independen dalam penelitian ini adalah perilaku (pengetahuan, sikap dan
tindakan) universal precautions perawat dalam perawatan infus dan variabel dependennya
adalah kejadian phlebitis pada pasien rawat inap

Pengumpulan data penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah kuesioner untuk
mengukur tingkat pengetahuan, sikap dan praktik tentang universal precautions perawat
disusun oleh peneliti berdasarkan teori universal precautions dalam perawatan infus
Perdalin (2003), Tietjen (2004), Tanujaya (2004 ) dan lembar observasi phlebitis
dimodifikasi oleh peneliti sesuai parameter berdasarkan teori phlebitis Otsuka (2003),
Yayuk (2004). Data yang telah terkumpul kemudian dikelompokkan, tabulasi data dan
dianalisis dengan menggunakan uji statistik Spearman Rank Correlation, tingkat
kemaknaan ρ < 0,05, yang artinya Ho ditolak. Pertimbangan pemilihan uji tersebut adalah
menjelaskan adanya hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dengan
skala data ordinal dan distribusi bebas. Tingkat hubungan dinyatakan dengan interval
koefisien korelasi (r) 0,00-0,199 : sangat rendah, 0,20-0,399 : rendah, 0,40-0,599: sedang,
0,60-0,799 : kuat, 0,80-1,000 : sangat kuat ( Sugiyono, 2004).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Distribusi Kejadian Phlebitis Berdasarkan Pengetahuan Tentang Universal
Precautions.

Tabel 1 Distribusi kejadian phlebitis berdasarkan pengetahuan tentang universal
precautions pada responden di RS Semen Gresik bulan November 2007.

Pengetahuan
tentang UP

Phlebitis Total
Terjadi Tidak terjadi

N % N % N %
Kurang 3 10 0 0 3 10
Cukup 4 13,33 14 46,66 18 60
Baik 3 10 6 20 9 30
Jumlah 10 33,33 20 66,67 30 100
Spearman’s Rho               p= 0,003 r = 0,484

Penggolongan tingkat pengetahuan responden tentang universal precautions dibagi
berdasarkan nilai total skor jawaban (%) yaitu ≥ 76% (baik), 56-75% (cukup) dan ≤ 55%
(kurang). Pada responden perawat di Instalasi Rawat Inap RS Semen Gresik, didapatkan
hampir setengahnya mempunyai pengetahuan yang baik yaitu sebanyak 9 orang atau 30%,
Sebagian besar mempunyai pengetahuan cukup yaitu sebanyak 18 orang atau 60% dan
sebagian kecil mempunyai pengetahuan kurang yaitu sebanyak 3 orang atau 10%.

Penggolongan tentang kejadian phlebitis dibagi berdasarkan nilai total skor kejadian
phlebitis  (%) yaitu  < 10% (tidak phlebitis) dan ≥ 10% (phlebitis). Pada 30 responden
pasien di Instalasi Rawat Inap RS Semen Gresik, didapatkan hampir setengahnya terjadi
plebithis sebanyak 10 orang atau 33,33 %.

Hasil analisis statistik menggunakan Spearman Rank Correlation menunjukkan
tingkat kemaknaan p =0.003 <  (0,05) yang artinya ada hubungan pengetahuan universal
precautions perawat dengan kejadian phlebitis pada pasien rawat inap di RS Semen
Gresik. Derajat kekuatan hubungan adalah 0,484 yang berarti mempunyai korelasi sedang.

Menurut Notoatmodjo (2003) pengetahuan merupakan domain yang sangat penting
dalam membentuk tindakan seseorang (overt behavior). Dari pengalaman dan penelitian
terbukti bahwa perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih baik daripada perilaku
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yang tidak didasari oleh pengetahuan. Teori tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang
yang mempunyai pengetahuan tentang universal precautions yang baik akan berperilaku
yang baik pula dalam praktik kesehatan. Dalam penelitian ini, dari analisis statistik hal
tersebut dapat dibuktikan dengan adanya hubungan sedang antara pengetahuan tentang
universal precautions dengan kejadian phlebitis. Seseorang yang berpengetahuan baik
akan berperilaku dari pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan baik tidaknya
objek bagi dirinya dan orang lain. Dari perilaku universal precautions yang baik,
diharapkan kejadian phlebitis dapat dicegah atau tidak terjadi.

Menurut Notoatmodjo (2003) pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi
setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Sebagian besar
pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Dengan adanya pesan yang
disampaikan melalui pendidikan kesehatan maka diharapkan masyarakat, kelompok atau
individu dapat memperoleh pengetahuan tentang kesehatan yang lebih baik. Menurut
Martaadisubrata (2003) pendidikan yang rendah menyebabkan seorang acuh tak acuh
terhadap program kesehatan, sehingga mereka tidak mengenal bahaya yang mungkin
terjadi. Walaupun ada sarana yang baik, belum tentu mereka tahu cara menggunakannya.

Teori tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi tingkat
pendidikan seseorang, semakin baik pula pengetahuannya. Dengan memiliki tingkat
pendidikan tinggi maka akan memudahkan seseorang untuk menerima informasi tentang
pendidikan kesehatan khususnya tentang universal precautions yang didapatkan dari
bangku kuliahnya sehingga diterapkan dalam melakukan aktivitas pekerjaanya. Untuk
meningkatkan pengetahuan terutama tentang universal precautions diharapkan perawat
memanfaatkan waktu luang dengan mencari informasi khususnya universal precautions
baik melalui media massa maupun mengikuti pelatihan dan seminar-seminar.

2. Distribusi Kejadian Phlebitis Berdasarkan Sikap Tentang Universal Precautions

Tabel 2 Distribusi kejadian phlebitis berdasarkan sikap responden tentang universal
precautions di Rawat Inap RS Semen Gresik bulan November 2007.

Sikap tentang
UP

Phlebitis Total
Terjadi Tidak terjadi

N % N % N %
Kurang 0 0 0 0 0 0

Cukup 1 3,33 3 10 4 13,33

Baik 9 30 17 56,67 26 86,67
Jumlah 10 33,33 20 66,67 30 100

Spearman’s Rho               p= 0,114 r= 0,227

Penggolongan sikap tentang universal precautions responden dibagi berdasrkan nilai
total skor jawaban (%) yaitu ≥ 76 % (baik), 56-75 % (cukup) dan ≤ 55 % (kurang). Pada
responden perawat di Instalasi Rawat Inap RS Semen Gresik, didapatkan hampir
seluruhnya responden bersikap baik sebanyak 26 orang atau 86,67 %, bersikap cukup baik
sebanyak 4 orang atau 13,33 % dan tidak satupun bersikap baik.

Hasil analisis statistik menggunakan Spearman Rank Correlation menunjukkan
tingkat kemaknaan ρ =0.114  (0,05) yang artinya tidak ada hubungan antara sikap
perawat tentang universal precautions perawat dengan kejadian phlebitis pada pasien rawat
inap di RS Semen Gresik.

Menurut Azwar (2003), pembentukan sikap seseorang dipengaruhi oleh karena
beberapa faktor, antara lain : pengalaman pribadi, pengaruh orang lain yang dianggap
penting, pengaruh kebudayaan, media masa, lembaga pendidikan dan lembaga agama,
pengaruh faktor emosional
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Menurut Newcomb (1954) dalam Notoatmodjo (2003)  sikap itu merupakan kesiapan
atau kesediaan untuk bertindak dan bukan merupakan pelaksanaan motif tertentu. Sikap
belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas, akan tetapi merupakan predisposisi
tindakan suatu perilaku. Dari teori tersebut dapat disimpulkan kembali bahwa sikap
seseorang akan dapat menentukan perilakunya. Namun dalam penelitian ini, hubungan
tersebut tidak dapat dibuktikan. Hal ini sesuai Notoatmodjo (2003) bahwa secara teori
memang perubahan perilaku itu mengikuti tahap-tahap perubahan : pengetahuan-sikap-
praktik. Beberapa penelitian telah membuktikan hal tersebut, namun penelitian lainnya
juga membuktikan bahwa proses tersebut tidak selalu seperti teori di atas, bahkan dalam
sehari-hari terjadi sebaliknya. Suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan.
Untuk mewujudkan sikap menjadi perbuatan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu
kondisi yang memungkinkan, antara lain pengalaman pribadi atau pengaruh dari orang lain
bisa didapat dari perawat yang lebih senior ataupun kepala ruangan.

Sikap positif akan cepat terbentuk jika reaksi emosional postif serta informasi yang
diberikan mudah untuk diterima. Oleh karena itu perawat yang akan bertugas terutama
dalam perawatan infus diharapkan mempunyai kondisi psikologis yang baik agar dalam
praktiknya berdampak baik pula.

3. Distribusi Kejadian Phlebitis Berdasarkan Praktik Tentang Universal
Precautions

Tabel 3 Distribusi kejadian phlebitis berdasarkan praktik universal precautions
responden di Rawat Inap RS Semen Gresik bulan November 2007

Praktik tentang
UP

Phlebitis Total
Terjadi Tidak terjadi
n % N % N %

Kurang sesuai 3 10 0 0 3 10

Cukup 6 20 8 26,67 14 46,67

Baik 1 3,33 12 40 13 43,33

Jumlah 10 23,33 20 66,67 30 100

Spearman’s Rho               p= 0,000 r = 0,621

Penggolongan praktik universal precautions responden dibagi berdasarkan nilai total
skor (%) yaitu yaitu ≥ 76% (sangat sesuai), 56-75% (cukup sesuai) dan ≤ 55% (kurang
sesuai). Pada responden perawat di Rawat Inap RS Semen Gresik, didapatkan hampir
setengahnya responden melakukan praktik sangat baik / sesuai sebanyak 13 orang atau
43,33 %, Hampir setengahnya melakukan praktik cukup baik sebanyak 14 orang atau
46,67 %, dan sebagian kecil melakukan praktik kurang sesuai sebanyak 3 orang atau 10 %.

Hasil analisa statistik menggunakan Spearman Rank Correlation menunjukkan tingkat
kemaknaan ρ = 0.000  = (0,05) yang artinya ada hubungan antara praktik perawat tentang
universal precautions perawat dengan kejadian phlebitis pada pasien rawat inap di RS
Semen Gresik. Derajat kekuatan hubungan adalah 0,621 yang berarti praktik universal
precautions perawat dalam perawatan infus mempunyai korelasi kuat terhadap kejadian
phlebitis pasien rawat inap dalam perawatan infus.

Menurut Otsuka (2003) menyebutkan penyebab phlebitis meliputi 3 aspek yaitu ;
kimiawi: pemakaian obat yang bersifat asam atau alkali, pH normal 7,35 – 7,45,
pemakaian cairan infus yang osmolaritasnya tinggi > 340m Osm/l; mekanis : pemilihan
tempat penusukan jarum yang kurang baik, pemilihan vena yang tidak sesuai dengan
ukuran jarum infus, pemilihan jarum yang tidak sesuai dengan ukuran vena, pelaksanaan
fiksasi yang kurang tepat; bakterial : tempat penusukan terkontaminasi, cairan infus yang
terkontaminasi, peralatan infus yang terkontaminasi.
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Hasil penelitian menjelaskan penyebab kejadian phlebitis terjadi karena perawat
kurang memperhatikan faktor bakterial, dimana tidak melakukan cuci tangan ataupun
menggunakan sarung tangan dalam perawatan infus sesuai dengan ketentuan, sehingga
dimungkinkan terjadi kontaminasi mikroorganisme dari perawat ataupun pasien satu ke
pasien lainnya. Seharusnya praktik universal precautions dalam perawatan infus baik
pemasangan infus maupun perawatan harian betul-betul dilakukan sesuai ketentuan.
Dimana sebelum dan setelah melakukan perawatan infus, hendaknya cuci tangan, serta
penggunaan sarung tangan untuk pasien satu dan lainnya juga disendirikan. Hal ini
dilakukan untuk mencegah infeksi silang antar pasien atau antara perawat dengan pasien.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan tentang universal precautions
perawat dalam perawatan infus dengan kejadian phlebitis pada pasien rawat inap di
Rumah Sakit Semen Gresik, dengan derajat hubungan r = 0,484 yang berarti
mempunyai korelasi sedang. Pengetahuan yang baik tentang universal precautions
akan menjadi dasar dalam berperilaku universal precautions yang baik juga, sehingga
kejadian phlebitis dapat dicegah.

2. Tidak ada hubungan yang signifikan antara sikap tentang universal precautions dalam
perawatan infus dengan kejadian phlebitis pada pasien rawat inap di Rumah Sakit
Semen Gresik. Hal ini dikarenakan sikap belum merupakan suatu tindakan yang nyata
akan tetapi merupakan predisposisi tindakan.

3. Ada hubungan yang signifikan antara praktik tentang universal precautions dalam
perawatan infus dengan kejadian phlebitis pada pasien rawat inap di Rumah Sakit
Semen Gresik. Derajat hubungan adalah r = 0,621 yang berarti mempunyai korelasi
kuat. Praktik tentang universal precautions dalam perawatan infus meliputi
pemasangan dan perawatan harian infus diperlukan sekali dalam mencegah terjadinya
phlebitis.

Saran

1. Para perawat dalam perawatan infus meliputi pemasangan dan perawatan harian
diharapkan terus menambah pengetahuannya terutama tentang universal precautions,
baik dengan memperbanyak membaca buku bacaan, mengikuti seminar ataupun
pelatihan-pelatihan. Hal ini dikarenakan pengetahuan merupakan dasar dari
terbentuknya perilaku. Apabila pengetahuannya tinggi seseorang akan cenderung
berperilaku dari pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan baik tidaknya
objek bagi dirinya dan orang lain.

2. Para perawat Rumah Sakit Semen Gresik sebelum melakukan perawatan infus baik
pemasangan ataupun perawatan harian infus, diharapkan menerapkan universal
precautions. Hal ini dapat mencegah terjadinya phlebitis.

3. Rumah sakit hendaknya  senantiasa mendorong peningkatan mutu pelayanan
kesehatan yang dilakukan, terutama dalam praktik tentang universal precautions
dengan pelatihan–pelatihan ataupun bimbingan langsung di ruangan.

4. Adanya penelitian yang lebih lanjut dan lebih mendalam tentang faktor – faktor
penyebab phlebitis yang lainnya seperti faktor mekanis ataupun kimiawi.
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ABSTRAK

Angka kesakitan anak (usia dibawah 5 tahun) di UPT PSAB Sidoarjo masih tinggi,
namun stressor yang berhubungan dengan kesakitan pada anak tersebut belum diketahui.
Model Community as partner terdiri dari 2 faktor utama: komunitas sebagai partner dan
proses keperawatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai macam stressor
yang berhubungan dengan kesakitan pada anak (usia dibawah 5 tahun) berdasarkan
pengembangan model keperawatan community as partner.

Penelitian ini menggunakan desain observasional dengan pendekatan analisis
deskriptif cross-sectional. Pengambilan sampel dengan total sampling, berdasarkan kriteria
inklusi dan kriteria eksklusi dengan besar sampel sebanyak 36 anak (usia dibawah 5
tahun). Variabel dalam penelitian ini 1) stressor karakteristik internal (demografi, sejarah),
2) stressor lingkungan eksternal (lingkungan fisik, rekreasi, komunikasi), 3) garis
pertahanan dan 4) kejadian sakit. Instrumen yang digunakan merupakan hasil modifikasi
peneliti dari instrumen windshield survey yang telah disesuaikan dengan kondisi populasi
penelitian dan dianalisis menggunakan cross tab.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak balita yang sakit berkisar usia 3-5 tahun,
berjenis kelamin perempuan, status nutrisi kurang, sejarah (lama tinggal > 1 tahun),
lingkungan fisik yang tidak sehat, rekreasi baik dan komunikasi.

hasil focus group discussion (FGD) meningkatkan balita sakit berkaitan dengan
lingkungan fisik yang tidak sehat sesuai dengan prioritas diagnosa keperawatan komunitas.
Perencanaan keperawatan dengan pendekatan intervensi preventif bertujuan untuk
meminimalkan stressor internal dan eksternal, peningkatan garis pertahanan dan
menurunnya balita sakit. Oleh karena itu diperlukan follow-up dan monitoring evaluasi
oleh penyedia pelayanan.

Kata kunci: community as partner, stressor, garis pertahanan, balita sakit (usia
dibawah 5 tahun)

ABSTRACT

Children morbidity (under 5 years old) at UPT. PSAB Sidoarjo is high enough but
the stressor related to children morbidity has not been studied. Community as partner
model consists of two main factors : community as a partner and nursing process. This
study was aim to analyze the stressors related to children morbidity (under 5 years old)
through the development of nursing based on community as partner nursing model.

This study used observational study : descriptive with cross-sectional approach.
Samples were selected using total sampling, taken according inclusion and exclusion
criteria with sample size 36 children (under 5 years old). The variables were internal
characteristics stressor (demographics, history), external environment stressor (physical
environment, recreation, communication), line of defense and morbidity. Data were
collected by using questionnaire based on windshield survey instruments and analyzed by
cross tabulation.
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The results showed that children morbidity influenced by group of age was 3-5
years old, female, undernutrition, history (long stay >1 years), unhealthy physical
environment,  good recreation and communication.

Based on the results of focus group discussion, increasing children morbidity
(under  5 years old) related to unhealthy physical environment as a priority of community
nursing diagnoses. Nursing plan with prevention interventions approach aimed to
minimize internal and external stressors, increase line of defense and decrease children
morbidity. So that, required follow-up and monitoring-evaluation of implementation by
stakeholders.

Keywords: community as partner, stressor, line of defense, children morbidity (under 5
years old)

PENDAHULUAN

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan
kesempatan anak Indonesia untuk hidup sehat, tumbuh, dan berkembang secara lebih
optimal. Undang-undang itu menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan
kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual, dan sosial.
Strategi nasional bagi upaya penurunan kematian bayi dan balita adalah pemberdayaan
keluarga, pemberdayan masyarakat, meningkatkan kerja sama dan koordinasi lintas sektor,
dan meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan anak yang komprehensif dan
berkualitas (UNDP, 2004). Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai
Millennium Development Goals (MDGs) bidang kesehatan yang salah satunya adalah
menurunkan 2/3 kematian balita pada rentang waktu antara 1990-2015 (Kementrian
Kesehatan RI, 2009).

Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sosial Sidoarjo merupakan salah satu Unit
Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang merawat balita terlantar.
Berdasarkan observasi peneliti dari buku kunjungan rumah sakit/ Puskesmas, kejadian
sakit pada balita di UPT tersebut pada 5 Maret 2012 mencapai 75,06% dari 41 balita
dengan kasus ISPA dan hanya 4,81% saja balita yang dinyatakan sehat. Pemenuhan gizi
dalam pemeliharaan kesehatan anak berpengaruh terhadap kesehatan dan daya tahan anak.
Air susu ibu merupakan yang paling penting bagi bayi dan balita. Di samping itu,
imunisasi juga penting dilakukan pada anak (Suyono,  2007). Pemenuhan kebutuhan fisik
pada balita di UPT PSAB Sidoarjo berupa pemeriksaan kesehatan secara rutin oleh dokter
Puskesmas telah diberikan dua kali dalam sebulan dan dokter spesialis anak dari rumah
sakit umum daerah diberikan satu kali dalam sebulan. Imunisasi dasar lengkap juga
diberikan. Selain itu, diet diberikan sesuai dengan kebutuhan balita. Melalui observasi dari
buku kunjungan dokter, para dokter sering menyarankan keberadaan ruang isolasi,
peningkatan kebersihan, dan penambahan relawan agar tidak sering terjadi sakit pada
balita. Setiap hari ada 3-7 balita di UPT PSAB Sidoarjo yang dibawa ke rumah sakit untuk
berobat. Hal tersebut terjadi secara bergiliran seperti layaknya siklus rantai yang tidak
pernah putus. Bila balita sering sakit, maka harus segera dicari penyebabnya, kerena bila
tidak segera diatasi akan menyebabkan gangguan asupan nutrisi sehingga kenaikan berat
badan menjadi kurang atau rendah, pertumbuhan dan perkembangan juga terhambat.

Ketidakseimbangan faktor lingkungan di samping faktor epidemiologis dan pejamu
(manusia) dapat menyebabkan kejadian sakit maupun penularan penyakit. Peran serta dari
petugas kesehatan menentukan keberhasilan penanganan (Yawan, 2006). Namun, kualitas
manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial yang masih rendah
merupakan salah satu isu strategis penyebab penanganan yang tidak tepat. Masih ada
persepsi yang penting bisa memberi makan/sandang, yang lainnya bisa diabaikan;
pengasuh/ pembimbing bisa dilakukan siapa saja, tidak perlu profesional. Persepsi
semacam ini tanpa disadari menjadi hambatan dalam meningkatkan profesionalisme
penyelenggaraan kesejahteraan sosial Di samping itu, pelayanan panti kesejahteraan sosial
di Indonesia cenderung masih konvensional dalam arti pelayanan yang diberikan masih
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bersifat rutin dan belum dapat disesuaikan dengan tuntutan kekinian (Dinas Sosial Provinsi
Jawa Timur, 2010). Hal tersebut merupakan penyebab asuhan keperawatan dalam lingkup
manajemen panti sosial belum dapat berkembang.

Praktik keperawatan kesehatan komunitas meningkatkan dan menjaga kesehatan
populasi melalui penerapan kombinasi skill dan keilmuan keperawatan dan kesehatan
masyarakat. Fokus utama dari keperawatan kesehatan komunitas tidak hanya individu,
namun juga keluarga dan masyarakat. Tugas utama seorang perawat komunitas adalah
meningkatkan kesehatan populasi (Lundy & Janes, 2009). Peran perawat membantu
komunitas untuk mencapai, mempertahankan, dan mempromosikan kesehatan, sehingga
komunitas mampu berespon positif terhadap stressor (Anderson dan McFarlane, 2010).
Untuk mengidentifikasi kapasitas dan kebutuhan komunitas diperlukan pengkajian
komunitas melalui proses pengumpulan dan analisis informasi dan data (Callandrella,
2006). Community as Partner yang didasarkan pada Nueman’s model digunakan untuk
pengkajian di komunitas (Anderson & McFarlane, 2000; Ervin, 2002). Model ini sebagai
panduan proses keperawatan dalam pengkajian komunitas, analisis dan diagnosa,
perencanaan, implementasi komunitas yang terdiri dari tiga tingkatan pencegahan; primer,
sekunder, dan tersier, dan program evaluasi (Hitchcock, Schubert, Thomas, 1999).

METODE DAN ANALISA

Penelitian ini merupakan penelitian observasional: deskriptif dengan desain cross
sectional dimana desain mengkaji variabel penelitian hanya sekali saja dan selanjutnya
dilakukan analisis masalah untuk menetapkan diagnosa keperawatan dari analisis
lingkungan internal dan eksternal, kondisi garis pertahanan. Hasil akhir dari penelitian ini
berupa rencana intervensi keperawatan, belum sampai pada implementasi keperawatan
mengingat dibutuhkan kesiapan sumber daya dan target waktu evaluasi membutuhkan
jangka waktu yang cukup lama.

Penelitian menggunakan cara pengambilan sampel dengan total sampling atau
sampling jenuh yaitu menggunakan semua anggota populasi sebagai sampel (Sugiyono,
2007). Variabel-variabel dalam penelitian ini antara lain: a) Karakteristik internal:
demografi, sejarah; b) Lingkungan eksternal: sub sistem lingkungan fisik, rekreasi dan
komunikasi; c) Garis pertahanan, dan d) Kejadian sakit pada balita. Kuesioner untuk
mengkaji variabel penelitian berdasarkan instrumen windshield survey Anderson &
McFarlane (2008) yang telah disesuaikan oleh peneliti berdasarkan kondisi komunitas.
Setelah data pengkajian faktor yang berhubungan dengan kejadian sakit pada balita
didapatkan kemudian dilakukan Focus Group Discussion (FGD).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tahap sebagai berikut:1) Data
hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel, 2) Data yang telah terkumpul kemudian
dianalisis dengan menggunakan crosstab. Faktor dominan ditentukan berdasarkan analisis
data dengan frekuensi yang terbesar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Stressor Karakteristik Internal
a. Demografi

Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden berumur 1-3 tahun,
kemudian disusul umur 3-5 tahun dan sebagian kecil 2 bulan - 1 tahun. Dari 36 orang
responden, sebagian besar berjenis kelamin laki-laki dan sisanya berjenis kelamin
perempuan. Sebagian besar responden memiliki status gizi baik dan sisanya memiliki
status gizi buruk.

Karakteristik demografi responden dijelaskan dalam tabel berikut :
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Tabel 1 Karakteristik Demografi responden di UPT. PSAB Sidoarjo Bulan
Agustus 2012

No. Indikator Kriteria n % N %

1. Umur 2 bulan – 1 tahun 6 16,7

36 100
1 – 3 tahun 17 47,2
3 – 5 tahun 13 36,1

2. Jenis
kelamin

Laki-laki 25 69,4
36 100Perempuan 11 30,6

3. Status gizi Baik 24 66,7
36 100Buruk 12 33,3

b. Sejarah
Tabel 2 Karakteristik sejarah responden di UPT. PSAB Sidoarjo Bulan

Agustus 2012
No. Indikator Kriteria n % N %

1. Lama tinggal ≥ 2 bulan-1 tahun 16 44,4
36 100> 1 tahun 20 55,6

2. Riwayat
tinggal

Dititipkan 5 13,9

36 100

Ditinggal orang
tua setelah
melahirkan/
dibuang 31 86,1

Berdasarkan indikator tersebut di atas, hasil penelitian menunjukkan sebagian besar
responden (21 orang atau 58,3%) memiliki sejarah riwayat tinggal dalam kategori lama
dan sisanya (15 orang atau 41,7%) dalam kategori baru.

2. Stressor Lingkungan Eksternal
a. Lingkungan Fisik

Tabel 3 Karakteristik lingkungan fisik di UPT. PSAB Sidoarjo Bulan Agustus
2012

No. Indikator Kriteria Asrama
bayi

Asrama
bayi
6 bulan –
2 tahun

Asrama
balita
2 - 5
tahun

1. Kebersihan
ruangan

Bersih Kurang
bersih

Kurang
bersih

Bersih
Kurang bersih

2. Ventilasi ≥ 10% luas lantai Ideal Kurang
ideal

Ideal
< 10% luas lantai

3. Pencahayaan ≥ 15 % luas lantai
Ideal Ideal Ideal< 15 % luas lantai

4. Kepadatan >3 m² Kurang
ideal

Kurang
ideal

Ideal
< 3m²

5. Kelengkapan
fasilitas

Lengkap Tidak
lengkap

Tidak
lengkap

Tidak
lengkapTidak lengkap

Kategori Kurang
sehat

Kurang
sehat

Sehat

Berdasarkan tabel 3 didapatkan bahwa dari 3 ruang asrama, hanya 1 ruang asrama
untuk balita usia 2-5 tahun dikategorikan memiliki lingkungan fisik yang sehat.
Berdasarkan indikator lingkungan fisik, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian
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besar responden (25 orang atau 69,4%) tinggal dalam kondisi lingkungan asrama yang
kurang sehat dan sisanya (11 orang atau 30,6%) tinggal dalam lingkungan yang sehat.

b. Komunikasi
Tabel 4 Karakteristik komunikasi responden di UPT. PSAB Sidoarjo Bulan

Agustus 2012
No. Indikator Kriteria n % N %

1. Intensitas
berkumpul
dengan
balita lain/
pengasuh

Sering 18 50
36 100Kadang-kadang 7 19,4

Tidak pernah 11 30,6

Berdasarkan indikator tersebut di atas, hasil penelitian menunjukkan bahwa
setengah dari responden (18 orang atau 50%) melakukan komunikasi (berkumpul dengan
balita lain/ pengasuh) dengan baik maupun kurang baik.

c. Rekreasi
Tabel 5 Karakteristik rekreasi responden di UPT. PSAB Sidoarjo Bulan

Agustus 2012
No. Indikator Kriteria N % N %

1. Tempat
bermain

Ada waktu keluar
panti 9 25

36 100

Terbatas dalam
asrama 16 44,4
Terbatas di
tempat tidur 11 30,6

2. Penggunaan
alat bermain

Sering 0 0

36 100
Kadang-kadang 25 69,4
Tidak pernah 11 30,6

3. Intensitas
bermain

Terjadwal/ rutin 9 25

36 100

Tidak terjadwal/
bila diperlukan

18 50

Tidak terjadwal
dan tidak
dilakukan 9 25

Berdasarkan indikator tersebut di atas, hasil penelitian menunjukkan bahwa
sebagian besar reponden (27 orang atau 75%) melakukan kegiatan rekreatif dengan kurang
baik dan sebagian kecil responden (9 orang atau 25% melakukan kegiatan rekreatif dengan
baik.

3. Garis pertahanan yang dimiliki balita
Tabel 6 Kondisi garis pertahanan responden di UPT. PSAB Sidoarjo Bulan Agustus

2012
No. Indikator Kriteria N % N %

1. Kelengkapan
imunisasi

Lengkap 22 61,1
36 100Tidak lengkap 14 38,9

2. Riwayat
alergi

Tidak ada 14 38,9
36 100Ada 22 61,1



Journals of Ners Community Vol 4 No 1 Juni 2013

70

Berdasarkan indikator tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar
responden (22 orang atau 61,1%) memiliki garis pertahanan fleksibel, 10 orang (27,8 %)
memiliki garis pertahanan normal dan hanya 4 orang (11,1) memiliki garis pertahanan
resisten.

4. Kejadian sakit pada balita
Tabel 7 Kejadian sakit responden di UPT. PSAB Sidoarjo Bulan Agustus 2012

Kriteria N %

Sehat 4 11,1
Sakit 32 88,9
N 36 100

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2 bulan, sebagian besar
responden mengalami sakit (ISPA dan dermatitis) dan hanya sebagaian kecil responden
yang sehat.

5. Hubungan stressor dan garis pertahanan dengan kejadian sakit pada balita
a. Hubungan karakteristik demografi dengan kejadian sakit

Tabel 8 Hubungan umur dengan kejadian sakit pada responden di UPT. PSAB
Sidoarjo Bulan Agustus 2012

Umur
Kejadian sakit Total
Sehat Sakit
N % n % N %

2 bulan – 1 tahun 1 16,7 5 83,3 6 100
1 – 3 tahun 2 11,8 15 88,2 17 100
3 – 5 tahun 1 7,7 12 92,3 13 100

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa kejadian sakit paling banyak
terjadi pada kelompok umur 3-5 tahun, disusul kelompok umur 1-3 tahun dan 2 bulan – 1
tahun. Namun dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kejadian sakit sebagian besar
terjadi merata pada semua kelompok umur.

Pada umur di atas 1 tahun, seorang anak mulai mengenal lingkungan sekitar tanpa
memperhatikan bahaya-bahaya yang ditimbulkan. Dengan demikian anak akan lebih
mudah terjangkit penyakit (terutama ISPA) dikarenakan belum tahu mana yang baik atau
yang buruk untuk kesehatan (Rahmawati, 2008). Balita berumur 3-5 tahun di UPT. PSAB
Sidoarjo lebih sering berinteraksi rutin dengan lingkungan luar panti (bersekolah, kegiatan
rekreatif). Salah satu efek positif adalah memberikan hal yang menyenangkan pada balita
namun pendampingan yang diberikan saat beraktifitas di luar panti dapat dikatakan
minimal, sehingga lingkungan di luar panti dengan segala kondisinya yang kurang dapat
dikendalikan tersebut dapat memberikan efek negatif pada balita. Sedangkan bayi yang
berumur kurang dari 1 tahun sangat tergantung pada stimulasi orang tua (Wong, 2003).
Bayi/ balita di UPT. PSAB Sidoarjo dapat dikatakan kurang mendapatkan perhatian khusus
dari para pengasuh karena keterbatasan petugas dibandingkan dengan segala pelayanan
yang harus diberikan.

Tabel 9 Hubungan jenis kelamin dengan kejadian sakit pada responden di UPT.
PSAB Sidoarjo Bulan Agustus 2012

Jenis kelamin
Kejadian sakit Total
Sehat Sakit
N % n % N %

Laki-laki 4 16 21 84,0 25 100
Perempuan 0 0 11 100 11 100
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Berdasarkan tabel 9 dapat disimpulkan bahwa seluruh responden perempuan
menderita sakit. Seluruh status sehat didapatkan pada responden berjenis kelamin laki-laki.

Hasil tersebut tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa salah satu faktor
yang meningkatkan kejadian ISPA adalah jenis kelamin laki-laki, karena laki-laki sangat
rentan terhadap suatu penyakit infeksi dibanding anak perempuan (Depkes RI, 1996). Hal
ini dapat berkaitan dengan hasil pengkajian bahwa balita di UPT. PSAB Sidoarjo sebagian
besar berjenis kelamin laki-laki. Selain itu, balita tidak tinggal dalam lingkungan yang
sama dan miliki karakteristik lain yang berbeda (umur, status gizi, riwayat tinggal, kondisi
garis pertahanan).

Tabel 10 Hubungan status gizi dengan kejadian sakit pada responden di UPT.
PSAB Sidoarjo Bulan Agustus 2012

Status gizi
Kejadian sakit Total
Sehat Sakit
N % n % N %

Baik 4 16,7 20 83,3 24 100
Buruk 0 0 12 100 12 100

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh responden yang
berstatus gizi buruk mengalami sakit dan seluruh status sehat didapatkan pada responden
berstatus gizi baik.

Hal ini sesuai dengan teori yang mengemukakan bahwa malnutrisi walaupun masih
ringan, mempunyai pengaruh negatif pada daya tahan tubuh terhadap infeksi. Hubungan
ini sinergistis, sebab malnutrisi disertai infeksi pada umumnya mempunyai konsekuensi
yang lebih besar daripada sendiri-sendiri (John, 1999). Status gizi buruk masih terjadi pada
33,3% responden. Tidak semua balita yang masuk ke panti dengan riwayat yang baik.
Beberapa balita datang dengan berat badan lahir rendah. Meskipun telah diberikan nutrisi
yang adekuat tetapi latar belakang yang kurang baik tersebut dapat menjadi hambatan
karena balita dengan gizi buruk lebih mudah dan sering sakit. Balita yang berstatus gizi
baik juga tidak mutlak bebas dari sakit. Terkait dengan nutrisi, diet yang diberikan
kadangkala tidak bebas dari alergen padahal sebagian besar balita memiliki riwayat alergi.

b. Sejarah
Tabel 11 Hubungan karakteristik sejarah dengan kejadian sakit pada responden

di UPT. PSAB Sidoarjo Bulan Agustus 2012

Sejarah
Kejadian sakit Total
Sehat Sakit
N % n % N %

Baru 2 13,3 13 86,7 15 100
Lama 2 9,5 19 90,5 21 100

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa kejadian sakit paling banyak
terjadi pada responden yang memiliki sejarah tinggal di panti dalam kategori lama.
Beberapa penelitian menunjukkan adanya beberapa resiko dari pemberian susu formula
pada bayi dan anak-anak. Bayi yang memiliki riwayat asma/ gangguan pernafasan karena
memiliki riwayat alergi dari keluarganya, diteliti untuk penyakit dermatitis atopik dalam
tahun pertama kehidupannya. Menyusui eksklusif selama tiga bulan pertama diakui dapat
melindungi bayi dari penyakit dermatitis. Selain itu, untuk menentukan faktor-faktor resiko
dalam mendeteksi ISPA pada balita, sebuah rumah sakit di India membandingkan 201
kasus dengan 311 kunjungan pemeriksaan. Menyusui adalah salah satu dari sekian faktor
yang dapat menurunkan tingkat risiko ISPA pada balita (Arliva, 2012). Bayi/ balita dengan
riwayat tinggal tidak diketahui (ditinggal orang tua setelah melahirkan/ dibuang) dengan
latar belakang sosial yang sudah pasti bermasalah, memiliki resiko alergi lebih tinggi (dari
31 balita, 21 orang yang alergi). Hal ini dapat disebabkan oleh tidak diberikannya ASI
pada balita tersebut karena ASI mengandung kolostrum yang berperan dalam memberikan
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antibodi kepada balita. Faktor riwayat dan lama tinggal di panti merupakan faktor yang
telah terjadi dan tidak dapat diintervensi melalui asuhan keperawatan. Intervensi yang
dapat dilakukan adalah dengan memperbaiki kualitas hidup balita selama tinggal di panti.

c. Lingkungan fisik
Tabel 12 Hubungan stressor lingkungan fisik dengan kejadian sakit pada

responden di UPT. PSAB Sidoarjo Bulan Agustus 2012

Lingkungan fisik
Kejadian sakit Total
Sehat Sakit
N % n % N %

Sehat 2 18,2 9 81,8 11 100
Kurang sehat 2 8,0 23 92,0 25 100

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa kejadian sakit paling banyak
terjadi pada responden yang tinggal dalam lingkungan asrama yang kurang sehat
dibandingkan lingkungan yang sehat. Kejadian penyakit juga merupakan hasil hubungan
interaktif antara penduduk dengan lingkungan yang memiliki atau mengandung potensi
bahaya yang menimbulkan gangguan kesehatan, salah satunya adalah penyakit yang
ditularkan melalui vektor. Mewabahnya penyakit yang disebabkan oleh vektor itu
diakibatkan oleh kondisi lingkungan yang buruk (Anies, 2006). Di lingkungan asrama
panti, faktor kebersihan yang kurang, ditentukan oleh adanya binatang (paling sering kaki
seribu, laba-laba, serangga) dan makanan yang tercecer. Binatang jenis serangga tersebut
dapat menjadi vektor penyakit, contohnya skabies yang saat ini juga dialami oleh sebagian
besar balita.

d. Komunikasi
Kejadian sehat dan sakit terjadi sama banyak pada komunikasi (intensitas

berkumpul dengan balita lain/ pengasuh) yang dilakukan dengan baik maupun
kurang baik.

Tabel 13 Hubungan stressor komunikasi dengan kejadian sakit pada responden
di UPT. PSAB Sidoarjo Bulan Agustus 2012

Komunikasi
Kejadian sakit Total
Sehat Sakit
N % n % N %

Baik 2 11,1 16 88,9 18 100
Kurang baik 2 11,1 16 88,9 18 100

Berdasarkan analisis hasil pengkajian dapat dijelaskan bahwa kejadian sehat dan
sakit terjadi sama banyak pada komunikasi (intensitas berkumpul dengan balita lain/
pengasuh) yang dilakukan dengan baik maupun kurang baik. Balita yang sering berkumpul
dengan balita lain/ pengasuh, cenderung mengalami sakit. Interaksi sosial menjadi hal yang
mutlak untuk diajarkan pada anak semenjak dini. Interaksi sosial adalah kunci dari
kehidupan sosial karena tanpa adanya interaksi maka tidak akan ada kehidupan bersama.
Interaksi sosial ini terwujud karena adanya kontak dan komunikasi (Zunlynadia, 2010). Di
sisi lain, penularan penyakit dapat melalui kontak langsung dan tak langsung. Penularan
kontak langsung melibatkan kontak langsung antar permukaan badan dan perpindahan fisik
mikroorganisme antara orang yang terinfeksi dan pejamu yang rentan. Penularan kontak
tak langsung melibatkan kontak antara pejamu yang rentan dengan benda perantara yang
terkontaminasi (misalnya, tangan yang terkontaminasi) yang membawa dan memindahkan
organisme tersebut (WHO, 2007). Dari teori tersebut dapat disimpulkan bahwa melalui
kegiatan berkumpul dengan balita lain/ pengasuh, dapat terjadi penularan penyakit melalui
kontak langsung maupun tidak langsung. Kejadian sakit pada balita yang sering
disebabkan oleh kontak langsung (kontak tubuh) maupun tidak langsung (alat mandi)
adalah dermatitis (skabies). Balita yang sakit tidak terpisah dari yang sehat. Saat ini sedang
diupayakan tindakan pengisolasian penyakit menular pada ruangan khusus tetapi belum
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memenuhi standar. Oleh karena itu, pengasuh maupun pengunjung perlu melakukan
pengendalian infeksi agar tidak terjadi penularan penyakit dengan membersihkan tangan
secara memadai dan memakai masker bedah serta kewaspadaan isolasi pada penyakit
menular. Selain itu, sebagai upaya preventif perlu dijaga kebersihan segala sesuatu yang
kontak dengan balita (misalnya alat bermain).

e. Rekreasi
Tabel 14 Hubungan stressor rekreasi dengan kejadian sakit pada responden di

UPT. PSAB Sidoarjo Bulan Agustus 2012

Rekreasi
Kejadian sakit Total
Sehat Sakit
N % n % N %

Baik 0 0 9 100 9 100
Kurang baik 4 14,8 23 85,2 27 100

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa seluruh responden yang
menjalankan kegiatan rekreatif (alat, tempat dan intensitas bermain) dengan baik
mengalami sakit, sedangkan seluruh status sehat didapatkan pada responden yang
menjalankan kegiatan rekreatif kurang baik.

Data di atas tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa selain untuk
menstimulasi perkembangan sensorimotorik, intelektual, sosialisasi dan moral,
meningkatkan kreativitas dan kesadaran diri, bermain juga memiliki fungsi nilai terapeutik
antara lain pelepasan stres dan ketegangan, serta memungkinkan ekspresi emosi (Wong,
2003). Selama ini, UPT. PSAB Sidoarjo telah memiliki fasilitas (ruang dan alat bermain),
tetapi tidak difungsikan dengan optimal. Balita di UPT.PSAB Sidoarjo yang berusia >2
tahun telah melakukan kegiatan bermain baik di dalam maupun di luar panti sesuai dengan
tahapan perkembangannya karena telah ada pendampingan dari psikolog. Pada balita yang
berusia 0-6 bulan jarang dan dapat dikatakan tidak pernah melakukan kegiatan bermain
karena kondisi sumber daya yang tidak memungkinkan. Kegiatan bermain yang dilakukan
balita (sebagian besar usia 1-3 tahun) selama ini masih dalam taraf tidak terjadwal/ bila
diperlukan terutama saat balita rewel. Namun bila balita bermain dan berkumpul dengan
balita lain, berebut alat bermain adalah kondisi yang sering dialami sehingga pelepasan
stress tidak terjadi. Saat bersosialisasi dalam kegiatan bermain, balita cenderung belum
mampu berbagi karena otonomi yang dimilikinya. Oleh karena itu, agar pelepasan stress
dapat terjadi sehingga didapatkan nilai teraputik, diperlukan pendampingan oleh pengasuh
saat balita bermain. Sebagaimana menurut Wong (2003) bahwa bermain perlu dilakukan
pada balita sesuai dengan tahap perkembangannya dan selalu memperhatikan keamanan
alat bermain baik dalam hal pemilihan, pengawasan, pemeliharaan dan penyimpanan.

f. Garis pertahanan

Berdasarkan tabel 15 dapat dijelaskan bahwa seluruh status sehat ditentukan oleh
responden yang memiliki garis pertahanan resisten, sedangkan seluruh responden yang
memiliki garis pertahanan normal maupun fleksibel, mengalami sakit.

Tabel 15 Hubungan garis pertahanan dengan kejadian sakit pada responden di
UPT. PSAB Sidoarjo Bulan Agustus 2012

Garis pertahanan
Kejadian sakit Total
Sehat Sakit
N % N % N %

Resisten 4 100 0 0 4 100
Normal 0 0 10 100 10 100
Fleksibel 0 0 22 100 22 100



Journals of Ners Community Vol 4 No 1 Juni 2013

74

Pada penelitian ini, kondisi garis pertahanan resisten ditentukan dari ketahanan
balita terhadap sakit/ balita tidak sering sakit, garis pertahanan normal ditentukan oleh
kelengkapan imunisasi tanpa adanya alergi dan selain batasan tersebut dikategorikan balita
memiliki garis pertahanan fleksibel. WHO memberikan pengakuan bahwa vaksin sebagai
faktor utama pencegah penyakit (Indrawati, 2009). Namun pada penelitian ini, hal tersebut
tidak dapat dibuktikan karena kejadian sakit yang dikaji pada penelitian ini bukan spesifik
dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Oleh karena itu, perlu
dipertimbangkan vaksin yang spesifik terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan
imunisasi sebagaimana pengakuan WHO tersebut. Selain itu, garis pertahanan dalam
hubungannya dengan kejadian sakit pada penelitian ini dapat dipengaruhi oleh stressor
karakteristik internal (demografi, sejarah) dan stressor lingkungan eksternal (lingkungan
fisik, rekreasi, komunikasi).

6. Diagnosa Keperawatan
Berdasarkan hasil analisis crosstab sesuai dengan data pengkajian yang telah

terkumpul, maka dapat disusun diagnosa keperawatan sesuai prioritas sebagai berikut :
1) Tingginya angka kejadian sakit pada kelompok balita di UPT. PSAB Sidoarjo

berhubungan dengan lingkungan fisik kurang sehat, yang dimanifestasikan dengan 25
orang atau 69,4% tinggal dalam ruangan yang kurang bersih, 19 orang atau 52,8%
memiliki ventilasi < 10% luas lantai dan 25 orang atau 69,4% tinggal dalam ruangan
dengan kepadatan <3m²

2) Resiko terjadi penularan penyakit pada kelompok balita di UPT. PSAB Sidoarjo
berhubungan dengan kegiatan rekreatif (tempat,alat dan intensitas bermain) dilakukan
kurang baik dan komunikasi (intensitas berkumpul dengan balita lain/ pengasuh)
dijalankan dengan baik, yang dimanifestasikan dengan 16 orang atau 44,4% melakukan
kegiatan terbatas dalam lingkungan panti, 11 orang atau 30,6 melakukan kegiatan
terbatas di atas tempat tidur, 25 orang atau 69,4% kadang-kadang menggunakan alat
bermain, 11 orang atau 30,6% tidak pernah menggunakan alat bermain, 18 orang atau
50% melakukan kegiatan bermain tidak terjadwal/ bila diperlukan dan 9 orang atau
25% melakukan kegiatan bermain dengan tidak terjadwal/ tidak dilakukan serta 18
orang atau 50% sering berkumpul dengan balita lain atau pengasuh.

7. Rencana intervensi keperawatan
Rencana intervensi keperawatan berdasarkan diagnosa keperawatan komunitas

disusun melalui focus group discussion.
Focus group discussion dilakukan lebih kurang 30 menit dengan keterlibatan

Kepala Seksi Bimbingan dan Pembinaan Lanjut, Kepala Seksi Pelayanan Sosial, dokter
puskesmas, psikolog dan staf pelayanan. Diskusi dengan tim berlangsung setelah peneliti
memberikan daftar diagnosa keperawatan prioritas berdasarkan analisis hasil penelitian
yang telah dilakukan.

Kondisi lingkungan fisik yang kurang sehat dijadikan sebagai penyebab masalah
prioritas. Indikator kebersihan ruangan maupun ventilasi dapat dimodifikasi agar menjadi
lebih baik dan dapat dilakukan dalam waktu dekat. Staf pelayanan meminta agar tenaga
kebersihan selalu siap jika diperlukan dan meminta agar alat dan bahan kebersihan
memilki tempat tersendiri yang aman dari jangkauan anak-anak. Tim pelayanan dengan
mempertimbangkan pendapat dokter puskesmas juga menyepakati akan membuka jendela
setiap hari (diperbolehkan sampai jam 12 siang), selain untuk mendapatkan udara segar
sekaligus mendapatkan cahaya matahari. Air conditioner (AC) diupayakan agar dibersihan
setiap 3 bulan sekali. Hal ini menjadi tanggung jawab sub bagian tata usaha. Namun
indikator kepadatan ruangan asrama belum dapat dilakukan perubahan mengingat
keterbatasan sumber daya yang ada di panti. Adapun kecukupan kepadatan ruangan balita
sebagai berikut :
a. Ruang asrama bayi (0-6 bulan), maksimal dihuni oleh 3 orang.
b. Ruang asrama balita usia 6 bulan-2 tahun, maksimal dihuni 20 orang.
c. Ruang asrama balita usia 2-5 tahun, maksimal dihuni 16 orang.
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Sehingga, untuk melakukan perubahan pada indikator kepadatan asrama tersebut,
diperlukan kurun waktu yang cukup lama yaitu ± 5 tahun.

Tabel 16 Hasil focus group discussion
N
o

Topik Analisis Jawaban Usulan solusi yang ditawarkan berdasarkan
tingkat pencegahan
Primer Sekunder Tersier

1. Masalah
prioritas

1. Tingginya
angka
kesakitan
karena
lingkungan
fisik kurang
sehat

1. Maksimalisas
i tindakan
kebersihan
ruang asrama

2. Penyimpanan
alat dan
bahan
kebersihan
yang aman
dari balita

3. Kebersihan
AC secara
berkala (3
bulan)

4. Membuka
jendela
asrama

(bisa sampai
jam 12 siang)

1. Pemeriksaan
kesehatan
secara berkala
(tiap bulan)
oleh dokter
Puskesmas
maupun RS
Daerah

2. Pengobatan
secara adekuat
pada balita
sakit

1. Peningkatan
kerja sama/
kemitraan
dengan
Puskesmas/ RS

2. Resiko
penularan
penyakit
karena
kegiatan
rekreatif
(tempat, alat
dan intensitas
bermain)
kurang baik
dan
komunikasi
(intensitas
berkumpul)
dilakukan
dengan baik

1. Perbaikan
dan
optimalisasi
fasilitas serta
kegiatan
bermain
sesuai
perkembanga
n balita

2. Meningkatka
n kegiatan
personal
hygiene (cuci
tangan,
pemakaian
masker) dan
kebersihan
alat yang
kontak
dengan balita

3. Pembatasan
waktu dan
jumlah
pengunjung

1. Dilakukan
isolasi pada
balita sakit

1. Perencanaan
terjadwal untuk
kegiatan
rekreatif

Masalah prioritas ke dua setelah faktor lingkungan yakni kegiatan rekreatif. Unit
Pelaksana Teknis PSAB Sidoarjo selama ini telah memiliki fasilitas bermain (ruang
maupun alat bermain), tetapi tidak dipergunakan secara maksimal sehingga diperlukan
tindakan-tindakan dan perbaikan agar ruang dan alat bermain dapat difungsikan dengan
baik. Tim sepakat bahwa masalah kegiatan rekreatif ini memerlukan kesiapan dari seksi
bimbingan dan pembinaan lanjut. Kegiatan untuk balita usia 3-5 tahun yang sebagian telah
dilaksanakan psikolog, tetap terus dijalankan sesuai jadwal yang ada. Kegiatan bermain
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untuk balita usia 6 bulan – 2 tahun perlu diadakan dan terjadwal dengan pembimbingan
(kerja sama staf bimbingan dan pembinaan lanjut dengan pekerja sosial) di ruang bermain
sesuai tahap perkembangan balita.

Kesepakatan berikutnya sesuai masalah yang berhubungan dengan intensitas
berkumpul dengan balita lain/ pengasuh adalah personal hygiene. Tim pelayanan beserta
dokter puskesmas mengharapkan agar segala sesuatu yang kontak dengan balita dapat
dijaga kebersihannya termasuk mencuci tangan setiap kali melakukan kegiatan atau akan
melakukan kontak dengan balita. Pemakaian masker diperlukan guna penularan infeksi
silang. Pembatasan jumlah dan waktu berkunjung diperlukan mengingat pengunjung juga
dapat membawa bibit penyakit dari luar lingkungan panti. Pengadaan ruang isolasi perlu
dilakukan mengingat angka kejadian sakit pada balita cukup tinggi dan balita rentan
dengan penularan penyakit. Hal ini menjadi wacana bagi para pimpinan panti.

Dokter puskesmas juga menekankan kembali bahwa kunjungan dokter dapat dilakukan
secara insidentil bila banyak balita yang sakit, tanpa harus membawa anak ke rumah sakit
karena lingkungan rumah sakit dapat sebagai sumber penularan penyakit. Selain itu, hal-
hal yang telah dilakukan seperti biasanya (pemeriksaan laboratorium, imunisasi) dapat
dilakukan sesuai kebutuhan balita.

Berdasarkan FGD tersebut maka dapat disusun rencana intervensi sesuai diagnosa
keperawatan prioritas dengan hasil sebagai berikut :
1) Tingginya angka kejadian sakit pada kelompok balita di UPT. PSAB Sidoarjo

berhubungan dengan lingkungan fisik kurang sehat, yang dimanifestasikan dengan 25
orang atau 69,4% tinggal dalam ruangan yang kurang bersih, 19 orang atau 52,8%
memiliki ventilasi < 10% luas lantai dan 25 orang atau 69,4% tinggal dalam ruangan
dengan kepadatan <3m²
Tujuan : setelah dilakukan intervensi keperawatan dalam waktu 6 bulan, angka

kejadian sakit pada kelompok balita di UPT. PSAB Sidoarjo menurun 50%.
Kriteria hasil :
a. 80% balita tinggal dalam lingkungan asrama dalam kondisi yang bersih
b. 80% balita memperoleh ventilasi yang baik
c. Alat dan bahan kebersihan tersimpan pada ruang yang aman dari jangkauan balita
d. Kebersihan AC terjaga secara berkala (3 bulan)
e. 75% balita sehat
Rencana intervensi keperawatan :
a. Maksimalkan tindakan kebersihan lingkungan asrama balita, jaga lingkungan

sekitar balita agar senantiasa bersih dari kotoran maupun hewan.
b. Simpan alat-alat maupun bahan kebersihan pada ruangan khusus dan aman dari

jangkauan balita.
c. Maksimalkan penggunaan ventilasi alami (jendela) dengan membuka jendela tiap

hari saat udara masih segar dan di siang hari.
d. Bersihkan ventilasi buatan (air conditioner) secara berkala (tiap 3 bulan).
e. Lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, lakukan rujukan ke rumah sakit

bila balita membutuhkan terapi yang lebih spesifik
f. Kolaborasi pemeriksaan kesehatan dengan dokter puskesmas dan rumah sakit

secara berkala
g. Berikan obat/ terapi yang telah diresepkan dokter pada balita yang sakit
h. Kolaborasi untuk pemeriksaan laboratorium untuk deteksi dini bagi bayi/ balita

baru.
2) Resiko terjadi penularan penyakit pada kelompok balita di UPT. PSAB Sidoarjo

berhubungan dengan kegiatan rekreatif (tempat,alat dan intensitas bermain) dilakukan
kurang baik dan komunikasi (intensitas berkumpul dengan balita lain/ pengasuh)
dijalankan dengan baik, yang dimanifestasikan dengan 16 orang atau 44,4% melakukan
kegiatan terbatas dalam lingkungan panti, 11 orang atau 30,6 melakukan kegiatan
terbatas di atas tempat tidur, 25 orang atau 69,4% kadang-kadang menggunakan alat
bermain, 11 orang atau 30,6% tidak pernah menggunakan alat bermain, 18 orang atau
50% melakukan kegiatan bermain tidak terjadwal/ bila diperlukan dan 9 orang atau
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25% melakukan kegiatan bermain dengan tidak terjadwal/ tidak dilakukan serta 18
orang atau 50% sering berkumpul dengan balita lain atau pengasuh.
Tujuan : setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 6 bulan, tidak terjadi

penularan penyakit pada kelompok balita di UPT. PSAB Sidoarjo.
Kriteria hasil :
a. Ruang bermain bersih dan aman digunakan
b. Balita terdampingi saat bermain sesuai jadwal dan perkembangan balita
c. 80% balita bersosialisasi dengan balita lain/ pengasuh
d. Balita sakit terisolasi
e. 80% balita tidak mengalami penularan penyakit
f. Pengasuh/ pengunjung selalu cuci tangan dan memakai masker
g. Pengunjung berdisiplin terhadap tata tertib berkunjung (waktu dan jumlah

pengunjung)
Rencana intervensi keperawatan :
a. Bersihkan ruang bermain dan alat bermain agar siap digunakan untuk bermain

secara aman.
b. Dampingi balita saat bermain sesuai jadwal dan perkembangan balita

(isi bermain pada bayi : afektif-sosial, toddler : imitatif, prasekolah : imajinatif)
c. Rapikan alat bermain dan letakkan sesuai tempat semula setelah selesai bermain.

Jaga kebersihan ruang bermain
d. Pastikan alat-alat yang kontak dengan balita terjaga kebersihannya.
e. Lakukan kontak dengan balita, anjurkan petugas/pengasuh untuk selalu menjaga

kebersihan tangan atau menggunakan masker untuk mencegah penularan penyakit.
f. Batasi jumlah pengunjung dan pendisiplinan jadwal berkunjung, anjurkan

pengunjung untuk melakukan cuci tangan.
g. Lakukan kewaspadaan isolasi untuk mencegah penularan penyakit pada balita.

Sehingga diperlukan ruang isolasi agar tidak terjadi penularan dan penyebaran
penyakit pada balita.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Stressor karakteristik internal didapatkan kejadian sakit banyak terjadi pada balita
dengan kelompok umur 3-5 tahun, jenis kelamin perempuan, dan status gizi buruk serta
tinggal di panti > 1 tahun dengan riwayat ditinggal orang tua setelah melahirkan/
dibuang.

2. Stressor lingkungan eksternal didapatkan kejadian sakit banyak terjadi pada balita yang
tinggal di asrama lingkungan fisik sehat, komunikasi (berkumpul dengan balita lain/
pengasuh) baik, dan melakukan kegiatan rekreatif (tempat, alat, intensitas bermain)
baik.

3. Seluruh status sehat didapatkan pada balita yang memiliki garis pertahanan resisten.
4. Hampir seluruh responden dalam kurun waktu 2 bulan mengalami sakit (sebagian besar

ISPA dan dermatitis)
5. Lingkungan fisik (kebersihan, ventilasi, kepadatan) dijadikan sebagai stressor dominan

yang berhubungan dengan kejadian sakit.
6. Tingginya angka kejadian sakit pada kelompok balita di UPT. PSAB Sidoarjo

berhubungan dengan lingkungan fisik kurang sehat, yang dimanifestasikan dengan
tinggal dalam ruangan yang kurang bersih, memiliki ventilasi < 10% luas lantai dan
tinggal dalam ruangan dengan kepadatan <3m² ditetapkan sebagai diagnosa
keperawatan komunitas prioritas.

7. Berdasarkan analisis pengkajian hubungan stressor karakteristik internal, lingkungan
eksternal dan garis pertahanan dengan kejadian sakit, maka dapat disusun prinsip
rencana intervensi untuk tindakan pencegahan (primer, sekunder dan tersier) dengan
menurunkan stressor karakteristik internal dan eksternal guna meningkatkan garis
pertahanan dan menurunkan kejadian sakit pada balita.
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Saran

1. Rekomendasi yang telah tersusun dalam bentuk rencana intervensi keperawatan agar
ditindaklanjuti oleh stakeholder (pimpinan panti, donatur).

2. Perlu kajian lebih lanjut dalam hal monitoring dan evaluasi oleh Pemerintah Provinsi
Jawa Timur ketika usulan tersebut dijalankan.

KEPUSTAKAAN

Anderson, E. T., & McFarlane, J. M. (2008). Community as Partner: Theory and Practice
in Nursing: Lippincott Williams & Wilkins.

Anderson, S., Guthrie, T., & Schirle, R. (2002). A nursing model of community
organization for change. Public Health Nursing, 19(1), 40-46.

Anies (2006). Hubungan Faktor Lingkungan Fisik dengan Kejadian Penyakit
Chikungunya di Desa Tanah Raja Kecamatan Sei Rempah Kabupaten Serdang
Bedagai. Skripsi. Universitas Sumatra Utara.

Arliva (2012). Faktor Resiko Pemberian Susu Formula pada Anak dan Bayi. Diakses
tanggal 30 Agustus 2012 jam 07.18.

Ayahbunda (2011). Balita sering sakit. www.ayahbunda .co.id. Diakses tanggal 4 April
2012 jam 02.19.

Azwar, Azrul. (1990). Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan. Jakart: Mutiara.

Azwar, Syaifuddin (2008). Penyusunan Skala Psikologi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Brockopp, D.Y. (1999). Dasar-dasar Riset Keperawatan. Alih bahasa Yasmin Asih. Edisi
2. Jakarta : EGC.

Callandrella, et al. (2006). Community Assesment Report. Hamilton: McMaster University.

Departemen Kesehatan RI (1996) Pedoman Program Pemberantasan Pneumonia Pada
Balita. Jakarta : Direktorat Jendral Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan
Lingkungan, Pemukim.an

Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur (2009). Profil UPT Pelayanan Sosial Asuhan Balita
Terlantar Sidoarjo . www.dinsos.jatimprov.go.id. Diakses tanggal 12 Maret 2012 jam
19.46

Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur (2010). Rencana Strategi 2010-2014. Surabaya: Dinas
Sosial Provinsi Jawa Timur

Ditjen PPM dan PL, 2002. Pedoman Teknis Penilaian Rumah Sehat . Jakarta : Departemen
Kesehatan RI.

Hitchcock J.E., Schubert P.E., dan Thomas S.A.(1999). Community health nursing caring
in action. New York: Delmar Publishers.

Indrawati (2009). Vaksin, Intervensi Kesehatan Terbaik Rekomendasi WHO.
www.ubaya.ac.id. Diakses tanggal 09 September 2012 jam 21.10.

John Biddulph John Stace (1999). Kesehatan Anak. Yogyakarta : Gajah Mada University
Press.

http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=pelayanan+sosial+asuhan+balita&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fdinsos.jatimprov.go.id%2Fprofil_upt%2Findex.php%3Fmode%3Dprofil%26upt_id%3D8&ei=Ve5dT77MLozrrQevk5mVDA&usg=AFQjCNFEfQ6pkxoGuGwGUsudy-TEIUjGVw&cad=rja
http://www.dinsos.jatimprov.go.id/
http://www.ubaya.ac.id/


Journals of Ners Community Vol 4 No 1 Juni 2013

79

Kementrian Kesehatan RI. (2009). Pneumonia, Penyebab Kematian Utama Balita.
www.depkes.go.id. Diakses tanggal 07 Maret 2012 jam 14.26

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional. (2009) Pembangunan Kesehatan dan Gizi di Indonesia :
Overview  dan Arah ke Depan, Backrgound Study RPJMN 2010-2014. Jakarta

Kementerian Sosial RI (2010). Standar Pelayanan Dasar Panti Sosial. www.depsos.go.id.
Diakses tanggal 12 Maret 2012 jam 19.41

Keputusan Menteri Kesehatan RI No 829/ MENKES/ SK/VII/1999 tentang Persyaratan
Kesehatan Perumahan. Jakarta: Menkes RI

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 279/MenKes/SK/IV/2006
Tentang Pedoman Penyelenggaraan Upaya Keperawatan  Kesehatan Masyarakat Di
Puskesmas.

Kozier & Erb’s (2008) Fundamentalsof Nursing, Concepts, Process & Practice 8th
edition. New Jersey : Pearson Prentice Hall

Lundy, K. S., & Janes, S. (2009). Community health nursing: caring for the public's
health: Jones and Bartlett Publishers.

Manuaba, A (2000) Ergonomi, kesehatan keselamatan kerja. Dalam Wygnyosoebroto S &
Wiranto “Eds Proceeding Seminar Nasional Ergonomi PT. Guna Widya Surabaya.

Notoatmodjo, S. (2003). Ilmu Kesehatan Masyarakat. Jakarta : Rineka Cipta.

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

Potter, Patricia A & Anne G. Perry (2009) Fundamental Keperawatan. Jakarta : Salemba
Medika

Rahmawati, Dewi (2008) Hubungan Antara Status Gizi Dengan Kejadian ISPA Pada
Balita Di URJ Anak RSU Dr. Soetomo Surabaya. Buletin Penelitian RSU Dr.
Soetomo, (10)3

Saputra (2007). Kesehatan Lingkungan. lubmazresearch.blogspot.com. Diakses tanggal 15
maret 2012 jam 10.05.

Smith, K., & Bazini-Barakat, N. (2003). A public health nursing practice model: Melding
public health principles with the nursing process. Public Health Nursing, 20(1), 42-
48.

Sastroasmoro, S.(2002). Dasar-dasar Metodologi Penelitian Klinis. Jakarta : Sagung Seto.

Sugiyono (2007) Statistika untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta

Supriyanto, S. dan A.J. Djohan (2011) Metodologi Riset Bisnis dan Kesehatan.
Banjarmasin : Grafika Wangi Kalimantan

Suyono (2007) Balita, Penyakit dan Pengobatannya. www.doktersehat.com. Diakses
tanggal tanggal 4 April 2012 jam 02.11.

http://www.depkes.go.id/
http://www.depsos.go.id/
http://www.doktersehat.com/


Journals of Ners Community Vol 4 No 1 Juni 2013

80

UNDP. (2004). Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium
Indonesia Menurunkan angka kematian anak. www.undp.or.id/. Diakses tanggal 10
Maret 2012 jam 16.00

WHO (2007). Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) yang
Cenderung Menjadi Epidemi dan Pandemi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
Pedoman Interim WHO. Jenewa : WHO.

Widianingtias, R., dkk. 2004. Survei Cepat Gambaran Kondisi Fisik Rumah Kaitanya
dengan Kejadian Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) Pada Balita di Wilayah
Kerja Puskesmas Kebumen 2 Kabupaten Kebumen. 3 (2): 33-37

Wikipedia indonesia (2011). Balita. www.wikipedia.org. Diakses tanggal 10 Maret 2012
jam 17.15

Wong, Donna L. (2003). Pedoman Klinis Keperawatan Pediatri. Alih bahasa Monica
Ester. Jakarta : EGC.

Yamin, Susanti dan Sulastri (2012). Kebiasaan Ibu dalam Pencegahan Primer Penyakit
ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut) Pada Balita Non Gakin Di Desa Nanjung
Mekar Wilayah Kerja Puskesmas Nanjung Mekar Bandung.

Yusup, Nur Ahmad dan Lilis S. (2005). Hubungan Sanitasi Rumah secara Fisik dan
Kejadian ISPA pada Balita. Jurnal Kesehatan Lingkungan. 1 (2) : 110-119.

Zunlynadia (2010). Pentingnya Interaksi Sosial bagi Anak. http://elearning.
gunadarma.ac.id. diakses tanggal 09 September 2012 jam 20.21

http://www.undp.or.id/
http://www.wikipedia.org/


Journals of Ners Community Vol 4 No 1 Juni 2013

81

KEBERHASILAN LAKTASI PADA IBU MASA NIFAS YANG MENYUSUI

(Success of Lactation in Post Partum Mother)

Yuanita Syaiful*, Retno Twistiandayani*, Imam Burhanuddin Baharsyah**

* Staf Pengajar Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas
Gresik Jl. AR. Hakim No. 2B Gresik, email : ntsyaiful271@gmail.com

** Mahasiswa PSIK FIK Universitas Gresik Jl. AR. Hakim No. 2B Gresik

ABSTRAK

Laktasi adalah keseluruhan proses mulai dari menyusui ASI, proses produksi ASI,
dan refleks menghisap atau menelan ASI. Keberhasilan menyusui dipengaruhi banyak
faktor yang terkait meliputi: pengetahuan tentang ASI, teknik menyusui, perawatan
payudara, sosial, faktor psikologis, merokok dan minum alkohol. Tujuan penelitian ini
untuk mengetahui hubungan faktor pengetahuan tentang ASI, teknik menyusui, perawatan
payudara dengan keberhasilan menyusui.

Desain penelitian menggunakan cross sectional. Metode sampling yang digunakan
adalah purposive sampling. Sampel yang diambil sebanyak 28 ibu nifas yang menyusui.
Variabel bebas adalah pengetahuan tentang ASI, teknik menyusui, perawatan payudara.
Variabel dependen adalah keberhasilan menyusui. Data penelitian ini diambil
menggunakan kuesioner, observasi dan wawancara terstruktur.

Hasil perhitungan menggunakan uji statistik chi square. Penelitian ini menunjukkan
hubungan antara pengetahuan tentang ASI dengan keberhasilan menyusui p= 0,000. Ada
hubungan antara teknik menyusui dengan keberhasilan menyusui p= 0,000. Ada hubungan
antara perawatan payudara dengan keberhasilan menyusui p= 0,000.

Keberhasilan menyusui dimulai dari peran perawat dalam mendukung manajemen
laktasi yang baik sejak masa kehamilan dan melahirkan dan meningkatkan pengetahuan
tentang ASI, teknik menyusui yang benar dan mempertahankan pengetahuan dan tindakan
tentang perawatan payudara.

Kata kunci: Pengetahuan tentang ASI, Teknik menyusui, Perawatan payudara,
Keberhasilan laktasi.

ABSTRACT

Lactation is the whole process starts from the milk of breast milk in the production
process to suck or swallow the breast milk. In the lactation success of many factors
associated with it include: knowledge about breast milk, breastfeeding techniques, breast
care, social, psychological factors, smoking and drinking alcohol. Based on the
background of the problem is the purpose of this research to determine the relationship of
the factors of  knowledge about breast milk, breastfeeding techniques, breast care with
success of lactation.

The design of the research used the correlation method cross sectional. Sampling
method used was purposive sampling. Samples taken as 28 puerperal that breastfeed. The
independent variable was knowledge about breast milk, breastfeeding techniques, breast
care. The dependent variable was success of lactation. The research data was taken used a
questionnaire, observation and structured interviews.

From calculation used the chi square test statistic. If the chi square count (X2
count)

>chi square table (X2
table) that is 9.49. Then the hypothesis was accepted. This research

showed correlation between knowledge about breast milk with the success of lactation on
(X2

count)= 33.714 dan (α count) = 0.000. Showed correlation between breastfeeding
techniques with the success of lactation on (X2

count) = 20.593 dan (α count) = 0.000. Showed
correlation between breast care with the success of lactation on (X2

count) = 20.593 and (α
count) = 0.000.
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Based on this research, the suggestion are to achieve the success of breastfeeding
milk, the role of nurses in support of a good lactation management since the time of
pregnancy and delivery of knowledge about breast milk, breastfeeding techniques is
correct and maintain a healthy knowledge of the breast. The must receive attention so as
not to cause various problems.

Keywords : Knowledge about breast milk, Breastfeeding techniques, Breast are, Success
of lactation.

PENDAHULUAN

Masa nifas adalah waktu yang diperlukan untuk pulihnya alat kandungan pada
keadaan normal yang berlangsung selama 6 minggu atau 42 hari. Pada masa nifas terjadi
perubahan fisiologis di antaranya adalah laktasi (Indiarti, 2005). Laktasi adalah
keseluruhan proses menyusui mulai dari ASI diproduksi sampai proses menghisap atau
menelan ASI (Riordan, 2002). Berjuta-juta ibu di seluruh dunia berhasil menyusui bayinya
tanpa pernah membaca buku tentang keberhasilan laktasi. Bahkan ibu yang buta huruf juga
dapat menyusui anaknya dengan baik. Walaupun demikian, dalam lingkungan kebudayaan
kita saat ini melakukan hal yang alamiah tidaklah selalu mudah. Dari data awal yang
diperoleh peneliti di Bidan desa Siti Maghfiroh Desa Karang Rejo pada bulan September
di desa Karangrejo ada 8 ibu masa nifas yang menyusui, di mana dari 8 ibu tersebut yang
berhasil laktasinya hanya 5 orang saja. Hal tersebut terjadi akibat dari rendahnya
pengetahuan ibu tentang ASI, sehingga banyak dari ibu-ibu tersebut yang lebih memilih
memberikan susu formula kepada anaknya dari pada memberikan ASI eksklusif. Dan hal
tersebut didukung pula dengan teknik menyusui dari ibu yang kurang benar serta kurang
pedulinya ibu-ibu tersebut dalam menjaga perawatan payudaranya. Keberhasilan laktasi
merupakan langkah awal pemenuhan gizi bagi bayi apabila keberhasilan laktasi pada ibu
baik maka secara tidak langsung bayi tersebut status gizinya akan meningkat. Dalam
prosesnya keberhasilan laktasi dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu: pengetahuan tentang
ASI, teknik menyusui, faktor perawatan payudara. Faktor lain yang berhubungan dengan
keberhasilan laktasi yaitu: faktor kelelahan, faktor sosial (adat, kebiasaan, kepercayaan),
faktor psikologis (kehamilan di inginkan atau tidak, cemas atau takut, pengalaman
menyusui sebelumnya), merokok dan minum alkohol (Arifin, 2004). Namun sampai saat
ini faktor-faktor yang berhubungan dengan keberhasilan laktasi pada ibu masa nifas yang
menyusui belum diketahui secara pasti.

Pemberian ASI eksklusif pada bayi di bawah usia dua bulan berdasarkan Badan
Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2005 hanya mencakup 67% dari total bayi yang ada.
Persentase tersebut menurun seiring dengan bertambahnya usia bayi, yakni, 54% pada bayi
usia 2-3 bulan dan 19% pada bayi usia 7-9 bulan. Fenomena yang lebih memprihatinkan,
13% bayi di bawah dua bulan telah diberi susu formula dan satu dari tiga bayi usia 2-3
bulan telah diberi makanan tambahan. Sebagai gambaran data pemberian ASI berdasarkan
Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) Angka Cakupan ASI Ekslusif 6 bulan
di Indonesia hanya 32,3% (SDKI 2007), masih jauh dari rata-rata dunia, yaitu 38%.
Sementara itu, saat ini jumlah bayi di bawah 6 bulan yang diberi susu formula meningkat
dari 16,7% pada tahun 2002 menjadi 27,9% pada tahun 2007 (SDKI 2007). Berdasarkan
data dinas kesehatan kabupaten Gresik pemberian ASI eksklusif 6 bulan pertama di Gresik
persentase tersebut menurun seiring dengan bertambahnya usia bayi yakni, 54% pada bayi
usia 3-4 bulan dan 20% pada bayi usia 7-9 bulan. Berdasarkan data awal yang di dapat dari
BPS Ibu Siti Maghfiroh pada pertengahan bulan September jumlah ibu nifas di Desa
Karangrejo Kecamatan Manyar tiga bulan terakhir ada 30 orang dengan rata-rata 10 orang
setiap bulan, seluruh ibu nifas menyusui bayinya, berdasarkan wawancara peneliti dari 8
ibu nifas yang menyusui bayinya, ditemukan sebanyak 6 orang ibu nifas yang mengetahui
tentang pentingnya ASI, 5 orang ibu nifas yang menyusui dengan benar dan 4 orang yang
mengerti tentang pentingnya perawatan payudara, dan keberhasilan laktasi pada ibu masa
nifas yang menyusui ada 5 orang.
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Seiring dengan perkembangan zaman terjadi pula peningkatan ilmu pengetahuan
dan teknologi yang demikian pesat. Ironisnya, pengetahuan lama yang mendasar seperti
menyusui justru kadang terlupakan. Padahal kehilangan pengetahuan tentang menyusui
berarti kehilangan besar, karena menyusui adalah suatu pengetahuan yang selama berjuta-
juta tahun mempunyai peran yang penting dalam mempertahankan kehidupan manusia.
Bagi ibu hal ini berarti kehilangan kepercayaan diri untuk dapat memberikan perawatan
terbaik pada bayinya dan bagi bayi berarti bukan saja kehilangan sumber makanan yang
vital, tetapi juga kehilangan cara perawatan yang optimal. Faktor lain yang mempengaruhi
keberhasilan laktasi adalah teknik menyusui. Seorang ibu dengan bayi pertamanya
mungkin akan mengalami berbagai masalah hanya karena tidak mengetahui cara menyusui
yang sebenarnya sangat sederhana, seperti misalnya cara menaruh bayi pada payudara
ketika menyusui. Teknik menyusui yang benar akan membantu bayi dalam menetek
sedangkan teknik menyusui yang salah selain membuat bayi menjadi rewel dan enggan
menyusu. Teknik menyusui yang salah juga meningkatkan risiko terjadinya kolik, puting
susu luka dan berdarah, mastitis, suplai ASI berkurang dan payudara terasa nyeri (Emma,
2005). Dalam perawatan kebersihan payudara perlu dibersihkan paling kurang sehari
sekali. Sebaiknya jangan memakai sabun oleh karena dapat mengakibatkan lecet pada
puting susu. ASI yang tersisa pada puting perlu dibersihkan. Puting susu yang dibiarkan
basah, misalnya setelah menyusukan bayi akan mudah lecet. Untuk menjaga agar puting
tetap kering, kutang perlu dilapis dengan kain bersih yang dapat menyerap ASI yang
menetes. Seperti diketahui bahwa pada ASI mengandung galaktosa yang berfungsi untuk
pertumbuhan jaringan otak, dan juga pembentukan sel saraf, juga pada ASI mengandung
laktosa yang berfungsi untuk penyerapan kalsium yang sangat penting untuk pertumbuhan
tulang. Teknik menyusui yang tidak benar juga akan berpengaruh pada nutrisi bayi
sehingga asupan nutrisi pada bayi tidak terpenuhi. Apabila perawatan dalam menjaga
kebersihan payudara tidak terjaga maka bayi tidak dapat memperoleh asupan nutrisi yang
cukup dan akan mengakibatkan bayi mengalami masalah kurang gizi (Cox, 2006).

Untuk mencapai keberhasilan pemberian ASI, peran perawat dalam mendukung
adanya management laktasi yang baik sejak masa kehamilan dan pemberian pengetahuan
tentang ASI, tehnik pemberian ASI yang benar dan pengetahuan tentang perawatan dalam
menjaga kebersihan payudara. Walaupun menyusui merupakan proses alamiah tetapi tidak
semua ibu mengetahui pentingnya ASI bagi bayi, cara menyusui yang benar, dan
bagaimana cara menjaga kebersihan payudara, terutama bagi ibu yang pertama kali
melakukannya. Hal ini harus mendapat perhatian agar tidak menimbulkan berbagai
masalah. Dengan fenomena diatas, maka peneliti tertarik meneliti analisis faktor yang
berhubungan dengan keberhasilan laktasi pada ibu masa nifas yang menyusui.

METODE DAN ANALISA

Penelitian ini menggunakan desain analitik dengan pendekatan cross sectional,
dilaksanakan di Desa Karang Rejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik pada bulan
September 2012. Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu nifas yang menyusui dan
bayinya mulai usia 1-6 minggu di Desa karangrejo. Jumlah populasi sebesar 30 ibu dan
bayinya, menggunakan non probability tipe purposive sampling, dimana setiap ibu
menyusui yang memenuhi kriteria inklusi dimasukkan sebagai responden penelitian
didapat sample 28 responden.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Faktor Pengetahuan tentang ASI,
Faktor Teknik menyusui dan Faktor Perawatan  payudara, sedangkan variable
dependennya adalah Keberhasilan laktasi pada ibu masa nifas yang menyusui. Instrumen
yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini melalui kuisioner dan
observasi. Lembar kuisioner pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui Pengetahuan
tentang ASI sedangkan lembar observasi pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui
Teknik menyusui, Perawatan  payudara dan Keberhasilan laktasi pada ibu masa nifas yang
menyusui. Data-data yang sudah berbentuk ordinal dan nominal, dianalisis dengan
menggunakan uji statistik chi square dengan taraf signifikan ρ≤ 0,05. Bila hitung
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> tabel 9,49 (sebagaimana dalam lampiran critical values for the Chi-square
distribution) maka Ho ditolak dan H1 di terima.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Distribusi Tingkat Keberhasilan Laktasi  pada Ibu Masa Nifas yang Menyusui
Berdasarkan Pengetahuan tentang ASI.

Tabel 1 menunjukkan bahwa dari 28 responden didapatkan bahwa sebagian besar
yaitu 17 (60,71%) responden memiliki pengetahuan tentang ASI baik dengan keberhasilan
laktasi, dan sebagian kecil responden dengan pengetahuan tentang ASI kurang mengalami
ketidak berhasilan laktasi yaitu 10,72% (3 responden).

Dari perhitungan menggunakan uji statistik Chi Square dengan bantuan perangkat
lunak SPSS for Windows diperoleh hasil chi kuadrat hitung (X2

hitung) sebesar 33,714
dengan df = 4. Hasil tersebut kemudian dibandingkan dengan chi kuadrat tabel (X2

tabel)
yaitu 9,49 (sebagaimana tersebut dalam lampiran). Jadi 33,714>9,49 sehingga H1 diterima
artinya ada hubungan antara pengetahuan ibu tentang ASI dengan keberhasilan laktasi.

Tabel 1 Penilaian Tingkat Pengetahuan Tentang ASI pada Ibu Masa Nifas yang
Menyusui di Desa Karang Rejo  Kecamatan Manyar  Kabupaten Gresik pada
Bulan Januari sampai dengan Maret 2012.

No Pengetahuan
Tentang ASI

Keberhasilan Laktasi pada Ibu Masa
Nifas di Desa Karang Rejo  Manyar
Gresik Frekuensi %

Berhasil Kurang Tidak
N % N % N %

1 Baik 17 60,71 0 0 0 0 17 60,71
2 Cukup 3 10,72 4 14,29 0 0 7 25,00
3 Kurang 1 3,57 0 0 3 10,72 4 14,29

Jumlah 21 74,99 4 14,29 3 10,72 28 100%
Chi square = 33,714      Asymp. Sig. (α) = 0,000      Koefisien phi = 0,736

Selain itu dapat dilihat signifikasi hasil perhitungan (α hitung) sebesar 0,000 angka ini
jauh lebih kecil dari 0,05 sehingga H1 diterima artinya ada hubungan pengetahuan ibu
tentang ASI dengan keberhasilan laktasi. Kuatnya hubungan dilihat dari uji koefisien phi
adalah 0,736. Ini menunjukkan korelasi yang kuat dengan arah positif, yang berarti bila
pengetahuan ibu tentang  ASI ditingkatkan maka keberhasilan laktasinya akan semakin
baik.

2. Distribusi Tingkat Keberhasilan Laktasi  pada Ibu Masa Nifas yang Menyusui
Berdasarkan Teknik Menyusui.

Tabel 2 Penilaian Tingkat Teknik Menyusui pada Ibu Masa Nifas yang Menyusui di
Desa Karang Rejo  Kecamatan Manyar  Kabupaten Gresik pada Bulan Januari
sampai dengan Maret 2012.

No Teknik
Menyusui

Keberhasilan Laktasi pada Ibu Masa
Nifas di Desa Karang Rejo  Manyar
Gresik Frekuensi %

Berhasil Kurang Tidak
N % N % N %

1 Baik 8 28,47 0 0 0 0 8 28,57
2 Cukup 13 46,52 4 14,29 0 0 17 60,71
3 Kurang 0 0 0 0 3 10,72 3 10,72

Jumlah 21 74,99 4 14,29 3 10,72 28 100%
Chi square = 20,593      Asymp. Sig. (α) = 0,000      Koefisien phi = 0,637
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Tabel 2 menunjukkan bahwa dari 28 responden didapatkan hampir setengahnya
yaitu 13 (46,52%) responden memiliki teknik menyusui yang cukup dengan keberhasilan
laktasi, dan sebagian kecil responden yang memiliki teknik menyusui yang kurang dengan
ketidakberhasilan laktasi yaitu 10,72% (3 responden).

Perhitungan menggunakan uji statistik Chi Square diperoleh hasil chi kuadrat
hitung (X2

hitung) sebesar 20,593 dengan df = 4. Hasil tersebut kemudian dibandingkan
dengan chi kuadrat tabel (X2

tabel) yaitu 9,49 (sebagaimana tersebut dalam lampiran). Jadi
20,593>9,49 sehingga H1 diterima artinya ada hubungan antara teknik menyusui ibu
dengan keberhasilan laktasi.

Signifikasi hasil perhitungan (α hitung) sebesar 0,000 angka ini jauh lebih kecil dari
0,05 sehingga H1 diterima artinya ada hubungan teknik menyusui dengan keberhasilan
laktasi. Kuatnya hubungan dilihat dari uji koefisien phi adalah 0,637. Ini menunjukkan
korelasi yang kuat dengan arah positif, yang berarti bila teknik menyusui ibu ditingkatkan
maka keberhasilan laktasinya akan semakin baik.

3. Distribusi Tingkat Keberhasilan Laktasi  pada Ibu Masa Nifas yang Menyusui
Berdasarkan Perawatan Payudara

Tabel 3 Penilaian Tingkat Perawatan Payudara pada Ibu Masa Nifas yang Menyusui
di Desa Karang Rejo  Kecamatan Manyar  Kabupaten Gresik pada Bulan
Januari sampai dengan Maret 2012.

No Perawatan
Payudara

Keberhasilan Laktasi pada Ibu Masa
Nifas di Desa Karang Rejo Manyar
Gresik Frekuensi %

Berhasil Kurang Tidak
N % N % N %

1 Baik 8 28,47 0 0 0 0 8 28,47
2 Cukup 13 46,52 4 14,29 0 0 17 60,71
3 Kurang 0 0 0 0 3 10,72 3 10,72

Jumlah 21 74,99 4 14,29 3 10,72 28 100%
Chi square = 20,593 Asymp. Sig. (α) = 0,000      Koefisien phi = 0, 637

Tabel 3 menunjukkan bahwa dari 28 responden didapatkan hampir setengahnya
yaitu 13 (46,52) responden memiliki perawatan payudara yang baik dengan keberhasilan
laktasi, dan sebagian kecil responden yang memiliki perawatan payudara yang kurang
dengan ketidakberhasilan laktasi yaitu 10,72% (3 responden).

Perhitungan menggunakan uji statistik Chi Square diperoleh hasil chi kuadrat
hitung (X2

hitung) sebesar 20,593 dengan df = 4. Hasil tersebut kemudian dibandingkan
dengan chi kuadrat tabel (X2

tabel) yaitu 9,49 (sebagaimana tersebut dalam lampiran). Jadi
20,593>9,49 sehingga H1 diterima artinya ada hubungan antara perawatan payudara ibu
dengan keberhasilan laktasi.

Signifikasi hasil perhitungan (α hitung) sebesar 0,000 angka ini jauh lebih kecil dari
0,05 sehingga H1 diterima artinya ada hubungan perawatan payudara ibu dengan
keberhasilan laktasi. Kuatnya hubungan dilihat dari uji koefisien phi adalah 0,637. Ini
menunjukkan korelasi yang kuat dengan arah positif, yang berarti bila perawatan payudara
ibu ditingkatkan maka keberhasilan laktasinya akan semakin baik.

SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan

1. Ada hubungan antara pengetahuan ibu tentang ASI dengan keberhasilan laktasi pada
ibu masa nifas yang menyusui dengan tingkat keeratan hubungan dikatakan kuat.
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Pengetahuan yang baik tentang ASI akan menjadi dasar ibu dalam perannya
menberikan asupan gizi yang baik dan tepat terhadap bayinya sehingga keberhasilan
laktasi dapat ditingkatkan.

2. Ada hubungan antara teknik menyusui ibu dengan keberhasilan laktasi pada ibu masa
nifas yang menyusui dengan tingkat keeratan hubungan dikatakan kuat. Tindakan ibu
bayi tentang teknik menyusui kepada bayinya sesuai dengan pengetahuan yang
dimiliki akan memberikan efek terhadap keberhasilan laktasinya. Tindakan dalam
menyusui dan sesuai prosedur dalam menyusui bayinya secara nyata berhubungan
dengan keberhasilan laktasi.

3. Ada hubungan antara perawatan payudara ibu dengan keberhasilan laktasi pada ibu
masa nifas yang menyusui dengan tingkat keeratan hubungan dikatakan kuat.
Tindakan ibu bayi tentang perawatan payudaranya sesuai dengan pengetahuan yang
dimiliki akan memberikan efek terhadap keberhasilan laktasinya. Tindakan dalam
perawatan payudaranya dan sesuai prosedur dalam membersihkan payudaranya secara
nyata berhubungan dengan keberhasilan laktasi.

Saran

1. Agar puskesmas/tempat pelayanan kesehatan melaksanakan program-program
penyuluhan kesehatan terutama yang berhubungan dengan upaya peningkatan
keberhasilan laktasi.

2. Agar para perawat dan tenaga medis lainnya untuk meningkatkan penyuluhan tentang
pengetahuan tentang ASI, teknik menyusui, dan menjaga kebersihan payudara para ibu
masa nifas agar dapat mengurangi dan atau mencegah terjadinya ketidakberhasilan
laktasi di wilayah kerjanya.

3. Agar para ibu lebih meningkatkan upaya pemberian ASI eksklusif untuk bayinya agar
status kesehatan gizi bayinya meningkat.

4. Perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut dengan sampel yang lebih besar, serta
dengan topik faktor-faktor lainnya: (faktor sosial, psikologis, kelelahan, merokok dan
minum alkohol) yang berhubungan dengan keberhasilan laktasi dan juga penelitian
lanjutan tentang pengaruh penyuluhan tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif
terhadap keberhasilan laktasi.
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ABSTRAK

Seseorang yang menderita osteoarthritis dapat mengalami kekambuhan.
Kekambuhan dapat ditandai dengan gejala seperti suara gesekan pada sendi,
pembengkakan sendi, dan kekakuan pada sendi yang menyebabkan rasa sakit. Berat badan
adalah salah satu faktor risiko yang menyebabkan kekambuhan. Orang dengan berat badan
lebih, berisiko osteoarthritis dan kejadian kambuh lebih besar, dibandingkan dengan
mereka yang memiliki berat badan kurang.

Penelitian ini menggunakan desain cross sectional, dengan purposive sampling
didapatkan 29 responden pasien dengan osteoarthris. Variabel independen indeks massa
tubuh dan variabel dependen kekambuhan osteoarthritis. Data diambil menggunakan
kuesioner dan wawancara terstruktur. Analisis data menggunakan uji Spearman rho
dengan tingkat signifikansi p <0,05.

Hasil penelitian ini menunjukkan bukti bahwa ada korelasi antara indeks massa
tubuh berdasarkan Moore Mary Courtney dengan kekambuhan pasien dengan osteoarthritis
didapatkan p= 0.014.

Responden dengan indeks massa tubuh yang berlebih, lebih sering mengalami
kekambuhan osteoartritis daripada  responden yang memiliki indeks massa tubuh kurang.
Pencegahan dan pengobatan dengan meningkatkan status kesehatan, termasuk menjaga
berat badan dan berolahraga secara teratur.

Kata kunci: Indeks massa tubuh, Kekambuhan osteoarthritis.

ABSTRACT

A person suffering from osteoarthritis may experience a recurrence. Recurrence
can be characterized by a sound like the friction in the joint time-driven, swelling of the
joints, and stiffness in the joints that cause pain. Weight is one of the risk factors lead to
osteoarthritis recurrence. People with more weight, at risk of osteoarthritis and the
incidence of relapse is greater, than those who have less weight.

This study uses cross sectional design, with purposive sampling. There are 29
respondents in patients with osteoarthritis recurrence. Variabel dependen body mass index
and variabel independen recurrence osteoarthritis taken using quisioner and structured
interviews. This data analyzes using spearman rho test with a significance level of p <0.05.

The results of this study show evidence that there is a corelation between body
mass index by Mary Courtney Moore of recurrence in patients with osteoarthritis of the
significance of 0.014.

The conclusion of this study were responders with excessive body mass index often
have a relapse osteoarthritis, of the respondents who have less body mass index. And for
the prevention and treatment by improving their health status, including keeping your
weight, exercise regularly.

Keywords: body mass index,Moore May Courtney, Osteoarthritis.
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PENDAHULUAN

Perubahan akan terjadi pada tubuh manusia sejalan dengan makin meningkatnya
usia. Perubahan tubuh terjadi sejak awal kehidupan hingga usia lanjut pada semua organ
dan jaringan tubuh. Tulang sebagai jaringan yang dinamis, mempunyai fungsi ganda yaitu
fungsi mekanisme dan fungsi metabolik. Dalam fungsi mekanis, tulang merupakan suatu
organ dinamis yang berubah setiap saat sehingga dapat berfungsi sebagai cadangan
kalsium, magnesium, fosfor  atau mineral lainnya yang penting dalam keseimbangan
homeotasis (Misnaldiarly, 2010). Ada berbagai macam radang sendi, namun yang paling
sering terjadi adalah osteoarthritis. Osteoarthritis merupakan penyakit kronis yang
menyerang tulang rawan sendi dan jaringan disekitarnya dengan gejala nyeri, kaku dan
hilangnya fungsi dari sendi. Osteoarthritis sering juga disebut radang sendi degeneratif,
osteoarthritis juga dialami oleh mereka yang berusia lebih muda, terutama disebabkan oleh
cidera, infeksi atau beban terlalu berat pada  sendi akibat kerja atau aktifitas dan pola
makan yang berlebihan sehingga menyebabkan kegemukan (Misnaldiarly, 2010).
Seseorang yang menderita osteoarthritis dapat mengalami kekambuhan. Kekambuhan
tersebut dapat ditandai dengan bunyi seperti gesekan pada sendi waktu digerakkan,
pembengkakan pada sendi, dan kaku pada sendi yang menimbulkan rasa nyeri. Berat badan
merupakan salah satu faktor resiko yang dapat mendorong terjadinya osteoarthritis. Orang-
orang dengan berat badan lebih, beresiko terhadap timbulnya osteoarthritis yang lebih
besar, dibandingkan orang-orang yang punya berat badan normal (Misnaldiarly, 2010).
Berdasarkan data awal didapatkan pada bulan Oktober 2011 pasien dengan kekambuhan
osteoarthritis yang berumur 45-64 tahun sebanyak 32 (Medical Record Poli Syaraf RSUD
Ibnu Sina, 2011). Survei awal penelitian dari 10 pasien osteoarthritis kebanyakan yang
periksa adalah pasien lama > 2 tahun dan didapatkan 6 orang atau 60% mengalami nyeri
pada engsel sendi selama digerakan, 100% mengalami kekambuhan osteoarthritis. Namun
sampai saat ini hubungan indeks masa tubuh menurut Moore Mary Courtney dengan
kekambuhan pada penderita osteoartritis belum dapat dijelaskan.

World Health Organisation (WHO) telah memperkirakan 40% dari populasi usia
diatas 70 tahun menderita osteoarthritis dan 80% dari pasien osteoarthritis mempunyai
keterbatasan gerak dalam berbagai derajat dari ringan sampai berat yang berakibat
mengurangi kualitas hidup. Berdasarkan penelitian di Jawa Timur, penyakit osteoarthritis
menyerang 13,5% dari penduduk usia 40 tahun ke atas, dan di Jawa Tengah osteoarthritis
sebesar 5,1% dari seluruh penduduk (Misnaldiarly, 2010). Semakin tua usia manusia,
semakin resiko untuk timbulnya osteoarthritis, karena osteoarthritis biasanya terjadi pada
manusia usia lanjut,  jarang dijumpai penderita osteoarthritis yang berusia dibawah 40
tahun (Susanto, 2009). Sebelum usia 50 tahun, prevalensi osteoarthritis lebih tinggi pada
pria, tetapi setelah 50 tahun pada wanita-lah yang lebih tinggi (Misnaldiarly , 2010).
Berdasarkan hasil data di Medical Record RSUD Ibnu Sina Gresik jumlah keseluruhan
pasien osteoarthritis pada tahun 2010 sebanyak 1570 pasien. Pada bulan Januari - Okober
2011 sebanyak 3086 pasien, dengan rincian yang mengalami kekambuhan osteoarthritis
pada umur 46-65 tahun sebanyak 308 pasien. Pada bulan Oktober yang mengalami
kekambuhan osteoarthritis pada umur 46-65 tahun sebanyak 32 pasien.

Penyakit osteoarthritis terjadi akibat tulang rawan yang menyambungkan ujung
tulang dengan tulang yang lain menurun fungsinya. Permukaan halus tulang rawan ini
menjadi kasar dan menyebabkan iritasi, jika tulang rawan menjadi kasar seluruhnya, maka
tulang pangkal kedua yang bertemu menjadi rusak dan menyebabkan nyeri dan ngilu.
Osteoarthritis disebabkan oleh kombinasi, seperti berat badan, proses penuaan, cedera
engsel, kelelahan otot dan gen (Suasanto, 2009). Rasa nyeri pada osteoarthritis selalu
dimulai secara bertahap, prosesnya lambat sampai bertahun tahun. Gejala yang sering pada
penderita osteoarthritis adalah rasa nyeri merupakan keluhan utama yang sering kali
membawa penderita ke dokter, walaupun sebelunya sendi sudah kaku dan berubah
bentuknya. Biasanya nyeri sendi bertambah oleh gerakan, dan sedikit berkurang bila
istirahat. Korelasi antara nyeri dan perubahan struktur pada osteoarthritis sering ditemukan
pada panggul, lutut (Misnaldiarly, 2010). Membawa beban lebih berat dari berat tubuh,
akan membuat engsel sambungan tulang berkerja lebih berat dan melemahnya tulang
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rawan pada engsel yang dapat terjadi di engsel manapun di sekujur tubuh (Susanto, 2009).
Tapi umumnya, penyakit ini sering terjadi pada siku tangan, lutut, pinggang dan panggul.
Penurunan berat badan seringkali dapat mengurangi keluhan dan peradangan. Selain itu
berat badan juga dapat meningkatkan risiko progresifitas dari osteoarthritis. Dengan
diketahui bahwa tulang mempunyai fungsi yang begitu penting, maka penanganan
osteoarthritis harus diusahakan secara optimal, dengan lebih dulu memahami keluhan-
keluhan yang ditimbulkan osteoarthritis tersebut. Osteoarthritis dapat menimbulkan
gangguan kapasitas fisik berupa, nyeri,  adanya spasme otot,  keterbatasan lingkup gerak
sendi karena nyeri,  penurunan kekuatan otot dan aktivitas lain yang memerlukan
penumpuan berat badan (Michlovitz, 1999).

Rumah sakit selama ini menggunakan penatalaksanaan osteoarthritis dengan
mengatur diet selain obat-obatan. Pada diet normal untuk membatasi asupan purin biasanya
mencapai 600-900 mg/hari. Namun penderita osteoarthritis kebutuhan purin menjadi 120-
150 mg/hari. Purin merupakan salah satu bagian dari protein. Membatasi asupan purin
berarti juga mengurangi konsumsi makanan yang berprotein tinggi, mengatur pola makan
sesuai dengan jumlah kalori makanan yang di butuhkan sesuai aktifitasnya, serta olah raga
yang teratur. Asupan protein yang dianjurkan bagi penderita osteoarthritis adalah sekitar
50-70 gram atau 0,81 gr/kg berat badan per hari (Irawan Syahrzad, 2010).
Mengistarahatkan sendi secara rutin sangat membantu meringankan dan mengurangi nyeri
dan olahraga yang tepat (termasuk perengangan dan penguatan) sebetulnya dapat
membantu mempertahankan tulang rawan, meningkatkan daya gerak sendi, dan kekuatan
otot-otot disekitarnya, sehingga otot dapat menyerap benturan dengan lebih baik. Upaya
mengatasi masalah tersebut diatas, sebagai petugas kesehatan diharapkan dapat memberi
informasi cara pencegahan dan bagaimana penangannya yang dialami oleh penderita
osteoarthritis agar penderita menjadi normal atau mendekati normal dengan cara
meningkatkan status kesehatan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk menjelaskan
hubungan indeks massa tubuh menurut Moore Mary Courtney dengan kekambuhan pada
penderita osteoarthritis.

METODE DAN ANALISA

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian survey analitik dengan desain
cross sectional, yang dilakukan di Poli Saraf RSUD Ibnu Sina Gresik pada bulan Februari
2012. Populasi dalam penelitian ini adalah pasien osteoarthritis yang yang mengalami
osteoarthritis di Poli Saraf  RSUD Ibnu Sina Gresik  ada 32 orang. Dengan menggunakan
teknik sampling purposive sampling, maka besar sampelnya adalah sebanyak 29 orang
berdasarkan kriteria inklusi yang telah ditetapkan. Variabel Independen pada penelitian ini
adalah indeks massa tubuh menurut Moore Mery Courtney, sedangkan variabel
dependennya adalah kekambuhan osteoarthritis. Instrumen yang digunakan adalah lembar
observasi dan lembar kuesioner dengan wawancara terstruktur. Data yang telah disajikan
secara tabulasi silang antara variabel independen dan dependen, selanjutnya diuji dengan
menggunakan uji korelasi spearman rho dengan tingkat kemaknaan  = 0,05, artinya jika p
< 0,05, maka H1 diterima.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Indeks Massa Tubuh pada penderita osteoarthritis
Pada gambar 1 menunjukkan bahwa hampir setengah responden mempunyai berat

badan normal yang berjumlah 11 responden (37,93%) dan sebagian kecil responden
kekurangan berat badan tingkat ringan yang berjumlah 2 responden (6,9%).Gambar 2
sebagian kecil responden yang mengalami kekurangan berat badan tingkat ringan
berjumlah 2 responden (6,9%), dan yang mengalami kelebihan berat badan tingkat ringan
berjumlah 6 responden (20,69%), sebagian responden yang mengalami kelebihan berat
badan tingkat berat berjumlah 10 responden (34,48%) dan sebagian besar responden yang
mengalami berat badan normal berjumlah 11 responden (37,93%).
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Gambar 1 Distribusi Responden Berdasarkan Observasi Indeks Massa Tubuh di Poli
Syaraf RSUD Ibnu Sina Gresik Bulan Februari 2012.

Berat badan adalah ukuran tubuh dalam sisi beratnya yang ditimbang dalam
keadaan berpakaian minimal tanpa perlengkapan apapun. Berat badan diukur dengan alat
ukur berat badan dengan suatu satuan kilogram. Dengan mengetahui berat badan seseorang
maka kita akan dapat memperkirakan tingkat kesehatan atau gizi seseorang (Cipto Surono,
2000).Seseorang dengan berat badan lebih akan meningkatkan resiko terhadap penyakit
degeneratif: osteorthritis (Moore Mary Courtney, 1997). Hal ini dibuktikan bahwa
responden dengan indeks massa tubuh kelebihan berat badan tingkat berat sebanyak 10
responden (34,48%).

Berdasarkan hasil diatas peneliti berpendapat bahwa yang terkait dengan terjadinya
osteoarthritis adalah indeks massa tubuh kelebihan berat badan tingkat berat, tetapi pada
kenyataannya masih ditemukan responden dengan indeks massa tubuh normal masih bisa
mengalami osteoarthritis. Hal ini disebabkan karena faktor umur semakin tua usia
seseorang, semakin beresiko untuk timbulnya osteoarthritis, Osteoarthritis biasanya terjadi
pada manusia pada usia lanjut dan jarang dijumpai penderita osteoarthritis yang berusia
dibawah 40 tahun (Susanto, 2009).

2. Kekambuhan Osteorthritis pada penderita osteoarthritis

Gambar 2 Distribusi Responden Berdasarkan Observasi Kekambuhan Osteoarthritis di
Poli Syaraf RSUD Ibnu Sina Gresik Bulan Februari 2012.

Pada gambar 2 menunjukkan bahwa hampir setengah responden yang mengalami
kekambuhan osteoarthritis tingkat sedang 12 responden (41,38%)  dan berat yang
berjumlah 12 responden (41,38%) dan sebagian kecil responden mengalami kekambuhan
osteoarthritis tingkat ringan yang berjumlah 5 responden (17,29%).

Faktor yang menyebabkan kekambuhan osteoarthritis adalah usia, jenis kelamin
dan berat badan. Semakin tua Usia manusia, semakin Resiko untuk timbulnya
osteoarthritis, karena osteoarthritis biasanya terjadi pada manusia usia lanjut, jarang
dijumpai penderita osteoarthritis yang berusia dibawah 40 tahun (Susanto, 2009). Dan
sebelum usia 50 tahun, prevalensi osteoarthritis lebih tinggi pada pria, tetapi setelah 50
tahun pada wanitalah yang lebih tinggi. Semakin bertambah usia , prevelansi pada suatu
populasi semakin tinggi atau meningkat (Misnaldiarly, 2010). Hal ini ditunjang dari data
responden bahwa sebagian besar responden berusia 56-65 tahun yang berjumlah 16
responden (55,2%).
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Aktivitas fisik yang dilakukan secara berlebihan juga bisa mengakibatkan
kekambuhan osteoarthritis karena dapat membebani lutut dan panggul, seperti berjalan
sejauh 2 mil perhari, berlari, berdiri lama. Mengangkat beban berat yang dilakukan secara
rutin, dapat memicu timbulnya kekambuhan osteoarthritis pada tangan, seperti: operator
keyboard computer, artis pertunjukan, pembersih karpet dan lantai, pekerja tambang, tani,
dan pemintal benang (Misnadiarly, 2010). Hal ini ditunjang dari data responden bahwa
sebagian besar responden bekerja di swata berjumlah 12 responden (41,4%).

Gejala osteoarthritis biasanya terjadi secara bertahap dan akan memburuk, gejala
dan tandanya antara lain: 1) Nyeri pada engsel dan sambungan tulang selama atau sesudah
digerakkan  atau setelah lama tidak bergerak atau tidak aktif. 2) Rasa ngilu pada engsel
saat mengangkat beban ringan. 3) Kaku pada engsel saat bangun tidur atau setelah lama
tidak bergerak. 4) Kehilangan fleksibilitas yang membuat pasien sulit menggerakkan
engsel. 5) Pada beberapa kasus terjadi pembengkakan. 6) Perubahan gaya berjalan
(Smeltzer dan Bare, 2002).

Berdasarkan hasil diatas peneliti berpendapat bahwa responden yang usia lanjut lebih
beresiko terkena kekambuhan osteoarthritis dan responden berjenis kelamin perempuan
juga lebih beresiko terkena osteoarthritis. Hal ini disebabkan wanita lebih dominan malas
berolahraga dan identik wanita malas melakukan aktivitas dan wanita berhubungan dengan
terjadinya menopause karena hormon estrogen tidak berfungsi lagi, sementara salah satu
fungsi hormon ini adalah untuk mempertahankan massa tulang.

3. Hubungan Indeks massa tubuh menurut Moore Mary Courtney dengan
kekambuhan pada penderita osteoarthritis

Tabel 1 Hubungan Indeks Massa Tubuh Menurut Moore Mary Courtney dengan
Kekambuhan pada Penderita Osteoarthritis di Poli Syaraf RSUD Ibnu Sina
Gresik pada Bulan Februari 2012.

IMT
(indeks massa

tubuh)

Kekambuhan Osteoarthritis
TotalRingan Sedang Berat

N % n % n % N %
Kekurangan BB
tingkat berat

0 0 0 0 0 0 0 0

Kekurangan BB
tingkat ringan

1 3,45 1 3,45 0 0 2 6,9

Normal 3 10,34 6 20,69 2 6,9 11 37,93
Kelebihan BB
tingkat ringan

0 0 2 6,9 4 13,79 6 20,69

Kelebihan BB
tingkat berat

1 3,45 3 10,34 6 20,69 10 34,48

Jumlah 5 17,29 12 41,38 12 41,38 29 100
Spearman’s Rho        p=0,014                                                            r=0,451

Berdasarkan Tabel 1 Menunjukkan sebagian besar responden yang mengalami
kekambuhan osteoarthritis tingkat berat dan memiliki indeks massa tubuh kelebihan berat
badan tingkat berat sebanyak 6 responden (20,69%). Sedangkan sebagian kecil responden
yang mengalami kekambuhan osteoarthritis tingkat berat dan memiliki indeks massa tubuh
tingkat normal berjumlah 2 responden (10,34%).

Berdasarkan hasil statistik menggunakan uji Spearman Rho corelation pada tabel
5.1 didapatkan nilai kemaknaan p=0,014 ( p ≤ 0,05 ) artinya ada hubungan indeks massa
tubuh menurut Moore Mary Courtney dengan kekambuhan pada penderita osteoarthritis
H1 diterima dan H0 ditolak dengan koefisien korelasi spearman rho r=0,451 menunjukkan
ada hubungan yang sedang.

Berdasarkan Tabel 1 Hubungan indeks massa tubuh menurut Moore Mary Courtney
dengan kekambuhan pada penderita osteoarthritis di Poli Syaraf RSUD Ibnu Sina Gresik
pada bulan Februari 2012. Menunjukkan kejadian osteoarthritis terbanyak pada responden
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yang memiliki indeks massa tubuh dengan kelebihan berat badan tingkat berat dan terjadi
kekambuhan osteoarthritis berat sebanyak 6 responden (20,69%), dan responden yang
mengalami kekambuhan osteoarthritis tingkat sedang dengan indeks massa tubuh normal
berjumlah 6 responden (20,69%), sedangkan responden yang paling sedikit mengalami
kekambuhan osteoarthritis tingkat sedang dengan indeks massa tubuh kekurangan berat
badan tingkat ringan berjumlah 1 responden (3,45%). Berdasarkan hasil statistik
menggunakan uji Spearman Rho corelation pada tabel 5.1 didapatkan nilai kemaknaan p =
0,014 ( p ≤ 0,05 ) artinya ada hubungan indeks massa tubuh menurut Moore Mary
Courtney dengan kekambuhan pada penderita osteoarthritis H1 diterima dan H0 ditolak
dengan koefisien korelasi spearman rho r=0,451 menunjukkan ada hubungan yang sedang.

Berdasarkan hasil diatas bahwa yang terkait dengan terjadinya osteoarthritis adalah
indeks massa tubuh kelebihan berat badan tingkat berat, tetapi pada kenyataannya masih
ditemukan responden dengan indeks massa tubuh normal masih bisa mengalami
osteoarthritis. Hal ini disebabkan karena faktor lain yaitu usia, jenis kelamin, dan
pekerjaan. Osteoarthritis biasanya terjadi pada manusia pada usia lanjut dan jarang
dijumpai penderita osteoarthritis yang berusia dibawah 40 tahun. Semakin tua usia
seseorang, semakin beresiko untuk timbulnya osteoarthritis. Dan juga jenis kelamin wanita
biasanya memiliki kecenderungan menderita osteoarthritis lebih besar dari pria, dan belum
diketahui mengapa (Susanto, 2009). Bentuk tubuh perempuan juga menjadi penyebab
mengapa perempuan lebih berisiko mengalami osteoarthritis. Tubuh wanita lebih lebar di
bagian pinggul, sementara laki-laki cenderung lurus. Biasanya lemak bertambah di pinggul
dan perut ketika perempuan beranjak tua. Ini jelas akan memberikan beban yang lebih
besar untuk lutut (Yunita A, 2010).

Makin beratnya berat badan seseorang maka makin beresiko untuk terjadinya
osteoarthritis, begitu pula sebaliknya jika rendah berat badan seseorang maka resiko kecil
untuk terjadinya osteoarthritis (Misnadiarly, 2010). Maka diperlukan pengontrolan dalam
berat badan agar resiko terjadinya kekambuhan osteoarthritis bisa terkendali. Penurunan
berat badan seringkali dapat mengurangi keluhan dan peradangan. Selain itu berat badan
juga dapat meningkatkan risiko progresifitas dari osteoarthritis. Dengan diketahui bahwa
tulang mempunyai fungsi yang begitu penting, maka penanganan osteoarthritis harus
diusahakan secara optimal, dengan lebih dulu memahami keluhan-keluhan yang
ditimbulkan osteoarthritis tersebut. Osteoarthritis dapat menimbulkan gangguan kapasitas
fisik berupa, nyeri,  adanya spasme otot,  keterbatasan lingkup gerak sendi karena nyeri,
penurunan kekuatan otot dan aktivitas lain yang memerlukan penumpuan berat badan
(Michlovitz, 1999). Berat badan berpengaruh terhadap osteoarthritis karena kelebihan
berat badan tingkat berat beban sendi semakin besar dan menurunkan kekuatan otot – otot
disekitarnya sehingga benturan sendi akan lebih besar (Susanto, 2000). Seseorang dengan
berat badan lebih akan meningkatkan resiko terhadap penyakit degeneratif: osteorthritis
(Moore Mary Courtney, 1997).

Hasil observasi dan wawancara terstruktur yang dilakukan peneliti,  ditemukan
responden dengan tingkat kelebihan berat badan tingkat berat banyak mengalami
kekambuhan osteoarthritis berat, ini menunjukkan bahwa semakin tinggi indeks massa
tubuh seseorang akan mamberikan efek terhadap kekambuhan pada penderita
osteoarthritis. Dengan kebalikannya responden yang memiliki indeks massa tubuh yang
rendah.  Hal ini disebabkan orang dengan berat badan yang berlebih secara anatomis
beresiko menopang tubuhnya lebih berat. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan
upaya penurunan berat badan dengan cara diet dan olahraga yang teratur. Sehingga
tercapai berat badan ideal dan tidak mudah mengalami kekambuhan osteoarthritis.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Indeks massa tubuh responden sebagian besar mengalami berat badan normal. Hal ini
disebabkan sebagian besar responden berusia 56-65 tahun, semakin tua usia seseorang
akan lebih beresiko mengalami kekambuhan osteoarthritis.
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2. Responden yang mengalami kekambuhan osteoarthritis tingkat sedang dan responden
yang mengalami kekambuhan osteoarthritis tingkat berat. Sebagian  besar responden
berjenis kelamin perempuan yang bisa dipengaruhi oleh hormonal dan aktifitasnya.

3. Ada hubungan antara indeks massa tubuh menurut Moore Mary Courtney dengan
kekambuhan pada penderita osteoarthritis. Semakin tinggi indeks massa tubuh
seseorang akan memberikan efek terhadap kekambuhan osteoarthritis.

Saran

1. Bagi petugas di Poli Syaraf rumah sakit Ibnu Sina Gresik agar memberi pendidikan
kesehatan kepada pasien tentang penyebab timbulnya kekambuhan osteoarthritis.

2. Bagi para pasien diharapkan menjaga kesehatan dengan cara berolahraga secara teratur
dan menjaga berat badan agar tidak kelebihan berat badan.

3. Bagi peneliti selanjutnya, agar meneliti faktor lain yang menyebabkan kekambuhan
osteoarthritis dengan menggunakan observasi lain yang lebih teruji validitasnya.
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TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) DENGAN  KEPUASAN PASIEN
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ABSTRAK

Total Quality Management merupakan suatu pendekatan untuk manajemen
struktural penampilan keseluruhan peserta termasuk untuk merencanakan dan menerapkan
proses perbaikan terus-menerus yang diperlukan bagi pelanggan. Total Quality
Management (TQM) merupakan faktor pusat dari kepuasan pelanggan, dari informasi
kemudian dianalisis, dari faktor perencanaan, dan dari sumber daya manusia. Kebanyakan
orang merasakan ketidakpuasan layanan sesuai dengan yang dibutuhkan pelanggan. Tujuan
penelitian ini untuk meningkatkan kualitas layanan untuk kepuasan pelanggan.

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah cross sectional. Populasi adalah
pasien dan perawat yang bekerja di Paviliun Rumah Sakit Semen Gresik. Jumlah sampel
TQM dan kepuasan pelanggan adalah 29 responden, diambil sesuai dengan kriteria inklusi.
Variabel bebas adalah Total Quality Management (TQM) dan variabel terikat adalah
kepuasan pelanggan. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner terstruktur
dengan uji analisis korelasi rank Spearman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara
pelaksanaan Total Quality Management (TQM) yang merupakan faktor pusat dengan
kepuasan pelanggan (ρ = 0,013), dari informasi dan analisa (ρ = 0,026), dari faktor
perencanaan (ρ = 0,023) , dari sumber daya manusia (ρ = 0,000).

Kepuasan pelanggan terhadap pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh implementasi
Total Quality Management (TQM) oleh faktor kepemimpinan dengan diri, informasi dan
analisa, perencanaan dan sumber daya manusia.

Kata kunci: Total Quality Management, Kepuasan Pelanggan.

ABSTRACT

Total Quality Management is an approach to structural management to
appearance total participant include to plan and applied improvement process to be
continous for customer needed. Total Quality Management (TQM) from the head office
factor with customer satisfaction, from information and analize, from the planning factor,
and from the human recources. According to most people unsatisfaction to service for the
customer needed. For the purpose to improve service quality to customer satisfaction.

Design used in this study was cross sectional design. The population was patient
and nurses working in Paviliun Semen Gresik Hospital. Total sample TQM and customer
satisfaction was 29 respondent, taken according to inclusion criteria. The independent
variable were Total Quality Management (TQM) and the dependent variable was customer
satisfaction. Data were collected using structured questionere with spearman rank
correlation analize.

The result showed that there was significant correlation between implementation of
Total Quality Management (TQM) from the head office factor with customer satisfaction
(ρ=0,013), from information and analize (ρ=0,026), from the planning factor (ρ=0,023),
from the human resources (ρ=0,000).

From this result, the customer satisfaction to health services influenced by
implementation of Total Quality Management (TQM) by leadership factor by self,
information and analize, planning and human resources.
Keywords : Total Quality Management, Customer Satisfaction.
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PENDAHULUAN

Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit ditentukan dengan pelaksanaan Total
Quality Management (TQM) itu sendiri. Menurut Tjiptono (2000) bahwa semua usaha
manajamen dalam Total Quality Management (TQM) diarahkan pada satu tujuan utama,
yaitu terciptanya kepuasan pelanggan. Menurut Engel, et. al (1990) menyatakan bahwa
kepuasan pelanggan merupakan evaluasi purnabeli dimana alternatif yang dipilih
sekurang-kurangnya sama atau melampaui harapan pelanggan, sedangkan ketidakpuasan
timbul apabila hasil (outcome) tidak memenuhi harapan. Di Rumah Sakit Semen Gresik
telah diterapkan TQM sejak tahun 1998. Setiap tahunnya kepuasan pasien dilihat dengan
penilaian instrumen evaluasi penerapan standar asuhan keperawatan (Instrumen B), dan
sebagian besar dari pasien masih mengatakan ketidakpuasan terhadap pelayanan yang telah
diberikan. Namun hal ini belum dapat dijelaskan secara terperinci hubungan pelaksanaan
Total Quality Management (TQM) dengan  kepuasan pasien.

Pelaksanaan Total Quality Management (TQM) telah dapat dirasakan oleh semua
fihak baik oleh rumah sakit sebagai penyedia jasa maupun customers. Data hasil penilaian
instrumen evaluasi penerapan standar asuhan keperawatan yang dilakukan pada tahun 2005
oleh Panitia Peningkatan Mutu Keperawatan Rumah Sakit Semen Gresik masih ditemukan
beberapa hal yang perlu diperbaiki antara lain penilaian dokumentasi asuhan keperawatan
yang menunjukkan 20% dokumentasi belum terisi sesuai dengan standar, sedangkan hasil
survey kepuasan pasien khususnya di Ruang Paviliun Rawat Inap Rumah Sakit Semen
Gresik menunjukkan hasil rata-rata tingkat kepuasan pasien sebesar 75% yang mengatakan
puas. (Depkes RI Dirjen Pelayanan Medik, 1995). Sedangkan BOR tahun 2006 sebanyak
65% (Rekam Medis RS Semen Gresik, 2006). Dampak yang akan terjadi apabila
ketidakpuasan pasien terus meningkat akan berpengaruh terhadap kunjungan pasien atau
penurunan BOR rumah sakit.

Menyadari bahwa pelayanan kesehatan yang terkotak-kotak bukanlah pelayanan
yang baik, maka berbagai pihak berupaya mencari jalan keluar yang sebaik-baiknya. Salah
satu jalan keluar tersebut ialah memperkenalkan kembali bentuk pelayanan kesehatan yang
menyeluruh dan terpadu (comprehensive and integrited health services). Total Quality
Management (TQM) merupakan pendekatan manajemen yang digunakan oleh perusahaan-
perusahaan untuk meningkatkan daya saing perusahaan dalam jangka panjang agar tetap
mampu bertahan dan berkembang dalam persaingan global. Cara kerja Total Quality
Management (TQM)  dari kategori  kepemimpinan yaitu menguji bagaimana pemimpin-
pemimpin senior dan sistem kepemimpinan memperhatikan nilai-nilai, arah perusahaan
dan ekspektasi kinerja yang berfokus pada kepuasan pelanggan, kategori perencanaan
strategis yaitu menguji bagaimana perusahaan menetapkan arah strategis perusahaan dan
menguji bagaimana rencana disebarluaskan dan kinerja yang ditelusuri,  kategori informasi
dan analisis yaitu menguji pemilihan, pengelolaan dan efektifitas penggunaan informasi
dan data guna mendukung proses-proses kunci dan rencana tindakan perusahaan,
sedangkan kategori sumber daya manusia menguji bagaimana perusahaan mengembangkan
dan  menggunakan sumber daya manusia yang potensial, serta menyelaraskan dengan
tujuan perusahaan. Harapan yang diinginkan dengan pelaksanaan Total Quality
Management (TQM) di Rumah Sakit Semen Gresik ini akan dapat meningkatakan kinerja
perawat dan akan berdampak terhadap kepuasan pasien (tangibles, responsivenes, empaty,
assurance, reliability).

Salah satu upaya peningkatan mutu yang kini telah dikembangkan oleh rumah sakit
adalah melaksanakan Total Quality Management (TQM) yang diharapkan mampu
memberikan kontribusi dalam peningkatan mutu pelayanan di rumah sakit. Melalui
kegiatan Total Quality Management (TQM) ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya
pelayanan keperawatan yang prima dengan berfokus pada kepuasan pelanggan/klien. Atas
dasar permasalahan diatas peneliti akan melakukan penelitian tentang hubungan
pelaksanaan Total Quality Management (TQM) dengan kepuasan pasien di  Ruang
Paviliun Rawat Inap Rumah Sakit Semen Gresik.
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METODE PENELITIAN

Responden yang dijadikan sampel dari 31 populasi pasien dan perawat di Ruang
Paviliun Rawat Inap 1 rata-rata dan diambil melalui perhitungan rumus besar sampel dan
teknik purposive sampling sesuai kriteri inklusi dan eksklusi sebesar 29 orang.

penelitian ini sebagai variabel independen adalah penerapan Total Quality
Management (TQM)  yang meliputi kepemimpinan, informasi dan analisis, perencanaan
dan sumber daya manusia sedangkan variabel dependen adalah tingkat kepuasan  pasien.
Instrumen dalam penelitian yang dilaksanakan ini adalah lembar kuesioner untuk
mengukur pelaksanaan Total Quality Management (TQM) yang meliputi kepemimpinan,
informasi dan analisis, perencanaan, sumber daya manusia dan untuk mengukur tingkat
kepuasan pasien menggunakan instrumen B. Data yang telah terkumpul kemudian
dianalisis dengan menggunakan tehnik Statistik Spearman Rank dengan taraf signifikasi 
 0,05.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1  Distribusi kepuasan pasien  dengan pelaksanaan Total Quality Management
(TQM) pada aspek kepemimpinan di Ruang Paviliun RS Semen Gresik tanggal 1
September 2007 s/d 30 Oktober 2007.

Kepemimpinan Kepuasan Pasien Total
Kurang Cukup Baik
N % N % N % N %

Kurang 0 0 0 0 0 0 0 0
Cukup 0 0 1 3,45 19 65,52 20 68,97
Baik 0 0 0 0 9 31,03 9 31,03

0 0 1 3,45 28 96,55 29 100.00
Spearman Rho             ρ = 0,013                                                r = 0,458

Penggolongan tingkat kepuasan pasien terhadap pelaksanaan Total Quality
Management (TQM) dari aspek kepemimpinan dibagi berdasarkan nilai total skor jawaban
(%) yaitu 76%-100% (baik), 56%-75% (cukup), dan < 55 % ( kurang). Pada responden
perawat, didapatkan sebagian besar responden mempunyai kepuasan terhadap pelaksanaan
Total Quality Management (TQM) pada aspek kepemimpinan  cukup sebanyak 20 orang
(68,97%), hampir setengahnya mempunyai kepuasan baik sebanyak  9 orang (31,03%),
dan tidak satupun yang mempunyai kepuasan kurang.

Tabel uji statistik menggunakan uji statistik spearman rank correlation diketahui
tingkat kemaknaan ρ=0,013 dan r=0,458 sehingga ada hubungan bermakna antara
pelaksanaan Total Quality Management (TQM) dari aspek kepemimpinan dengan
kepuasan pasien. Sedangkan nilai koefisien korelasi  r = 0,458 yang artinya ada derajat
hubungan sedang antara pelaksanaan Total Quality Management (TQM) dari aspek
kepemimpinan dengan kepuasan pasien menggunakan instrumen B di Ruang Paviliun
Rawat Inap Rumah Sakit Semen Gresik.

Menurut Robbins (1991) mendefinisikan kepemimpinan sebagai kemampuan untuk
mempengaruhi sekelompok anggota agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran yang
ditetapkan. Dalam perspektif Total Quality Management (TQM), kepemimpinan
didasarkan pada filosofi bahwa perbaikan metode dan proses kerja secara
berkesinambungan akan memperbaiki kualitas, biaya, produktifitas, ROI dan pada
giliranya juga akan meningkatkan daya saing.

Total Quality Management (TQM) juga merupakan pendekatan sistem secara
menyeluruh (bukan satu bidang atau program terpisah), dan merupakan bagian terpadu
strategi tingkat tinggi. Sistem ini bekerja secara horizontal menembus fungsi dan
departemen, melibatkan semua karyawan, dari atas sampai bawah, meluas ke hulu dan ke
hilir, mencakup mata rantai pemasok dan customer.
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Adanya peran aktif dari pimpinan keperawatan dalam pengelolaan tenaga
keperawatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan, ikut menilai pelaksanaan prosedur
dan standar kualitas pelayanan, berperan aktif dalam kegiatan mutu seperti Gugus Kendali
Mutu (GKM) dan Problem Solving For Better Health (PSBH) dan menanggapi keluhan
tentang kualitas pelayanan keperawatan yang diberikan sangat mutlak diperlukan dan
perlunya melibatkan perawat pelaksana mengingat perawat pelaksana adalah melayani
pasien secara terus menerus dan merupakan ujung tombak dari pelayanan karena profesi
perawat adalah yang terbanyak diantara profesi yang lain.

Karakteristik perawat berdasarkan lama bekerja seluruhnya pengalaman kerja >
dari 1 tahun, tetapi hal tersebut  tidak semua  perawat yang bekerja melebihi 1 tahun
mengerti dan memahami tentang pelaksaan Total Quality Management (TQM) yang sudah
dijalankan selama ini. Disamping itu masih perlunya Kepala Instalasi Rawat Inap dan
Kepala Ruangan untuk memberdayakan pelaksanaan Total Quality Management (TQM)
secara maksimal pada semua perawat.

Tabel 2 Distribusi kepuasan pasien dengan pelaksanaan Total Quality Management
(TQM) pada aspek Informasi dan analisis di Ruang Paviliun RS Semen Gresik tanggal 1
September 2007 s/d 30 Oktober 2007.

Informasi &
Analisis

Kepuasan Pasien Total
Kurang Cukup Baik
N % N % N % N %

Kurang 0 0 0 0 1 3,45 1 3,45
Cukup 0 0 1 3,45 21 72,41 22 75,86
Baik 0 0 0 0 6 20,69 6 20,69

0 0 1 3,45 27 93,10 29 100.00
Spearman Rho              ρ = 0,026                                                     r = 0,414

Penggolongan tingkat kepuasan pasien terhadap pelaksanaan Total Quality
Management (TQM) dari aspek informasi dan analisis dibagi berdasarkan nilai total skor
jawaban (%) yaitu 76%-100% ( baik), 56%-75% (cukup), dan < 55 % ( kurang). Pada
responden perawat di Ruang Paviliun Rumah Sakit Semen Gresik, didapatkan sebagian
besar responden mempunyai kepuasan terhadap pelaksanaan Total Quality Management
(TQM) pada aspek informasi dan analisis cukup sebanyak 22 orang (75,86%), sebagian
kecil mempunyai kepuasan baik sebesar  6 orang (20,69%), dan yang mempunyai
kepuasan kurang sebanyak 1 orang ( 3,45%).

Tabel uji statistik menggunakan uji statistik spearman rank correlation diketahui
tingkat kemaknaan ρ= 0,026 dan r= 0,414 sehingga ada hubungan bermakna antara
pelaksanaan Total Quality Management (TQM) dari aspek informasi dan analisis dengan
kepuasan pasien. Sedangkan nilai koefisien korelasi  r = 0,414 yang artinya ada derajat
hubungan sedang antara pelaksanaan Total Quality Management (TQM) dari aspek
kepemimpinan dengan kepuasan pasien menggunakan instrumen B di Ruang Paviliun
Rawat Inap Rumah Sakit Semen Gresik.

Gaspersz (2002). Salah satu dari tujuh inti katagori yang  dapat dijabarkan sebagai
kreteria MBNQA adalah informasi dan analisis merupakan persepsi karyawan terhadap
kepala instalasi/kepala ruang mengenai penggunaan data hasil pelayanan dan data
pembiayaan untuk memprioritaskan dan menganalisis/menilai peningkatan mutu pelayanan
di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Semen Gresik. Indikator variabel ini : peningkatan
mutu berdasarkan data hasil pelayanan, peningkatan mutu berdasarkan hasil
pemasok/rekanan, prioritas peningkatan berdasarkan data pasien, peningkatan kualitas
berdasarkan data pembiayaan dan peningkatan kualitas dengan perhitungan atau
kemampuan pembiayaan.

Peran pimpinan dalam  mengelola informasi yang terkait mutu dan kualitas
pelayanan yang dilakukan berdasarkan data hasil pelayanan, data pemasok atau rekanan,
data pembiayaan dan perhitungan kemampuan perusahaan dalam hal pembiayaan mutlak
diperlukan dan disosialisasikan kepada jajaran perawat pelaksana sehingga hasil informasi
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dan analisis dapat digunakan sebagai dasar dalam pengelolaan pelayanan kepada
konsumen/pasien secara berdaya guna dan berhasil guna.

Karakteristik responden terhadap lama perawatan hampir seluruhnya lama
perawatan 3-7 hari. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap peran perawat dalam
melaksanakan penyuluhan atau pelaksanaan discharge planning pada pasien dan
keluarganya, disamping itu belum optimalnya peran perawat dalam melaksanakan
discharge planning atau pemberian informasi penting tentang pelayanan yang telah
diberikan pada pasien dan keluarganya sehingga masih terjadi komplain atau
ketidakpuasan pasien.

Tabel 3 Distribusi kepuasan pasien dengan pelaksanaan Total Quality Management
(TQM) pada aspek perencanaan di Ruang Paviliun RS Semen Gresik tanggal 1 September
2007 s/d 30 Oktober 2007.

Perencanaan Kepuasan Pasien Total
Kurang Cukup Baik
N % n % N % N %

Kurang 0 0 0 0 0 0 0 0
Cukup 0 0 0 0 20 68,97 20 68,97
Baik 0 0 0 0 9 31,03 9 31,03

0 0 0 0 29 100,00 29 100.00
Spearman Rho              ρ = 0,023                                                     r = 0,420

Penggolongan tingkat kepuasan pasien terhadap pelaksanaan Total Quality
Management (TQM) dari aspek perencanaan dibagi berdasarkan nilai total skor jawaban
(%) yaitu 76%-100% (baik), 56%-75% (cukup), dan < 55 % (kurang). Pada responden
perawat di Ruang Paviliun Rumah Sakit Semen Gresik, didapatkan sebagian besar
responden mempunyai kepuasan terhadap pelaksanaan Total Quality Management (TQM)
pada aspek perencanaan cukup sebanyak 20 orang (68,97%), hampir setengahnya
mempunyai kepuasan baik sebesar  9 orang (31,03%), dan tidak satupun yang mempunyai
kepuasan kurang.

Tabel uji statistik menggunakan uji statistik spearman rank correlation diketahui
tingkat kemaknaan ρ= 0,023 dan r= 0,420 sehingga ada hubungan bermakna antara
pelaksanaan Total Quality Management (TQM) dari aspek perencanaan dengan kepuasan
pasien. Sedangkan nilai koefisien korelasi  r = 0,420 yang artinya ada derajat hubungan
sedang antara pelaksanaan Total Quality Management (TQM) dari aspek kepemimpinan
dengan kepuasan pasien menggunakan instrumen B di Ruang Paviliun Rawat Inap Rumah
Sakit Semen Gresik.

Gaspersz (2002), salah satu dari tujuh inti katagori yang  dapat dijabarkan sebagai
kriteria MBNQA adalah perencanaan merupakan persepsi karyawan terhadap kepala
instalasi/kepala ruang mengenai pembuatan rencana peningkatan kualitas pelayanan
didalam rencana kegiatan jangka pendek dan jangka panjang. Indikator variabel penelitian
ini adalah : perencanaan mempertimbangkan kebutuhan pasien, mempertimbangkan
kompetitor (RS lain), mempertimbangkan kemampuan rumah sakit, Mempunyai
perencanaan jangka pendek dan panjang, dan perencanaan indikator kualitas.

Fungsi pimpinan baik pada level atas atau pimpinan tingkat bawah perlu membuat
dan melaksanakan rencana strategis baik strategis jangka panjang atau jangka pendek yang
mengacu pada kebutuhan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu, serta telah melakukan
evaluasi secara berkesinambungan sehingga semua kebutuhan pelayanan yang menuju
kualitas dapat tercapai.

Pimpinan keperawatan juga perlu membuat rencana strategis terkait dengan sistem
rekrutmen tenaga keperawatan, orientasi, pembinaan pegawai, peningkatan jenjang karir
dan pelatihan-pelatihan baik inhouse training maupun exhouse training dalam
meningkatkan kemampuan tenaga perawat baik skill, knowledge atau soft skill.

Karakteristik pendidikan perawat hampir seluruhnya pendidikan DIII-Keperawatan,
tetapi tidak semua perawat tersebut mampu mengaplikasikan kemampuanya secara optimal
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baik skill, komunikasi dan soft skill pada pasien. Disamping itu lama kerja perawat juga
mempengaruhi tingkat kemampuan dan adaptasi terhadap pelayanan yang telah
direncanakan oleh pimpinan.

Tabel 4 Distribusi kepuasan pasien dengan pelaksanaan Total Quality Management
(TQM) pada aspek Sumber Daya Manusia di Ruang Paviliun RS Semen Gresik tanggal 1
September 2007 s/d 30 Oktober 2007.

SDM Kepuasan Pasien Total
Kurang Cukup Baik
n % n % n % N %

Kurang 0 0 0 0 0 0 0 0
Cukup 0 0 1 3,45 14 48,28 15 51,72
Baik 0 0 0 0 14 48,28 14 48,28

0 0 1 3,45 28 96,55 29 100.00
Spearman Rho ρ = 0,000                                                     r = 0,639

Penggolongan tingkat kepuasan pasien terhadap pelaksanaan Total Quality
Management (TQM) dari aspek sumber daya manusia dibagi berdasarkan nilai total skor
jawaban (%) yaitu 76%-100% (baik), 56%-75% (cukup), dan < 55 % (kurang). Pada
responden perawat di Ruang Paviliun Rumah Sakit Semen Gresik, didapatkan sebagian
besar responden mempunyai kepuasan terhadap pelaksanaan Total Quality Management
(TQM) pada aspek sumber daya manusia cukup sebanyak 15 orang (51,72%), hampir
setengahnya mempunyai kepuasan baik sebesar 14 orang (48,28%) dan tidak satupun yang
mempunyai kepuasan kurang..

Tabel uji statistik menggunakan uji statistik spearman rank correlation diketahui
tingkat kemaknaan ρ= 0,000 dan r= 0,639 sehingga ada hubungan bermakna antara
pelaksanaan Total Quality Management (TQM) dari aspek sumber daya manusia dengan
kepuasan pasien. Sedangkan nilai koefisien korelasi  r = 0,639 yang artinya ada derajat
hubungan kuat antara pelaksanaan Total Quality Management (TQM) dari aspek
kepemimpinan dengan kepuasan pasien menggunakan instrumen B di Ruang Paviliun
Rawat Inap Rumah Sakit Semen Gresik.

Gaspersz (2002), salah satu dari tujuh inti kategori yang  dapat dijabarkan sebagai
kreteria MBNQA adalah sumber daya manusia : merupakan persepsi karyawan terhadap
peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan, pendidikan dan
pengembangan pegawai serta perlindungan keselamatan kerja karyawan. Indikator variabel
penelitian ini adalah : peningkatan kualitas SDM, penghargaan terhadap upaya
peningkatan mutu, keamanan/perlindungan, hubungan dengan karyawan, dan pekerjaan
yang dilakukan.

Menurut Mulyadi (1996) Total Quality Management (TQM) adalah suatu sistem
manajemen yang berfokus kepada orang yang bertujuan untuk meningkatkan secara
berkelanjutan kepuasan customers pada biaya sesungguhnya yang secara berkelanjutan
terus menurun.

Definisi Total Quality Management (TQM) oleh Tjiptono (2004) Total Quality
Management (TQM) merupakan sistem manajemen yang menyangkut kualitas sebagai
strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh
anggota organisasi.

Peran pemimpin dalam pemberdayaan karyawan juga sangat penting karena akan
muncul partisipasi karyawan untuk peningkatan mutu serta menjadi perilaku dan alat nilai
organisasi yang akan berakibat peningkatan mutu berupa pemenuhan standar dan kepuasan
pelanggan secara terus - menerus.

Komitmen tiap manajer dan manajer senior, komitmen sumber daya dan infra
struktur yang mendukung, merupakan kondisi yang mempengaruhi keberhasilan penerapan
Total Quality Management (TQM). Komitmen sumber daya bisa dilihat dari besarnya
alokasi dana yang digunakan untuk pelatihan peningkatan mutu. Infra struktur yang
mendukung bisa dilihat dari adanya visi dan misi yang berorientasi kepada peningkatan
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mutu atau kepuasan pelanggan. Adanya program-program pemberian penghargaan atas
prestasi dan adanya kegiatan yang mendukung terciptanya budaya mutu. Perubahan
budaya, komitmen manajer senior dan komitmen pekerja merupakan kondisi yang
mendukung penerapan Total Quality Management (TQM) dalam organisasi. Steering
Committee pada level puncak akan menentukan cara implementasi Total Quality
Management (TQM) dan memantau pelaksanaan. Selanjutnya dengan pemberdayaan
karyawan akan muncul partisipasi karyawan untuk peningkatan mutu serta menjadi
perilaku dan alat nilai organisasi yang akan berakibat peningkatan mutu berupa pemenuhan
standar dan kepuasan pelanggan secara terus - menerus.

Karakteristik pendidikan perawat hampir seluruhnya responden berpendidikan
DIII-Keperawatan dan dari pengalaman kerja atau lama bekerja seluruhnya lebih dari 1
tahun, tetapi hal tersebut tidak mutlak dari pendidikan D-III Keperawatan dan pengalaman
kerja tersebut dapat mengaplikasikan  ilmu dan memahami bentuk pelayanan yang
profesional pada pasien, tetapi masih perlu adanya  peningkatan profesionalisme baik
melalui pendidikan lanjutan S1 Keperawatan atau pelatihan-pelatihan kompetensi lainya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Ada hubungan yang signifikan antara pelaksanaan Total Quality Management (TQM)
dari aspek kepemimpinan dengan kepuasan pasien di Ruang Paviliun Rawat Inap
Rumah Sakit Semen Gresik. Kepemimpinan yang baik akan dapat merubah prilaku
perawat dalam peningkatan mutu pelayanan dan meningkatkan kepuasan pasien

2. Ada hubungan yang signifikan antara pelaksanaan Total Quality Mangement (TQM)
dari aspek informasi dan analisis dengan kepuasan pasien di Ruang Paviliun Rawat
Inap Rumah Sakit Semen Gresik. Peran pimpinan dalam  mengelola informasi yang
terkait mutu dan kualitas pelayanan yang dilakukan berdasarkan data hasil pelayanan,
data pemasok atau rekanan, data pembiayaan dan perhitungan kemampuan perusahaan
dalam hal pembiayaan mutlak diperlukan dan disosialisasikan kepada jajaran perawat
pelaksana sehingga hasil informasi dan analisis dapat digunakan sebagai dasar dalam
pengelolaan pelayanan kepada konsumen/pasien secara berdaya guna dan berhasil
guna.

3. Ada hubungan yang signifikan antara pelaksanaan Total Quality Mangement (TQM)
dari aspek perencanaan dengan kepuasan pasien di Ruang Paviliun Rawat Inap Rumah
Sakit Semen Gresik. Fungsi pimpinan sangat penting untuk membuat dan
melaksanakan rencana strategis baik strategis jangka panjang atau jangka pendek yang
mengacu pada kebutuhan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu dan perlunya
sosialisasi pada jajaran perawat pelaksana, serta dilakukan evaluasi berkesinambungan
sehingga semua kebutuhan pelayanan yang berkualitas dapat tercapai.

4. Ada hubungan yang signifikan antara pelaksanaan Total Quality Mangement (TQM)
dari aspek sumber daya manusia dengan kepuasan pasien di Ruang Paviliun Rawat
Inap Rumah Sakit Semen Gresik. Komitmen tiap manajer dan manajer senior,
komitmen sumber daya dan infra struktur yang mendukung, merupakan kondisi yang
mempengaruhi keberhasilan penerapan Total Quality Management (TQM) di Rumah
Sakit Semen Gresik. Disamping itu peran pemimpin dalam pemberdayaan karyawan
juga sangat penting karena  akan muncul partisipasi karyawan untuk peningkatan mutu
serta menjadi perilaku dan alat nilai organisasi yang akan berakibat peningkatan mutu
berupa pemenuhan standar dan kepuasan pelanggan secara terus - menerus.

Saran

1. Pihak manajemen Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Semen Gresik hendaknya selalu
meningkatkan kualitas/mutu dengan meningkatkan pelaksanakan Total Quality
Management (TQM) secara menyeluruh dan terpadu dari 4 fungsi tersebut  kepada
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segenap karyawan dikarenakan ada hubungan yang signifikan terhadap kepuasan
pasien

2. Pihak manajemen Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Semen Gresik seyogyanya
melakukan sosialisasi ulang tentang upaya mutu melalui kegiatan Total Quality
Management (TQM).

3. Perlu adanya tindak lanjut dari pihak manajemen Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit
Semen Gresik untuk melakukan pengukuran evaluasi setiap tahun 2 kali baik tentang
pelaksanaan Total Quality Management (TQM), maupun kepuasan pasien.

4. Perlu penelitian lebih lanjut khususnya hubungan pelaksanaan Total Quality
Management (TQM) dengan kinerja perawat dan kepuasan pasien.
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